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PHẦN 1 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế trong nước 
còn nhiều chuyển biến, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ giành cho ngành bất động 
sản, tuy nhiên kinh tế tại địa phương cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, chi phí vốn 
cao, … Tình hình kinh tế trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên lãnh đạo 
công ty và tập thể CBCNV tại đơn vị đã nổ lực cố gắng, đưa ra nhiều biện pháp linh 
hoạt phù hợp kịp thời để thực hiện những mục tiêu đã đề ra. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 

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

 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 
So với  

năm 2015 

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

75.387.246.263 44.668.158.633 168,77% 

2. Lợi nhuận từ HĐSXKD 8.359.753.624 2.675.064.959  

3. Lợi nhuận khác (2.124.379.241) (7.919.617)  

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

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.671.980.454 591.744.791  

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

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

 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

------------------ 
Số:  _01__/BC.PVCL.17 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4  năm 2017 



Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2016 và KH 2017   
 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2016 
Thực hiện năm 

2016 
Tỷ lệ so với kế 

hoạch 

Tổng Doanh Thu 90.000.000.000 75.387.246.263 83,76% 

Lợi nhuận trước thuế 13.500.000.000 6.235.374.383 46,19%  

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

Lợi nhuận sau thuế 10.800.000.000 4.563.393.929 42,25% 

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

Vốn điều lệ 262.498.850.000 354.998.850.000 135,24% 

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

Nguyên nhân dẫn đến việc đạt và không đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch: 

Năm 2016 kinh tế địa phương vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt, các chính sách 
của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản từng bước đã được triển 
khai tốt tại tỉnh nhà. Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 có khá hơn năm 
2015 tuy nhiên so với các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2016 phê chuẩn thì vẫn 
chưa đạt kế hoạch như mong muốn. Các nguyên nhân chủ yếu như sau: 

Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ cả năm 2016 là 75,38 tỷ đồng so với năm 
2015 là 44,66 tỷ đồng, tăng 83,76% .  

- Chi phí giá vốn hàng bán cũng tăng so năm trước là 56,46%. Tuy nhiên, tốc độ 
gia tăng doanh thu nhanh hơn tốc độ gia tăng chi phí. Việc gia tăng doanh số bán hàng 
là do Công ty được phép bán nền cho người dân tự xây dựng nhà tại một số khu vực đã 
hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị 5A, bên cạnh đó trong năm qua Công ty 
cũng đã điều chỉnh giá bán nền nhà 2 đợt (tăng 10% áp dụng từ ngày 01/05/2016 và 
tăng thêm 10% áp dụng  20/11/2016) cũng góp phần tăng doanh số bán hàng. 

- Cuối quý 2/2016, Công ty đã thực hiện hoán đổi công nợ của các chủ nợ cho 
công ty vay giúp công ty giảm chi phí lãi vay.  

- Hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2016 có khởi sắc so với các năm 
trước. Lợi nhuận sau thuế so với năm trước tăng 219,88%, tuy nhiên nhiên so với kế 
hoạch vẫn chỉ đạt 42,25%. 

Mục tiêu phấn đấu vẫn còn phía trước đòi hỏi tập thể công ty phải nổ lực nhiều 
hơn nữa. 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành:  

STT Họ và Tên Chức vụ 
Năm 
sinh 

Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần (%) 

1 Nguyễn Triệu Dõng Giám đốc 1960 3.360.000 9,46% 

2 Dương Thế Nghiêm Phó Giám đốc 1959 2.100 0,006% 

3 Nguyễn Sông Gianh Phó Giám đốc 1966 2.100 0,006% 

4 Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng 1978 5.000 0,014% 
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2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên: 

◘ Cơ cấu lao động: 

Tổng số lao động đến cuối năm 2016 là 57 người, trong đó có 40 nhân viên chính thức 
và 17 nhân viên thời vụ hưởng lương khoán. 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 

Số lượng nhân sự (người) 98 63 60 58 57 

◘  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  

STT Trình độ chuyên môn Số lượng Tỉ lệ 

01 Trên đại học, đại học 25 43,86% 

02 Trung cấp, tương đương 7 12,28% 

03 Công nhân có tay nghề 25 43,86% 

 Tổng 57 100% 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án  

3.1. Các khoản đầu tư lớn:  

Dự án chủ lực của Công ty là Dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A, có 
tổng diện tích 110,9 ha đã được triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh từ năm 
2008. Đến nay đã đạt được các hạng mục cơ bản như sau: 

  Xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A: 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án 1 và 5 (phần phía nam kênh Nhân Lực) đã xây 
dựng tương đối hoàn thiện, đang làm thủ tục chuẩn bị bàn giao Nhà nước. 

