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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 
 
 

PHẦN 1 
BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2011 
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
Năm 2011 tình hình kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chính sách thắt chặt 

tiền tệ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên cùng sự chỉ 

đạo sâu sát của ban lãnh đạo, Công ty cũng đã vượt qua khó khăn và gặt hái những kết 
quả nhất định trong sản xuất kinh doanh.  

Năm 2011 là năm thứ tư Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã đi 
vào ổn định, có một số thuận lợi cơ bản: 

- Lực lượng lao động trẻ, năng động, nhiệt tình và đã dần bắt kịp yêu cầu trong 
sản xuất kinh doanh; 

- Các quy định, quy chế nội bộ được đưa vào áp dụng có hiệu quả; vốn điều lệ ổn 
định đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Công ty được các cấp chính quyền ban ngành trong tỉnh ủng hộ về nhiều mặt. 
- Có nguồn khách hàng tiềm năng nhờ vào các dự án phát triển của tỉnh. 
Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 và Đại hội 

Cổ đông bất thường bằng văn bản, bổ sung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2011, trong năm qua Hội đồng Quản trị cùng tập thể CB-CNV Công ty đã nỗ lực 
ra sức phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong năm 2011 kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau: 

 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh 
1.1. Tài sản - nguồn vốn: 

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

 
 
 
 

Số: ____/BC.PVCL.12 

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

 
 
 

Sóc Trăng, ngày 14 tháng  04  năm 2012 
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Chỉ tiêu Thực hiện (%) tăng(+)/ 
giảm(-) Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011 

Tài sản 556.780.037.157 444.011.363.536 +25,40% 
Tài sản ngắn hạn 460.842.538.943 369.717.088.046 +24,65% 
Tài sản dài hạn 95.937.498.214 74.294.275.490 +29,13% 
Nguồn vốn 556.780.037.157 444.011.363.536 +25,40% 
Nợ phải trả 290.715.465.783 160.289.760.972 +81,37% 
Vốn chủ sở hữu 266.064.571.374 283.721.602.564 -6,22% 

 
1.2. Kết quả kinh doanh 

 
Chỉ tiêu 

Thực hiện (%) 
tăng(+)/ 
giảm(-) Năm 2011 Năm 2010 

I. Tổng doanh thu 81.185.221.385 163.658.857.554 -50,39% 
Doanh thu bán hàng & dịch vụ 79.115.065.297 162.333.653.443 -51,26% 
Doanh thu hoạt động tài chính 797.428.815 1.270.658.656 -37,24% 
Doanh thu hoạt động khác 1.272.727.273 54.545.455 2233,33% 
II. Tổng chí phí 71.530.592.826 116.739.004.552 -38,73% 
Chi phí giá vốn hàng bán 63.295.845.720 111.298.593.891 -43,13% 
Chi phí tài chính 797.428.815 1.270.658.656 -37,24% 
Chi phí bán hàng 793.440.213 590.459.908 34,38% 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.963.189.648 3.490.391.122 42,20% 
Chi phí khác 1.680.688.430 88.900.975 1790,52% 
III. Lợi nhuận trước thuế 9.654.628.559 46.919.853.002 -79,42% 
IV. Thuế TNDN 1.495.774.325 10.859.966.147 -86,23% 
V. Lợi nhuận sau thuế 8.158.854.234 36.059.886.855 -77,37% 
VI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 326 1.656 -80,31% 

 
1.3. Kết quả thực hiện kế hoạch một số chỉ tiêu 

 

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% 
% thay đổi -45,88% 
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% 

 
2. Tình hình các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 
 2.1. Công tác đầu tư: 

           2.1.1. Về xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A: 
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Tập trung hoàn thiện hạ tầng ở khu bờ nam kênh Nhân Lực thuộc tiểu dự án 1,3,5 
và bờ bắc kênh Nhân Lực thuộc tiểu dự án 2 và 4 với khối lượng thực hiện (cộng dồn) 
đến nay: 

- Lắp đặt cống thoát nước mặt 21.221 m 
- Lắp đặt thoát nước bẩn 8.558 m 
- Lót gạch vĩa hè 27.891 m2 
- Và trồng cây xanh các công viên và dọc các tuyến đường được 75.744,5 m2. 
Tiếp tục san lắp và định hình các trục đường ở khu bờ bắc kênh Nhân Lực thuộc 

tiểu dự án 2 và 4, cụ thể: 
- Bơm cát san lắp mặt bằng               123.405 m3 
-     Tổng khối lượng san lắp đến nay là: 952.966 m3 

