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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

 

Thời gian Nội dung 

07:30 - 08:30  Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 

08:30 - 08:45 

 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời 

 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

 Tóm tắt Nội quy Đại hội 

08:45 - 09:10 

 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 

 Phát biểu khai mạc Đại hội 

 Phát biểu của Khách mời 

09:10 – 10:05 

 Báo cáo các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019: 

1. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2018 và kế hoạch năm 2019 

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt 

động năm 2019 

4. Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán  

5. Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 

6. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 

7. Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 

và đề xuất thù lao năm 2019 

8. Tờ trình v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với 

các bên liên quan  

9. Tờ trình v/v Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 

10.  Tờ trình v/v chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc công ty 

 Biểu quyết của cổ đông về tất cả các Tờ trình qua hình thức bỏ phiếu kín 

bằng cách cho ý kiến và bỏ vào thùng phiếu.  

10:05 – 11:40  Đại hội thảo luận. 

11:40 – 12:00 

 Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung họp; 

 Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

 Bế mạc Đại hội. 
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 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  4  năm 2019 

QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (“Điều lệ”). 

Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng 

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ và nguyên tắc, 

phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phiên thường 

niên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Điều 2. Quy định về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 

1. Đảm bảo trật tự cuộc họp 

a. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp 

và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón. 

b. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác 

nhận tham dự họp và đến đúng giờ. 

c. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy 

định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

d. Không hút thuốc lá trong Hội trường. 

e. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện 

thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng. 

2. Thể lệ làm việc 

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty được tiến hành trong không 

khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc 

các quyền và nghĩa vụ của mình dưới đây: 

a. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. 

b. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải 

tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một 

cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.  

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội 

và thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
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Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm 

tra tư cách cổ đông, đảm bảo việc tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ. 

Điều 3. Quy định về biểu quyết  

1. Đối tượng có quyền biểu quyết 

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/ Người được cổ đông ủy quyền có quyền thực hiện biểu 

quyết tại ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại ĐHĐCĐ. 

2. Chủ tọa đoàn 

Chủ tọa đoàn có vai trò điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, các nội quy, 

quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các 

vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá 

trình họp; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ. 

Chủ toạ đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.  

3. Ban Thư ký 

Ban Thư ký được Ban tổ chức đề xuất và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai. 

Ban Thư ký có trách nhiệm: 

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề 

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.  

+ Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch. 

+ Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông 

qua tại cuộc họp. 

4. Ban kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu được Ban tổ chức đề xuất và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công 

khai.  

Việc kiểm phiếu được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức đề xuất với ĐHĐCĐ các 

nhân sự thành lập Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm trong công tác kiểm phiếu.  

5. Công cụ biểu quyết  

5.1. Phiếu biểu quyết  

Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành (“Phiếu biểu quyết”) gồm tất cả các nội dung 

biểu quyết.   

Phiếu biểu quyết được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người được ủy quyền 

sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ. 

Phiếu biểu quyết gồm các thông tin chính sau: 

+ Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền; 

+ Mã số cổ đông; 

+ Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền; 

+ Nội dung biểu quyết 

+ Ý kiến biểu quyết: Tán thành / Không tán thành/ Không có ý kiến. 

5.2. Thùng phiếu 

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ 

phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý. 
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6. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết  

Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý 

kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và 

đại diện.  

a)  Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng 

dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc 

“Không có ý kiến” đối với các nội dung sau:  

(i) Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;  

(ii) Chương trình làm việc của Đại hội;  

(iii) Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;  

(iv) Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

b)  Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại 

điểm 6.a Điều 3) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.  

Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến “Tán thành” hoặc “Không 

tán thành” hoặc “Không có ý kiến”  bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào Phiếu biểu quyết. 

Trước khi cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn 

chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này. 

7. Phân loại Phiếu biểu quyết 

7.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết có các đặc điểm sau: 

(i) Theo mẫu của Ban Tổ chức;  

(ii) Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung đã in ấn. Khi có sửa đổi nội dung thì ghi 

đúng theo yêu cầu của Chủ tọa đoàn, không viết thêm bất kỳ nội dung khác; 

(iii) Phiếu được đánh dấu (X) hoặc (√) vào một (01) phương án ý kiến của mỗi nội dung biểu 

quyết. 

7.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều 

kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết hợp lệ còn lại được 

biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết. 

7.3. Phiếu trắng: là những Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội nhưng không được gởi về 

cho Ban kiểm phiếu. Thẻ trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là “Không có ý kiến”. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức vào ngày 20/4/2019 khi được sự chấp thuận 

của cổ đông/ đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ. 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  Nơi nhận:         

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;          

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu: VT. 

  

 

 TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  4   năm 2019 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 

 

Sơ bộ tình hình kinh tế vĩ mô năm 2018 

GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Mức tăng trưởng 

năm nay vượt mục tiêu 6,7% đặt ra. 

Thu nhập bình quân đầu người (GDP /người/năm) đạt 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017. 

Năng suất lao động đạt 102 triệu đồng/lao động (4.512 USD), tăng 346 USD (5,93%) so với năm 

2017. 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được giải ngân 19.100 triệu USD, tăng 9,1% so với năm 

2017. 

Lãi suất trên thị trường tiền gửi của khách hàng tổ chức kinh tế và cá nhân có xu hướng tăng. Lãi 

suất tiền gửi bình quân tăng từ 5,11% năm 2017 lên 5,25% năm. Lãi suất cho vay bình quân khoảng 

8,91% (năm 2017: 8,86%).  

Tỷ giá trung tâm tăng khoảng 1,5% so với đầu năm, tỷ giá Ngân hàng thương mại tăng khoảng 

2,8% và tỷ giá thị trường tự do tăng khoảng 3,5% so với đầu năm. 

Những tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  

Đầu tư nước ngoài tăng cao góp phần tăng nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2018. 

Điều này góp phần làm đa dạng hóa các hình thức đầu tư của công ty, mở rộng thêm sang lĩnh vực 

phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, bất động sản cao cấp và hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm 

được ra mắt trong năm 2019. 

Thu nhập người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về nhà ở có giá trung bình và rẻ ngày càng 

mạnh tác động vô cùng tích cực đến đầu ra các sản phẩm của công ty với nhiều năm liền công ty 

đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam. 

Năm 2018, chính phủ tiếp tục nới lỏng chính sách cho người nước ngoài mua nhà, mở rộng đối tượng 

khách hàng cho các dự án mới của công ty, góp phần đẩy mạnh đầu tư vào các bất động sản cao 

cấp và nghỉ dưỡng. 

Lãi suất cho vay mua nhà ở giữ ổn định ở mức khoảng 11% hỗ trợ thêm trong việc tìm đầu ra cho 

các sản phẩm của công ty. 

Tuy nhiên, chính sách vay vốn hỗ trợ cho khách hàng mua nhà ở xã hội triển khai khá chậm, đây là 

một trong những thách thức to lớn đối với công ty trong năm 2018. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VĨ MÔ 2018 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TY 
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Stt Chỉ tiêu 2018 2017 Thay đổi Tỷ lệ 

1 Doanh thu 532,9 507,8 25,1 5% 

2 Doanh thu thuần 468,5 367,5 101 27,5% 

3 Giá vốn hàng bán 285,8 250,6 35,2 14% 

4 Lợi nhuận gộp 182,7 116,9 65,8 56,3% 

5 Doanh thu tài chính 91,6 178,6 -86,9 -48,7% 

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  73,7 98,6 -24,9 -25,2% 

7 Lợi nhuận khác -18,6 -13,3 -5,3 39,8% 

8 Lợi nhuận trước thuế 55,1 85.3 -30,2 -35,4% 

9 Lợi nhuận sau thuế 42,5 65,4 -22,9 -35% 

10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)  89 143 -54 -37,7% 

Năm 2018, doanh thu 532,9 tỷ đồng đạt 32,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 42,5 tỷ đồng đạt 

24,7% kế hoạch. So với năm 2017 doanh thu tăng 5%, lợi nhuận sau thuế giảm 35%. 

Năm 2018 công ty sở hữu 1 công ty con nhưng chưa đi vào hoạt động. Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp Hoàng Quân được thành lập với định hướng đầu tư chính về bất động sản nông nghiệp công 

nghệ cao.  

Tình hình tài chính: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 

Tổng tài sản 6.379,5 6.313,8 6.293,6 6.594,4 

Tài sản ngắn hạn 4.315,3 3.754,8 3.770,3 4.177,5 

Tài sản dài hạn 2.064,2 2.559,0 2.523,3 2.416,8 

Tổng nợ phải trả 2.378,3 2.631,3 2.050,2 2.308,8 

Nợ ngắn hạn 1.845,4 1.795,3 1.815,2 2.063,1 

Nợ dài hạn 532,9 836,0 235,0 245,6 

Vốn chủ sở hữu 4.001,1 3.682,5 4.243,3 4.285,6 

Lợi nhuận trước thuế 720,1 31,3 85,3 55,1 

Lợi nhuận sau thuế 641,4 21,6 65,4 42,5 

Tính đến ngày 31/12/2018, giá trị tổng tài sản là 6.594,4 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 

63,3%, tài sản dài hạn chiếm 36,7%. Hiện công ty đang đầu tư đồng thời nhiều dự án nên lượng tiền 

mặt ở mức thấp. Trong năm 2018 công ty đã tiếp tục thoái vốn các công ty thành viên nên đầu tư tài 

chính dài hạn giảm mạnh. 
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Vay dài hạn tăng 309% trong khi vay 

ngắn hạn giảm 73% so với năm 2017. Hệ 

số Nợ/Vốn chủ sở hữu DER duy trì ở mức 

thấp 0,54 lần. Hệ số thanh toán duy trì ổn 

định ở mức trên 01 lần, đảm bảo khả 

năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty.  

 

 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Stt Chỉ số tài chính 2015 2016 2017 2018 

1 Các chỉ tiêu về Khả năng thanh toán     

a 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 2,34  2,43  2,08 2,02 

b 
Hệ số thanh toán nhanh   

([TSLĐ - Hàng tồn kho]/Nợ ngắn hạn) 

                   

1,84  

                       

2,03  1,59 1,65 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

a Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,37  0,41  0,33 0,35 

b Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,59  0,69  0,48 0,54 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

a 
Vòng quay hàng tồn kho  

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 1,20  0,20  0,18 0,35 

b Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,22  0,15  0,06 0,07 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

a Hệ số LNST/Doanh thu thuần 46% 2% 18% 9% 

b Hệ số LNST /Vốn chủ sở hữu 16% 0,5% 1,5% 0,99% 

c Hệ số LNST /Tổng tài sản  10% 0,3% 1,0% 0,64% 

d Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần 30,2  3% 27% 16% 

5 Chỉ tiêu sinh lời của cổ phiếu 

a 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ 

phiếu) 

       

395.000.000  

          

426.600.000  

          

476.600.000  

          

476.600.000  

1% 

45% 

14% 

36% 

4% 

Cơ cấu tổng tài sản 2017 

Tiền  & các khoản tương 
đương tiền 

Phải thu ngắn hạn 

Hàng tồn kho 

Phải thu dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn 

1% 

51% 

12% 

35% 

2% 

Cơ cấu tổng tài sản 2018 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 
Phải thu ngắn hạn 

Hàng tồn kho 

Phải thu dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn 
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b Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS-đồng) 1.623  47  137 89,17 

c 

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (Book Value-

đồng) 10.102  9.487  8.903 8.992 

d 

Giá trị thị trường mỗi cổ phiếu cuối kỳ 

(đồng) 5.300  2.280  2.610 1.460 

e Hệ số giá trên thu nhập (P/E) 3,27  49  19 16,4 

 

 

 

Tăng cường hợp tác, đổi mới hiệu quả 

Nhằm khai thác tối ưu nguồn lực, Công ty đã và đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn các đối tác phù hợp 

với chiến lược phát triển. 

