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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CôngătyăC ăph năXâyăd ngăSôngăH ng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107042 do Sở kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2006, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017.
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 281 tỷ đồng.
- Địa chỉ: số 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Tr ng, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.39727296 - Fax: 024.39727295.
- Website: http://incomex.com.vn
- Mư cổ phiếu: ICG.
- Quáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri n:
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Tổng
Công ty Xây dựng Sông Hồng đ ợc thành lập ngày 14 tháng 06 năm 1997 theo Quyết định
số 354/BXD-TCLĐ. Ngày 15/12/2004, để phù hợp với định h ớng và chiến l ợc phát triển
lâu dài của Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Hồng đư ra
Quyết định số 958/QĐ-HĐQT-TCT về việc sáp nhập Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội
vào Công ty Đầu t Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội và lấy tên là Công ty Đầu t Xây
dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội.
Ngày 21/02/2006, Bộ tr ởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 257/QĐ-BXD về việc
chuyển Công ty Đầu t Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội thành Công ty Cổ phần với
tên gọi Công ty cổ phần Đầu t xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội; Vốn điều lệ của Công
ty là 10.000.000.000 đồng (M ời tỷ đồng).
Ngày 9/5/2006, theo Quyết định số 747/QĐ-BXD của Bộ tr ởng Bộ Xây dựng về
việc sửa đổi nội dung Quyết định số 257/QĐ-BXD ngày 21/02/2006. Theo đó Công cổ
phần sẽ có tên là Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, tên viết tắt là INCOMEX, chính
thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 24/02/2017, Sở KH&ĐT Hà Nội cấp
Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100107042, đăng ký thay đổi lần 9.
Qua hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu t xây dựng, Incomex là doanh nghiệp
có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực đầu t , kinh doanh bất động sản,
môi giới đấu giá bất động sản, quản lý dự án, t vấn thiết kế các hạng mục công trình dân
dụng, công nghiệp... Với đội ngũ kỹ s , cán bộ kỹ thuật có năng lực, giàu kinh nghiệm, đội
ngũ công nhân chuyên ngành có tay nghề và thiết bị thi công đa dạng, …. Incomex đ ợc
các chủ đầu t , đối tác tin cậy giao cho thi công nhiều loại hình công trình có quy mô lớn
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và phức tạp. Các công trình do Công ty thực hiện đều đảm bảo chất l ợng, bàn giao đúng
tiến độ.
Với định h ớng phát triển tập trung vào các lĩnh vực: Đầu t , kinh doanh bất động
sản; Môi giới đấu giá bất động sản; Quản lý dự án; T vấn thiết kế các hạng mục công
trình; Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi…;
Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng;… Ngày 19/5/2007, Đại hội
đồng cổ đông của Công ty đư thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty từ 10 tỷ
đồng lên 150 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của các cổ đông chiến l ợc là Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hansin (Hàn Quốc), Ngân hàng Th ơng mại cổ
phần Đại D ơng…
Ngày 22/4/2010, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đư thông qua nội dung tăng vốn
điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.
Với mục tiêu “Tôn trọng, lắng nghe xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là
lợi ích của chính mình” và “Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gặt hái thành công”, Incomex đang
từng b ớc hoàn thiện cấu trúc bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai
đoạn tới. Cùng với các công ty liên doanh, liên kết, Incomex ngày càng khẳng định th ơng
hiệu và vị thế của mình trên thị tr ờng trong và ngoài n ớc.
Các sự kiện khác: Không.
2.Ngànhăngh ăvàăđ aăbànăkinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh:
 Đầu t , kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Mô giới, đấu giá
bất động sản (không bao gồm dịch vụ t vấn giá đất).
 Hoạt động dịch vụ tài chính.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.ăThôngătinăv ămôăhìnhăqu nătr ,ăt ăchứcăkinhădoanhăvàăb ămáyăqu nălỦ
- Mô hình quản trị:
Mô hình quản trị của công ty nh sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, Ban giám đốc; Các Công ty liên doanh, liên kết, các phòng ban chức năng.
- Tổ chức bộ máy quản lý:
Công ty đ ợc tổ chức hoạt động d ới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của
Luật doanh nghiệp.

2

Đ IăH IăC ăĐÔNG
BANăKI MăSOÁT
H IăĐ NGăQU NăTR

BANăT NGăGIÁMăĐ C

Phòng
T ă
chứcă
hành
chính

Phòng
Tài
chính
k ă
toán

Ban
K ă
ho ch

Phòng
KD và
PTDA

Ghi chú: Ngày 26/05/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã sáp nhập
Phòng Dự án và Phòng Kinh doanh thành Phòng Kinh doanh & Phát triển Dự án.
- Công ty liên kết và đầu tư vào các công ty khác: Tính đến 31/12/2020, Công ty có
vốn góp tại 03 công ty sau:
a. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
- Giấy chứng nhận mư số Doanh nghiệp: 0101847811 do Sở Kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23/10/2020.
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, 190 phố Sài Đồng, ph ờng Việt
H ng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản…
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 50%, vốn thực góp của
INCOMEX là 94.379.126.583 đồng.
b. Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương Mại Sông Hồng
- Giấy chứng nhận mư số Doanh nghiệp: 0106568226 do Sở Kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nộp cấp lần đầu ngày 11/06/2014, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 06/10/2020.
- Địa chỉ: Tầng G1, Tòa nhà 24T, Chung c B4 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung c ...
- Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 40%, vốn thực góp của
INCOMEX là 400.000.000 đồng.
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c. Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam
- Giấy chứng nhận mư số Doanh nghiệp: 0109350080 do Sở Kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/09/2020, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/03/2021.
- Địa chỉ: Tầng 1&2, tòa nhà Hanoi Aqua Central, số 44 đ ờng Yên Phụ, ph ờng
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản…
- Vốn điều lệ: 161,7 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 12,24%, vốn thực góp
của INCOMEX là 19.800.000.000 đồng.
d. Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam
- Giấy chứng nhận mư số Doanh nghiệp là 0102809061 do Sở Kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 6 ngày 25/4/2017.
- Địa chỉ: Chợ Kh ơng Đình, 365 phố Kh ơng Trung, ph ờng Kh ơng Đình, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35635122.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Trung tâm th ơng mại và siêu thị, Mua
bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, mỹ nghệ...
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2020, vốn thực góp của
INCOMEX là 31.752.600 đồng.
e. Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex
- Giấy chứng nhận đăng ký mư số doanh nghiệp số 0102355731 do Sở Kế hoạch và
Đầu t thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/07/2014.
- Địa chỉ: Số 11 ngõ 318 Đê La Thành, Ph ờng Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35690102.
- Ngành nghề kinh doanh chính: T vấn lập dự án, lập tổng dự toán, lập hồ sơ mời
thầu, quản lý dự án; Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến
trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật
hạ tầng đô thị...
- Vốn điều lệ: 6,425 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2020, vốn thực góp của
INCOMEX là 900.000.000 đồng.
f. Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành
- Giấy chứng nhận mư số doanh nghiệp số 0102380512 do Sở Kế hoạch và Đầu t
thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/02/2018.
- Địa chỉ: 713 Lạc Long Quân, ph ờng Phú Th ợng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu t và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp,
sản xuất và kinh doanh VLXD.
- Vốn điều lệ: 179 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2020, vốn thực góp của
INCOMEX là 3.000.000.000 đồng.
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4.ăĐ nhăh ngăphátătri n
Các mục tiêu chủ yếu:
- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phát triển vững chắc.
- Tham gia tích cực vào ch ơng trình phát triển xây dựng nhà ở của thành phố.
- Không ngừng nâng cao đời sống của CBCNV, đảm bảo lợi ích chính đáng của cổ
đông và nộp ngân sách đầy đủ đúng quy định.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Tham gia đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất các dự án phát triển xây dựng nhà ở của
Thành phố.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài n ớc để
phát triển các dự án trên toàn quốc.
- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, lao động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất
kinh doanh của công ty. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu
phát triển của Công ty.
- Tập trung xây dựng th ơng hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của
công ty.
Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- Công ty đảm bảo rằng vấn đề trách nhiệm với môi tr ờng, xư hội và cộng đồng là
phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa của doanh nghiệp.
5.ăCácăr iăro
- Tình hình kinh tế Thế giới biến động bất th ờng; Thị tr ờng Bất động sản ch a thực
sự phát triển triển ổn định và bền vững; các văn bản pháp luật liên tục thay đổiđiều này sẽ
ảnh h ởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
II. TỊNHăHỊNHăHO TăĐ NGăTRONGăNĔM
1. Tìnhăhìnhăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
TT