2.1.2. Về xây dựng nhà ở: 
Trong năm 2011 xây dựng được tổng cộng 292 căn, bao gồm: 

- Xây 1 dãy nhà trệt:          26 căn 
- Xây dãy 1 trệt 1 lầu LK26, LK24 :             47 căn 
- Xây dãy 1 trệt 2 lầu KTM 06 :                     6 căn 

Ngoài ra các loại nhà khác như : 
- Biệt thự song lập :     1 căn 
- Biệt thự đơn lập : 2                                2 căn 
- Trụ sở Cty PVCL :     1 căn lớn 
- Dân tái định tự xây :   
2.2. Công tác thị trường:  
- Năm 2011 dự án bờ kè sông Maspero của TP.Sóc Trăng tiếp tục việc bồi hoàn di 

dời giải tỏa các hộ dân, cùng với các dự án khác của tỉnh đã tạo nguồn khách hàng cho 
khu 5A. Nắm bắt được những yếu tố thuận lợi, công ty đã có những bước đi phù hợp để 
đáp ứng thị hiếu khách hàng, vừa giao nền cho dân tái định cư vừa xây nhà để bán cho 
rộng rãi các đối tượng khách hàng. 

- Bên cạnh việc tăng cường nghiên cứu thiết kế nhà ở có mẫu mã đẹp, giá cả phù 
hợp, Công ty đã triển khai các hình thức quảng cáo phù hợp khả năng tài chính như tài 
trợ cho các Chương trình do đài PTTH Sóc Trăng tổ chức kết hợp thực hiện phim tự 
giới thiệu, tham gia quảng cáo trên các tạp chí chuyên ngành đầu tư, kinh doanh bất 
động sản, báo Sóc Trăng, đồng thời thiết kế in ấn các tờ rơi, catalog và các bảng pano 
quảng cáo ngoài trời... đã quảng bá hình ảnh một khu 5A sống động và hiện đại đã kích 
thích doanh số hằng quí được khá ổn định. 

2.3. Công tác tài chính : 
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt Luật Kế toán, 

Luật Thống kê, đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu về Luật thuế GTGT. 
- Hoàn tất các thủ tục để tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 
 

3. Tình hình các công tác khác: 
3.1. Về thủ tục pháp lý: 
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- Tiền sử dụng đất Khu 5A đã nộp đến nay được 211 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ 
được hoàn tất khi được điều chỉnh diện tích của dự án theo thực tế. 

- Tiếp tục triển khai việc giao nền cho dân tái định cư của dự án bờ kè sông 
Maspero, thành phố Sóc Trăng. 

 
3.2. Công tác tổ chức lao động tiền lương: 
- Về nhân sự: Đến cuối năm 2011: là 114 người (tăng 21 người), trong đó có 72 

đoàn viên công đoàn (chiếm tỉ lệ 65,5% so với CB-CNV trong toàn Công ty). 
- Chính sách, tiền lương:  

+ Thu nhập bình quân đầu người là 4 triệu đồng/người/ tháng,  
  + CB-CNV khi được tuyển dụng, qua thời gian thử việc được ký kết Hợp đồng 

lao động và tham gia BHXH, BHYT và BHTN. 
  + 100% CB-CNV được khám sức khỏe theo định kỳ trong năm. 

- Về công tác đào tạo CB-CNV: 
 Trong năm, có 18 lượt CB-CNV được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn và dài 
hạn do các đơn vị đào tạo cấp Quốc gia tổ chức (như: Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam phối hợp Trường Đại học Kinh tế TP HCM; Viện Quản trị và Tài 
chính…) về kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp; Nghệ thuật đàm phán trong thu hồi nợ; 
Giám đốc điều hành; Giám đốc Nhân sự; Ứng dụng phần mềm kế toán Vietsun trong 
quản lý và tự in hóa đơn; Những quy định pháp luật mới về hợp đồng trong xây dựng; 
Phương thức Quảng bá trên Website hiện đại và nhiều lượt cán bộ Công đoàn được 
tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn do LĐLĐ thành phố Sóc 
Trăng tổ chức. 