Trong lĩnh vực thi công, xây dựng, đầu tháng 3/2018, Công ty đã có buổi gặp gỡ, trao đổi hợp tác 

cùng Tập đoàn STR Engineering Consulting SRL (Italia) về việc đầu tư chuyển giao công nghệ xây 

dựng Presanella, nhằm ứng dụng công nghệ vào việc triển khai các dự án nhà ở xã hội mà Hoàng 

Quân đang và sắp triển khai. Bên cạnh đó, định hướng trong tương lai, Hoàng Quân sẽ vận dụng hệ 

thống công nghệ, giải pháp đầu tư – xây dựng tân tiến nhất từ các nước phát triển nhằm đẩy nhanh 

tiến độ thi công, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng công trình, thân thiện hơn với môi trường.  

Trong lĩnh vực đầu tư các dự án, Công ty đã hợp tác liên danh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 

để đầu tư dự án Trung tâm Du lịch – Dịch vụ Hàm Tiến Mũi Né tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ngoài ra 

Công ty cùng đã chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà ở xã hội A6 – A7 tỉnh Đồng Nai và đang trong 

quá trình lựa chọn đối tác chiến lược và thống nhất phương án hợp tác. 

Đa dạng hóa sản phẩm 

Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong về phát triển nhà ở xã hội, Công ty Hoàng Quân còn đầu tư, 

hợp tác đầu tư các loại hình bất động sản thương mại khác như bất động sản nghỉ dưỡng (biệt thự 

biển, codotel); bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (shophouse, officetel); căn hộ với đa dạng phân 

khúc khách hàng từ cao cấp, trung cấp đến căn hộ giá rẻ; bất động sản khu công nghiệp như đất, 

nhà xưởng và dịch vụ cảng, kho bãi, dịch vụ giải trí,... 

Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty đã thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 

Hoàng Quân nhằm chuẩn bị tiền đề cần thiết cho việc khởi động đầu tư sản phẩm BĐS nông nghiệp 

công nghệ cao, BĐS nghĩ dưỡng trong thời gian tới. 

Nắm bắt thị trường chuyển hướng đầu tư kịp thời 

Tháng 10/2018, thông qua việc tham dự hội thảo về ứng dụng nông nghiệp 4.0 vào thực tế nền nông 

nghiệp Việt Nam, Công ty thể hiện mong muốn góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt 

Nam. Từ việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Hoàng Quân với vốn điều lệ 500 

tỷ đồng, Hoàng Quân đã và đang từng bước khẳng định quyết tâm phát triển trong phân khúc mới – 

Nông nghiệp công nghệ cao dựa vào các nghiên cứu, đánh giá thị trường kỹ lưỡng; cùng các nhận 

định từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm về hướng đi tất yếu và phù hợp với xu hướng thế giới.  

Tiếp tục rà soát và xây dựng phương án thoái vốn các công ty thành viên 

Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình quản trị bền vững, minh bạch, Công ty đang tiến hành 

tái cấu trúc hệ thống Hoàng Quân và các công ty thành viên theo hướng thoái vốn các công ty không 

phù hợp với định hướng phát triển; tìm kiếm góp vốn, M&A các dự án, công ty phù hợp chiến lược 

phát triển của Công ty.  

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện thoái vốn 20% tại Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng 

Quân Mê Kông, giảm tỷ lệ sỡ hữu tại Công ty Hoàng Quân Mê Kông xuống còn 12% và không còn là 

công ty thành viên. 

II. TIÊU ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 
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 Bất động sản thương mại 

Công ty và các đơn vị thành viên hiện tại đang đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh bất động sản thương 

mại. Trong đó bao gồm đa dạng các sản phẩm như nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê, officetel 

và loại hình cho thuê đất khu công nghiệp, kho bãi, nhà xưởng,… 

Ngoài ra, trong tất cả các dự án nhà ở xã hội mà Công ty đầu tư đều có 20% số lượng căn hộ là nhà 

ở thương mại và sàn kinh doanh thương mại – dịch vụ thuộc loại hình bất động sản thương mại. Các 

sản phẩm này không bị khống chế về giới hạn lợi nhuận và giá bán như sản phẩm nhà ở xã hội. 

Dự án Golden King do Công ty Hoàng Quân hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Bất động sản Đông Dương bao gồm trung tâm thương mại chuẩn quốc tế và các tầng căn hộ kết hợp 

văn phòng officetel đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ Quý IV/2018. Dự án có vị trí chiến lược 

thuộc Trung tâm Thương mại – Tài chính quốc tế tại Phú Mỹ Hưng.  

Dự án Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Bình Thuận quy mô 198ha đã có quyết 

định điều chỉnh chủ trưởng thành liên danh 2 nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc 

Hoàng Quân và Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Dự án đang được liên danh 2 nhà đầu tư tiếp tục 

triển khai các công tác cần thiết theo từng giai đoạn theo tiến độ thực hiện dự án đã cam kết. 

Trung tâm thương mại Long Hoa tại thị trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do 

Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Đô thị Tây Ninh làm chủ đầu tư và Tập đoàn Hoàng Quân chủ 

trì phát triển dự án được khởi công xây dựng vào ngày 26/4/2017, chính thức cất nóc Khu C – D vào 

ngày 22/6/2018 và đã bàn giao Khu C-D cho khách hàng từ Qúy IV/2019. Hiện chủ đầu tư đang tiếp 

tục triển khai giai đoạn II đối với Khu A – B. Giai đoạn II sẽ khởi công vào tháng 4/2019 với quy mô 

810 sạp và 49 Kiot, thời gian dự kiến hoàn thành tháng 12/2019. 

 Nhà ở xã hội 

Trong năm 2018, Công ty Hoàng Quân vẫn giữ vị thế đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển 

nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với số lượng 14 dự án N  H, 

nhà ở cho công nhân với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Trong năm qua, Công ty nỗ lực hoàn 

thiện các dự án N  H và đã bàn giao cho khách hàng gần 3.000 căn hộ và hướng đến bàn giao gần 

4.000 căn hộ trong năm 2019 – 2020. Trong chiến lược đầu tư giai đoạn 2019-2020 Công ty sẽ tiếp 

tục hạ tỷ trọng đầu tư các dự án NOXH nhằm tận dụng nhịp phát triển và khả năng hấp thụ của thị 

trường bất động sản. 

Dự án Khu đô thị mới Trà Vinh tọa lạc ngay khu trung tâm hành chính tỉnh Trà Vinh, thuộc 

Phường 4, Tp. Trà Vinh có quy mô 18ha được đầu tư đồng bộ các tiện ích nội khu. Dự án được khởi 

công vào tháng 8/2017 hiện đã hoàn thiện giai đoạn I và đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng. 

Trong năm 2018, Tập đoàn Hoàng Quân cũng đã chính thức nhận được giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đợt 1 gồm 550 căn nhà phố 1 trệt 1 lầu, Ngoài ra, Tập đoàn Hoàng Quân đã tiến hành bàn 

giao nhà hoàn thiện cho khách hàng, công bố mở bán giai đoạn 2, động thổ Trung tâm thương mại 

Tp. Trà Vinh.  

Dự án Blues Sky Tower tại Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh hiện đã hoàn thành 

tầng 15. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong Qúy III/2019.  

Các dự án HOF-HQC Hồ Học Lãm (Công ty hợp tác cùng Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM) và dự án 

Paradise Plaza (HQC Nha Trang) vẫn tiếp tục được đẩy mạnh thi công hoàn thiện để nhanh chóng 

hoàn tất bàn giao cho khách hàng trong nửa đầu năm 2019.  

Dự án Lotus Plaza tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã chính thức cất nóc block B và ra mắt 

căn hộ mẫu hiện đại đầu tiên tại Tiền Giang và ngày 14/7/2018. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm 

và thu hút gần 200 khách hàng, nhà đầu tư đến tham dự. Ghi nhận tại thời điểm mở bán, gần 100% 

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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căn hộ đã được đăng ký và giao dịch thành công. Đây là một trong những dự án nhà ở hiện đại đầu 

tiên tại tỉnh Tiền Giang, Lotus Plaza không chỉ là một dự án bất động sản trọng điểm tại Thành phố 

Mỹ Tho, Tiền Giang mà còn được xem là kỳ vọng giúp giấc mơ an cư của người dân Tiền Giang trở 

thành hiện thực. 

 Khu công nghiệp  

Các khu công nghiệp Bình Minh – Vĩnh Long (đã lấp đầy 80%) và Hàm Kiệm I – Bình Thuận (đã lấp 

đầy 40%) tiếp tục được đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.  

 

Với mong muốn xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn cho cộng đồng, Công ty luôn ý thức trách nhiệm 

của doanh nghiệp đối với xã hội, tôn trọng và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.  

Trong công tác thi công, Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về đánh 

giá tác động môi trường đồng thời yêu cầu các nhà thầu, đơn vị cung cấp tuân thủ. Song song đó là 

các giải pháp giúp tiết kiệm, hạn chế lãng phí năng lượng, nguyên vật liệu. 

Trong năm 2018, Công ty đã chi hơn 4 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội. Sự phát triển của Công ty 

luôn gắn kết với những giá trị bền vững vì cộng đồng.  

Thông tin chi tiết được trình bày ở Báo cáo về Phát triển bền vững. 

 

Ngoài các nguyên nhân khách quan, Ban TGĐ nhận trách nhiệm trong việc điều hành còn bộc lộ 

những điểm bất cập, chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phê 

duyệt, giao phó. Mặc dù vẫn duy trì được kết quả kinh doanh lãi ròng 42,5 tỷ đồng, tuy nhiên việc 

không hoàn thành kế hoạch đã ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, cán bộ nhân viên và các bên 

liên quan đã và đang hợp tác với Công ty. Kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng còn ảnh hưởng đến 

nhà đầu tư gây khó khăn cho kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.  

