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Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tổng 

Công ty  đã được trao tặng nhiều danh hiệu và 

giải thưởng uy tín: 

• Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính 

phủ liên tục trong 11 năm. 

• Huân chương Lao động hạng I, II, III; 

Huân chương Độc lập hạng II  và III do 

Nhà nước trao tặng. 

• Top 100 thương hiệu Sao vàng Đất Việt 

năm 2009, 2010, 2011. 

• Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 

2008, 2009, 2014. 

• Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Hội 

nhập Kinh tế Quốc tế năm 2010. 

• Huy chương vàng chất lượng ngành Xây 

dựng năm 2008 – 2009. 

  

 

I. SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   DIC Corp – Đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi đua trong nhiều 

năm liên tục. 

11 năm liên tục nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 

 

Vừa qua, DIC Corp vinh dự được 

nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc 

của Chính phủ cho những thành 

tích tiêu biểu năm 2016.  

Cờ thi đua của Chính phủ là phần 

thưởng cao quý nhằm ghi nhận và 

biểu dương tập thể hoàn thành xuất 

sắc chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao 

trong năm. Đây là năm thứ 11 liên 

tiếp, tính từ năm 2006 đến nay, DIC 

Corp được trao tặng cờ thi đua xuất 

sắc của Chính phủ. 

Ngay từ đầu năm 2016, HĐQT và Ban 

điều hành đã xây dựng định hướng 

chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 

2020, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc 

các công ty thành viên, tập trung đầu 

tư phát triển các dự án có khả năng 

thu hồi vốn nhanh trong ngắn hạn và 

có hiệu quả; đa dạng hóa hình thức 

đầu tư, tăng cường hợp tác với các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước, chú 

trọng đầu tư nguồn nhân lực chất 

lượng cao để nâng cao năng lực quản 

lý. 

Năm 2016, tổng doanh thu DIC Corp 

đạt 588,8 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất 

đạt 1.182,4 tỷ đồng. 

Trải qua hành trình xây dựng và phát 

triển hơn 27 năm, tập thể, cá nhân 

DIC Corp vô cùng tự hào khi được 

trao tặng Cờ thi đua, bằng khen, chiến 

sĩ thi đua… của Chính phủ, Bộ, ngành 

và địa phương vì đã có nhiều thành 

tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, góp phần xây dựng đất 

nước giàu đẹp văn minh.  

Thành công mà DIC có được hôm nay 

là kết quả của quá trình lao động, 

quản lý sáng tạo, dám làm và chịu 

trách nhiệm của Ban lãnh đạo và tập 

thể CB-CNV. 

Không dừng lại ở những kết quả đạt 

được, Tổng Công ty đang ra sức phấn 

đấu xây dựng thương hiệu DIC trở 

thành thương hiệu uy tín, thân thiện 

với các nhà đầu tư trong nước và 

Quốc tế.  
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LIÊN DANH UDEC – DIC 4  

trúng gói thầu hơn 612 tỷ đồng 

 

  

Liên danh UDEC-DIC4 đã trúng gói thầu của dự án Xây lắp 

và thiết bị các khối nhà A, B, C, D, E và F thuộc Dự án 

Bệnh viện Đa khoa TP. Vũng Tàu với giá trúng thầu là 

612,3 tỷ đồng. 

Ngày 11/7, Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị các khối nhà 

A, B, C, D, E và F  thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa TP. 

Vũng Tàu.  

Sau thời gian phát hành đấu thầu rộng rãi công khai trong 

nước bắt đầu từ ngày 18/04/2017 đến ngày 08/05/2017 đã 

có 5 nhà thầu mua hồ sơ. Thời điểm đóng dấu có 3 nhà 

thầu nộp hồ sợ dự thầu. Sau quá trình đánh giá của HSDT 

cho thấy Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô 

thị tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu (UDEC) và Công ty CP Dic số 4 

(DIC4) được gọi là Liên danh UDEC-DIC4 có năng lực nhất 

nên đã trúng thầu với giá thầu là  612,3 tỷ đồng. 