- Về công tác trang bị bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động: 
Hàng năm, Công ty đều trang bị và cấp phát đầy đủ đồng phục, dụng cụ bảo hộ 

lao động phù hợp với tính chất công việc của từng bộ phận. Đối với nhân viên văn 
phòng: Nam (04 áo sơ mi/người/năm), Nữ (04 áo sơ mi, 02 bộ complé). Riêng nhân 
viên trực tiếp sản xuất ngoài được cấp đồng phục 03 bộ/người/năm còn được trang bị 
mũ bảo hộ, giày, găng tay... 

3.3. Các hoạt động chăm lo đời sống CB-CNV, Đoàn viên Công đoàn: 
- CB-CNV có thời gian công tác tại Công ty từ 1 năm trở lên được BGĐ tạo điều 

kiện cho mua nhà trả góp trong 10 năm. Bên cạnh đó, để góp phần cải thiện đời sống và 
tạo môi trường làm việc, ăn nghĩ, sinh hoạt thuận lợi, lành mạnh cho CB-CNV, BGĐ 
Công ty xây dựng Khu nhà ở (có 06 phòng) và bếp ăn tập thể phục vụ cho số anh em 
nhà xa; đồng thời, Công ty còn đầu tư vốn phát triển đàn bò, heo, ao cá và hỗ trợ mặt 
bằng, kinh phí xây dựng quán cà phê giải khát và 04 sân bóng đá mini vừa tạo thêm 
nguồn quỹ Công đoàn công ty vừa phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao, rèn luyện thân 
thể, thư giãn cho CB-CNV, người lao động sau giờ làm việc mệt nhọc. 
  
 Đặc biệt, trong năm 2011 BGĐ Công ty cũng rất tích cực tham gia các hoạt động 
xã hội, từ thiện. Từ đầu năm đến nay đã đóng góp ủng hộ cho “Quỹ Vì người nghèo” do 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPST và UBND phường 3 phát động; Hỗ trợ chương trình 
“Mái ấm tình thương” của Đài PTTH Sóc Trăng thực hiện; tặng tiền, quà cho Trường 
Cao đẳng sư phạm thực hành; Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng và tặng 
5.000 quyển tập cho học sinh nghèo trong tỉnh… với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. 
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Mặc dù các kết quả đạt được nêu trên là rất đáng khích lệ, nhưng để Công ty tiếp 
tục phát triển vững chắc, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa trong chính sách tuyển 
dụng và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và kỹ thuật. Phải có 
chiến lược kinh doanh cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn, tránh làm việc theo kiểu cảm 
tính gây lãng phí và không hiệu quả. Chú trọng nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản 
phẩm nhà ở mới với mẫu mã đẹp và giá cả cạnh tranh. Đồng thời, cần tăng cường 
nghiệp vụ kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp hơn phù hợp với yêu cầu ngày càng cao 
theo đà phát triển của công ty. 
 
 
 
 

PHẦN 2 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 

 
Để tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2011, cũng 

như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị nhằm mục 
đích phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2012. Nay, Ban Giám đốc Công ty 
lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 để quyết tâm phấn đấu cụ thể như sau: 

I. CÁC MỤC TIÊU SXKD NĂM 2012: 
1. Về thủ tục pháp lý : 
- Hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất việc xin cấp giấy CNQSDĐ các lô 

đất khai thác kinh doanh còn lại thuộc bờ Bắc kênh Nhân Lực (thuộc tiểu dự án 2 và 4, 
Khu 5A). 

- Tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư vào 19 dự án thành phần các công trình cao cấp 
và hạ tầng xã hội. 

- Lập sàn giao dịch bất động sản đặt tại văn phòng trụ sở Công ty. 
2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng Khu 5A: 
- Tiếp tục đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình kiến 

trúc của dự án khu 5A. Đặc biệt thi công hoàn chỉnh các tuyến đường chính của các tiểu 
dự án 2, 3 và 4, để tạo quỹ đất khai thác kinh doanh. 

- Lắp đặt hoàn chỉnh các trụ đèn chiếu sáng công cộng ở trục đường chính của 
khu vực bờ Bắc kênh Nhân Lực. 

- Thảm nhựa các trục đường chính như đường số 5, số 6,... và hoàn chỉnh hạ tầng 
kỷ thuật của tiểu dự án 1 và 5 bàn giao hạ tầng cho Nhà nước quản lý. 