Ban TGĐ đã nhanh chóng rà soát nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, tăng cường năng lực 

cạnh tranh của Công ty.  

Về nguyên nhân khách quan, cơ chế chính sách về vốn đối với chủ đầu tư và người mua NOXH triển 

khai chậm nên nguồn vốn thu từ tiến độ thanh toán của khách hàng chậm so với tiến độ dự án nên 

ảnh hưởng đến dòng tiền tại các dự án.  

Mặt khác việc triển khai chậm cơ chế hỗ trợ vốn tác động đến tâm lý người mua nên tốc độ bán đối 

với sản phẩm NOXH có chậm lại so với trước đó. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, Ban TGĐ nhận thấy một số nguyên nhân phát sinh từ trong quá trình 

quản lý, điều hành như sau: 

 Hệ thống quản trị, các quy trình quản lý nói chung, quản lý thi công nói riêng đang dần được 

cải thiện nhưng chưa sớm phát huy hiệu quả. Công ty tiếp tục rà soát hệ thống quản lý chất 

lượng và điều chỉnh lại quy trình phối hợp, kết hợp giữa các phòng/ban.   

 Việc mở rộng Danh mục đầu tư trong khi nguồn tài chính chưa đáp ứng kịp đã tạo nên lượng 

sản phẩm dở dang lớn ảnh hưởng đến thanh khoản, tăng chi phí vốn. Kiến nghị đẩy nhanh 

tiến độ dự án bán nhanh sản phẩm, tăng hiệu quả quay vòng vốn cũng như giảm thiểu tối đa 

chi phí vốn, tránh rủi ro thanh khoản. 

 

 

 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TGĐ ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH  

IV. BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 

VI. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019  
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Cơ hội 

Phân khúc BĐS công nghiệp, thương mại, văn phòng cho thuê, chia sẻ không gian làm việc chung sẽ 

phát triển mạnh và là điểm sáng trong năm 2019… 

Phân khúc nhà ở bình dân, có giá vừa túi tiền có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn dành cho đại đa số 

người thu nhập thấp và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị 

trường, phát triển bền vững và có tính thanh khoản cao nhất. Riêng phân khúc nhà ở xã hội, thiết chế 

Công đoàn sẽ có nguồn vốn và quỹ đất để phát triển mạnh hơn trong năm 2019. Trong khi đó, phân 

khúc nhà ở cao cấp đang có dấu hiệu thừa cung, phải đối diện với nhiều thách thức trong năm 2019. 

Đây tiếp tục là cơ hội để Công ty đẩy mạnh và hoàn tất các dự án NOXH, nhà ở trung bình hiện đang 

thực hiện trong lộ trình 2019-2020.   

Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và nguồn vốn kiều hối hứa hẹn vẫn tiếp tục đổ mạnh 

hơn vào thị trường Việt Nam. Điều này rõ ràng là một dấu hiệu tích cực và được kỳ vọng sẽ giúp cho 

thị trường BĐS Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn, hồi phục tốt và tăng trưởng hơn.  

Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM nhằm huy động có hiệu quả 

các nguồn lực để đầu tư hạ tầng xã hội được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn trong năm 2019 và 

mang tới một cú hích cho thị trường.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 đã sửa đổi và bãi bỏ 

một số quy định của Luật Xây dựng 2014 và Luật Quy hoạch đô thị 2009 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019. Dự kiến trong năm 2019 có thể Quốc hội tiếp tục xem xét nhóm dự luật có liên quan trực 

tiếp đến thị trường bất động sản là “Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai”, “Dự 

thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây 

dựng”, “Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp”. 

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019, Chính phủ chủ trương tiếp tục chú trọng phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhà ở cho 

công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Qua đó chương trình góp phần tạo thêm động lực phát 

triển cho thị trường nhà ở giá thấp và càng góp phần khẳng định chủ trương hoàn thành các dự án 

nhà ở xã hội của công ty là đúng đắn. 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2570/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng 

thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định 

tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 

18 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 là 5,0%/năm. 

So với lãi suất năm 2018, mức lãi vay hỗ trợ mua nhà tiếp tục được giữ nguyên, góp phần tạo tâm lý 

an tâm cho người mua nhà và doanh nghiệp. 

Nguồn vốn dự kiến dành cho chương trình cho vay nhà ở xã hội trong năm 2019 là 1.326 tỷ đồng; 

trong đó ngân sách nhà nước bố trí số vốn 663 tỷ đồng, cùng với 50% do Ngân hàng Chính sách Xã 

hội tự huy động. 

Thách thức 

Năm 2019 sẽ là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách kiểm soát lại tín dụng 

chảy vào bất động sản. Tỉ lệ vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn giảm xuống còn 45% 

trong năm 2018 và tiếp tục giảm xuống 40% trong 2019 (giảm 5% so với năm 2018), hệ số rủi ro 

tăng lên 200%. 

Chỉ thị 04/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 02/8/2018 cũng khẳng định chủ trương "Không 

xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt); Kiểm soát chặt chẽ 

tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông; Kiểm 

soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản". Như vậy, 

nguồn vốn tín dụng đổ vào thị trường bất động sản tiếp tục bị thu hẹp, buộc công ty cần phải tự chủ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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và cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh, đẩy mạnh việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu 

cầu về vốn đầu tư minh bạch và bền vững.  

Ngoài ra, khó khăn trong việc triển khai gói cho vay hỗ trợ mua nhà ở xã hội về nguốn vốn, về giải 

ngân,... tiếp tục là thách thức đối với công ty. Tuy nhiên, năm 2019 công ty sẽ tiếp tục giảm tỷ trọng 

đầu tư mảng N  H, tăng tỷ trọng NOTM nên ảnh hưởng từ việc chậm giải ngân gói tín dụng ưu đãi 

lãi suất mua NOXH không còn trọng yếu. 

 

 

Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2019 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.513 

2 Doanh thu tài chính 14 

3 Lợi nhuận trước thuế 181 

4 Lợi nhuận sau thuế 145 

 

Căn cứ trên bối cảnh vĩ mô và tình hình thực tế đầu tư tại Công ty, Ban Tổng giám đốc đặt ra kế 

hoạch năm 2019 với tổng doanh thu 1.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng.  

Triển khai 

Năm 2019 Công ty sẽ chính thức khởi động dự án bất động sản nông nghiệp. Đây là lĩnh vực còn 

nhiều tiềm năng mà Công ty có thể khai thác hiệu quả nhờ lợi thế từ 2 khu công nghiệp hiện hữu và 

hệ thống các công ty liên kết, siêu thị, đối tác rộng lớn tạo chuỗi liên kết hiệu quả từ hoạt động sản 

xuất – chế biến – tiêu thụ.  

Tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư N  H và nâng dần tỷ trọng đầu tư bất động sản thương mại trong đó 

tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, bất động sản văn phòng, du lịch, nghỉ 

dưỡng,…Song song đó tìm kiếm và lựa chọn đối tác uy tín để hợp tác đầu tư phát triển và khai thác 

các dự án chuẩn bị triển khai. 

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thiện đề án tái cấu trúc, thoái vốn các công ty thành 

viên ít hiệu quả hướng đến xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp theo các thông lệ quản trị tốt 

của khu vực và quốc tế.  

Tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm khoản phải thu ngắn 

hạn và dài hạn tập trung nguồn tiền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng tỷ suất sinh lợi. Cơ cấu lại 

các khoản đầu tư theo chiến lược mà HĐQT đã đề ra: giảm tỷ trọng đầu tư N  H, tăng tỷ trọng đầu 

tư BĐS thương mại. Theo đó thoái vốn các dự án, các công ty chưa hiệu quả nhằm bổ sung nguồn 

vốn cho các dự án tiềm năng hơn đang được đầu tư. 

Đẩy mạnh tiến độ các dự án đang thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đầu tư nghiên cứu, 

phát triển sản phẩm, lựa chọn những sản phẩm phù hợp thị trường, thị hiếu của khách hàng, triển 

khai dự án đúng kế hoạch, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả.    

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt hoạt động từ khu vực quản lý, 

văn phòng đến thi công dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạn chế tác 

động môi trường, tăng tính đồng nhất của hệ thống tạo nền tảng phát triển nhanh hơn, năng động 

hơn và đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định hơn trong chiến lược 2019-2020.  

VII. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH  
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Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đi đôi với công tác quản trị, sử 

dụng nguồn nhân lực hiệu quả. 

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra thì yêu cầu đặt ra đối với Ban TGĐ Công ty Hoàng Quân cần 

phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu đưa ra những định hướng, chỉ đạo nhằm cải thiện công tác quản lý 

tại các đơn vị thành viên, thực hiện tốt công tác rà soát, theo dõi và quản trị rủi ro. Đồng thời cần 

thúc đẩy phát triển kinh doanh hiệu quả bền vững gắn kết lợi ích các bên liên quan, trách nhiệm xã 

hội và môi trường.  

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 PHẠM MINH 

 

  

Nơi nhận:                                 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- BTGĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT. 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  4    năm 2019 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2019  

Trong năm 2018, để triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT đã 

tiến hành các hoạt động quản trị trọng yếu liên quan đến cơ cấu tổ chức của Công ty và toàn Tập 

đoàn, xem xét và phê duyệt một số quyết định liên quan đến đầu tư, hợp tác các dự án, thực hiện 

thoái vốn sở hữu tại các công ty liên kết, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành, giám sát Công ty 

tuân thủ theo đúng các quy đinh tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định của 

pháp luật hiện hành nhằm tiếp tục theo sát kế hoạch giai đoạn 05 năm 2016-2020. 

 

 

1. Về chiến lược phát triển 

Tiếp tục trên cơ sở định hướng giai đoạn 2016-2020, Công ty đã bám sát và triển khai hành động phù 

hợp  với chiến lược. Song song đó theo tình hình chuyển biến của các yếu tố vĩ mô, chính sách của 

Công ty đã có sự điều chỉnh phù hợp, cơ cấu lại tỷ trọng đầu tư giữa các phân khúc, dòng sản phẩm. 

Theo đó tiếp tục hạ tỷ trọng đầu tư N  H, nâng tỷ trọng đầu tư bất động sản thương mại trong đó 

tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, bất động sản văn phòng, du lịch, nghỉ 

dưỡng,… đồng thời bắt đầu chuyển sang đầu tư vào loại hình mới là bất động sản nông nghiệp công 

nghệ cao.  

2. Về quản trị công ty 

Song song với việc nỗ lực thực hiện mục tiêu cải thiện chỉ tiêu sinh lời, nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh Công ty luôn tích cực xây dựng và củng cố mô hình quản trị công ty theo hướng từng 

bước tiệm cận với các thông lệ quốc tế. Các thông tin doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, minh 

bạch, đồng thời tăng cường các kênh truyền thông, cập nhật thông tin kịp thời, liên tục cho các bên 

liên quan. Nỗ lực cải thiện quản trị công ty không chỉ từ Ban lãnh đạo mà cần được quán triệt từng 

cán bộ quản lý, nhân viên thuộc Công ty và các đơn vị thành viên. 

