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“Bằng chiến lược kinh doanh nhạy bén của Hội đồng quản trị (HĐQT) và sự nỗ lực của Ban điều 

hành và tập thể CB-CNV, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ trong năm qua. Tổng doanh thu, sản lượng, lợi nhuận năm 2016… đều hoàn 

thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, DIC Corp sẽ tiếp tục củng cố mạnh mẽ nền 

tảng phát triển, mang lại sự tăng trưởng bền vững trong doanh thu và lợi nhuận.  

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ đông, đối tác chiến lược, tập thể 

CB –CNV cùng tất cả các bên liên quan đã giúp đỡ và đồng hành cùng DIC Group trong thời gian qua. 

Sự cống hiến, hỗ trợ và hợp tác dài hạn của Quý vị sẽ luôn là động lực giúp DIC Group phát triển và 

thành công trong chặng đường tới. 

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 đang đến gần, tôi kính chúc Quý vị cùng toàn thể CB-CNV một 

năm mới an khang – thịnh vượng!” 

NGUYỄN THIỆN TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT DIC 
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I. SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2016 
 

1. Giải thưởng cúp Thánh Gióng 

 

 Ngày 11-10, tại lễ phát động phong trào thi 

đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập – 

phát triển”, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ 

tịch HĐQT DIC Corp vinh dự đón nhận 

danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 

2016 cùng với cúp Thánh Gióng do Thủ 

tưởng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. Đây là 

lần thứ 2, Chủ tịch HĐQT DIC Corp nhận 

được danh hiệu cao quý này. 

 

2. Lễ cất nóc dự án chung cư cao cấp DIC Phoenix 

 

 
 

 Ngày 17-4, DIC Corp, chủ đầu tư dự án 

DIC Phoenix đã tổ chức lễ cất nóc, giới 

thiệu căn hộ mẫu và tri ân khách hàng.  

 Nhân dịp này, ngoài chương trình rút 

thăm may mắn dành cho hơn 100 khách 

hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ, DIC 

Corp còn khuyến mãi tặng vàng chiết 

khấu 3% giá trị căn hộ cho những khách 

hàng đặt cọc mua căn hộ trong ngày với 

giá chuyển nhượng từ 16,8 triệu 

đồng/m². 

 Trong năm 2016, DIC Corp đã chuyển 

nhượng thành công 175 căn hộ, tương 

ứng giá trị 268,38 tỷ đồng. 

 
3. Lễ mở bán sản phẩm tại dự án khu dân cư Hiệp Phước 

 

 Ngày 28-8, dự án khu dân cư Hiệp Phước 

(tỉnh Đồng Nai) chính thức được mở bán. 

Đây là dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư 

và Công ty CP Địa ốc Kim Oanh phân phối 

độc quyền. 

 Sự kiện này đã thu hút 800 khách hàng 

tham dự. Trong năm 2016, DIC Corp đã 

chuyển nhượng thành công 574/622 lô 

(đạt 92,2%)  có giá trị 249,7 tỷ đồng. 
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4. Lễ mở bán sản phẩm dự án khu dân cư đô thị Phú Mỹ ATA 

 

 Ngày 12-12, dự án khu dân cư đô thị Phú 

Mỹ ATA chính thức được mở bán. Công 

trình này tọa lạc tại trung tâm thị trấn Phú 

Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT) do DIC 

Corp liên doanh với Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng ATA làm chủ đầu tư. Với quy mô 

lớn, dự án này được thiết kế dựa trên chỉ 

tiêu quy hoạch khu ở là 45m²/người và giải 

quyết chỗ ở cho khoảng 7.500 người. 

 
5. Hoạt động vì an sinh xã hội DIC 

Công đoàn DIC Group đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa trong năm 
2016 như thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các gia đình khó khăn; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, 1.000 phần quà tặng đồng bào nghèo tỉnh BR-VT vui Xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017. 

 

Tặng 500 triệu đồng 
cho quỹ an sinh xã hội 

huyện Nhơn Trạch 
 

Ngày 23-12, tại giải golf từ thiện nhằm mục 
đích gây Quỹ an sinh xã hội do UBND huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai tổ chức, DIC Corp đã ủng hộ 
500 triệu đồng nhằm giúp đỡ những gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm 
ấm. 

 
 

 Ngày hội văn hóa gia đình DIC lần thứ 8 

Ngày 24-12, “Ngày hội văn hóa gia đình DIC” đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại quảng 
trường DIC Phoenix (Trung tâm đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu). Đây là dịp toàn thể CB- CNV DIC Group 
cùng các thành viên trong gia đình hội tụ dưới mái nhà DIC. Qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó, tăng 
cường giao lưu giữa các đơn vị thắt chặt thêm tình đoàn kết, chung tay xây dựng vì sự phát triển của 
DIC sau một năm công tác. 
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II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

 “Với sự năng động, sáng tạo trong điều hành và sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV, hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2016 của tổ hợp DIC đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế 

hoạch đề ra và đạt được những con số ấn tượng.”  