Phần bờ bắc kênh Nhân Lực thuộc tiểu dự án 3, 2 và 4 đã được san lắp và đang tiếp tục 
thi công các số hạng mục chính. 

Cụ thể đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu 5A: 

STT Công trình ĐVT 
Đã thực 
hiện đến 

2015 

Thực hiện 
trong năm 

2016 

Cộng dồn 
lũy tiến 
đến nay 

(1) (2) (3)  (4) (5) 

1 San lấp mặt bằng m3 980.761 17.593 998.354 

2 Lắp đặt cống thoát nước mặt m 22.097 1.037 23.134 

3 Lắp đặt thoát nước bẩn m 9.063 50 9.113 

4 Lót gạch vĩa hè m2 28.885 949 29.834 

5 Trồng cây xanh vỉa hè, công viên m2 86.472 6.296 92.768 
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 Xây dựng các công trình, nhà ở: 

Số
TT 

Loại công trình 
Đã xây 

dựng đến 
2015 (căn) 

Xây dựng 
trong năm 
2016 (căn) 

Đã xây dựng 
cộng dồn đến 

nay (căn) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3+4) 

1 Nhà LK trệt 342  342 

2 Nhà LK 1 trệt 1 lầu 157 24 181 

3 Nhà LK 1 trệt 2 lầu 38  38 

4 BT song lập 18 2 20 

5 BT đơn lập 3  3 

6 Nhà do dân mua nền tự xây 2 9 11 

7 Nhà tái định cư trệt 130 4 134 

8 Nhà tái định cư  1trệt 1 lầu 18  18 

 Tổng cộng 708 39 747 

 Các công trình công cộng – thương mại: 

- Khu chợ đầu mối C-TM-02: Đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2012. 

- 2 khu bến bãi BB-02 và BB-03: Đã xây dựng xong chuẩn bị đưa vào khai thác kinh 
doanh. 

- Khu nhà hàng (Hải Tượng): do DNTN đầu tư, đã đưa vào sử dụng một phần nhà 
hàng ăn uống từ năm 2010. Năm 2012 xây dựng hoàn thiện thêm khu nhà hàng tiệc 
cưới. 

- Ngoài ra đã có các đơn vị tổ chức kinh doanh đến đặt trụ sở văn phòng làm việc và 
buôn bán tại khu 5A. 

 Về thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà đất:  

Tính đến cuối năm 2016 về việc cấp giấy chủ quyền nhà đất như sau: 
      + Nhà thương mại: Đã bán tổng cộng đến nay 532 căn, cấp chủ quyền 458 căn, 
đạt 87% (năm 2015 là 53%); 
      + Đất nền TĐC: Đã bán 302 nền, cấp chủ quyền 136 nền, đạt 45%; 
      + Nền thương mại 1 trệt 1 lầu: Đã bán 178 nền chưa cấp chủ quyền; 
      + Nền biệt thự (Đơn lập và Song lập): Đã bán 174 nền chưa cấp chủ quyền; 
      + Nhà biệt thự song lập: Đã bán 02 căn chưa cấp chủ quyền; 
      + KTM05 (Khu nhà hàng Hải Tượng) đã cấp chủ quyền; 
      + GD02 (Khu trường Mầm naon Sơn Ca) đã cấp chủ quyền đất.  

 Về tiền sử dụng đất Khu 5A công ty đã nộp 211 tỷ đồng, đã được cấp giấy 
Chứng nhận QSD đất 59,9 ha đất khai thác kinh doanh, diện tích còn lại đang được làm 
thủ tục để cấp giấy. 
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3.2. Các công ty liên kết: Không 

4. Tình hình tài chính  

4.1. Tình hình tài chính (các chỉ tiêu tài chính của 2 năm liên tiếp và % tăng giảm) 

a) Tình hình tài sản  

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  169.788.880.636  186.259.386.790  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 864.195.423     505.868.414  

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                              -                                       -   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49.106.895.071  33.219.038.894  

IV. Hàng tồn kho 119.817.790.142  152.534.479.482  

V. Tài sản ngắn hạn khác                              -                                       -   

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  376.974.573.140  373.472.727.054  