N iădung

Đơnăv

K ăho chă2020

Th căhi nă2020

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

30,690

59,924

2

Lợi nhuận tr ớc thuế

Tỷ đồng

6,751

15,370

3

Thuế TNDN

Tỷ đồng

1,350

2,255

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5,401

13,114

5

Tỷ lệ chia cổ tức

-

-

6

Lao động bình quân

32

31

7

Tiền l ơng bình quân/tháng

13→15

15

%
Ng ời
Triệu đồng
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
TT

N IăDUNG

K ăho chă
2020

Đơnăv

Tỷăl ă

Th căhi nă
2020

Th căhi n/K ă
ho ch

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

30,690

59,924

195,26%

2

Lợi nhuận tr ớc thuế

Tỷđồng

6,751

15,370

227,67%

3

Thuế TNDN

Tỷđồng

1,350

2,255

167,04%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷđồng

5,401

13,114

242,81%

5

Tỷ lệ chia cổ tức

-

-

6

Lao động bình quân

ng ời

32

31

96,88%

Tiền l ơng bình

Triệu

quân /tháng

đồng

14

15

107,14%

7

%

2. T ăchứcăvàănhânăs
2.1. Danh sách Ban điều hành:
2.1.1. Hội đồng quản trị:
Thông tin thành viên Hội đồng quản trị:
Ngàyăbắtăđ u/khôngă
còn là thành viên
TT

ThànhăviênăHĐQT

HĐQT

Chứcăv

Ngàyăb ă
nhi m
1

Ông Phạm Hùng

Chủ tịch

2

Ông Võ Ngọc Hùng

̉y viên

3

Ông Trử Hoài Nam

4

S ă
bu iă
họpă

Tỷăl

Lý do
không
thamăd

Ngàyămi nă tham
d
nhi m
16

100%

21/8/2017

16

100%

̉y viên

10/3/2020

14

87,5%

Ông Phạm Quang Huy

̉y viên

14/10/2020

04

25%

Bầu
bổ sung

5

Ông Phan Sỹ Bình

̉y viên

27/4/2018

26/6/2020

04

25%

Từ nhiệm

6

Ông Phạm Mạnh Thành

̉y viên

22/4/2016

14/10/2020

12

75%

Từ nhiệm

6

Bầu
bổ sung

TómătắtălỦăl chăH iăđ ngăqu nătr :
(1) ÔngăPh măHùngă- Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1972.
- Số CMND: 012109537
Ngày cấp: 09/09/2009
- Địa chỉ th ờng trú: D9B Giảng Võ, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc s .

Nơi cấp: Hà Nội.

- Tóm tắt quá trình công tác:
 1990 - 1994: Sinh viên tr ờng Đại học Kiến trúc Hà Nội
 1994 - T11/1997: Cán bộ Bộ Xây dựng.
 T12/1997 - T2/2005: Công an thành phố Hà Nội.
 T3/2005 - T4/2006: Phó Giám đốc Công ty Đầu t xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà
Nội (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng).
 T5/2006 - T7/2006: ̉y viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần
Xây dựng Sông Hồng.
 T8/2006 - T8/2009: ̉y viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Xây dựng Sông Hồng.
 T9/2009 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 3.401.449 cổ phần.
- Những ng ời liên quan
Quan
h

Nĕmă
sinh

S ăCMND/
H ăchi u

Phạm Chuyên

Cha

1943

010175591

Nghỉ h u

Hà Thị Chinh

Mẹ

1944

010019390

Nghỉ h u

Trử Hồng Nhung

Vợ

1979

011844018

Phạm Minh Quang

Con

2001

Phạm Quang Anh

Con

2006

Phạm Thu Hiền

Chị
ruột

1967

Sở Tài nguyên
Môi tr ờng

Vũ Danh Thắng

Anh rể

1960

Vietnam Airlines

Họătên

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
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Ngàyăc p

23/12/2008

Nơiălàmăvi c

UBND
Quận
Hoàn Kiếm

(2) ÔngăVõăNgọcăHùngă- ThànhăviênăH iăđ ngăqu nătr
- Họ và tên khai sinh: Võ Ngọc Hùng
- Họ và tên th ờng dùng: Võ Ngọc Hùng
- Nguyên quán: Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 5 - Phố Đốc Ngữ - Ph ờng Liễu Giai - Quận Ba Đình - Thành
phố Hà Nội.
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 5 - Phố Đốc Ngữ - Ph ờng Liễu Giai - Quận Ba
Đình - Thành phố Hà Nội.
- Số CCCD: 026077001818 Ngày cấp: 26/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL C
trú và DLQG về dân c .
- Trình độ chuyên môn: Kỹ S khai thác Mỏ
- Tóm tắt quá trình công tác:
 1998 - 2002: Sinh viên tr ờng Đại học Mỏ địa Chất Hà Nội.
 2002 - T6/2006: Cán bộ Tổng công ty Sông Đà.
 T2/2007 - Nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sao Việt.
 T8/2017: ̉y viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 2.016.200 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Họătên

Quan
h

Nĕmă
sinh

S ăCMND/ă
Ngàyăc p
H ăchi u

Nơiălàmăvi c

Võ Văn Phú

Cha

Đỗ Thị Vinh

Mẹ

1946

Nguyễn Thị Hậu

Vợ

1981

Võ Nguyễn Gia Minh

Con

2006

Võ Nguyễn T ờng Minh

Con

2009

Võ Nguyễn Bình Minh

con

2014

Còn nhỏ

1971

Nội trợ

1974

Công ty TDC
Vĩnh Phúc

Võ Thị Bích Liên
Võ Ngọc Tuấn

Chị
ruột
Anh
ruột

Đư mất

012566818

17/9/2007

Đại học Mỏ Địa chất
Học sinh tr ờng
Olympia
Học sinh tr ờng
Olympia

Nguyễn Văn Phúc

Anh
rể

1963

Công
Việt

Đàm Bảo Ngọc

Chị
dâu

1976

Công ty TDC
Vĩnh Phúc
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ty

Sao

(3) Ông TrửăHoàiăNamă- ThànhăviênăH iăđ ngăqu nătr
- Họ và tên khai sinh: Trử Hoài Nam
- Họ và tên th ờng dùng: Trử Hoài Nam
- Nguyên quán: Thanh Trì - Hà Nội
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 3 - D2 KĐT Nam Thăng Long - Ph ờng Phú Th ợng Quận Tây Hồ - Hà Nội.
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 3 - D2 KĐT Nam Thăng Long - Ph ờng Phú
Th ợng - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
- Số CMND: 001081006368
Ngày cấp: 31/03/2015
C trú và DLQG về dân c .
- Trình độ chuyên môn: Đại học

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL

- Tóm tắt quá trình công tác:
 1999 - 2004: Đại Học Mở Hà Nội - Khoa Quản trị Kinh Doanh.
 2004 - 2006: Du học sinh tại Anh
 2006 - 2013: Công tác tại DNTN Hoa Nam
 2013 - Nay: công tác tại Công Ty CPTM Hàng Da
 T3/2020: ̉y viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 999.000 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Họătên

Quan Nĕmă
h

sinh

S ăCMND/ă
H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

Trử Văn Thìn

Cha

1946 001046000725 24/04/2015

Nghỉ h u

Lê Thị Hải Châu

Mẹ

1942 001142004076 24/09/2019

Nghỉ h u

Nguyễn
Loan

Vợ

1981 001181001980 22/05/2017

Nội trợ

Trử Bảo Anh

Con

2007

Học sinh

Trử Nam Anh

Con

2009

Học sinh

Trử Hồng Nhung

Chị

1979 001179018352 28/02/2018

Phạm Hùng

Anh
rể

1972 012109537

Trần Ph ơng Liên

Mẹ
vợ

1951 001151003823 22/05/1017

Ph ơng
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09/09/2009

UBND Quận Hoàn
Kiếm
Công ty CP xây
dựng Sông Hồng
Nghỉ h u

(4)ăÔngăPh măQuangăHuyă- ThànhăviênăH iăđ ngăqu nătr
- Họ và tên khai sinh: Phạm Quang Huy
- Họ và tên th ờng dùng: Phạm Quang Huy
- Nguyên quán: Hồng Thái - Kiến X ơng - Thái Bình
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 5, ngõ 201 Đội Cấn - ph ờng Đội Cấn - quận Ba Đình - thành
phố Hà Nội.
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 5, ngõ 201 Đội Cấn - ph ờng Đội Cấn - quận
Ba Đình - thành phố Hà Nội.
- Số CMND: 017090000099 Ngày cấp: 03/07/2020
TTXH.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

- Tóm tắt quá trình công tác:
 2008 -2012: Học Đại học Hà Nội - Khoa CNTT
 2012 - 2015: Công tác tại Ngân hàng TMCP Công Th ơng Việt Nam
 2015 - 2016: Học Thạc sĩ tại Đại học Lancaster (Anh)
 2016 - 2020: Công tác tại Ngân hàng TMCP Công Th ơng Việt Nam
 2020 - Nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
 T10/2020: ̉y viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Họătên
Phạm Văn Nhị
Lê Thị Lý

