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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018) 

 

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

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

của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau: 
 
I. TỔNG QUAN VỀ HĐQT: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long gồm có 5 thành viên, trong năm 2017 Đại hội 
đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT mới, cơ cấu như sau:  

STT Họ tên Chức vụ 

1 Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ 

2 Dương Thế Nghiêm Thành viên, PGĐ 

3 Trương Văn Phước Thành viên 

4 Trương Trúc Linh Thành viên độc lập 

5 Trịnh Sướng Thành viên độc lập 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017: 

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

Trong năm 2017 HĐQT điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, hàng tháng HĐQT đều tổ chức các phiên họp định kỳ để cùng Ban lãnh 
đạo công ty bàn thảo về các vấn đề trọng tâm, nhận định các thuận lợi khó khăn để đưa 
ra các giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh của công ty. 

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

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

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

- Giải quyết các tồn đọng nợ xấu kéo dài; 

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án khu 5A nhằm thay đổi chức năng của một 
số lô đấtnhư tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng các lô nhà liên kế; 

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thu hút vốn đầu tư; 

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

------------------ 
 

Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.18 

CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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-    Và đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định phát triển của Công ty.  

Các văn bản cụ thể: 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 Số 01/NQHĐQT.PVCL 27/02/2017 V/v Thống nhất triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông 2017 vào ngày 15/4/2017. 

02 Số 01/QĐ.HĐQT/PVCl.17 15/4/2017 V/v Thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ 
đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2017 

03 Số 02/QĐ.HĐQT/PVCl.17 15/4/2017 V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc 
công ty. 

04 Số 01/BB.ĐHĐCĐ/PVCl.17 15/4/2017 V/v Biên bản Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2017. 

05 Số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCl.17 15/4/2017 V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2017 

06 Số 01/BB-HĐQT/PVCL.17 15/4/2017 V/v Họp lần đầu tiên của HĐQT mới 
nhiệm kỳ 3 từ năm 2017 – 2021 để bầu 
các chức danh Chủ tịch HĐQT, Thư ký 
HĐQT. 

07 Số 03/QĐ.HĐQT/PVCl.17 04/5/2017 V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên 
trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 
- 2021 

08 Số 04/NQ-HĐQT/PVCl.17 14/9/2017 V/v Thống nhất triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông bất thường năm 2017. 

09 Số 05/NQ-HĐQT/PVCl.17 29/9/2017 V/v Thống nhất chủ trương góp vốn vào 
Công ty TNHH Bán buôn thủy sản Đại 
Phú Xuân. 

10 Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/PVCl.17 28/10/2017 V/v Nghị quyết Đại hội cổ đông bất 
thường năm 2017 của Đại hội đồng cổ 
đông. 

11 Số 06/NQ-HĐQT/PVCl.17 30/10/2017 V/v thông qua phương án chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ và danh sách chọn đối 
tượng chào bán. 

12 Số 07/NQ-HĐQT/PVCl.17 30/10/2017 V/v Cam kết tuân thủ qui đinh tại Điểm 
a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
58/2012/NĐ-CP 

2. Công tác sản xuất kinh doanh 

HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo Công ty trong việc SXKD. 
Năm 2017 là năm có nhiều chuyển biến mới, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều biện pháp tháo 
gỡ khó khăn cho công ty như việc cấp giấy CNQSDĐ, điều chỉnh cục bộ dự án Khu 
5A... Tổng doanh thu và lợi nhuận của năm 2017 có tăng trưởng nhiều so với năm 
2016, đạt 100,1% so với kế hoạch đã đề ra. 
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Trong năm 2017, Công ty đã tiếp tục thực hiện việc xây dựng và khai thác kinh 
doanh các công trình nhà ở của dự án Khu 5A là chính. 