I. Các khoản phải thu dài hạn 46.059.007.875  45.332.966.300  

II. Tài sản cố định 11.041.576.101  11.719.241.351  

III. Bất động sản đầu tư 26.067.022.046  27.146.467.842  

IV. Tài sản dở dang dài hạn 293.806.967.118  289.274.051.561  

V. Đầu tư tài chính dài hạn                              -                                       -   

VI. Tài sản dài hạn khác                              -                                       -   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 546.763.453.776  559.732.113.844  

 

b) Tình hình nợ phải trả  

C. NỢ PHẢI TRẢ  Năm 2016 Năm 2015 

I. Nợ ngắn hạn  98.489.084.539  108.961.147.808 

Phải trả người bán ngắn hạn 2.534.051.756  4.215.654.593  

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 128.000.000  1.571.195.424  

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.193.666.210  11.667.556.585  

Phải trả người lao động  1.209.486.149  574.517.360  

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn    240.000.000  

Phải trả ngắn hạn khác 4.963.138.793  1.233.171.921  

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 83.279.000.000  84.810.000.000  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5.181.741.631  4.649.051.925  

II. Nợ dài hạn 72.454.167.520  171.476.468.542  

Phải trả người bán dài hạn   761.027.451  

Người mua trả tiền trước dài hạn 21.539.000.000  21.539.000.000  

Chi phí phải trả dài hạn  5.928.393.900  8.248.123.358  

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 43.633.850.464  140.928.317.733  

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả    1.352.923.156   -   

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ    170.943.252.059  280.437.616.350 

 

 



Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2016 và KH 2017   
 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu   

Chỉ tiêu 
Năm 
2015 

Năm 
2016 

% tăng 
giảm 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        

+  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
          TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

1,71 lần 1,72 lần 0,85% 

+  Hệ số thanh toán nhanh: 
           TS ngắn hạn - Hàng tồn kho 
                Nợ ngắn hạn 

0,37 lần 0,51 lần 35,59% 

2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        

+  Hệ số Nợ/Tổng tài sản 50,10% 31,26% -37,60% 

+  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 100,41% 45,49% -54,70% 

3.  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

+  Vòng quay hàng tồn kho: 
             Giá vốn hàng bán 
        Hàng tồn kho bình quân  

0,25 lần 0,48 lần 89,98% 

+  Doanh thu thuần/Tổng tài sản  7,73% 12,94% 67,52% 

4.  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 4,80% 6,45% 34,37% 

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  0,74% 1,21% 63,41% 

+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,37% 0,83% 125,10% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh 
thu thuần 

6,19% 11,81% 90,97% 

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

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần:                                  35.499.885 cổ phần 

- Loại cổ phần đang lưu hành:                    cổ phiếu phổ thông. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 26.249.885 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:   9.250.000 cổ phần 

- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
được tổng hợp theo nhóm cổ đông tính đến ngày 15/3/2017 như sau: 

TT Danh mục 
Số cổ phần 

sở hữu 
Giá trị (đồng) 

% vốn 
điều lệ 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Cơ cấu cổ 
đông 

Cá 
nhân 

Tổ 
chức 

1 Trong nước 31.653.760 316.537.600.000 89,17% 1.225 1.209 16 

  

Cổ đông lớn (nắm giữ từ 
5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết trở lên) 

12.610.000 126.100.000.000 35,52% 4 4 0 
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Cổ đông nắm giữ từ 1% 
đến dưới 5% cổ phiếu 
có quyền biểu quyết 

7.653.468 76.534.680.000 21,56% 11 11 0 

  

Cổ đông nắm giữ dưới 
1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

11.390.292 113.902.920.000 32,09% 1.210 1.194 16 

2 Nước ngoài 3.846.125 38.461.250.000 10,83% 22 20 2 

  

Cổ đông lớn (nắm giữ từ 
5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết trở lên) 

0 0 0,00% 0 0 0 

  

Cổ đông nắm giữ từ 1% 
đến dưới 5% cổ phiếu 
có quyền biểu quyết 

2.468.130 24.681.300.000 6,95% 2 2 0 

  

Cổ đông nắm giữ dưới 
1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

1.377.995 13.779.950.000 3,88% 20 18 2 

Tổng cộng: 35.499.885 354.998.850.000 100% 1.247 1.229 18 

Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 15/3/2017: 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số cổ 
phần 

Tỷ 
trọng 
vốn 

điều lệ 
(%) 

1 Huỳnh Minh Quân 361730336 
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, 
Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ 