Quan
h

Nĕmă
sinh

Cha

1962

Mẹ

1968

Vợ

1991

Phạm Cát Minh An

Con

2017

Phạm Ph ơng Anh

Em
ruột

Nguyễn
H ơng

Nguyên

Nguyễn Đình Chiến
Lê Thị Hồng Vân
Nguyễn
Hạnh

Thị

Hồng

Bố
vợ
Mẹ
vợ
Em
vợ

S ăCMND/ă
H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

017062000010 13/04/2015 Nghỉ h u
Ngân
hàng
TMCP Công
017168000129 24/07/2019
th ơng
Việt
Nam
Truyền hình
001191019998 24/07/2019 Quốc hội Việt
Nam
Mẫu giáo

1996

Công ty TNHH
001196007733 24/10/2016 MTV Thuốc lá
Thăng Long

1962

012872866

19/05/2006 Nghỉ h u

1962

012133103

18/04/2013 Nghỉ h u

1994

00119406413

09/03/2020

10

Ngân
hàng
Citibank

(5) Ôngă Phană Sỹ Bình - Thànhă viênă H iă đ ngă qu nă tr (đưă mi nă nhi m từă ngàyă
26/06/2020)
- Họ và tên khai sinh: Phan Sỹ Bình
- Họ và tên th ờng dùng: Phan Sỹ Bình
- Nguyên quán: Nam Đàn - Nghệ An
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 119 - Phố Chùa Bộc - Ph ờng Trung Liệt - Quận Đống Đa
- Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 119 - Phố Chùa Bộc - Ph ờng Trung Liệt Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ c trú hiện nay: 17BT4 Bán đảo Linh Đàm Thành phố Hà Nội.
- Số CMND: B4202570. Ngày cấp: 08 tháng 06 năm 2010, nơi cấp: Cục QLXNC
- Trình độ chuyên môn: Kỹ S xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:
 1995: Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội
 1995 - 1998: Công tác tại Viện KSTK Thủy Lợi
 1999 - 2002: Công ty LD Medicos France
 2002- 2004: Tổng công ty Vinaconex
 2004 - 2010: Công ty Cổ phần Đầu t IP Việt Nam
 2010 - Nay: Công ty Cổ phần Đầu t NNP
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Họătên

Quan

Nĕmă

S ăCMND/ă

h

sinh

H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

Phan Sỹ Kỳ

Cha

Cán bộ nghỉ h u

Hoàng Bích Nhuần

Mẹ

Cán bộ nghỉ h u

Phan Khánh An

Con

Học sinh

(6)ăăÔngăPh măM nhăThànhă- ThànhăviênăHĐQT,ăPhóăT ngăGiámăđ căCôngătyă(đưă
mi nănhi mătừăngàyă14/10/2020)
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1987
- Số CMND: 013578967 ngày cấp: 18/10/2012. Nơi cấp: Tp. Hà Nội
- Địa chỉ: Số 22 ngõ 555 phố Kim Mư, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng tại Singapore (28/08/2010)
- Tóm tắt quá trình công tác:
 2006 - 2010: Sinh sống và học tập tại đất n ớc Singapore.
 2011 - T6/2016: Sinh sống và làm việc tại đất n ớc Việt Nam. Công tác tại Ngân
hàng TMCP Ngoại th ơng Việt Nam (Vietcombank).
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 T6/2016 - T10/2020: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Quan
h

Họătên

Nĕmă S ăCMND/
sinh
H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

Phạm Mạnh Thắng

Cha

1962

013100971

04/07/2008

Vietcombank

Nguyễn Thị Ph ơng

Mẹ

1964

100530137

23/04/2004

Vietcombank

Nguyễn Hải Khánh
Linh

Vợ

1989

013318236

31/05/2010

Công ty KAF

Phạm Bảo Nam

Con

2015

Còn nhỏ

Phạm Thành Nam

Con

2019

Còn nhỏ

Phạm Thùy Nhung

Em

1996

Đang học tại,
làm việc tại Mỹ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
2.1.2 Ban Tổng giám đốc điều hành:
Ban Tổng giám đốc điều hành có 04 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc. Trong
phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Tổng giám đốc đư thực hiện hoàn thành các quyết
định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban điều
hành đư sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.
Thành viên Ban Tổng Giám đốc:
(1) Ông Ph măHùng - Ch ăt chăHĐQTăkiêmăT ngăGiámăđ c
(Nh ở trên)
(2)ăBàăTr năLanăAnhă- PhóăT ngăGiámăđ c
- Ngày tháng năm sinh: 07/02/1967
- Số CMND: 011382649
Ngày cấp: 14/7/2000
- Địa chỉ: Số 32 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nơi cấp: CA Hà Nội

- Tóm tắt quá trình công tác:
Th i gian

Đơnăv công tác

Chức v

4/1987-12/1993

Khách sạn Khăn quàng đỏ

Phụ trách bộ phận lễ tân

6/1998-8/2004

̉y ban nhân dân quận Ba Đình

Cán bộ

Công ty t vấn đầu t xây dựng phát

Cán bộ phòng Kế hoạch

triển đô thị Hà nội

tổng hợp

2/2007-6/2010

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Tr ởng phòng TCHC

6/2010-Nay

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Phó tổng giám đốc

9/2004-1/2007

12

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: 16.800 cổ phần
- Những ng ời liên quan:
TT

Quanăh

Họăvàătên

S ăl ợngăCPănắmăgi

1

Bố

Trần Chiêu

0

2

Mẹ

Nguyễn Thị Chinh

0

3

Anh

Trần Giang Quân

0

4

Anh

Trần Anh Tuấn

0

5

Em

Trần Ánh D ơng

0

6

Em

Trần Lan H ơng

0

7

Chồng

Đỗ Mạnh Hải

0

8

Con

Đỗ Mạnh H ng

0

9

Con

Đỗ Mạnh Thắng

0

Ghi chú
Đư mất

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
(3)ăBàăNôngăTh ăThuăTrangă- PhóăT ngăGiámăđ c,ăK ătoánătr ởng
- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1979
- Số CMND: 012974623
Cấp ngày 6/6/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ: CT5 ĐN2 Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:
Th i gian

Đơnăv công tác

Chức v

03/2001-8/2002

B u điện tỉnh Cao Bằng

8/2002-3/2003

Công ty Điện báo - Điện thoại B u điện
Kế toán tổng hợp
tỉnh

3/2003-9/2004

Chi nhánh Hà Nội - Tổng Công ty Xây
dựng Sông Hồng

Kiểm toán viên nội bộ

Kế toán viên

10/2004-4/2006

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Phó phòng kế toán

4/2006-9/2007

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Phó phòng kế toán
Thành viên BKS

10/2007-9/2009

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Kế toán tr ởng Công ty

9/2009-Nay

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Phó Tổng giám đốc
Kế toán tr ởng Công ty

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán tr ởng.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: 74.545 cổ phần.
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- Những ng ời liên quan:
S ăl ợngăCPă

TT

Quanăh

Họăvàătên

1

Cha

Nông Văn Trân

0

2

Mẹ

Nguyễn Thị Vinh

0

3

Chồng

4

Con

Nguyễn Trang Nhung

0

5

Con

Nguyễn Ph ơng Nhung

0

6

Em

Nông Trung Kiên

0

nắmăgi

Nguyễn Hữu Thắng

Ghi chú

222

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
(4)ăBàăPh măQuỳnhăTrangă- PhóăT ngăGiámăđ c (đ ợcăb ănhi mătừăngàyă30/09/2020)
- Ngày tháng năm sinh: 29/07/1982
- Số CMND: 012018307
Ngày cấp: 29/12/2011
Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ: HH2A Đơn nguyên B Chung c Gia Thụy, Ph ờng Gia Thụy, Long Biên,
Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ s KTXD, Thạc sỹ kinh tế - Tr ờng Đại Học Xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:
Th i gian
04/2005-08/2005

Đơnăv công tác

Chức v

Phòng Đầu t và Quản lý Thiết bị - Công
Chuyên viên
ty Chế biến Kinh doanh Than Miền Bắc

Phòng Thẩm định - Công ty CP Đầu t Chuyên viên
Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ
Phòng Quản lý dự án - Công ty Cổ phần
Chuyên viên
06/2006-09/2011
Xây dựng Sông Hồng
10/2005-12/2005

09/2011-09/2016

Phòng Quản lý dự án - Công ty Cổ phần Phó Phòng
Xây dựng Sông Hồng

10/2016-05/2019

Phòng Đầu t & Phát triển dự án - Công
Phó Phòng
ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

06/2019-05/2020

Phòng Đầu t & Phát triển dự án - Công
Tr ởng Phòng
ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

05/2020-09/2020

Phòng Kinh doanh & Phát triển dự án Tr ởng Phòng
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