Hoạt động giám sát, cảnh báo rủi ro liên tục được cải thiện nhằm hạn chế thiệt hại cho công ty. 

Thông qua hoạt động giám sát, công ty đã kịp thời ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây tổn thất 

cho Công ty. 

Có kế hoạch về sử dụng vốn, hoạch định nguồn vốn nhằm đảm bảo tài trợ vốn kịp thời cho các dự án 

với chi vốn hợp lý đạt hiệu quả đầu tư tối ưu.  

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 

 Doanh thu: 532,9 tỷ đồng, đạt 32,7%  

 Lợi nhuận trước thuế: 55,1 tỷ đồng, đạt 27,4%  

 Lợi nhuận sau thuế: 42,5 tỷ đồng, đạt 24,7%  

Trong năm 2018, doanh thu từ hoạt động BĐS mang về là 93,8%, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong 

tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên các chính sách hỗ trợ về vốn vay ưu đãi lãi 

suất cho N  H đến nay vẫn chưa triển khai trên thực tiễn nên gây nhiều khó khăn về nguồn vốn và 

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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làm tăng chi phí vốn của chủ đầu tư. Các chương trình hỗ trợ lãi suất, Marketing dự án đạt hiệu quả, 

tăng trưởng doanh số tốt nhưng ưu đãi lãi suất đối với N  H không còn đã gây khó khăn cho đối 

tượng mua N  H nên ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền, khoản phải thu từ khách hàng khá lớn. Công 

ty đã hoàn tất thoái vốn tại các công ty con, và tiếp tục xem xét lại hiệu quả đầu tư tài chính và thoái 

vốn tại các đơn vị kém hiệu quả, đồng thời lựa chọn M&A, góp vốn vào các công ty có cùng định 

hướng phát triển, có hiệu quả kinh doanh tốt. 

4. Về Phát triển bền vững và Sứ mệnh phát triển cùng cộng đồng 

Thực hiện trách nhiệm với môi trường, công ty luôn nỗ lực hạn chế tác động xấu đến môi trường, 

đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật. Công ty đã tiếp 

cận, áp dụng và yêu cầu các nhà thầu áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xây dựng giúp nâng cao 

chất lượng công trình, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, xây dựng an toàn bền vững… hạn chế 

các ảnh hưởng đến môi trường. 

Song song đó, Công ty còn tích cực tham gia các chương trình đồng hành cùng an sinh xã hội, thúc 

đẩy phát triển kinh tế địa phương, ươm mầm tài năng. Trong năm 2018 Công ty đã đóng góp hơn 4 

tỷ đồng cho hoạt động cộng đồng, xã hội. 

5. Về tổ chức, quản trị nhân sự 

Công ty tiếp tục hợp tác cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện rà soát, đánh 

giá, thực hiện phương án tái cấu trúc toàn diện công ty. Đồng thời trong năm 2018, Công ty còn hợp 

tác cùng Công ty Giải pháp Nhân lực Le&Associates (L&A) ký hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý " ây 

dựng hệ thống quản trị hiệu suất công việc" với Tập Đoàn Hoàng Quân (gọi tắt là hệ thống KPI). L&A 

là một trong những đơn vị tư vấn chiến lược uy tín với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh 

nghiệm.  

Ngoài ra, trong năm 2018, công ty đã có những thay đổi lớn về nhân sự và tiếp tục cơ cấu lại bộ máy 

nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời cải thiện các chỉ số 

về lương và phúc lợi, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBNV đặc biệt là đội ngũ 

cán bộ quản lý cấp cao. 

6. Về thực hiện việc Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

Trong năm 2018, để triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ  ngày 23/6/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-

HĐQT ngày 14/8/2018 thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu không chuyển đổi đợt 1 cho một 

số nhà đầu tư để tài trợ dự án Paradise Plaza – Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tiếp đó, ngày 07/9/2018, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 

11/2018/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi đợt 2 cho một số nhà đầu tư để tài 

trợ dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư, dân cư và thương mại – dịch vụ –  Phường 4, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

Tính đến ngày 31/12/2018, sau hai đợt phát hành Công ty đã chào bán thành công 185.985 Trái 

phiếu cho các nhà đầu tư tương đương với giá trị 185.985.000.000 đồng.  

 

 

HĐQT đã cùng với BKS có những hoạt động giám sát cụ thể được thực hiện theo đúng quy định tại 

Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Một số hoạt động 

cụ thể như sau: 

 Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 

23/6/2018 

 Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
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 Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện chiến 

lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật 

có liên quan. 

 Lập, trình bày và công bố Báo cáo tài chính các quý trong năm 2018, báo cáo tài chính năm 

2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành. 

 Lập và trình bày báo cáo thường niên năm 2018 kịp thời và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện 

hành. 

 Kế hoạch tái cấu trúc và phát triển nguồn nhân lực. 

1. Phương thức giám sát, đánh giá 

HĐQT đã kết hợp cùng BKS theo sát hoạt động của Ban TGĐ, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện 

chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thông qua cơ chế giám sát từ Ban Kiểm soát 

nội bộ trực thuộc HĐQT thực hiện rà soát, nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro. 

HĐQT đã tiến hành giám sát Ban TGĐ trong các hoạt động lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu 

tư năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực, thực hiện các nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.  

HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban TGĐ thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và qua 

trao đổi bằng các hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp 

thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban TGĐ. 

HĐQT đánh giá Ban TGĐ dựa trên 3 tiêu chí: 

 Mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 Trách nhiệm chung của Cán bộ quản lý cấp cao. 

 Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao. 

2. Kết quả giám sát, đánh giá 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Stt 
Chỉ tiêu 

Kết quả SXKD 

năm 2018 
Kế hoạch 

Mức độ hoàn thành 

so với kế hoạch 

1 Doanh thu  532,9 1.632 32,7% 

2 Lợi nhuận trước thuế 55,1 201 27,4% 

3 Lợi nhuận sau thuế 42,5 172 

 

24,7% 

 

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2018 chỉ hoàn thành 25% về kế hoạch Lợi nhuận, chưa đạt kỳ vọng 

như kế hoạch ĐHĐCĐ 2018 đặt ra. Tuy nhiên đối với HĐQT vẫn đánh giá nỗ lực rất lớn của Ban TGĐ 

trong công tác điều hành đối với một năm 2018 nhiều thách thức, biến động và khó khăn khi thị 

trường BĐS phải chịu nhiều ảnh hưởng đến từ các yếu tố vĩ mô, chính sách, quy định pháp luật, đặc 

biệt là chính sách hỗ trợ về sản phẩm N  H, nguồn vốn,... Ban TGĐ cần tiếp tục thực hiện tái cấu 

trúc, phấn đấu và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đặc biệt là tiến độ các 

dự án đang đầu tư theo đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật 

hiện hành, thực hiện nhiều hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững... 

Trách nhiệm chung của Cán bộ quản lý cấp cao  
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Cán bộ quản lý cấp cao được yêu cầu tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó trách nhiệm 

“Cẩn trọng”, “Trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi” là cơ sở loại trừ trách nhiệm về thiệt hại 

và bồi thường.  

Ban TGĐ đã triển khai và thực hiến tốt, đầy đủ các công việc theo các Nghị quyết HĐQT nhằm thực 

hiện kế hoạch kinh doanh 2018 đã được đề ra tại ĐHĐCĐ 2018. 

Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao 

Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao được đánh giá trên các khía cạnh sau: 

 Năng lực, kỹ năng lãnh đạo và chất lượng quản lý 

 Năng lực cá nhân 

 Kiến thức và kỹ năng 

 Mối quan hệ với các thành viên của Ban Điều hành 

 Mối quan hệ với nhân viên 

 Mối quan hệ với cộng đồng 

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGĐ đã đáp ứng tốt các yêu cầu, tuân thủ tốt quy định pháp luật hiện 

hành và quy chế hoạt động của Công ty. Tuy nhiên với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2018, 

Ban TGĐ cần tập trung cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường hiệu quả kiểm soát, quản trị rủi 

ro. Đồng thời xây dựng và duy trì khung lương thưởng công bằng, cạnh tranh nhằm thu hút và giữ 

chân nhân tài. Mặt khác, cần chú trọng công tác chuẩn bị đội ngũ kế thừa cho các vị trí nhân sự cấp 

cao. 

 

 

1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết.  

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền thay mặt, nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của công ty; 

đồng thời giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo các nguyên tắc: 

 Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

 Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ; 

 Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

 Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 

 Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

1.1. Thành phần, cơ cấu Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị của Công ty có 7 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và không tham gia 

điều hành Công ty gồm Ông Lê Thành Nam và Ông Lê Đình Viên. 

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Năm 2018 có thể được đánh giá là năm thực hiện việc tái cấu trúc toàn diện của Công ty với hoạt 

động quản trị nổi bật, đáng chú ý nhất là việc Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT không đồng 

thời kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Đồng thời năm 2018 cũng đánh dấu sự thay đổi lớn khi 

đã có sự cân nhắc, điều chỉnh theo hướng thay đổi toàn diện, có sự kế thừa của thế hệ nhân sự trẻ 

đối với Ban TGĐ. Việc thay đổi này nhằm giúp tăng cường, nâng cao chất lượng của Ban TGĐ và tạo 

sự đột phá, sáng tạo trong công tác điều hành. 

Thực hiện kế hoạch được đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo với định 

hướng tiếp tục giảm dần tỷ trọng sản phẩm N  H song song với đẩy mạnh đầu tư các loại hình bất 

động sản thương mại khác như biệt thự, nhà liên kế, văn phòng, mặt bằng bán lẻ cho thuê, khu công 

nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản nông nghiệp… nhằm phù hợp với các chính sách về nhà ở 

hiện nay cũng như nhu cầu của thị trường. Đồng thời HĐQT cũng đã triển khai việc rà soát, xem xét 

và thoái vốn các công ty liên kết về giáo dục, cảng,... nhằm thu hồi vốn và cơ cấu lại mô hình quản trị 

tập đoàn.  

HĐQT đã có hoạt động tích cực, phát huy vai trò chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của 

Ban TGĐ, đảm bảo các rủi ro trọng yếu được nhận dạng, kiểm soát và đưa ra giải pháp hạn chế tác 

động.  

HĐQT đã kết hợp cùng BKS theo sát hoạt động của Ban TGĐ, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện 

chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thông qua Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc 

HĐQT thực hiện rà soát, nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro. 

Thực hiện theo chức năng và quyền hạn được pháp luật có liên quan và Điều lệ quy định, HĐQT đã 

nghiêm túc thực hiện việc giám sát và chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh, việc quản lý và điều hành 

của Ban TGĐ.  