4.200.000 11,83% 

2 Nguyễn Ngọc Trâm 365416789 
59/4 Trần Bình Trọng, Khóm 1, 
Phường 2, Tp Sóc Trăng, Sóc 
Trăng, Viet Nam 

2.300.000 6,48% 

3 Nguyễn Thái Nguyên 365834272 
LK08-49 đường D2, Khu dân 
cư Minh Châu, P7, TP Sóc 
Trăng, Sóc Trăng, Viet Nam 

2.750.000 7,75% 

4 Nguyễn Triệu Dõng 365271271 Khu 5A, P4, Sóc Trăng 3.360.000 9,47% 

 
Cộng: 

  
12.610.000 35,52% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có 
phát hành thêm 9.250.000 cổ phiếu chào bán (để hoán đổi công nợ) như sau: 

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 

1. Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu 
khí Cửu Long 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.250.000 cổ phiếu 

5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 92.500.000.000 đồng 

6. Ngày bắt đầu chào bán: 20/06/2016 
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7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 22/06/2016 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỒ PHIẾU RIÊNG LẺ 

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.250.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự 
kiến chào bán. 

2. Giá bán:  

- Giá bán thấp nhất: 10.000/cổ phiếu 

- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 92.500.000.000 đồng 

4. Tổng chi phí: 0 đồng. 

- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng. 

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 92.500.000.000 đồng. 

6. Tổng số tiền nợ vay đã hoán đổi thành công: 92.500.000.000 đồng 

DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÁT 
HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ VAY 

STT Tên nhà đầu tư Số CMND  

Số lượng 
cổ phiếu 
sở hữu 

trước đợt 
chào bán 

Số lượng 
cổ phiếu 

được phân 
phối 

Tổng số 
lượng cổ 
phiếu sở 
hữu sau 
đợt chào 

bán 

Tỷ lệ sở 
hữu 

sau đợt 
chào 
bán 

1 Huỳnh Minh Quân 361730336 2.000 4.200.000 4.202.000 11,84% 

2 Nguyễn Thái Nguyên 365834272 0 2.750.000 2.750.000 7,75% 

3 Nguyễn Ngọc Trâm 365416789 0 2.300.000 2.300.000 6,48% 

 TỔNG CỘNG  2.000 9.250.000 9.252.000 26,06% 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng chính của công ty trong 
năm. 

STT Nguyên vật liệu ĐVT 2015 2016 Ghi chú 

1 Cát lắp m3 163,5 150,0  

2 Cát xây m3 1.358,5 1.504,5  

3 Đá (các loại) m3 2.032,0 1.346,5  

4 Xi măng Tấn 446,1 603,6  

5 Sắt Tấn 57,532 93,681  

6 Gạch ống, thẻ viên 470.430 464.760  

 TỔNG CỘNG     
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6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp. 

STT Năng lượng tiêu thụ ĐVT 2015 2016 Ghi chú 

 Dầu FO  kg 4.505 3.980  

 Xăng kg 7.555 6.762  

 Điện Kwh 216.456 102.540  

6.3. Tiêu thụ nước: 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh 
trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, 
trong năm 2016 sử dụng 432 m3 so với năm 2015 là 514 m3, ngoài ra còn sử dụng nước 
mặt từ kênh Nhân Lực để tưới cây trong những tháng nắng hạn nhằm chăm sóc cây 
xanh trong khu dân cư.  

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

        a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: Không 

        b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi trường: Không. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động: 57 người 

- Mức lương trung bình: Thu nhập của người lao động bao gồm lương, thưởng 
năng suất, thưởng kinh doanh và các khoản thưởng dịp tết, thưởng cuối năm có 
tăng hơn so với năm trước.  

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 

Thu nhập trung 
bình/nhân viên (đ/tháng) 

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.600.000 5.500.000 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 
động. 

+ Chính sách tiền lương: Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương 
tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn 
việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có 
mức lương cao hơn. 

+ Chính sách thưởng: Công ty áp dụng chi trả tiền phụ cấp, chi tiền lương cho các 
ngày nghỉ lễ, Tết, tiền thưởng tháng 13. 

+ Chính sách trợ cấp:  

 - Trợ cấp khó khăn tuỳ theo mức độ; 

 - Trợ cấp thôi việc theo luật định. 
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+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy 
định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 

100% số lao động sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian thử việc theo qui 
định của Công ty đều được ký kết Hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, 
BHYT; riêng đối với những trường hợp sau khi ký HĐLĐ được tròn 01 năm sẽ  được 
mua Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép theo đúng quy định của Pháp luật. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

Trong năm 2016, không có đưa cán bộ nhân viên dự các khóa đào tạo. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Dự án đầu tư chính hiện giờ của Công ty là Dự án Khu đô thị 5A, do đó trách nhiệm đối 
với cộng đồng dân cư địa phương là đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư. Công ty có 
tổ chức đội bảo vệ 14 người phân ca tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo 
vệ tài sản của công ty tại các hiện trường xây dựng.  