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 như sau: 

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

Chỉ tiêu NĂM 2017 NĂM 2016 
Tăng 

trưởng 

1.  Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

100.106.950.090 75.387.246.263 32,79% 

2.  Giá vốn hàng bán 81.014.111.557 57.888.660.710 39,95% 

3.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

17.966.744.084 12.887.647.079 39,41% 

4.  Doanh thu hoạt động tài chính 352.309.928 483.202.273 -27,09% 

5.  Chi phí tài chính 455.964.828 483.202.273 -5,64% 

    - Trong đó: chi phí lãi vay  455.964.828 483.202.273   

6.  Chi phí bán hàng 172.133.684 185.959.536 -7.43% 

7.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.534.440.270 4.341.933.919 4,43% 

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh   

13.156.515.230 8.359.753.624 57,38% 

9. Thu nhập khác 0  0    

10. Chi phí khác  70.448.408 2.124.379.241 -96,68% 

11. Lợi nhuận khác -70.448.408 -2.124.379.241 -96,68% 

12. Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế  

13.086.066.822 6.235.374.383 109,87% 

13. Chi phí thuế TNDN hiện hành  896.656.807 319.057.298 181,03% 

14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  1.734.646.239 1.352.923.156   

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

10.454.763.776 4.563.393.929 129,10% 

16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 265 129   

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2017 
Thực hiện năm 

2017 
Tỷ lệ so với 

kế hoạch 

Tổng Doanh thu 100.000.000.000 100.106.950.090 100,11% 

Lợi nhuận trước thuế 15.000.000.000 13.086.066.822   

Tỷ suất LN trước thuế 
/DThu 

15,00% 13,07%   

Lợi nhuận sau thuế 12.000.000.000 10.454.763.776 87,12% 

Tỷ suất LNST/ Doanh thu 12,00% 10,44%   

Vốn điều lệ 354.998.850.000 354.998.850.000 
 

Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 3,38% 2,95% 87,12% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 304 265   
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT  

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán 
bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo 
đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và 
HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời 
việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
thi các quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của 
Ban Kiểm soát trong năm 2017 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan 
trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các 
điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của 
Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.   

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2017 và kế hoạch mở rộng kinh doanh 
sang lĩnh vực thủy sản, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty, HĐQT định 
hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2018 như sau: 

1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt mục tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể: 

Chỉ tiêu  Kế hoạch năm 2018 

 - Tổng Doanh thu hợp nhất 475.000.000.000 đồng 

- LN trước thuế 33.252.000.000 đồng  

- Thuế TNDN (*) 4.340.000.000 đồng 

- LN sau thuế 28.912.000.000 đồng 

- Vốn chủ sở hữu 474.998.850.000 đồng 

- Tỷ suất LNST sau trích quỹ /VCSH 5,5% 

Lãi cơ bản/cổ phiếu 609 đồng 

(*) Thuế TNDN đối với KD BĐS = 20%, còn KD thủy sản thì = 0%. 

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018: 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh 
BĐS làm hướng phát triển trọng tâm, nhằm giữ vững uy tín và vị thế của công ty trên 
địa bàn của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2018 
là tiếp tục triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án 
Khu đô thị 5A. Triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội và việc bán nền cho dân tự xây 
dựng một cách có hiệu quả. Công ty cũng sẽ tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ 
khu 5A về vị trí thông thoáng, giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và phong cách 
phục vụ chuyên nghiệp để duy trì và tạo ấn tượng tốt đẹp về một thương hiệu bất động 
sản hàng đầu tại tỉnh Sóc Trăng. Song song nổ lực tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ 
hội đầu tư vào các dự án mới, lĩnh vực mới, cụ thể mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực 
cung ứng thủy sản nhăm nâng cao doanh số kỳ vọng. 
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Trong năm 2018 Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án và kế hoạch sau:  

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

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

- Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, nhằm phấn đấu 
nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Đặc biệt trong năm 2018 triển khai xây 
dựng khu nhà ở xã hội góp phần đa dạng hóa các loại nhà ở nhằm phục vụ mọi đối 
tượng khách hàng trong và ngoài tỉnh, tạo doanh thu tương xứng với hạ tầng cơ sở đã 
được đầu tư, thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản 
Đại Phú Xuân và hợp nhất Công ty trong hoạt động kinh doanh chung của Công ty. 

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

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

Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 
2018, HĐQT rất cần nhận được sự tin cậy và ủng hộ của tất cả các Quý cổ đông. 
HĐQT cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung được trình 
tại Đại hội lần này.  

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2018.  

Trân trọng cảm ơn./.  

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 
 

     (Đã ký) 
   

      Nguyễn Triệu Dõng 
 
 

 
 