- Tiếp tục đầu tư thêm 1 khu chợ đáp ứng nhu cầu mua bán của bà con và làm 
động lực phát triển cho khu 5A. 

3. Về xây dựng nhà ở: 
- Tiếp tục xây dựng nhà ở để bán thuộc TDA 1 và 5. 
- Khai thác các lô nền đất ở dọc theo 2 bên đường số 8 và số 7, số lượng khoảng 

150 căn, gồm nhà trệt và nhà 2 tầng; thiết kế và xây dựng một số lô biệt thự song lập và 
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đơn lập kích thích sự phát triển của khu vực có thu nhập cao. Đưa vào khai thác kinh 
doanh song song với đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo nguồn vốn cho tái đầu tư, đảm bảo 
tính khả thi của dự án. 

- Các hộ tái định cư thuộc dự án bờ kè sông Maspero sẽ tùy chọn việc mua nền để 
tự xây nhà hoặc mua nhà xây sẵn. 

4. Về đầu tư các dự án khác: 

- Hoàn tất và đưa vào sử dụng Khu phố chợ trung tâm thành phố Sóc trăng. 

- Hoàn tất và đưa vào hoạt động Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thăng Long 
(đây là dự án hợp tác với Công ty Nhứt Trung Anh).  

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012. 
Trong năm 2012 dự kiến tình hình khó khăn vẫn còn tiếp tục, kế hoạch SXKD 

năm 2012 có chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2011, để đảm bảo thực hiện kế hoạch này, 
Công ty dự kiến sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp sau: 

1. Kiện toàn bộ máy và xây dựng cơ chế điều hành, quản lý Doanh nghiệp một 
cách khoa học và hiệu quả: 

- Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất; Duy trì và nâng cao năng lực bộ máy 
quản lý, bộ máy điều hành của Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm trước Công ty và pháp luật của Nhà nước. 

- Tăng cường trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đơn vị, thực 
hiện hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. 

- Kiện toàn bộ máy điều hành Công ty; chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự, bổ sung 
nhân sự có năng lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho 
CBCNV của Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

- Xây dựng cơ chế khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho bộ máy điều hành 
của Công ty. Xây dựng quy chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu 
hút nhân tài về làm việc cho Công ty. 

2. Chú trọng công tác phát triển dự án, xây dựng cơ chế quản lý chuyên nghiệp 
đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng đầu tư. 

- Quan tâm tìm kiếm các dự án mới nhằm tạo đà phát triển bền vững cho Công ty. 

- 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; 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. 

- Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết 
toán theo đúng giai đoạn. Giải ngân vốn kịp thời cho các nhà thầu thi công. Đẩy 
nhanh công tác quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành của các dự án. 
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Kiên quyết áp dụng các chế tài đối với các nhà thầu vi phạm về tiến độ thi công, 
hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán. 

3. Đổi mới công tác kinh doanh, tăng cường tiếp thị, quảng bá sản phẩm, nâng 
cao thương hiệu. 

- Kiện toàn bộ máy giao dịch bất động sản để triển khai kinh doanh các sản phẩm 
nhà đất của dự án. 

- Đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty 
và các sản phẩm của Công ty để mở rộng thị trường. 

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

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

- Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu bằng các phương tiện 
thông tin hữu hiệu như đài PTTH, pano, catalog, tờ rơi,... 

4. Bám sát kế hoạch, thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện các mục tiêu 
trọng điểm làm cơ sở đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. 

- 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 và Ban quản lý dự án thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch SXKD. 

5. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, đảm bảo cung cấp đầy đủ, 
kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD. 

- 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 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. 

- 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. 

- Tăng cường công tác thông tin, tiếp xúc với các Cổ đông, Nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. 

 

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2012: 

- Tổng doanh thu:                          180 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế:                      28,8 tỷ đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu:       16%. 
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm 
vụ SXKD năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long. 

Với các kết quả tốt đẹp đã đạt được trong năm 2011, cùng với sự lãnh đạo của 
BGĐ và Hội đồng quản trị Công ty, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể các quý vị Cổ 
đông, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 
Long sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra, đáp ứng được 
niềm tin và sự kỳ vọng của các Cổ đông. 

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 

 
(Đã ký) 

 
      Nguyễn Triệu Dõng 