 

PHẦN 2 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, căn cứ tình hình phát triển 
kinh tế chung cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có 
của đơn vị. Ban Giám đốc Công ty đề ra phương hướng SXKD và lập các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2017 cụ thể như sau: 

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2017: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2016 
Kế hoạch năm 

2017 
Tỷ lệ 

Tổng doanh thu  75.387.246.263 100.000.000.000 132,65% 

Lợi nhuận trước thuế 6.235.374.383 15.000.000.000 240,56% 

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

Thuế thu nhập doanh nghiệp 319.057.298 3.000.000.000 179,43% 

  5,12% 20,00%   

Lợi nhuận sau thuế 4.563.393.929 12.000.000.000 262,96% 

Tỷ suất LNST/ Doanh thu 8,30% 12,00%   

Vốn điều lệ 354.998.850.000 354.998.850.000   

Trích 10% cổ phiếu quỹ       

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 129 304   

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tập trung trên các mảng chính: 

* Hoạt động kinh doanh bất động sản: 

Phấn đấu đạt doanh số 70 tỷ, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm 
nhà và đất trong Khu đô thị 5A.  
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* Hoạt động kinh doanh thầu xây dựng và vật liệu xây dựng: 

Phấn đấu đạt doanh thu 30 tỷ đồng. 

Các giải pháp cụ thể : 

1. Công tác quản lý tài chính: 

 Quan hệ với các tổ chức Tài chính, Tín dụng để tài trợ vốn cho việc triển khai đầu 
tư của Công ty, và hỗ trợ cho khách hàng mua nhà đất tại các dự án của Công ty. 

 Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty có hiệu 
quả cao nhất, giảm thiếu tối đa các khoản chi phí. 

 Tập trung thu hồi dứt điểm tiền khách hàng còn nợ để đảm bảo nguồn vốn cho các 
hoạt động của Công ty. 

 Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, kế hoạch chi phí, 
kế hoạch vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy 
định của Công ty, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

2. Công tác kinh doanh, thị trường: 

- Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống , nhà cung cấp, tạo 
điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định. 

- Tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty và các sản phẩm của Công ty để mở rộng 
thị trường bằng các phương tiện thông tin hữu hiệu như đài PTTH, pano, catalog, 
tờ rơi,... 

- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư đối với các dự án trong các dự án 
thành phần thương mại và dịch vụ cao cấp của Khu 5A như siêu thị, nhà hàng,... 

- Xây dựng  phương án quản lý, vận hành các Khu phố, làm tốt công tác hậu mãi 
đối với khách hàng…  

3. Công tác đầu tư: 

 Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung vào công việc cần thiết trước 
mắt, hạn chế đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. 

 Đối với Dự án Khu 5A cần xúc tiến việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật của Tiểu dự án 
1 và Tiểu dự án 5 cho Nhà nước. 

 Triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh khu nhà ở xã hội. 

 Chú trọng thực hiện kiện toàn thủ tục trình tự đầu tư theo đúng các quy chế, quy 
định về quản lý đầu tư của Nhà nước và của Công ty. 

 Lập tiến độ thi công chi tiết các công trình triển khai thi công đúng ; Tăng cường 
công tác giám sát, quản lý đôn đốc các nhà thầu có biện pháp thi công hợp lý đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và đảm bảo các mục tiêu hoàn thành tiến 
độ. 

4. Công tác quản lý Doanh nghiệp: 

 Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty. 

 Tiếp tục bố trí tinh gọn lại nhân sự, chọn lọc người có đủ năng lực để đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
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 Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các 
chức năng nhiệm vụ được giao. 

5. Các hoạt động khác. 

 Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu KHSXKD gắn liền với các 
chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa 
vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ SXKD. 

 Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các 
phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch SXKD. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm 
vụ SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long. 

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2016, cùng với sự lãnh đạo của BGĐ và 
Hội đồng quản trị Công ty, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể quý vị, chúng tôi tin tưởng 
rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ vượt qua khó khăn 
và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã đề ra. 

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, tôi xin chúc toàn thể các 
Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông hạnh phúc, thành đạt và nhiều sức khỏe. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

  

 
 

 

Nguyễn Triệu Dõng 

   

 

 