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp để thảo luận và thống nhất các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, ban hành 14 Nghị quyết thông qua các chủ trương, quyết 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và định hướng chiến lược phát triển. Từ đó đưa 

ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị 

quyết ĐHĐCĐ. 

Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát và/hoặc Thành viên 

BKS với tư cách quan sát viên thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến cho Hội đồng 

Quản trị. Về nguyên tắc, tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ý 

kiến tán thành của 2/3 thành viên Hội đồng quản trị có mặt và thành viên vắng mặt nhưng gửi phiếu 

biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu bầu 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị là lá phiếu quyết định, thành viên có ý kiến phản đối có quyền bảo lưu 

ý kiến của mình. 

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà 

thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể 

mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được tính vào số lượng 

đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết 

định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết. 

Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau: 

Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/2018/NQ-HĐQT 03/01/2018 Thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu quỹ 

02 02A/2018/NQ-HĐQT 01/02/2018 
Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần 

Đầu tư Hải Phát 

03 03/2018/NQ-HĐQT 02/05/2018 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
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04 04/2018/NQ-HĐQT 26/5/2018 V/v hợp tác với công ty Hải Phát 

05 05/2018/NQ-HĐQT 02/07/2018 
Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng 

cuối năm 2018 

06 06/2018/NQ-HĐQT 02/07/2018 

Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Hải Phát 

đầu tư dự án Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Hàm Tiến 

Mũi Né (198ha) tại P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

07 07/2018/NQ-HĐQT 03/07/2018 

Thông qua các nội dung về việc hợp tác liên danh đối 

với dự án Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Hàm Tiến Mũi 

Né (198ha) tại P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 

08 08/2018/NQ-HĐQT 26/7/2018 
Thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên 

quan 

09 09/2018/NQ-HĐQT 14/8/2018 
Thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng 

lẻ 

10 10/2018/NQ-HĐQT 21/8/2018 
 em xét điều chỉnh một số nội dung đầu tư dự án 

Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Hàm Tiến Mũi Né 

11 11/2018/NQ-HĐQT 07/09/2018 Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 

12 12/2018/NQ-HĐQT 07/09/2018 
Thông qua chủ trương thành lập công ty con – Công 

ty TNHH MTV Nông nghiệp Hoàng Quân  

13 12A/2018/NQ-HĐQT 29/9/2018 
Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng 

cuối năm 2018 

14 14/2018/NQ-HĐQT 24/10/2018 
Thống nhất chủ trương lựa chọn đối tác chiến lược 

và hợp tác dự án Nhà ở xã hội A6-A7 tỉnh Đồng Nai 

 

1.3. Tỷ lệ tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị 

Stt  Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt 

đầu/không 

còn là 

thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý 

do 

khôn

g 

tham 

dự 

họp 

01 Ông Trương Anh Tuấn  Chủ tịch  23/03/2007 14 100%  

02 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch 23/03/2007 14 100%  

03 Ông Trương Thái Sơn Thành viên 23/03/2007 14 100%  

04 Ông Lê Đình Viên Thành viên 13/07/2007 14 100%  

05 Ông Trương Đức Hiếu Thành viên 23/03/2007 14 100%  

06 Ông Lê Thành Nam  Thành viên 29/04/2011 14 100%  
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07 Ông Trần Thái Sơn Thành viên 20/05/2017 14 100%  

 

1.4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành 

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên tham gia điều 

hành và các thành viên không điều hành, trong đó có một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là 

thành viên độc lập.  

Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò cân bằng lợi ích, đảm bảo các quyết định của HĐQT được 

đưa ra trên cơ sở khách quan và độc lập. 

1.5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Công ty chưa thành lập các tiểu ban mà Hội đồng quản trị giao cho Văn phòng HĐQT, Phòng Quan hệ 

cổ đông, Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện các chức năng chuyên trách. 

 Văn phòng Hội đồng Quản trị: 

Theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho thành viên HĐQT, 

Ban Kiểm soát. 

Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính 

sách, quyết định của Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng 

quản trị và Chủ tịch HĐQT. 

Phối hợp với các phòng ban chức năng, ban lãnh đạo Công ty giúp HĐQT kiểm tra việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân, giữ nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt 

động công ty được xuyên suốt, minh bạch. 

 Ban Kiểm soát nội bộ 

Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc tuân 

thủ quy định của pháp luật; điều lệ, quy chế, quy định, quy trình, chính sách của Công ty, với mục 

đích phòng ngừa, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, giảm thiểu rủi ro, tham mưu giải 

pháp ngăn ngừa rủi ro cho HĐQT. Trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế quản lý, phát huy nhân tố tích cực 

góp phần tăng cường khả năng kiểm soát, nâng cao hiệu quả hoạt động giúp hoàn thành mục tiêu, 

định hướng của Công ty. 

Ban Kiểm soát nội bộ gồm 05 thành viên trực thuộc HĐQT. 

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nội bộ được quy định chi tiết tại Quy chế kiểm soát nội bộ, trong đó gồm 

một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

(i) Tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ:  

 Thiết lập cơ chế và chính sách kiểm soát nhằm: 

 Bảo vệ tài sản, chống thất thoát, gian lận, lãng phí, hạn chế tối đa các sai sót tiềm 

ẩn. 

 Đảm bảo sự tin cậy của thông tin kế toán tài chính và thông tin hoạt động của Công 

ty. 

 Đảm bảo sự tuân thủ của hệ thống đối với các quy chế, chính sách, quy định, quy 

trình hoạt động của tổ chức và quy định pháp luật. 

 Đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả trong các hoạt động của Công ty. 

  ây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên 5 yếu tố: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi 

ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông, Giám sát 

 Liên kết, phối hợp với các Đơn vị để triển khai xây dựng các yếu tố cấu thành của hệ 

thống kiểm soát nội bộ 
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(ii) Thiết lập, tổ chức chương trình Kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất 

(iii) Kiểm soát hoạt động và tuân thủ. 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát nội bộ đã có các hoạt động cụ thể nhằm tham mưu cho Hội đồng 

quản trị có những phương án, điều chỉnh kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp sau đây: 

 Cùng với EY tiếp tục rà soát toàn bộ các mặt hoạt động, đề ra giải pháp nâng cao chất 

lượng quản trị công ty, xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện. Ngoài ra 

 Tập trung vào thực hiện công tác kiểm soát dự án, trọng tâm là hiệu quả dự án nhằm 

đánh giá và có những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo các dự án được hoạt động có hiệu quả, 

đạt được lợi nhuận kỳ vọng của từng dự án, 

 Thiết lập các hệ thống quy định, quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và 

làm cơ sở cho quá trình kiểm soát tuân thủ trong hoạt động. 

 Hỗ trợ kiểm tra - thẩm tra các dự toán dự án nhằm rà soát và hạn chế các sai sót trong 

công tác lập và triển khai dự án. 

 Nghiên cứu áp dụng công nghệ 4.0 (phần mềm quản lý dự án, phân tích khôi lượng dự 

toán,...)  vào thiết kế, quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. 

 Hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện những bất cập để tham mưu cho Hội đồng 

quản trị có những phương án, điều chỉnh kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp. 

 Thực hiện giám sát, đánh giá sự tuân thủ của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong 

việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. 

3. BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát giữ vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều 

hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định của luật, pháp luật có liên 

quan và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: 

Stt Họ tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Thành Văn Trưởng ban 

2 Bà Lê Phùng Nhã Phương Thành viên 

3 Bà Nguyễn Thị Điểm Thành viên 

Ban Kiểm soát có thẩm quyền kiểm tra bất kỳ vấn đề nào trong phạm vi trách nhiệm, có đầy đủ 

quyền tiếp cận và làm việc với Ban quản trị, Ban điều hành Công ty để thực hiện trách nhiệm giám 

sát, đánh giá việc thực thi các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

Các thành viên Ban Kiểm soát đều có hiểu biết chuyên môn về bất động sản, tài chính, kế toán đảm 

bảo công tác giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua đó giảm thiểu rủi 

ro trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

4. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có trách nhiệm chính là tổ chức thực hiện các 

nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức 

và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý 

tốt nhất. 

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc công ty có một số thay đổi được trình bày trong bảng sau: 
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Stt Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Phạm Minh Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/6/2018 

2 Ông Lê Tuyển Cử Phó TGĐ Đầu tư- Quản lý dự án Bổ nhiệm ngày 22/6/2018 

3 Ông Trần Tiến Danh Phó TGĐ Đầu tư- Quản lý dự án Bổ nhiệm ngày 22/6/2018 

4 Ông Đặng Thanh Thảo Phó TGĐ phụ trách Pháp lý Bổ nhiệm ngày 02/01/2016 

5 Ông Trần Anh Tuấn  Phó TGĐ phụ trách các dự án tại 

Bình Thuận 

Bổ nhiệm ngày 15/3/2016 

6 Ông Nguyễn Hoàng Hà Phó Tổng Giám đốc   Bổ nhiệm ngày 02/7/2018 

7 Ông Nguyễn Long Triều  Phó TGĐ Kinh doanh Bổ nhiệm ngày 22/6/2018 

8 Ông Nguyễn Văn Toàn Phó TGĐ Hành chính – Nhân sự Bổ nhiệm ngày 01/8/2016 

9 Ông Trương Anh Tuấn Tổng giám đốc Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

10 Ông Nguyễn Tôn Phó Tổng Giám đốc thường trực  Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

11 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Phó TGĐ phụ trách Tài chính-Kế 

toán 

Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

12 Ông Trương Đức Hiếu Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

13 Ông Trương Thái Sơn Phó TGĐ phụ trách Marketing & 

Đối ngoại 

Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

14 Ông Trần Thái Sơn Phó TGĐ phụ trách Đầu tư dự án Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

15 Ông Nguyễn Thanh Phong Phó TGĐ phụ trách Quản lý dự án Miễn nhiệm ngày 22/6/2018 

 

5. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty đã tạo điều kiện cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ phụ 

trách Kiểm soát nội bộ, Quan hệ cổ đông tham gia Khóa đào tạo Quản trị Công ty do Trung tâm 

Nghiên cứu Khoa học & Đào tạo chứng khoán (SRTC) tổ chức đào đạo.  