Thời gian vừa qua, UDEC và DIC4 với tư cách là thanh 

viên hoặc liên danh đã liên tục trúng các gói thầu lớn như: 

Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án 

Nhà nghỉ Công đoàn NHCSXH tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, với giá trúng thầu hơn 78 tỷ đồng. Gói 

thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mới Trường THPT 

Linh Trung, với giá trúng thầu hơn 70 tỷ đồng... 

 

Đoàn cơ sở DIC 

 trao tặng ngôi nhà đoàn viên 

Ngày 15 – 7, Đoàn Cơ sở DIC đã tổ chức Lễ bàn 

giao ngôi nhà đoàn viên cho gia đình ông Nguyễn 

Văn Chiến (hộ nghèo ở huyện Sơn Bình, xã Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Ngôi nhà được xây dựng khang trang với tổng kinh phí 

50 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí 

được Đoàn Cơ sở DIC đóng góp. Đây là một hoạt động 

tình nguyện trọng tâm của Đoàn cơ sở DIC trong chiến 

dịch hè thanh niên tình nguyện năm 2017 do Đoàn Khối 

tổ chức. 

 “Chúng tôi hy vọng rằng, ngôi nhà được xây dựng từ 

tấm lòng thiện nguyện của tuổi trẻ sẽ mang đến một tổ 

ấm khang trang hơn cho gia đình ông Nguyễn Văn 

Chiến”, đồng chí Lê Quang Thành, Phó Bí thư Đoàn Cơ 

sở DIC phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình thương. 

Trước đó, Đoàn Cơ sở  DIC đã tham gia, đóng góp tích 

cực vào nhiều hoạt động trong chiến dịch hè thanh niên 

tình nguyện như: Ra quân vì môi trường; Thắp sáng 

đường giao thông nông thôn; Khám, phát thuốc miễn 

phí; Sửa chữa nhà; Thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt 

Nam anh hùng, tặng học bổng khuyến học... 

 

Đại diện Đoàn cơ sở DIC hỗ trợ 40 triệu đồng cho 

việc xây dựng ngôi nhà đoàn viên. 



BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ     Số 06-2017 

3 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn chụp hình lưu niệm tại núi 

Trân Bảo Phật Sơn – một địa điểm 

du lịch tâm linh nổi tiếng của Thái 

Lan. 

 

Toàn thể CB – CNV DIC Corp đã có những trải 

nghiệm du lịch nghỉ dưỡng thú vị trong mùa hè 

2017 

Tổ chức du lịch hè thường niên cho CB – CNV DIC Corp 

 Tiếp nối các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần 

cho người lao động, Công đoàn cơ sở DIC Corp đã 

tổ chức du lịch hè năm 2017 cho tập thể CB – CNV 

DIC Corp trong tháng 6 vừa qua. 

Chương trình tham quan nghỉ dưỡng năm nay được tổ chức 

tại 3 địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới: Thái 

Lan, Myanmar và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). 

Đây là hoạt động thường niên của Tổng Công ty với mục 

đích chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên sau những 

ngày làm việc bền bỉ.  

Qua chuyến tham quan nghỉ dưỡng sôi động và vui vẻ, tập 

thể nhân viên có cơ hội gần gũi, sẻ chia và thắt chặt mối dây 

đoàn kết gắn bó dưới mái nhà chung DIC. Đồng thời, đây 

cũng là sự quan tâm của Ban lãnh đạo, khích lệ CB – CNV 

nỗ lực trong công việc và phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

những chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra. 
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II. THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN 