10/2020 đến nay Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
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Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: 84 cổ phần
- Những ng ời liên quan:
TT

Quanăh

Họăvàătên

S ăl ợngăCPănắmăgi

1

Chồng

Trần Tuấn Đạt

0

2

Con trai

Trần Tuấn Minh

0

Còn nhỏ

3

Con trai

Trần Bình

0

Còn nhỏ

4

Bố ruột

Phạm Văn Long

0

5

Mẹ ruột

Bùi Thị Th ợc

0

6

Bố chồng

Trần Xuân Khoát

0

7

Mẹ chồng

Chu Thị Mây

0

8

Chị ruột

Phạm Thùy Giang

0

Ghi chú

Đư mất

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
(5)ăÔngăPh măM nhăThànhă- PhóăT ngăGiámăđ că(đưămi nănhi m từăngày 15/10/2020)
- (Nh ở trên)
2.1.3 Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm
soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát
họp th ờng kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.
Thành viên Ban kiểm soát:
(1) Bà MaiăH ngăLinh - Tr ởng Banăki măsoát
- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1983
- Số CMND: 013098643
Ngày cấp: 05/04/2012

Nơi cấp: Hà Nội

- Địa chỉ th ờng trú: P2401 HUD 3 Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính
- Tóm tắt quá trình công tác:
 Từ 2000 - 2005 học tại tr ờng Đại học Th ơng Mại
 Từ 2007 - 2010 làm việc tại Công ty CP Truyền Thông Việt Ba
 Từ 2012 - Nay làm tại Công ty CP Th ơng mại Hàng Da
- Chức vụ hiện tại: Tr ởng BKS.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần .
- Những ng ời liên quan:
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Quan

Họătên

Nĕmă S ăCMND/ă

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

h

sinh

H ăchi u

Mai Xuân Thực

Cha

1954

013098997

28/09/2010 Nghỉ chế độ

Vũ Thị Lê

Mẹ

1957

013011068

08/09/2007 Nghỉ chế độ

Mai Xuân Khánh

Anh trai

1980

013098996

CBNV Trung
tâm kiểm định
26/10/2009
chất l ợng công
trình

Nguyễn Huyền Trang

Chị Dâu

1986

135230166

29/9/2012

Mai Xuân Long

Cháu
trai

2006

Ngân

hàng

Đông Nam Á
Học sinh
CBNV Công ty

Vũ Quốc Phong

Chồng

1980

012557025

29/07/2010 CP Xây Dựng
Sông Hồng

Vũ Minh Anh

Con gái

2011

Còn nhỏ

Vũ Bảo Ngọc

Con gái

2016

Còn nhỏ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
(2) ÔngăPh măTi năThànhă- Thành viên Ban ki măsoát
- Ngày tháng năm sinh: 05/04/1982
- Số CMND: 013168937
Ngày cấp: 02/04/2009
Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ th ờng trú: Số 15, Ngõ 54, Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Th ơng mại
- Tóm tắt quá trình công tác:
Th iăgian

Đơnăv ăcôngătácă

6/2006 - 4/2010

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

4/2010 - 5/2011

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

5/2011 - 2018

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

2018 - 10/2020

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

10/2020 - Nay

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Chứcăv
Chuyên viên
Chuyên viên
Thành viên Ban kiểm soát
Chuyên viên
Thành viên Ban kiểm soát
Phó phòng
Thành viên Ban kiểm soát
Tr ởng phòng Kinh doanh
và Phát triển dự án
Thành viên Ban kiểm soát
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- Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty INCOMEX.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 57 cổ phần.
- Những ng ời liên quan:
Họătên

Quan Nĕmă
h
sinh

S ăCMND/ă
H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

Phạm Đình Thi

Cha

1941

164591192

6/6/2011

Bộ đội Nghỉ h u

Phạm Thị Vóc

Mẹ

1947

160088305

09/1/2013

Cán bộ Nghỉ h u

Phạm Thị Huệ

Chị

1978

012996908

24/2/2011

Nhà máy in Bản Đồ

Phạm Thị Ngân Hà

Chị

1974

013365340

28/10/2010

Tr ờng tiểu học
Ngọc Khánh - Ba
Đình - Hà Nội

Phạm Thị Hiền

Chị

1973

037173000012

5/32014

Công ty TNHH
MTV in Quân đội 1

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chị

1967

012235603

7/6/2004

Cán bộ Nghỉ h u

Bùi Thị Ph ơng

Vợ

1987

013382899

24/2/2011

Công ty CP XK Lao
động & Dich vụ
Biển Đông

Phạm Minh Tr ờng

Con

2013

Phạm Ph ơng Chi

Con

Còn nhỏ
Còn nhỏ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
(3) Bà Đ ăTh ăNgọc - ThànhăviênăBanăki măsoát
- Ngày tháng năm sinh: 28/1/1982
- Số CMND: 013202534 cấp ngày 11/06/2011. Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ th ờng trú: Tổ 8 ph ờng Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:
 Từ 2001 - 2006: Học tr ờng Đại Học Thủy Lợi Hà Nội, Địa chỉ: 175 Tây Sơn Đống Đa - Hà Nội.
 Từ 2006 - T10/2007: Nhân viên Công ty Cổ phần T vấn xây dựng và Phát triển cơ
khí.
 Từ T11/2007 - 10/2016: Nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
 Từ T10/2016 - T5/2020: Phó Phòng quản lý dự án - Công ty Cổ phần Xây dựng
Sông Hồng.
 Từ T5/2020: Phó Phòng Kinh doanh và Phát triển dự án - Công ty Cổ phần Xây
dựng Sông Hồng.
- Số l ợng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần.
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- Những ng ời liên quan:
Họătên

Quanăh

Nĕmă S ăCMND/ă
sinh

H ăchi u

Ngàyăc p

Nơiălàmăvi c

Đỗ Văn Duyên

Cha

1956

161892555

15/11/2008 Ý Yên - Nam Định

Nguyễn Thị Cảnh

Mẹ

1956

160902959

15/05/2014 Ý Yên - Nam Định

Đỗ Thị Loan

Em gái

1985

162475456

09/11/2014 Ý Yên - Nam Định

Đỗ Công Thức

Em trai

1987

162833351

17/11/2014 Ý Yên - Nam Định

D ơng Văn Thắng

Em rể

1980

162453374

14/10/2014 Ý Yên - Nam Định

Nguyễn Thị Trinh

Em dâu

1995

163264515

11/01/2011 Ý Yên - Nam Định

Lâm Trọng Kiên

Chồng

1982

013202535

04/06/2009

Lâm Tùng Anh

Con

2009

Lâm Thị Mai Anh

Con

2014

Công ty Cổ phần
t vấn Sông Đà

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
2.3.1. Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:
Số lao động bình quân năm 2020 của Công ty là 31 ng ời.
2.3.2.Chính sách đối với người lao động:
Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút ng ời lao động có năng lực
vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ thuộc vào
từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp.
Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi d ỡng, đặc biệt
là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO, kỹ
năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại đ ợc Công ty thực hiện theo h ớng sau:
- Đào tạo nhân viên mới: Sau khi đ ợc tuyển dụng, nhân viên mới sẽ đ ợc Công ty
tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn đ ợc giao, ph ơng
pháp và kỹ năng thực hiện công việc.
- Đào tạo th ờng xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình
độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo d ới nhiều hình
thức: cử đi học các lớp chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, sử dụng chứng chỉ để tác
nghiệp, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học đ ợc
báo cáo đầy đủ để Công ty đánh giá hiệu quả của các ph ơng pháp và hình thức đào tạo.
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Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi:
Chính sách l ơng, th ởng: Tiền l ơng của cán bộ công nhân viên trong đơn vị đ ợc
trả trên nguyên tắc khối l ợng, chất l ợng và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đảm
bảo tuân thủ theo quy định của Nhà n ớc.
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả
đóng góp, tăng năng suất chất l ợng hoàn thành công việc. Công ty đ a ra chính sách
th ởng ngày lễ tết, th ởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét th ởng căn cứ vào
thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ
thuật, về ph ơng pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm đ ợc khách hàng mới, thị tr ờng mới,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đ ợc giao, đạt đ ợc hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành
tích chống tiêu cực, lưng phí.
Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xư hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp đ ợc Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.
Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho ng ời lao động theo Bộ luật Lao động, nội
quy lao động và thoả ớc lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm của công ty bao gồm: Bảo
hiểm xư hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc
hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.
Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên
cụ thể:
- Tổ chức khám sức khỏe hàng năm;
- Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào các dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày

phụ nữ Việt Nam 20/10; c ới hỏi; ngày lễ tết (tết D ơng lịch, tết Nguyên đán, 30/4, ngày
Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9);
- Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
- Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên trong

Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu;
- Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập…
- Duy trì th ờng xuyên Giải bóng đá nam trong Công ty nhằm nâng cao tình đoàn

kết, sức khỏe cho các cán bộ công nhân viên.
3. Tìnhăhìnhăđ uăt ,ătìnhăhìnhăth căhi năcácăd ăán
3.1. Tình hình thực hiện các dự án
a. Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
(Giai đoạn 1)
Tình trạng dự án: Dự án đư hoàn thành công tác bàn giao cho khách hàng đ a vào sử
dụng ổn định. Trong năm 2020, Công ty đư hoàn thành công tác bán hàng các căn hộ còn
lại và quyết toán Dự án.
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b. Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
(Giai đoạn 2)
Tình trạng dự án: Dự án đư đ ợc UBND Thành phố điều chỉnh quyết định giao đất dự
án (chuyển một phần Khối trung tâm th ơng mại, văn phòng thành căn hộ ở). Trong thời
gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác tính toán tiền sử dụng đất (nộp bổ sung) và
hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu t còn lại để khởi công xây dựng công trình, dự kiến
trong Quý IV/2021.
c. Dự án Khu biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần và du lịch sinh thái Thanh Xuân
Tình trạng dự án: Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam
hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án. Trong thời gian tới, Hai bên sẽ
tiếp tục triển khai các b ớc tiếp theo của dự án để tiến hành khởi công xây dựng Công
trình.
d. Dự án Chợ Xuân La
Tình trạng dự án: Công ty đang liên hệ với UBND Thành phố và các sở ngành để xác
định các khoản nghĩa vụ tài chính cho dự án. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực
hiện các công tác chuẩn bị đầu t tiếp theo để tiến hành khởi công xây dựng.
e. Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và nhà ở Sao Mai
Tình trạng dự án: Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Sản Xuất và Th ơng
mại Sao Mai làm việc với UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng
đất từ đất Công nghiệp sang đất hỗn hợp có nhà ở. Trong thời gian tới, Hai bên sẽ tiếp tục
triển khai các b ớc tiếp theo của dự án để tiến hành khởi công xây dựng Công trình.
f. Dự án cải tạo xây dựng lại khu B Kim Liên giai đoạn 2
Tình trạng dự án: Chờ UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chung và khu Kim
Liên.
g. Dự án cải tạo chung cư cũ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
Tình trạng dự án: Công ty đang liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc hoàn thành thủ
tục điều chỉnh quy hoạch dự án. Trong thời gian tới, Công ty sẽ hoàn tất các công tác chuẩn
bị đầu t tiếp theo để khởi công xây dựng công trình.
3.2. Tình hình đầu tư.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số vốn góp của công ty vào các công ty con, công ty
liên doanh liên kết và các đơn vị khác là 118.510.879.183 đồng. Trong đó:
TT

Tênădoanhănghi p

N iădungăgópăv n

Giáătr ă(đ ng)

1

Công ty Cổ phần Sản xuất và Th ơng
mại Sao Mai

Góp vốn tăng vốn
điều lệ Công ty

94.379.126.583

2

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ
Th ơng mại Sông Hồng

Góp vốn thành lập
công ty

400.000.000

3

Công ty Cổ phần Đầu t IT Việt Nam

Góp vốn thành lập
công ty

31.752.600
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Tênădoanhănghi p

TT
4

Công ty Cổ phần t vấn Incomex

5

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành

6

Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam

N iădungăgópăv n
Góp vốn thành lập
công ty
Góp vốn thành lập
công ty
Góp vốn thành lập
công ty

Giáătr ă(đ ng)
900.000.000
3.000.000.000
19.800.000.000

4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính
Về kết quả kinh doanh:
N iădung

TT

Đơnăv

K ăho chă2020

Th căhi nă2020

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

30,690

59,924

2

Lợi nhuận tr ớc thuế

Tỷ đồng

6,751

15,370

3

Thuế TNDN

Tỷ đồng

1,350

2,255

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5,401

13,114

5

Tỷ lệ chia cổ tức

-

-

6

Lao động bình quân

32

31

7

Tiền l ơng bình quân/tháng

13→15

15

%
Ng ời
Triệu đồng

Về tài sản của Công ty: Theo bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2020 của
Công ty nh sau:
TÀI S N

Đơnăv tính

31/12/2020

01/01/2020

A. Tài sản ngắn hạn

Tỷ đồng

159,369

200,773

B. Tài sản dài hạn

Tỷ đồng

179,516

141,230

Tỷ đồng

338,885

342,003

T ng tài s n
NGU N V N

31/12/2020

01/01/2020

C. Nợ phải trả

Tỷ đồng

57,708

45,611

D. Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng

281,177

296,392

Tỷ đồng

338,885

342,003

T ng ngu n v n
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4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Ch ătiêu

TT

01/01/2020

31/12/2020

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăthanhătoán
1

- Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn
hạn/Nợ ngắn hạn

4,402

2,76

2,287

1,85

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,133

0,17

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,154

0,21

- Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng
bán/hàng tồn kho bình quân

0,969

0,49

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,365

0,11

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,129

0,35

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,054

0,05

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,047

0,04

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

0,160

0,40

- Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
Ch ătiêuăv ăcơăc uăv nă
2

Ch ătiêuăv ănĕngăl căho tăđ ng
3

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăsinhăl i

4

5. Cơăc uăc ăđông,ăthayăđ iăv năđ uăt ăc aăch ăsởăh u
5.1.Tổng số cổ phần
- Tổng số cổ phần niêm yết: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số l ợng cổ phần l u hành: 17.572.000 cổ phần.
- Số l ợng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 2.428.000 cổ phần.
- Số l ợng cổ phần bị hạn chế chuyển nh ợng: 0 cổ phần.
5.2.Cơ cấu cổ đông của Công ty
Cơ cấu cổ đông của Công ty theo danh sách tổng hợp ng ời sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2021 của Trung tâm L u ký Chứng khoán Việt Nam (số
V314/2021-ICG/VSD-ĐK)
TT
1

Cơăc uăc ăđông
Trongăn

c

S ăl ợngă
CPăsởăh u

Tỷăl ă/VĐLă(%)

S ăl ợng
c ăđông

18.447.256

92,24

1.840

- Cá nhân

12.495.100

62,48

1.814

- Tổ chức

5.952.156

29,76
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Cơăc uăc ăđông

TT

N

2

căngoài

- Cá nhân
- Tổ chức
T ngăc ng

S ăl ợngă
CPăsởăh u

Tỷăl ă/VĐLă(%)

S ăl ợng
c ăđông

1.552.744

7,76

15

237.440
1.315.304

1,18
6,58

8
7

20.000.000

100

1.855

(Lưu ý: Số lượng cổ phiếu trên bao gồm cả số lượng cố phiếu chưa lưu ký)
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng không phát hành tăng vốn
làm tăng vốn chủ sở hữu Công ty.
5.4.Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
5.5. Các chứng khoán khác: Không có.
6.ăBáoăcáoătácăđ ngăliênăquanăđ nămôiătr ngăvàăxưăh iăc aăCôngăty
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu t bất động sản. Vì vậy, để giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi tr ờng, với vị thế là chủ đầu t dự án bất động sản, Công
ty luôn u tiên lựa chọn nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về
bảo vệ môi tr ờng. Thiết bị trang bị cho dự án của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng.
Công ty u tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng l ợng nếu đáp ứng đủ
tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc sử dụng năng l ợng và n ớc trực tiếp của Công ty chủ yếu tại
văn phòng. Công ty luôn đề ra và quản lý định mức tiêu hao hàng tháng đảm bảo việc tiêu
hao năng l ợng và n ớc không v ợt quá định mức tiêu hao đư đề ra. Trong t ơng lai, để
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi tr ờng, Công ty đề ra giải pháp:
- Lựa chọn nhà thầu thi công và cung cấp trang thiết bị đ ợc đánh giá có giải pháp
tốt nhất về môi tr ờng.
- Thực hiện đề ra định mức tiêu hao năng l ợng và n ớc đối với văn phòng Công ty.
- Trong hoạt động xây dựng của Công ty. Công ty áp dụng tối đa giải pháp bảo vệ
môi tr ờng nh đầu t trang thiết bị, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ về môi tr ờng.
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Các dự án của Công ty thực hiện đều cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân
thiện với môi tr ờng và tiết kiệm năng l ợng với những hành động cụ thể nh sau:
-

u tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền

thống theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
16/04/2012 của Thủ t ớng Chính phủ và Thông t số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012
của Bộ Xây dựng thông qua.
- Khi lập thiết kế các dự án Công ty đều tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các
công trình xây dựng sử dụng năng l ợng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD; phát triển công
trình xanh trong hoạt động xây dựng, mơi các nhà thầu t vấn thiết kế để giới thiệu về hiệu
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quả của các hệ thống đánh giá công trình xanh, h ớng dẫn thực hiện quy chuẩn, thiết kế
tích hợp, sử dụng các công cụ mô phỏng năng l ợng và công cụ thẩm tra thiết kế.
6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Khi lập báo cáo chuẩn bị đầu t các dự án, Công ty đều thuê những đơn vị t vấn thực
hiện việc đánh giá tác động đến môi tr ờng tại địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, đ a ra
các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi tr ờng, hệ sinh thái ở mức thấp nhất.
Đối với giai đoạn thực hiện dự án, Công ty đều đ a ra những cam kết và hành động
cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi tr ờng.
Biện pháp quản lý:
- Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn thành sớm.
- Quy định cụ thể thời gian làm việc trong ngày, không vận hành các ph ơng tiện,
máy móc thiết bị vào buổi tr a và ban đêm.
- Ph ơng tiện tham gia vận tải phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn l u
hành, lái xe phải có bằng lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia
giao thông.
Biện pháp kỹ thuật:
- Giảm thiểu bụi đất trong quá trình vận chuyển.
- Xe chở đất đ ợc che chắn cẩn thận bằng bạt.
- Không chở quá tải trọng cho phép nhằm hạn chế đất cát rơi vưi.
- Th ờng xuyên quét dọn đất cát rơi vưi tại khu vực cổng ra vào (dự án và QL1) và
t ới n ớc trên tuyến đ ờng vận chuyển gần khu vực thi công.
- Che chắn khu vực đang thi công xây dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn chế cát,
bụi bay.
Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:
- Sử dụng lao động tại địa ph ơng nhằm tránh l u trú qua đêm do đó giảm l ợng
n ớc thải và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi tr ờng.
- Xây dựng các công trình vệ sinh tạm tại công tr ờng xây dựng.
- Các nguyên liệu hại nh xăng, dầu, nhựa đ ờng… đ ợc l u giữ trong kho chứa
nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên.
Quản lý nguồn chất thải rắn xây dựng:
- Chất thải rắn xây dựng đ ợc thu gom hàng ngày, vệ sinh công tr ờng gọn gàng sạch
sẽ. Các loại chất thải rắn nh sắt thép vụn, bao xi măng… đ ợc tận dụng hoặc bán phế liệu;
đất đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi tr ờng.
Chất thải rắn sinh hoạt:
- Bố trí các thùng rác và thu gom về đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bưi trong
khu vực.
- Hợp đồng với công ty môi tr ờng đến thu gom và đ a đi xử lý.
Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải:
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- Không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa tr a và
ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh.
- Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại trong khói
thải.
- Trang bị đầy đủ các ph ơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nh khẩu trang
chống bụi, nút tai chống ồn…
6.3. Chính sách liên quan đến người lao động
6.3.1. Số l ợng lao động, mức l ơng trung bình đối với ng ời lao động
- Số l ợng lao động bình quân của Công ty năm 2020 là 31 ng ời.
- Thu nhập bình quân của ng ời lao động năm 2020 là: 14.000.000 đồng/ng ời/tháng
6.3.2. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của ng ời lao động
- Th ờng xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của
ng ời lao động nh tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn… .
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xư hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp) và các chế độ khác đối với ng ời lao động. Tiền l ơng của cán bộ công nhân
viên trong đơn vị đ ợc trả trên nguyên tắc khối l ợng, chất l ợng và hiệu quả công việc
của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà n ớc, theo đúng quy chế trả
l ơng, trả th ởng của Công ty, hàng tháng thanh toán l ơng cho ng ời lao động đầy đủ và
đúng kỳ;
- Các hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp
Phụ nữ Việt nam 20/10 đư đ ợc lưnh đạo quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, thời gian
để toàn bộ CBCNV tham gia đầy đủ. Công ty đư tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng
nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên d ơng và trao quà cho các cháu có thành tích
tốt trong học tập.
6.3.3. Hoạt động đào tạo ng ời lao động
- Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV
- Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho nhân
viên
- Đào tạo đội ngũ lưnh đạo tiềm năng
6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Trong năm qua, Công ty đư tổ chức ch ơng trình từ thiện trao học bổng “tiếp sức
cho em đến tr ờng” tại thị xư Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với tổng giá trị 60 triệu đồng và
tham gia các hoạt động thiết thực khác…..
6.5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN
Là một trong những quốc gia chịu ảnh h ởng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu
(BĐKH), Việt Nam đư xác định tăng tr ởng xanh là một chiến l ợc để phát triển bền vững.
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Tài chính xanh luôn đ ợc xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh BĐKH đang diễn ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo Chiến l ợc quốc gia
về tăng tr ởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam mà
Chính phủ phê duyệt năm 2012 đ a ra 3 nhiệm vụ chính gồm: giảm c ờng độ phát thải khí
nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng l ợng sạch, năng l ợng tái tạo; xanh hóa sản xuất,
khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh và xanh hóa lối sống và thúc
đẩy tiêu dùng bền vững. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ cũng đư phê duyệt Kế
hoạch hành động quốc gia về tăng tr ởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có việc
hình thành khung chính sách tài chính tăng tr ởng xanh, nhằm huy động vốn cho tăng
tr ởng xanh. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của Chính phủ còn cần sự tham gia, phối hợp của các
doanh nghiệp. Để nền kinh tế xanh hơn thì bản thân các doanh nghiệp trong n ớc phải có
những hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn để góp phần làm nền kinh tế xanh hơn. Dự án
của Công ty luôn h ớng đến việc đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi tr ờng.
III.ăBÁOăCÁOăVẨăĐÁNHăGIÁăC AăBANăT NGăGIÁMăĐ C
1. Đánhăgiáăk tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh
Thị tr ờng bất động sản năm 2020 chịu ảnh h ởng rất nặng nề do dịch bệnh Covid19, các địa ph ơng trên cả n ớc bị giãn cách xã hội, một số khu vực bị phong tỏa cục bộ.
Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản bị hoãn tổ chức mở bán, giới thiệu sản phẩm và chỉ
giữ lại khoảng 50% cán bộ, nhân viên để duy trì hoạt động. Theo thống kê của Bộ Xây
dựng, tính đến tháng 12/2020, có tới 1.272 doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản phải
tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm tr ớc.
Với những diễn biến khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị tr ờng Bất động sản
nói riêng, Công ty đư tập trung mọi nguồn lực kinh doanh, khai thác các diện tích dịch vụ
th ơng mại, diện tích đỗ xe ô tô và các diện tích khác Công ty nắm giữ tại các Tòa nhà,
chuyển nh ợng một phần vốn tại một số các dự án đầu t và đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công tác chuẩn bị đầu t các dự án còn lại, cụ thể đ ợc kết quả nh sau:
TT