Tính đến nay, Danh sách các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và các 

Phòng/Ban hoạt động có chức năng tương đương tiểu ban thuộc HĐQT tham gia khóa đào tạo như 

sau: 

Stt Họ tên Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Thanh Hoài Trưởng ban Pháp lý – Quan hệ cổ đông 

6. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 

Danh sách về người có liên quan của công ty 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do  

1 Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT  23/03/2007   

2 Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch 

HĐQT  

23/03/2007   

3 Trương Thái Sơn TV HĐQT 23/03/2007   

4 Trương Đức Hiếu TV HĐQT  23/03/2007   

5 Trần Thái Sơn TV HĐQT  18/03/2015   

6 Lê Đình Viên TV HĐQT  

độc lập 

13/07/2007   

7 Lê Thành Nam TV HĐQT  

độc lập 

29/04/2011   

8 Phạm Minh Tổng Giám đốc 22/6/2018   

9 Lê Trọng Ngọc Phó TGĐ 23/03/2007 25/5/2018 Từ nhiệm 

10 Nguyễn Văn Toàn Phó TGĐ 21/09/2016 03/01/2018 Từ nhiệm 

11 Nguyễn Thanh Phong Phó TGĐ 01/11/2016 22/6/2018 Từ nhiệm 

12 Nguyễn Tôn Phó TGĐ 01/11/2016 22/6/2018 Từ nhiệm 

13 Lê Tuyển Cử Phó TGĐ 22/6/2018  Bổ nhiệm 

14 Lê Duy Quang Phó TGĐ 22/6/2018  Bổ nhiệm 

15 Trần Tiến Danh Phó TGĐ 22/6/2018  Bổ nhiệm 

16 Nguyễn Long Triều Phó TGĐ 22/6/2018  Bổ nhiệm 

17 Nguyễn Hoàng Hà Phó TGĐ 22/6/2018  Bổ nhiệm 

18 Trần Anh Tuấn Phó TGĐ 15/03/2016   

19 Đặng Thanh Thảo Phó TGĐ  02/01/2016   

20 Nguyễn Thành Văn Trưởng  

Ban Kiểm soát 

01/11/2011   

21 Lê Phùng Nhã Phương Thành viên 

Ban Kiểm soát 

28/03/2016   

22 Nguyễn Thị Điểm Thành viên 

Ban Kiểm soát 

20/5/2017   

23 Nguyễn Hồng Phượng Kế toán trưởng 22/10/2015   

24 Nguyễn Lâm Giám đốc Tài 

chính 

04/04/2018  Bổ nhiệm 
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25 Nguyễn Thanh Hoài Trưởng ban 

Pháp lý – QHCĐ 

kiêm Người ủy 

quyền CBTT 

10/01/2019   

7. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

Trong năm 2018 Công ty không phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan. 

8. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Trong năm 2018, công ty không có các thay đổi liên quan đến vốn đầu tư của chủ sở hữu.  Vốn chủ 

sở hữu của công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 4.766.000.000.000 đồng.  

9. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

9.1. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

Căn cứ theo mức thù lao ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua, thù lao chi trả cho HĐQT là 0,1% lợi nhuận sau 

thuế tương đương 42.500.208 đồng, thù lao chi trả cho BKS là 0,05% lợi nhuận sau thuế tương 

đương 21.250.104 đồng. Chi tiết thù lao cho HĐQT và BKS được phân bổ như sau: 

Stt  Họ tên  Chức 

danh 

Không 

điều 

hành 

Kiêm 

điều 

hành 

Hưởng 

lương 

Hưởng 

thù lao 

Thưởng 

hiệu 

quả 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ       

01 Ông Trương Anh Tuấn  Chủ tịch  x   x  

02 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Phó CT x   x  

03 Ông Lê Đình Viên Thành viên  x   x  

04 Ông Trương Thái Sơn Thành viên  x   x  

05 Ông Trương Đức Hiếu Thành viên  x   x  

06 Ông Lê Thành Nam  Thành viên  x   x  

07 Ông Trần Thái Sơn Thành viên  x   x  

 BAN KIỂM SOÁT       

08 Ông Nguyễn Thành Văn Trưởng ban x   x  

09 Bà Lê Phùng Nhã Phương Thành viên  x   x  

10 Bà Nguyễn Thị Điểm Thành viên  x   x  

9.2. Chế độ tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên HĐQT độc lập, không 

điều hành và Ban Kiểm soát không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi 

của Công ty. 

9.3. Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 
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Hiện tại chỉ các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành được hưởng các chế độ phụ cấp (chế độ 

sử dụng ô tô của công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ…) và các đãi ngộ 

khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty.  

 

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

Hội đồng Quản trị đề xuất một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019 như sau: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 

1 Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.513 

2 Doanh thu tài chính 14 

3 Lợi nhuận trước thuế  181 

4 Lợi nhuận sau thuế  145 

2. Về định hướng hoạt động năm 2019  

Tiếp nối việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, năm 2019 Công ty tiếp 

tục dựa trên nền tảng chính là bất động sản, tuy nhiên vẫn có sự điều chỉnh về tỷ trọng giữa các phân 

khúc, dòng sản phẩm. Trong đó, tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư N  H, tập trung hoàn thành các dự án 

N  H đã và đang đầu tư dang dở; nâng tỷ trọng đối với dòng sản phẩm bất động sản thương mại 

trong đó tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, bất động sản văn phòng, du lịch, 

nghỉ dưỡng (cao cấp, Đất nền, Bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (Shophouse và  fficetel), Bất 

động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực có tiềm năng du lịch (Biệt thự biển và Condotel), Khu công 

nghiệp, nhà xưởng, kho bãi... Song song đó cần đẩy nhanh tiến độ dự án để đẩy mạnh bán hàng. 

Đồng thời Công ty sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác uy tín để tiến hành hợp tác nhằm khai thác 

các dự án có quy mô lớn, xem xét thoái vốn, chuyển nhượng các dự án không còn phù hợp với chiến 

lược kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa chi phí vốn, tránh rủi ro thanh khoản, tìm kiếm giải pháp tối 

đa hóa hiệu quả sử dụng vốn. 

Ngoài ra năm 2019 Công ty sẽ chính thức khởi động dự án bất động sản nông nghiệp. Thông qua việc 

thành lập Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hoàng Quân là công ty con với 100% vốn sở hữu của 

Hoàng Quân, đồng thời với lợi thế đang có từ hai khu công nghiệp hiện hữu cùng với hệ thống công 

ty liên kết, siêu thị, đối tác rộng lớn tại các khu vực công ty đang xây dựng phương án đầu tư vào lĩnh 

vực bất động sản nông nghiệp nhằm tạo bước chuyển mới về việc đầu tư đối với dòng sản phẩm này.  

Mặt khác, sau khi xem xét, cân đối nguồn vốn và hiệu quả đầu tư, HĐQT dự kiến sẽ tiếp tục thoái vốn 

khối Thẩm định giá, Giáo dục. Đối với dự án Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện Công ty 

đã hoàn thành cơ bản hạ tầng và đang được các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu thuê lại nhằm 

mở rộng cở sở đào tạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Đại học Kiến Trúc,....).  

Trên cơ sở các nhân tố nội tại doanh nghiệp kết hợp với các dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô, HĐQT 

đưa ra định hướng phát triển cho năm 2019 như sau: 

 Về quản trị công ty 

 Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao chất lượng điều hành, minh bạch thông tin về Công ty 

và các bên có liên quan. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Tiếp tục rà soát và hoàn thiện đề án tái cấu trúc mô hình quản trị, tiến hành thoái vốn các 

công ty thuộc nhóm ngành thẩm định giá, giáo dục. Đồng thời lựa chọn các dự án, đối tác 

phù hợp chiến lược để tiến hành góp vốn, M&A.   

 Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của 

thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát nội bộ.  

 Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường vai trò quản 

trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát 

tốt chi phí. 

 Tăng cường, tạo điều kiện trong việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên của HĐQT, 

Ban TGĐ và Ban Kiểm soát. 

 Về hoạt động tổ chức nhân sự 

 Tiếp tục giám sát việc triển khai mô hình quản trị mới tại Công ty và các đơn vị thành viên. 

 Đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo về cả bộ 

máy quản lý tại HĐQT và Ban điều hành của doanh nghiệp. 

 Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự, rà soát và đánh giá lương, 

thưởng, phúc lợi,... cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

  Về phát triển bền vững 

 Áp dụng các công nghệ, tiêu chuẩn mới trong công tác quản trị, các quy trình quản lý, đầu 

tư, thi công, bán hàng, tài chính – kế toán... nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thi công, 

tăng năng suất lao động, cải thiện kết quả kinh doanh, đồng thời góp phần vào định hướng 

phát triển bền vững, giữ gìn, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. 

 Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty 

 Đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác: khách hàng, cán bộ nhân viên, đối 

tác; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, 

gắn liền với an sinh xã hội. 

 Đa dạng hóa hình thức đầu tư, duy trì nguồn thu ổn định tạo nền tảng phát triển các dự án 

có suất sinh lợi cao hơn; 

 Mở rộng tìm kiếm, lựa chọn các dự án hiệu quả kinh tế cao phù hợp với năng lực và kinh 

nghiệm của Công ty tại thị trường trong nước và khu vực. 

 Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp tích 

cực cho sự phát triển kinh tế đất nước. 

 Thưởng vượt kế hoạch 

Nhằm động viên, khuyến khích Ban điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét thông qua phương án thưởng Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 10% 

phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2019.  

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 

  

Nơi nhận:                                 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT, BTGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  4  năm 2019 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy 

chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, Ban Kiểm Soát báo cáo trước 

Đại Hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2018, nội dung báo cáo gồm: 

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018; 

- Kết quả giám sát các mặt của Ban kiểm soát; 

- Kế hoạch hoạt động trong năm 2019. 

 

Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, 

đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội nộ của Công ty trong các 

hành động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty. sự phối 

hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông, và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

Công ty và cổ đông. 

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên là Ông Nguyễn Thành Văn (Trưởng ban), Bà Lê Phùng Nhã 

Phương (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Điểm (Thành viên) đều có chuyên môn về kế toán, kiểm toán. 

Không có thành viên BKS nào là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Đồng thời tất cả 

thành viên BKS không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, cũng như không thuộc trường hợp có quan hệ liên quan 

đến HĐQT, Ban TGĐ Công ty nên đảm bảo được tính khách quan trong quá trình đánh giá, kiểm soát. 

 

Stt  Thành viên BKS  Chức vụ  Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp  

Lý do  

không 

tham dự 

họp  

01 Ông Nguyễn Thành Văn Trưởng Ban  01/11/2011 02 100%  

02 Bà Lê Phùng Nhã Phương Thành viên 28/3/2015 02 100%  

03 Bà Nguyễn Thị Điểm Thành viên 20/5/2017 02 100%  

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

- BKS đã thường xuyên giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; bao gồm việc thực hiện 

các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT. 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 
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- Tham dự các cuộc họp của HĐQT; ghi nhận kết quả đầu tư, kinh doanh và xem xét tính phù 

hợp của các Quyết định của HĐQT, góp ý kiến trong công tác quản lý, điều hành của Ban TGĐ. 

- Giám sát việc thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy 

định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Phối hợp với các bộ phận/đơn vị chức năng trong Công ty trong đó có yêu cầu Ban kiểm soát 

nội bộ tiến hành kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, công ty thành 

viên,... nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với các đơn vị này trong toàn Tập 

đoàn. 

- BKS duy trì sự độc lập trong quá trình giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. 