Thông tin cổ phiếu  Biểu đồ giá cổ phiếu 12 tháng 

17, tháng 7, 2017 Đơn vị DIG 

Giá cổ phiếu VNĐ 15,200 

Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 3,620.56 

Cổ phiếu đang lưu hành Triệu cp 238,194,819 

Sở hữu NN/Giới hạn sở hữu 
NN 

% 49% 

Cao nhất/Thấp nhất 52 tuần VNĐ 16,000 – 7,000 

Khối lượng giao dịch TB 30 
ngày 

’000 cp 1,146,689 

Khối lượng giao dịch TB 90 
ngày 

’000 cp 1,634,119 

BVPS Nghìn đồng 11,692 

 

 

  

  

     Bản đồ quy hoạch KĐT Du lịch Long Tân 

Tiến độ sử dụng vốn thu được từ  

đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 

      Chứng khoán chào bán riêng lẻ: 

❖ Thời gian chào bán: 16 – 29/12/2016. 

❖ Tổng số lượng chứng khoán chào bán: 6.500.000 CP. 

❖ Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 65.000.000.000 đồng. 

       Phương án và tiến độ sử dụng vốn huy động:  

❖ Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: Đầu tư 

Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

❖ Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo: 

- Số tiền đã giải ngân: 2.900.014.000 đồng. 

- Mục đích giải ngân: Thanh toán chi phí công tác chuẩn bị 

đầu tư dự án. 

- Đền ngày 29/6/2017, số tiền còn lại chưa giải ngân:  

62.099.986.000 đồng. 
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III. TIN KINH DOANH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chung cư DIC Phoenix: 

NHIỀU TIỆN ÍCH NỘI KHU CAO CẤP  

Tính đến thời điểm cuối tháng 5 - 2017, hơn 800 căn hộ thuộc Block A & B DIC Phoenix đã hoàn thành đúng tiến độ và đủ điều kiện 

bàn giao cho khách hàng. Nhiều hộ gia đình đã chuyển vào sinh sống và các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở tầng thương mại đã đ i 

vào hoạt động, hòa chung vào nhịp sống năng động tại khu đô thị Chí Linh. 

Tại Block C của dự án, trường mầm non Bầu Trời Xanh và khu 

phức hợp giải trí DIC Phoenix đang được triển khai xây dựng 

và sẽ sớm đi vào hoạt động. 

Kindergarten Blue Sky - Trường mầm 

non Bầu Trời Xanh là hệ thống trường 

mầm non chất lượng hàng đầu tại Việt 

Nam với đội ngũ giáo viên giàu kinh 

nghiệm. Tọa lạc ngay trong chung cư 

DIC Phoenix, trường được đầu tư cơ sở 

vật chất đồng bộ, hiện đại, bao gồm 11 

phòng học song ngữ và 3 phòng chức 

năng. 

Chương trình học được phân chia thành 2 khối lớp. Theo đó, 

khối lớp Nhà trẻ: từ 18 – 36 tháng tuổi; khối lớp Mẫu giáo: từ 

3 – 6 tuổi. Các bé sẽ được tiếp thu phương pháp giáo dục tiên 

tiến kết hợp chương trình của Bộ GD&ĐT, phương pháp 

Montessori, English 4 Kids, Tin học Kidsmart, và nhiều chương 

trình ngoại khoá, dã ngoại thú vị. Phụ huynh không chỉ thuận 

tiện, dễ dàng trong việc đưa đón các bé mà còn hoàn toàn an 

tâm và hài lòng với môi trường học tại đây.  

Tầng thương mại DIC Phoenix không chỉ đáp ứng nhu cầu mua  

 

 

 

“Hệ thống tiện ích nội khu 

đang ngày càng trở nên 

phong phú, với nhiều loại 

hình tạo nên môi trường 

sống đặc quyền cho cộng 

đồng cư dân DIC Phoenix.” 

 sắm đa dạng mà còn là điểm dừng chân thú vị cho cư dân vui 

chơi, thư giãn. 

