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PVCL tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019 
  

Lúc 14 giờ ngày 25/01/2019, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 

Long (PVCL) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.  

Tham dự hội nghị có các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ 

sở Cty PVCL và trên 60 cán bộ nhân viên các phòng ban của Công ty cùng tham dự. Ngoài ra 

cũng có đại diện các đơn vị công ty con là Công TNHH Đại Phú Xuân và các công ty liên kết là 

Công TNHH Nhân lực, Công ty TNHH Tài Lực và Công ty TNHH Phố Sang cùng tham dự. 
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Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD PVCL 2018 - Chào cờ 

 

Ông Nguyễn Triệu Dõng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc phát biểu khai mạc 



3 

 

 

Ông Dương Thế Nghiêm - Phó Giám đốc phát biểu tổng kết hoạt động SXKD năm 2018. 

Hội nghị Tổng kết năm 2018 của PVCL đã đánh giá toàn bộ những thuận lợi khó khăn thực tế 

trong năm qua cùng những rủi ro trong việc triển khai thực hiện dự án Khu 5A. Để từ đó, lãnh đạo 

Công ty cũng như các đơn vị nhìn nhận rõ về toàn bộ tình hình SXKD, cơ hội cũng như thách thức 

của PVCL trong năm 2019 và những năm sắp tới để tìm ra giải pháp thực sự đưa PVCL vào quỹ 

đạo phát triển bền vững. 

- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ cả năm 2018 là gần 330 tỷ đồng so với năm 2017 là 

100,1 tỷ đồng, tăng trưởng 329,62%, và đạt kế hoạch 69,47%. Trong đó doanh số kinh doanh bất 

động sản của PVCL đạt trên 170 tỷ đồng và của công ty Đại Phú Xuân là gần 160 tỷ đồng. 

Vào tháng 3 năm 2018 Công ty PVCL đã đầu tư góp vốn vào công ty TNHH Đại Phú Xuân 

buôn bán thủy sản có doanh số vòng quay vốn cao, ngoài ra Khu 5A đã được phép bán nền cho 

người dân tự xây dựng nhà tại một số khu vực đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bên cạnh đó 

trong năm qua Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán nhà đất tạo sức hút khách hàng cũng góp 

phần tăng doanh số bán hàng. 

- Chi phí giá vốn hàng bán cũng tỷ lệ tương đương so với năm trước, tăng là 339%, tốc độ 

gia chi phí nhanh hơn tốc độ gia tăng doanh thu một ít do một số nguyên vật liệu đầu vào có tăng 

hơn so với cùng kỳ. 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2018 có khởi sắc so với các năm trước. Lợi 

nhuận sau thuế so với năm trước tăng trưởng 305,54%, và so với kế hoạch đạt 110,49%, mức 

Doanh thu đạt 69,47% nhưng Lợi nhuận sau thuế đạt 110,49% so với kế hoạch đã đề ra do tỷ lệ 

doanh số bán nền nhà tăng vọt so với năm trước.  
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Ông Nguyễn Sông Gianh chủ tịch Công Đoàn cơ sở Công ty PVCL tổng kết hoạt động Công Đoàn 

trong năm 2018 

 

 

Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Thông qua Quyết định khen thưởng 2018 của Công Đoàn và Công ty. 
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Các cá nhân và tập thể đạt thành tích được khen thưởng 

 

Đại diện công nhân viên Công ty PVCL phát biểu cảm tưởng 
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Nguyễn Triệu Dõng – Giám đốc chỉ rõ những thách thức, rủi ro trong hoạt động SXKD và phương 

hướng nhiệm vụ trong năm 2019. 

Thay mặt ban lãnh đạo PVCL, Giám đốc Nguyễn Triệu Dõng đã chỉ ra nguyên nhân dẫn tới việc 

PVCL đạt được những thành tích của năm vừa qua.  

Năm qua, hầu hết các đơn vị thành viên thuộc PVCL đều đã rất nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm 

vụ SXKD theo kế hoạch đã được Công ty giao, … 

Trong năm 2019, Công ty PVCL dự kiến kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 500 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, nâng cao thu nhập bình quân cho người lao động khoảng 7 triệu 

đồng/tháng. 

Thay mặt lãnh đạo PVCL, ông Nguyễn Triệu Dõng đã cam kết với lãnh đạo Công ty cố gắng phát 

huy mọi nguồn lực khai thác dự án Khu 5A có hiệu quả, cũng như nghiên cứu đầu tư các Dự án 

xây dựng Khu chợ và nhà ở thương mại ở các thị trấn trong tỉnh…  để mở rộng hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Lãnh đạo Công ty đã chỉ ra các giải pháp trọng tâm gồm: Công tác tài chính, công tác 

kinh doanh, thị trường, công tác nghiên cứ đầu tư, công tác quản lý doanh nghiệp và các hoạt động 

khác… để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nguồn lực triển khai dự án, tạo điều 

kiện tốt nhất để thúc đẩy giá trị gia tăng cùng những tiện ích thực tiễn mang lại cho người dân 

trong khu 5A cũng như ảnh hưởng tôt đến quá trình đô thị hóa của thành phố Sóc Trăng tiến lên 

đô thị loại 2 trong thời gian sắp tới.  

 

Một số hình ảnh Họp mặt tất niên tại Nhà hàng Hải Tượng, Khu đô thị 5A. 
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