 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác: 

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư 

kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải 

thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nội bộ giám sát việc kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong 

năm 2018.  

- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

 Hoạt động khác của BKS: 

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 2018. 

- Theo dõi việc thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp.  

 

 

Trên cơ sở quyền hạn, nhiệm vụ đã được quy định và kế hoạch hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ 

thường niên 2018 thông qua, hoạt động của BKS đạt một số kết quả như sau: 

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 

- Kết quả kinh doanh năm 2018 đạt doanh thu 532,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 42,5 tỷ đồng, 

tương ứng 32,7% kế hoạch doanh thu và 24,7% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ 2018 phê 

duyệt. Mặc dù Công ty chưa hoàn thành mục tiêu nhưng đây cũng là kết quả tương đối khả 

quan trong bối cảnh Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn từ các chính sách.    

- Về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đồi: Tính đến ngày 31/12/2018, sau 

hai đợt phát hành Công ty đã chào bán thành công 185.985 Trái phiếu cho các nhà đầu tư 

tương đương với giá trị 185.985.000.000 đồng, đạt 61,2% so với kế hoạch. 

- Thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mức đã được ĐHĐCĐ phê 

duyệt. 

2. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

- BKS đồng ý với các số liệu tài chính trình bày tại báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC và không có ý kiến ngoại trừ.  

- BKS đã rà soát và đồng ý với nội dung báo cáo tài chính được bộ phận Kế toán lập. Báo cáo tài 

chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế 

toán trong việc tổ chức công tác kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài 

chính đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 
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- Bảng cân đối kế toán năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại 

ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù 

hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Tuy vậy, Ban TGĐ cần phân tích sâu sắc hơn các nguyên nhân chủ quan, bên cạnh nguyên 

nhân khách quan, dẫn đến tình trạng chưa đạt được các chỉ tiêu tài chính cơ bản, đặc biệt là 

chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt. Từ đó, đề ra các giải 

pháp thích hợp đối với từng nguyên nhân. 

 Một số chỉ tiêu tài chính 

 Chỉ tiêu 2017 2018 

Số lượng lao động 412 230 

Doanh thu bình quân mỗi CBNV (VND/người/năm) 1.232.447.839 2.317.038.201 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,06 0,07 

Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần 18% 5% 

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 1,5% 0,99% 

Hệ số LNST/Tổng tài sản 1,0% 0,64% 

3. Giám sát thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý 

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã 

tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

 Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động 

điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã 

được thông qua. 

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản 

trị nội bộ và các quy định pháp luật khác. 

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác 

giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; 

 Ban Tổng Giám đốc 

- Ban TGĐ đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác. 

- Trong năm 2018, Ban TGĐ gặp nhiều thách thức trong công tác điều hành nhưng với tinh thần 

trách nhiệm cao, Ban TGĐ vẫn nỗ lực đề ra và thực hiện những chính sách phù hợp nhằm đem 

lại kết quả kinh doanh tích cực. 

4. Nhận xét 

- Nhìn chung công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ. 

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay kiến nghị của cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban điều hành. 

- Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc vẫn cần tăng cường quản trị rủi ro, kiểm 

soát và hạn chế các rủi ro trọng yếu, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt được các 
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mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2020, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cổ đông của Công ty và 

các bên liên quan, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. 

- Công ty cần hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế và cơ chế phân quyền đầy đủ để nâng cao 

năng suất và phát huy hiệu quả nguồn lực nội bộ. 

5. Kiến nghị 

Qua công tác kiểm tra giám sát và trên cơ sở các chỉ số tài chính, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến 

nghị để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và hoàn thành mục tiêu 

chiến lược đến 2020, đồng thời hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty: 

- Ban TGĐ cần tập trung chỉ đạo, đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực, giám sát chặt chẽ chi 

phí sản xuất để cân đối, lưa chọn và phân bổ nguồn vốn, nguồn lực hợp lý để tập trung phát 

triển các dự án có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn, mang lại 

hiệu quả cho Công ty.  

Với kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư trong những năm gần đây, đặc biệt là các dự án mới 

như BĐS thương mại, BĐS nông nghiệp công nghệ cao,... mặc dù là một hướng đi nhiều triển 

vọng nhưng trong trường hợp nguồn tài chính của Công ty chưa đáp ứng kịp đã tạo nên lượng 

sản phẩm dở dang lớn ảnh hưởng đến thanh khoản, tăng chi phí vốn. Vì vậy BKS kiến nghị Ban 

TGĐ cần đẩy nhanh tiến độ dự án để bán nhanh sản phẩm, tăng hiệu quả quay vòng vốn. 

Đồng thời xem xét thoái vốn, chuyển nhượng, hợp tác các dự án đầu tư có quy mô vốn lớn 

hoặc các dự án không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa chi phí 

vốn, tránh rủi ro thanh khoản, tìm kiếm giải pháp tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn. 

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự, rà soát và đánh giá lương, 

thưởng, phúc lợi,... cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đồng thời cần tiến hành ghi nhận các 

góp ý của cán bộ nhân viên trước và sau khi áp dụng. 

- Cần chuẩn hóa và áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn mới trong công tác quản trị, quy trình quản 

lý, đầu tư, thi công, bán hàng,... nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thi công, tăng năng suất 

lao động, cải thiện kết quả kinh doanh. Đồng thời góp phần vào định hướng phát triển bền 

vững, giữ gìn, bảo vệ môi trường trong các hoạt động của công ty.  

- Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát nội bộ, đồng thời hoàn thiện nhân sự và quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát nội bộ trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong các hoạt 

động nhất là hoạt động về tài chính. 

 

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và hoàn thành mục tiêu chiến 

lược đến năm 2020. Đồng thời hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của BKS; nâng cao 

tính minh bạch nhằm mang lại quyền lợi tối đa cho Công ty và cổ đông, BKS sẽ tập trung thực hiện 

các nội dung sau: 

- Tích cực thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất và đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư căn cứ trên các thay đổi chính của Công ty trong năm 

2018 vừa qua: đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh liên quan đến việc chuyển hướng đầu tư 

đối với các dòng sản phẩm (BĐS thương mại, BĐS nông nghiệp công nghệ cao,...), đánh giá 

về sự thay đổi công tác tái cấu trúc nhân sự, rà soát và đánh giá lương, thưởng, phúc lợi,... 

cho toàn thể cán bộ công nhân viên,  

- Tích cực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ 

chức và hoạt động đã quy định.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 
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- Giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi có nguy cơ gây tổn hại đến lợi ích của Công ty và 

cổ đông nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua. 

- Lựa chọn, đề xuất Công ty kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm và uy tín để cung cấp 

dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty.    

- Nghiên cứu, cập nhật kịp thời các cơ chế chính sách mới ban hành, giám sát, kiến nghị sửa 

đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy 

định của pháp luật. 

TM BAN KIỂM SOÁT 

     TRƯỞNG BAN 

    

  
                                                           

NGUYỄN THÀNH VĂN 

 

 

  

Nơi nhận:                                 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT, BTGĐ. 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 

 

32 
 

 

Số: 04/2019/TTr-HĐQT                                                   TP. HCM, ngày  04  tháng 4  năm 2019 

TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (Vv: Tổ chức đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019). 

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn Công ty 

cung cấp dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, gồm: 

 Báo cáo của Hội đồng quản trị   

 Báo cáo kiểm toán độc lập   

 Bảng cân đối kế toán    

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ    

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính   

Một số nội dung tóm tắt như sau: 

1. Bảng cân đối kế toán  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2018 2017 Thay đổi Tỷ lệ 

Tổng tài sản 
6.594,3 6.293,5 300,8 4,8% 

Tài sản ngắn hạn 
4.177,5 3.770,2 407,2 10,8% 

Tài sản dài hạn 
2.416,8 2.523,2 -106,4 -4,2% 

Tổng nợ phải trả 
2.308,7 2.050,2 258,9 12,6% 

Nợ ngắn hạn 
2.063,1 1.815,2 247,9 13,7% 

Nợ dài hạn 
245,6 234,9 10,7 4,5% 

Vốn chủ sở hữu 
4.285,6 4.243,3 42,3 1%  

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị tính: tỷ đồng 



TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 

 

33 
 

Stt Chỉ tiêu 2018 2017 Thay đổi Tỷ lệ 

1 Doanh thu 532,9 507,8 25,1 4.9%  

2 Doanh thu thuần 468,5 367,5 101 27.5%  

3 Giá vốn hàng bán 285,7 250,6 35,1 14.0%  

4 Lợi nhuận gộp 182,7 116,9 65,8 56.3%  

5 Doanh thu tài chính 91,7 178,6 -86,9 -48.7%  

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  73,7 98,6 -24,9 -25.3%  

7 Lợi nhuận khác -18,6 -13,3 -5,3 39.8%  

8 Lợi nhuận trước thuế 55,1 85,3 -30,2 -35.4%  

9 Lợi nhuận sau thuế 42,5 65,3 -22,8 -34.9%  

10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)  89 143 -54 -37.8%  

3. Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 

tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

4. Vấn đề cần nhấn mạnh 

Như đã nêu tại mục 5.18 của Thuyết minh Báo cáo tài chính, trong năm Công ty thực hiện việc phát 

hành hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong 

thời gian còn chờ giải quyết số thuế còn tồn đọng. 

Các báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật và đăng tải đầy đủ tại trang thông tin 

điện tử của Công ty www.hoangquan.com.vn.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT,Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 

http://www.hoangquan.com.vn/
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 Số: 05/2019/TTr-HĐQT  TP. HCM, ngày  04  tháng 4 năm 2019 

TỜ TRÌNH  

V/V: Phân phối lợi nhuận năm 2018 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;  

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (Vv: Tổ chức đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019). 

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thì lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 tính 

đến ngày 31/12/2018 là 42.500.208.462 đồng.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận 

năm 2018 như sau: 

Khoản mục Giá trị 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 42.500.208.462 đồng 

- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018 90.361.737.670 đồng 

- Trích lập các quỹ, trong đó 425.002.085 đồng 

 Quỹ đầu tư phát triển  85.000.417 đồng 

 Quỹ dự phòng tài chính 212.501.042 đồng 

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 127.500.625 đồng 

- Trích bù thặng dư vốn cổ phần 44.968.367.793 đồng 

- Thặng dư vốn còn lại sau khi được bù  -531.492.706.004 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại 44.968.367.793 đồng 
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Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 
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Số: 06/2019/TTr-BKS                                                   TP. HCM, ngày   04   tháng  4   năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân; 

- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân; 

- Căn cứ các hồ sơ pháp lý của Công ty kiểm toán và Quyết định của Uỷ ban chứng khoán Nhà 

Nước; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (Vv: Tổ chức đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019). 

 

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/06/2018, 

Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc 

lập với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn AFC Việt Nam để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài 

chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018. 