Khu phức hợp giải trí DIC Phoenix do DIC Sport 

xây dựng được kỳ vọng trở thành khu Game 

Center và Game Kids lớn nhất và hiện đại nhất 

trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích lên 

đến 2.680m².  

Bắt tay với các “ông lớn” trong ngành games 14+ 

là Dream Games, hay Game Kids cùng với Hasake 

và Houseart là đơn vị thiết kế toàn khu vui chơi, 

hứa hẹn mang đến một trào lưu mới. 

 Với diện tích 370m², khu Game Kids gồm 15 trò chơi được cập 

nhật mới liên tục cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Tiếp đó là 

khu Game Center 14+ quy mô hơn 400m² với hơn 50 trò chơi. 

Trong đó, nhiều trò chơi đang thịnh hành nhất tại các nước phát 

triển như Nhật Bản, Singapore… Đặc biệt, khu Food Court với 

diện tích 1200m² được đầu tư về không gian, sự đa dạng của 

món ăn cũng như chất lượng sẽ chiều lòng mọi thực khách.  

Với hàng loạt tiện ích nội khu chất lượng cao được hình thành 

ngay trong chung cư DIC Phoenix sẽ mang đến cho cư dân nơi 

đây một cuộc sống năng động và đầy đủ tiện nghi. 

 

 

 

 

 

 

 

Khu Game Kids Khu Food Court 
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Theo số liệu thống kê,từ năm 2015 đến đầu tháng 7 – 2017, chủ đầu tư DIC đã  chuyển nhượng  

749 lô đất tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên với tổng GTHĐ  gần 1.000 tỷ đồng. 
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g Kết quả kinh doanh 
dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Tổng giá trị hợp đồng

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên: 

TIẾP TỤC HÚT KHÁCH 

Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên với 

quy mô 446,92ha được đánh giá là khu đô 

thị kiểu mẫu của tỉnh Vĩnh Phúc và trong 

tương lai sẽ trở thành mô hình thành phố 

hiện đại, đồng bộ hóa tổng thể, tối đa hóa 

hiệu quả. 

Theo tiến độ thi công, nhiều cơ sở hạ tầng 

thiết yếu như đường trải thảm nhựa, hệ 

thống điện, cây xanh, nước sạch.. đã hoàn 

thiện. Bên cạnh đó, dự án cũng đang đầu tư 

xây dựng nhiều công trình tiện ích khác 

như: Đồi cảnh quan, khách sạn 4 sao DIC 

Star, trường học liên cấp, bệnh viện đa 

khoa… Ngoài ra, hạ tầng giao thông được 

nâng cấp cùng lợi thế về tiềm năng phát 

triển của tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần tạo 

nên sức hút lớn cho Khu đô thị mới Nam 

Vĩnh Yên.  

Các sản phẩm bất động sản của dự án 

phong phú, cung cấp nhiều lựa chọn đa 

dạng, phù hợp nhu cầu riêng của mỗi khách 

hàng, bao gồm: nhà liền kề (100m² - 

287m²), biệt thự đơn lập (300m² - 600m²), 

biệt thự song lập (250m² - 350m²). 

 

 

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2017, chủ đầu tư DIC đã bán được 282 lô đất với tổng 

giá trị hợp đồng lên tới hơn 440 tỷ đồng.  

Giá đất nền của dự án chia theo từng cung đường. Cụ thể, đối với cung đường 11.5m: 

lô đất liền kề: 8,13 triệu/m²; lô đất biệt thự: 7,65 triệu/m². Đối với cung đường 33m, lô 

góc: lô đất liền kề: 11,01 triệu/m²; lô đất biệt thự: 10,89 triệu/m².  

Dự kiến trong quý III năm 2017, dự án sẽ tiếp tục tăng 6% giá bán đất nền. Trước đó, 

trong tháng 2 năm 2017, chủ đầu tư DIC đã điều chỉnh tăng 5 % giá bán. 

 

 

 