N iădung

Đơnăv

K ăho chă2020

Th căhi nă2020

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

30,690

59,924

2

Lợi nhuận tr ớc thuế

Tỷ đồng

6,751

15,370

3

Thuế TNDN

Tỷ đồng

1,350

2,255

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5,401

13,114

5

Tỷ lệ chia cổ tức

-

-

6

Lao động bình quân

32

31

7

Tiền l ơng bình quân/tháng

13→15

15

%
Ng ời
Triệu đồng
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Năm 2020, Tổng doanh thu của Công ty là 59,924 tỷ đồng, đạt 195,26% so với kế
hoạch; Lợi nhuận sau thuế là 13,114 tỷ đồng, đạt 242,80% là do trong năm Công ty đư
chuyển nh ợng thành công một phần vốn đư góp vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Th ơng
mại Sao Mai; Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận
còn lại của Khối nhà chung c thuộc Dự án tổ hợp trung tâm th ơng mại, văn phòng và
căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 1) theo đúng quy định.
2. Tình hình tài chính
2.1. Tình hình tài sản
- Tổng tài sản đầu kỳ là 342,003 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 200,773 tỷ
đồng; tài sản dài hạn là 141,230 tỷ đồng.
- Tổng tài sản cuối kỳ là 338,885 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 159,369 tỷ
đồng; tài sản dài hạn là 179,516 tỷ đồng.
2.2. Tình hình nợ phải trả
- Nợ phải trả đầu kỳ là 45,611 tỷ đồng, nợ phải trả cuối kỳ là 57,708 tỷ đồng.
- Hiện tại Công ty không có nợ xấu phải trả
3. Nh ngăc iăti năv ăcơăc uăt ăchức,ăchínhăsáchăqu nălỦ
- Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tại các phòng ban cho
phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Không ngừng tăng c ờng công tác quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết
thông qua việc cử, bố trí ng ời đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban điều
hành tại các đơn vị.
- Tham m u, giúp việc Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn hoặc tiếp tục đầu t
vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết một cách có hiệu quả.
4. K ăho chăphátătri nătrongăt ơngălai
Năm 2021, thị tr ờng bất động sản đ ợc dự báo b ớc vào chu kỳ phát triển mới khi
dịch bệnh Covid-19 dần đ ợc kiểm soát, Nhà n ớc ban hành một loạt chính sách mới trực
tiếp hỗ trợ thị tr ờng, nhất là các Luật đầu t sửa đổi 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020,
Nghị định 148/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết h ớng dẫn Luật đất đai và
các thông t về phát triển loại hình bất động sản. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban lưnh đạo công ty sẽ tập trung mọi
nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể nh sau:
- Đẩy nhanh công tác tính toán tiền sử dụng đất Khối nhà hỗn hợp - dự án tổ hợp
trung tâm th ơng mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy (Giai đoạn 2), dự kiến khởi
công xây dựng trong Quý IV/2021.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý dự án đầu t Dự án Chợ Xuân La trong năm 2021.
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- Hoàn thành thủ tục phê duyệt quy hoạch Dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung c
tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam hoàn thành thủ tục phê duyệt
nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần
và du lịch sinh thái Thanh Xuân.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất và Th ơng mại Sao Mai thực hiện công tác
chuẩn bị đầu tự dự án Khu nhà ở Quá Hà; Dự án Tổ hợp Trung tâm Th ơng mại, Văn
phòng và nhà ở Sao Mai.
- Bàn giao dứt điểm tòa nhà chung c B4 Kim Liên cho Ban quản trị trong năm 2021.
Duy trì quản lý chất l ợng Tòa nhà đến khi hoàn tất công tác bàn giao.
- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại các Công ty liên kết theo quyết định của Hội
đồng quản trị.
- Tăng c ờng hoạt động quản lý vốn đầu t của Công ty tại các doanh nghiệp khác.
- Tiếp tục tìm kiếm, phát triển mới các dự án kinh doanh bất động sản trên toàn quốc;
các Dự án nhà ở xư hội, tái định c trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Khai thác triệt để các diện tích dịch vụ th ơng mại, diện tích đỗ xe ô tô và các diện
tích khác Công ty nắm giữ tại các Tòa nhà nhằm tối đa hóa nguồn thu cho Công ty.
- Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
- Tập trung xây dựng th ơng hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của
công ty.
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành v ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh
doanh của Hội đồng quản trị đề ra trong giai đoạn năm 2021-2025.
5. Gi iătrìnhăc aăBanăgiámăđ căđ iăv iăỦăki năki mătoán: Không có
6.ăBáoăcáoăđánhăgiáăliênăquanăđ nătráchănhi măv ămôiătr ngăvàăxưăh iăc aăcôngăty.
Để giảm thiểu các tác động đến môi tr ờng tự nhiên, môi tr ờng kinh tế - xư hội.
Công ty cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp bảo vệ môi tr ờng trong giai đoạn
thi công cũng nh trong giai đoạn các dự án đi vào hoạt động. Cụ thể nh sau:
- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và đảm bảo tốt các công
trình đư đề xuất.
- Các công trình xử lý môi tr ờng sẽ hoàn tất tr ớc khi dự án đi vào hoạt động.
- Thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi tr ờng có liên quan
đến quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Cam kết thực hiện các biện pháp, cũng nh vận hành các hệ thống xử lý nhằm khống
chế đến mức thấp nhất các tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải, n ớc thải đạt tiêu chuẩn
môi tr ờng Việt Nam.
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IV.ăĐÁNHăGIÁăC AăH IăĐ NGăQU NăTR V ăHO TăĐ NGăC AăCÔNGăTY
1. Đánh giáăc aăH iăđ ngăqu nătr v ăcácămặtăho tăđ ngăc aăCôngăty
Trên cơ sở định h ớng phát triển giai đoạn 2016 - 2021 đ ợc thông qua tại Đại hội
đồng cổ đông 2016 và tại các Đại hội đồng cổ đông th ờng niên, Hội đồng quản trị tiếp tục
điều hành Công ty tập trung lĩnh vực mũi nhọn là đầu t và kinh doanh bất động sản. Tuy
nhiên, tr ớc sự bất ổn của thị tr ờng và các yếu tố khách quan khác, HĐQT đư bàn bạc
thống nhất và đ a ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sự tồn tại bền vững
của Công ty, tránh đ ợc các rủi ro do tác động xấu của nền kinh tế.
Một số quyết định quan trọng của HĐQT trong giai đoạn này là:
- Tập trung hoàn thành xây dựng và bàn giao đ a vào sử dụng Công trình Tổ hợp Trung
tâm th ơng mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy giai đoạn I.
- Chuyển nh ợng cổ phần tại Công ty CP Sản xuất và Th ơng Mại Sao Mai.
- Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam, hoạt động
chủ yếu trong lĩnh vực đầu t xây dựng.
- Nghiên cứu Dự án Khu đô thị sinh thái tại xư Ngọc Thanh, thị xư Phúc Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc.
- Kêu gọi hợp tác đầu t Dự án Trung tâm th ơng mại, siêu thị, chợ và văn phòng
cho thuê Xuân La và tiếp tục xin chủ tr ơng Thành phố cho chuyển đổi công năng hoặc
điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị tr ờng.
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu t Dự án 135 Nguyễn Văn Cừ.
- Bán bớt một phần vốn tại một số công ty thành viên để đảm bảo sự an toàn của dòng
tiền.
Các quyết định nêu trên của HĐQT đư tạo sự phát triển ổn định và bền vững của Công
ty trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Năm 2020, doanh thu Công ty đạt 59,924 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,114 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ III (2016 - 2021), HĐQT đư tiến hành họp và ban hành các quyết
định theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, trong đó nội dung chủ
yếu và trọng tâm là các công tác liên quan trực tiếp đến các dự án đầu t và một số vấn đề
đầu t tài chính khác. Số l ợng cuộc họp năm 2020 là 16, số quyết định là 24.
Bên cạnh đó, trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ của
ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản
trị Công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của
Công ty.
2. Đánh giá c aăH iăđ ngăqu nătr ăv ăho tăđ ngăc aăBanăgiámăđ c
Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đ ợc an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật,
triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, nhiệm kỳ III (2016
- 2021) Hội đồng quản trị đư đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và
các cán bộ quản lý khác thông qua một số hình thức cụ thể nh sau:
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TGĐ th ờng xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh
của Công ty.
-

Tham gia họp với Ban TGĐ và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng
của Công ty.
-

Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc
đột xuất.
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 c ờng 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,
HĐQT của Công ty trong nhiệm kỳ III (2016 - 2021) cũng đ ợc tăng c ờng 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 n ớc, các cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng nh quyền lợi ng ời lao
động.
Ban lưnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đư tiến hành nghiêm
túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đư không để xẩy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai
phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lưng phí cũng nh các rủi ro tác
nghiệp.
Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao,
không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.
3. Cácăk ăho ch,ăđ nhăh