Thực hiện yêu cầu về công khai, minh bạch số liệu tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, 

từng bước chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản trị Công ty, quan hệ cổ 

đông và nhà đầu tư. Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí. 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 

năm 2019 của Công ty: 

1. Tiêu chí lựa chọn 

- Là một trong những Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 

kiểm toán cho các công ty niêm yết; 

2. Phạm vi kiểm toán 

- Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2019 của Công ty; các 

vấn đề phát sinh khác (nếu có). 

3. Đề xuất 

Sau khi xem xét năng lực, kinh nghiệm và sự phù hợp của 02 Công ty kiểm toán sau đây: 

 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

- Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM 

- Điện thoại: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970  

 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Đình Chiểu (lầu 2), Phường Đa Kao, Q.3, TP.HCM 

- Điện thoại: (+84-28) 22.200.3237 – Fax: (+84-28) 22.200.265 
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Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua: 

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như đề xuất trên; 

- Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định chọn Công ty kiểm 

toán, cũng như chọn thời điểm để thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với 

01 (một) trong 02 (hai) đơn vị kiểm toán trên theo quy định của điều lệ Công ty và quy định 

của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT,Ban TGĐ; 

- Lưu VT. 

 

TM BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THÀNH VĂN 
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Số: 07/2019/TTr-HĐQT  Tp. HCM, ngày   04  tháng  4  năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phê duyệt Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018  

và đề xuất thù lao năm 2019 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;  

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/6/2018; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (Vv: Tổ chức 

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019); 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019. 

 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao cho 

HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2019 như sau: 

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2018 

Căn cứ theo mức thù lao ĐHĐCĐ 2018 đã phê duyệt, thù lao chi trả cho HĐQT là 0.1% lợi nhuận sau 

thuế tương đương 42.500.208 đồng, thù lao chi trả cho BKS là 0.05% lợi nhuận sau thuế tương 

đương 21.250.104 đồng. Chi tiết thù lao cho HĐQT và BKS được phân bổ như sau: 

Stt  Họ tên  Chức danh Không 

điều 

hành 

Kiêm 

điều 

hành 

Hưởng 

lương 

Hưởng 

thù lao 

Thưởng 

hiệu quả 

 Hội đồng quản trị       

01 Ông Trương Anh Tuấn  Chủ tịch  x   x  

02 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Phó CT x   x  

03 Ông Lê Đình Viên Thành viên  x   x  

04 Ông Trương Thái Sơn Thành viên  x   x  

05 Ông Trương Đức Hiếu Thành viên  x   x  

06 Ông Lê Thành Nam  Thành viên  x   x  

07 Ông Trần Thái Sơn Thành viên  x   x  

 Ban kiểm soát       

08 Ông Nguyễn Thành Văn Trưởng ban x   x  
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09 Bà Lê Phùng Nhã Phương Thành viên  x   x  

10 Bà Nguyễn Thị Điểm Thành viên  x   x  

Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên HĐQT độc lập, không 

điều hành và Ban Kiểm soát không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của 

Công ty. 

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2019, mục đích nhằm 

khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội 

đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cụ thể như sau: 

+ Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế. 

+ Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế. 

Ngoài mức thù lao trên, Công ty đề xuất hỗ trợ xe và công tác phí hợp lý cho các Thành viên HĐQT 

và Ban Kiểm soát. 

Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên 

quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 
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 Số: 08/2019/TTr-HĐQT                                                     TP. HCM, ngày  04   tháng 4 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch giữa các bên liên quan  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (Vv: Tổ chức 

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019); 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019. 

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển của Công ty trong năm 2019 cùng lúc triển khai rất nhiều 

dự án, với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các đối tượng có liên quan quy định tại 

điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nên giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên 

quan trong hệ thống là cần thiết.  

Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể 

sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị mà đặc biệt là nguồn vốn 

nhàn rỗi và có sẵng từ các đối tượng công ty con, công ty liên kết và các người liên quan. 

Vì vậy, nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê 

chuẩn và quyết định: 

- Các hợp đồng, giao dịch bao gồm: việc cho vay, mượn, ứng trước giữa Công ty với các đối 

tượng có liên quan theo quy định của điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2019. Các giao dịch với các bên liên 

quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính. 

- Các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

 



TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 

 

41 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;  

- Lưu VT.  

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN 
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Số: 09/2019/TTr-HĐQT                                               TP. HCM, ngày  04   tháng  4  năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v : Phát hành trái phiếu chuyển đổi 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành 

trái phiếu doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân hiện hành; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 (V/v: Tổ chức đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019). 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế, để thực hiện định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương Phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện 

phương án phát hành, cụ thể như sau: 

 

I. Thông tin về tổ chức phát hành: 

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 

2. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử  dụng 

hoặc đi thuê. 

3. Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM. 

4. GCN đăng ký doanh nghiệp:  0302087938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 

đầu ngày 23/3/2007, cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 30/6/2017  

II. Thông tin cơ bản về trái phiếu: 

1. Tên trái phiếu:  

 Tên tiếng Việt: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ  

Địa ốc Hoàng Quân 

 Tên tiếng Anh: HQC Bond  
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 Tên viết tắt: HQC Bond 2019 

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng 

quyền   

3. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ 

4. Thời gian đáo hạn: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết 

định thời hạn trái phiếu phù hợp tình hình thực tế của doanh 

nghiệp và nhà đầu tư, tối đa không quá 5 năm. 

5. Kỳ hạn trả lãi: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận trả lãi cuối kỳ hoặc 

hàng năm 

6. Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù 

hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty 

theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố 

định.  

7. Phương án trả gốc và lãi: Dự kiến gốc và lãi trái phiếu được thanh toán từ Nguồn  tiền  mặt  

được  ghi  nhận  trên  báo cáo  tài  chính  và  các  nguồn  thu  hợp  

pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.  

8. Mục đích sử dụng vốn: Phát triển quỹ đất, thực hiện các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư các 

dự án 

9. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu 

10. Giá bán trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu 

11. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

chấp thuận 

12. Tổng số lượng trái phiếu 

phát hành: 

Tối đa 10.000.000 trái phiếu. Cụ thể: 

- Đợt 1: dự kiến 5.000.000 trái phiếu 

- Đợt 2: dự kiến 5.000.000 trái phiếu 

Trong trường hợp số lượng trái phiếu phát hành Đợt 1 vượt quá 

5.000.000 trái phiếu, thì Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến của  

Đợt 2 sẽ giảm xuống  tương ứng  để  đảm bảo tổng số lượng trái 

phiếu phát hành của hai đợt không vượt quá 10.000.000 đồng. 

13. Tổng giá trị phát hành theo 

mệnh giá: 

Tối đa 1.000.000.000.000 VND (Một ngàn tỷ đồng) 

14. Đồng tiền phát hành và 

thanh toán: 

Đồng Việt Nam (VND) 

15. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu 

tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

16. Địa điểm bán trái phiếu: 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM. 

17. Giao dịch trái phiếu: - Trong vòng 01 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành: 

Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi 

dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án 

hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. 
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- Sau thời hạn 01 (một) năm, trái chủ được quyền tự do chuyển 

nhượng, tặng cho trái phiếu theo quy định pháp luật.  

18. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối 

với người nước ngoài: 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể 

giới hạn tỷ lệ nắm giữ trái phiếu đối với người nước ngoài. Vì vậy 

nhà đầu tư là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái 

phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 

19. Quyền chuyển đổi:  Sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành, Người sở hữu trái phiếu được 

quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái phiếu mà 

họ sở hữu.  

20. Thời hạn chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lịch trình chuyển đổi chi tiết nhằm 

đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. 

21. Giá chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi phù hợp tình hình 

thực tế, giá cổ phiếu Công ty tại thời điểm chuyển đổi. 

22. Điều chỉnh giá chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh giá chuyển đổi theo 

thông lệ thị trường, quy định pháp luật. 

23. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên 

tắc làm tròn số cổ phần 

chuyển đổi: 

Bằng Mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi được xác định 

tại thời điểm chuyển đổi. 

Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ 

được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp số cổ phần có 

số lẻ thập phân thì sẽ bỏ đi phần số thập phân.  

24. Điều kiện chuyển đổi đối với 

nhà đầu tư nước ngoài 

Các điều kiện chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần áp dụng tương 

tự nhà đầu tư trong nước, đồng thời tuân thủ quy định về tỷ lệ sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

25. Phát hành cổ phần cho các 

chủ sở hữu trái phiếu có yêu 

cầu chuyển đổi: 

Trường hợp chủ sở hữu Trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi 

Trái phiếu thành Cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định các 

vấn đề liên quan việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ 

thông và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát 

hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ 

sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục 

đích chuyển đổi tại  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

(H SE)  và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cổ 

đông hiện hữu của Công ty sẽ không mua cổ phần mới phát hành 

cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu này. 

26. Các điều kiện khác: Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết. 

III. Ủy quyền 

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, có tài sản 

bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc 

(bao gồm nhưng không giới hạn):  

- Xây dựng và phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới 

hạn các vấn đề: thời điểm phát hành, giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng 

phát hành từng đợt, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung 

phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của công ty 

được thành công và đúng quy định của pháp luật;  
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- Thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 

chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù 

hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc  thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng 

quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất.  

- Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký trái phiếu; 

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra; 

- Xây dựng và triển khai phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có); 

- Quyết định lịch trình, trình tự, thủ tục cần thiết với các bên liên quan và Cơ quan Nhà nước để 

chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần khi nhà đầu tư có yêu cầu đảm bảo lợi ích hợp pháp của 

Công ty và cổ đông; 

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau 

các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi 

phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích 

chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HS ) và Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

gần nhất. 

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu 

thành cổ phần theo quy định pháp luật.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT,Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN 
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Số: 10/2019/TTr-HĐQT TP. HCM, ngày  04  tháng 4  năm 2019 

TỜ TRÌNH  

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng 

Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân; 

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, 

 

Từ những ngày đầu thành lập Công ty, chức vụ Tổng giám đốc đều được Chủ tịch HĐQT đồng thời 

kiêm nhiệm. Nhằm đặt ra mục tiêu đổi mới trong hệ thống điều hành, vào tháng 6 năm 2018, HĐQT 

bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên sau gần 1 năm thực 

hiện chủ trương, kết quả hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt yêu cầu HĐQT đặt 

ra. HĐQT nhận thấy đây chưa phải là thời điểm để tách riêng chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám 

đốc.  

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Chủ tịch 

HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT,Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 



 

 
 

              

PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

Kính gửi: Chủ tọa Đoàn 

Tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:  .....................................................................................................  

Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền):  ..................................................................................  

Nội dung:  ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ……………………, ngày……tháng……năm 2019 

 Tên cổ đông/đại diện ủy quyền 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


