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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012) 
 

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

 
Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long quy định, 
HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong 
năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau: 
 
I. TỔNG QUAN VỀ HĐQT: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu 
khí Cửu Long trong năm 2011 gồm có 5 thành viên là:  

1. Ông Nguyễn Triệu Dõng  - Chủ tịch HĐQT 
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh  - Thành viên HĐQT 
3. Ông Trương Văn Phước  - Thành viên HĐQT 
4. Ông Nguyễn Hoàng Phương   - Thành viên HĐQT 
5. Ông Dương Thế Nghiêm  - Thành viên HĐQT 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011: 
1. Tổ chức các cuộc họp và ra các văn bản của HĐQT: 
HĐQT điều hành trực tiếp các hoạt động kinh doanh của Công ty nên hàng tháng 

HĐQT đều tổ chức các phiên họp định kỳ để cùng Ban lãnh đạo bàn thảo về kết quả 
sản xuất kinh doanh, tổng kết 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 2011, HĐQT của Công ty đã ban hành tổng cộng 34 văn bản các loại 
gồm nghị quyết, quyết định, biên bản làm việc…. Để chỉ đạo triển khai thực hiện các 
công tác khác nhau về Tổ chức nhân sự, tiền lương; quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh, quản lý tài chính; đầu tư xây dựng; ban hành quy chế, quy định quản lý nội 
bộ…. và đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh phù hợp với tình hình chung, mang lại hiệu quả đầu tư và ổn định phát triển cho 
Công ty.   

Trong năm 2011 HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch và tổ chức thực hiện việc 
niêm yết lên sàn giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Tiếp tục chỉ đạo 
xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình kêu gọi và hợp tác đầu tư các dự 
án thành phần nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị 5A.  

2. Công tác sản xuất kinh doanh 
HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo Công ty trong việc SXKD. 

Năm 2011 là năm có gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan tác động, tình 



2 
 

hình nuôi trồng thủy sản trong tỉnh gặp nhiều rủi ro và sản xuất nông nghiệp giá cả 
không ổn định... có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, 
khiến tổng doanh thu của năm 2011 đạt thấp so với năm 2010, mặt khác tổng chi phí 
lại tăng cao hơn so với cùng kỳ do giá vốn hàng bán (nguyên vật liệu, nhân công) tăng, 
chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng do đó lợi nhuận bị sụt 
giảm nhiều so với năm trước. 

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2011 như sau: 
 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 2011 

Thực hiện 
năm 2011 

Tỷ lệ so với 
kế hoạch 

Tổng Doanh Thu 150.000.000.000 81.185.221.385 54,12% 
Lợi nhuận trước thuế 27.000.000.000 9.654.628.559 35,76% 
Tỷ suất LN trước thuế /DThu 11,89% 
Lợi nhuận sau thuế 22.500.000.000 8.158.854.234 36,26% 
Tỷ suất LNST/ Doanh thu 15,00% 10,05% 
Vốn điều lệ 250.000.000.000 250.000.000.000 100% 
Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 9,00% 3,26% 

 
Các quyết định về đầu tư trong năm 2011:  
Trong năm 2011, Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các hạng mục công 

trình cơ sở hạ tầng và nhà ở của dự án Khu 5A cũng như xúc tiến đầu tư các dự án mới 
mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm: 

-   Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Nhứt Trung Anh xây dựng Trung tâm 
Đào tạo và Sát hạch lái xe Thăng Long tại Km 2133+985, Quốc lộ 1A, Khóm 
3, Phường 10, TP.Sóc Trăng; 

-   Đầu tư xây dựng Khu phố chợ Trung tâm thành phố Sóc Trăng tại khu vực 
đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Du và đường 30/4, bao gồm 96 căn hộ, trong đó 
xây dựng 59 căn cho hộ dân và 37 căn đầu tư đưa vào kinh doanh. 

 
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, bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty trong năm 2011 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.   
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 Công ty PVCL đã nghiên cứu tham khảo các mô hình tổ chức quản trị tốt để xây 
dựng và cho áp dụng Quy chế quản trị nội bộ Công ty nhằm từng bước chuẩn hoá công 
tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà 
đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, 
thanh tra kiểm soát. 

 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2011, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại 
Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2012 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 2012. Cụ thể: 

- Tổng doanh thu:                          180 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế:                      28,8 tỷ đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu:       16%. 
2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2012: 
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất trình Đại 

hội các vấn đề thuộc thẩm quyến quyết định của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực 
hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012; 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực 
của bộ máy điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; giám sát chặt chẽ và 
kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban lãnh đạo, đặc biệt trong các công tác triển khai 
các dự án mới; 

- Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu, lợi 
nhuận đối với mảng kinh doanh chính là các sản phẩm nhà đất do công ty đầu tư xây 
dựng. Đặc biệt khai thác tốt các lợi thế của Khu 5A, đẩy nhanh tốc độ khai thác kinh 
doanh, kêu gọi các đối tác đầu tư vào các dự án thành phần, tạo doanh thu tương xứng 
với hạ tầng cơ sở đã được đầu tư. 

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

- 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. 

Với quyết tâm cao của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của 
Công ty, sự đóng góp ý kiến xây dựng công ty của quý vị cổ đông tại đại hội này cũng 
như bất cứ tại thời điểm nào khác, chúng tôi tin tưởng rằng, năm 2012 sẽ vượt qua 
những khó khăn thách thức và ổn định được sự  phát triển bền vững của công ty. 
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Hội đồng quản trị Cty PVCL mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó 
của các cổ đông, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên PVCL nỗ lực hết sức 
để vượt qua mọi thách thức, giữ vững và thúc đẩy đà phát triển bền vững và gia tăng 
giá trị cho cổ đông. 

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

 
 
 Sóc Trăng, ngày 14  tháng 04 năm 2012 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
   CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
 
 

           NGUYỄN TRIỆU DÕNG  
 