ngăc aăH iăđ ngăqu nătr

3.1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021
Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Việt Nam đư triển khai kịp thời và hiệu quả những giải
pháp ngăn chặn sự lây lan, nhờ đó giữ đ ợc ổn định kinh tế vĩ mô. Nh ng cũng nh phần
lớn các n ớc trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam đư bị ảnh h ởng mạnh mẽ bởi Covid-19,
dẫn đến việc mục tiêu tăng tr ởng giai đoạn 2016 - 2020 không hoàn thành. Nh ng bên
cạnh đó, nhiều xu h ớng mới đư xuất hiện, định hình lại các dòng tài chính quốc tế, th ơng
mại và đầu t , nhất là chuyển dịch chuỗi cung ứng, tạo ra nhiều thách thức và cả cơ hội
phục hồi kinh tế trong dài hạn. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh h ởng, NIFC (Trung
tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xư hội quốc gia) dự báo tăng tr ởng kinh tế Việt Nam
năm 2021 nhiều khả năng sẽ đạt mức cao trở lại, tăng tr ởng giai đoạn 2021-2025 có thể
đạt 6,3 - 6,8%/năm tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh.
Tuy vậy, trong trung hạn 2021 - 2025, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều thách thức
nền kinh tế phải đối mặt. Đó là bối cảnh kinh tế thế giới trở nên bất định và nhiều rủi ro
hơn bởi dịch COVID-19. Khả năng tăng tr ởng cao trong 5 năm tới sẽ khó khăn hơn khi
bảo hộ th ơng mại có xu h ớng tăng mạnh trong và sau COVID-19, yêu cầu đổi mới mô
hình tăng tr ởng cấp bách hơn; các thách thức chuyển đổi sang mô hình kinh tế số, kinh tế
chia sẻ lớn hơn.
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Năm 2021, thị tr ờng bất động sản hứa hẹn cơ hội phục hồi và phát triển mạnh mẽ
trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Nhà n ớc, sự linh hoạt của các doanh nghiệp…, đặc
biệt là yếu tố tăng tr ởng của nền kinh tế. Dự báo năm 2021và trong giai đoạn 2021-2025,
thị tr ờng bất động sản cả n ớc sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng tr ởng trở lại theo h ớng
minh bạch, ổn định, ch a có nguy cơ xảy ra tình trạng "đóng băng", hoặc "bong bóng" bất
động sản do sức mua và tổng cầu nhà ở có khả năng thanh toán vẫn cao.
3.2. Một số định hướng và chỉ tiêu chủ yếu năm 2021
Công ty tiếp tục phát triển theo h ớng lấy kinh doanh bất động sản là trọng tâm chiến
l ợc. Tr ớc tình hình chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động
sản, HĐQT định h ớng nh sau:
- Khởi công Dự án Trung tâm th ơng mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy giai đoạn
II vào Quý IV/2021 và hoàn thành vào năm 2023.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu t và khởi công Dự án cải tạo xây dựng lại nhà
chung c số 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội trong năm 2022 - 2023.
- Căn cứ tình hình thị tr ờng, HĐQT chủ động quyết định việc tiếp tục triển khai đầu
t hoặc chuyển nh ợng Dự án Trung tâm th ơng mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê
Xuân La.
- Triển khai các Dự án tại các Công ty tham gia góp vốn (Dự án Sao Mai, Quá Hà tại
Công ty Cổ phần Sản xuất và Th ơng Mại Sao Mai; Dự án Khu đô thị sinh thái tại xư Ngọc
Thanh, thị xư Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty Green Town Việt Nam).
- Vì các vị trí trung tâm đư hết quỹ đất nên HĐQT định h ớng tập trung nghiên cứu
đầu t nhà nghỉ sinh thái, khu đô thị ven đô ở Hà Nội và các địa ph ơng khác.
- Để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ triển khai các Dự án mới, nên năm 2020 sẽ không
tiến hành chia cổ tức cho cổ đông.
- Căn cứ vào tình hình thị tr ờng bất động sản, thực tế triển khai các Dự án, đảm bảo
an toàn tài chính, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn vào thời điểm thích hợp, tuân thủ các
quy định pháp luật.
- Tăng c ờng quản lý, giám sát hoạt động của các Công ty tham gia góp vốn.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu t tốt, tiến hành hợp tác, liên doanh liên kết với các
đối tác trong và ngoài n ớc để phát triển các dự án trên toàn quốc.
- Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực, xây dựng th ơng hiệu INCOMEX,
quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban TGĐ và các
cán bộ quản lý khác.
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Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2021 như sau:
N iădung

TT

ĐVT

K ăho chă2021

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

27,964

2

Lợi nhuận tr ớc thuế

Tỷ đồng

17,477

3

Thuế TNDN

Tỷ đồng

3,495

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

13,982

5

Tỷ lệ chia cổ tức

6

Lao động bình quân

7

Tiền l ơng bình quân/tháng

%

5

Ng ời

35

Triệu đồng

15 - 17

V.ăQU NăTR ăCÔNGăTY
1. H iăđ ngăqu nătr :
1.1 .Thành viên và cơ cấu của HĐQT:
TT

ThànhăviênăHĐQT

Chứcăv

Ngàyăbắtăđ uălàă

Tỷăl sởăh u

thànhăviênăHĐQT

c ăph n

1

Ông Phạm Hùng

Chủ tịch

19,36%

2

Ông Võ Ngọc Hùng

̉y viên

21/08/2017

11,47%

3

Ông Trử Hoài Nam

̉y viên

10/03/2020

5,68%

4

Ông Phạm Quang Huy

̉y viên

14/10/2020

0%

1.2. Cácăti uăbanăthu căH iăđ ngăqu nătr :ăKhông có.
1.3. Ho t đ ngăc aăH iăđ ngăqu nătr :
TT

S ăNgh ăquy t
/Quy tăđ nh

Ngày ban
hành

N iădung

1

01/QĐ-HĐQT

05/03/2020

Phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính Công
ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

2

02/QĐ-HĐQT

05/03/2020

3

03/QĐ-HĐQT

10/03/2019

4

04/QĐ-HĐQT

26/05/2020

5

04A/QĐ-HĐQT

16/06/2020

6

04B/QĐ-HĐQT

16/06/2020

7

05/QĐ-HĐQT

26/06/2020

8

06/QĐ-HĐQT

26/06/2020

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đông năm 2020 và trả cổ tức năm 2018
Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Trử Hoài
Nam
Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phòng ban chức năng
Công ty
Miễn nhiệm chức danh Th ký HĐQT đối với
Bà Nguyễn Thị Thu
Bổ nhiệm chức danh Th ký HĐQT đối với
Ông Lê Duy Mạnh
Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối
với Ông Phan Sỹ Bình
Chuyển nh ợng cổ phần sở hữu tại Cty CP
SX&TM Sao Mai
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TT

S ăNgh ăquy t
/Quy tăđ nh

Ngày ban
hành

9

07/QĐ-HĐQT

09/07/2020

10

08/QĐ-HĐQT

16/07/2020

11

09/QĐ-HĐQT

16/07/2020

12

10/QĐ-HĐQT

16/07/2020

13

11/QĐ-HĐQT

12/08/2020

14

12/QĐ-HĐQT

04/09/2020

Thay đổi ng ời đại diện quản lý vốn góp tại
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ và Th ơng
Mại Sông Hồng

15

13/QĐ-HĐQT

18/09/2020

Góp vốn và cử ng ời đại diện phần vốn góp của
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại
Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam

16

14/QĐ-HĐQT

30/09/2020

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

17

15/QĐ-HĐQT

14/10/2020

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

18

16/QĐ-HĐQT

14/10/2020

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng
quản trị đối với ông Phạm Mạnh Thành

19

17/QĐ-HĐQT

15/10/2020

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối
với ông Phạm Mạnh Thành

20

18/QĐ-HĐQT

15/10/2020

Thay đổi ng ời đại diện quản lý vốn góp tại
Công ty Cổ phần Sản xuất và Th ơng mại Sao
Mai

21

19/QĐ-HĐQT

23/11/2020

Kêu gọi hợp tác đầu t Dự án Xuân La

22

20/QĐ-HĐQT

23/11/2020

Giảm vốn tại Công ty Cổ phần Green Town
Việt Nam

23

21/QĐ-HĐQT

23/11/2020

24

22/QĐ-HĐQT

24/12/2020

N iădung
Mua xe ô tô Toyota Alphard Luxury phục vụ
công tác
Chấp thuận hoàn thành chuyển nh ợng vốn tại
Cty CP SX&TM Sao Mai, nghiên cứu dự án tại
tỉnh Vĩnh Phúc
Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công
trình Xây mới nhà ở chung c cao tầng B4 Kim
Liên
Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công
trình Xây mới nhà ở chung c cao tầng B14
Kim Liên
Chấp thuận việc mua cổ phần tại Công ty Cổ
phần Sản xuất và Th ơng Mại Sao Mai

Nghiên cứu hủy niêm yết và định giá rao bán
trụ sở
Phê duyệt Quyết toán hoàn thành công trình
Khối chung c thuộc Dự án Tổ hợp trung tâm
th ơng mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh
Tuy thuộc ph ờng Long Biên, quận Long Biên,
Hà Nội
33

1.4 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập
Trong năm Ông Võ Ngọc Hùng, Ông Phan Sỹ Bình, Ông Trử Hoài Nam - các thành
viên Hội đồng quản trị độc lập đư tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và
có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị cũng
nh các hoạt động của Công ty. Ông Võ Ngọc Hùng, Ông Phan Sỹ Bình, Ông Trử Hoài
Nam, đư hoàn thành vai trò ng ời giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của
những ng ời quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt
là các cổ đông nhỏ.
2.ăHo tăđ ngăc aăBanăki măsoát
2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
TT

Họăvàătên

Chứcăv

S ăl ợng c ăph n sởăh u

1

Bà Mai Hồng Linh

Tr ởng ban

0

2

Ông Phạm Tiến Thành

Thành viên

57 cổ phần

3

Bà Đỗ Thị Ngọc

Thành viên

0

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát
Năm 2020, Ban kiểm soát có 03 thành viên, gồm một Tr ởng ban và hai thành viên.
Trong năm qua Ban kiểm soát đư tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng quyền
hạn, nhiệm vụ đ ợc quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức của Công
ty. Ban kiểm soát đư lập kế hoạch, xây dựng ch ơng trình công tác và phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát th ờng xuyên mọi hoạt động của
Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp cụ thể:
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản
trị và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác
kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo
tài chính năm 2020 của Công ty đư đ ợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm
định giá Việt Nam (AVA).
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3.ăCácăgiaoăd ch,ăthùălaoăvàăcácăkho nălợiăíchăc a HĐQT,ăBanăgiámăđ căvàăBanăKi m
soát
3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác:
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc: 1.714.087.577 đồng
- Ban Kiểm soát: 532.072.729 đồng
3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của
công ty niêm yết
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