 Ước cả nằm 2016 

KẾT QUẢ DIC CORP (CÔNG TY MẸ)  

Doanh thu thuần về bán hàng & cung 
cấp dịch vụ 

534,698,811,768 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 122,338,370,018 

KẾT QUẢ HỢP NHẤT  

Doanh thu thuần về bán hàng & cung 
cấp dịch vụ 

1,045,046,629,466 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 105,167,054,404 

1. KẾT QUẢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN  

Dự án Vị trí Doanh số bán 
hàng 

1. Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

217,363 tỷ đồng 

2. Khu Đô thị du lịch sinh thái 
Đại Phước 

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

9,26 tỷ đồng 

3. Khu dân cư Hiệp Phước Tỉnh Đồng Nai 249,7 tỷ đồng 

4. Khu Trung tâm đô thị Chí Linh
  

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

103,99 tỷ đồng 

5. Chung cư DIC Phoenix Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

385 tỷ đồng 

6. Chung cư Lakeside và 
Seaview 

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

5,58 tỷ đồng 

7. Cao ốc Thủy Tiên Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

3,5 tỷ đồng 

8. Khu đô thị mới Phú Mỹ Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

72,4 tỷ đồng 

9. Khu Biệt thự Đồi An sơn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

24,7 tỷ đồng 
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2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 

 

 Lĩnh vực kinh doanh du lịch của Tổng 

công ty năm 2016 tiếp tục giữ được 

sự ổn định và tăng trưởng. Doanh thu 

về du lịch tăng thêm 1 đơn vị là công 

ty CP Đầu tư Phát triển Phương Nam 

(DIC Phương Nam) – đơn vị khai thác 

khách sạn Pullman, tiêu chuẩn 5 sao.  

Tổng doanh thu du lịch năm 2016 là 484,7 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra và tăng 38,4% so 

với năm 2015. Trong đó, dẫn đầu là nhóm dịch vụ ăn uống tăng 96,6%; tiếp đến nhóm dịch vụ 

khách sạn tăng 61,7%; số lượng khách tăng 32% và thương mại tăng 24,4%. 

 

3.THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Là đơn vị dẫn đầu khối Xây lắp của Tổng công ty, lợi nhuận năm 2016 của công ty CP DIC số 4 

đạt 107% kế hoạch. Trong năm vừa qua, đơn vị đã đã trúng thầu một số công trình mới như: 

Ngân hàng Chính sách Xã hội (78,4 tỷ đồng); Khu biệt thự Vinhomes Golden River (49,95 tỷ 

đồng); đường Lê Văn Lộc (TP. Vũng Tàu) (11 tỷ đồng); Vinhomes Central Park (5,4 tỷ đồng)… 

 Công ty DIC Số 1: Đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Công ty Mẹ giao 

(Sản lượng: 231,6 tỷ đồng, đạt 105%; Doanh thu: 192 tỷ đồng, đạt 101%, lợi nhuận: 6 tỷ đồng, 

đạt 120%, nộp ngân sách: 6,2 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch). 

 Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông (DIC Bê Tông) là đơn vị đứng đầu về sản lượng, 

doanh thu; lợi nhuận tăng trưởng đều qua các năm. Cụ thể, sản lượng thực hiện năm 2016: 494 

tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch; Doanh thu: 449 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch; Lợi nhuận: 14 tỷ đồng, 

đạt 206% kế hoạch. 

 Công ty CP Cấu kiện bê tông DIC Miền Đông chuyên sản xuất và cung cấp cọc bê tông. Năm 

2016, DIC Miền Đông đã cung cấp cho công trình Gateway với giá trị 36,67 tỷ đồng và các công 

trình khác 42,66 tỷ đồng. 

 Công ty CP Gạch men Anh em DIC là đơn vị chuyên sản xuất, mua bán gạch men và khai thác 

khoáng sản. Sản lượng năm 2016 của đơn vị đạt 230 tỷ đồng; doanh thu đạt 246 tỷ đồng.  
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III. THÔNG TIN CH

Thông tin cổ phiếu  

16, tháng 1, 2017 Đơn v

Giá cổ phiếu VNĐ

Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ

Cổ phiếu đang lưu hành Tri

Sở hữu NN/Giới hạn sở hữu 
NN 

% 

Cao nhất/Thấp nhất 52 tuần VNĐ

Khối lượng giao dịch TB 30 
ngày 

’000 cp

Khối lượng giao dịch TB 90 
ngày 

’000 cp

BVPS Nghìn 
đồng

 

]

ẦU TƯ       

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN 

 (Nguồn: Cafef) 

Đơn vị DIG 

VNĐ 7,890 

ỷ VNĐ 1,879.36 

Triệu cp 238,194,819 

 49% 

VNĐ 9,300 - 6,600 

’000 cp 170,199 

’000 cp 218,844 

Nghìn 
ồng 

11.34 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

 Từ ngày 16-12 đ
DIG đã phát hành chào bán 21.5 
triệu cổ phiếu (CP) ri

 Tổng cộng 3 nhà đ
nhân đã mua 6.5 tri
(tương đương 30.2% lư
CP dự kiến chào bán) v
bán 10,000 đồ
thu về được 65 t
đợt phát hành.
 

 Vốn điều lệ tăng l
đồng. 

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU 12 THÁNG

 

 

 

 

 01/2017 

 

Ổ ĐÔNG 

12 đến 29-12-2016, 
ã phát hành chào bán 21.5 

ệu cổ phiếu (CP) riêng lẻ. 

ng 3 nhà đầu tư cá 
ã mua 6.5 triệu CP 

(tương đương 30.2% lượng 
n chào bán) với giá 

ồng/CP. DIG đã 
65 tỷ đồng sau 

t phát hành. 

ốn điều lệ tăng lên 2,382 tỷ 

ỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU 12 THÁNG 
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IV. CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐANG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ 
TRONG NĂM 2016  

 Dự án Vị trí Diện tích đất Loại sản phẩm 

1 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 
Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
194,74 ha 

Đất nền, Biệt thự, 

Chung cư, Khu dịch 

vụ. 

2 Khách sạn DIC Star tại Vĩnh Yên Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 2,53 ha 
Khách sạn 4 sao, 

Nhà hàng, Hội nghị 

3 
Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại 

Phước 

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 
464,4 ha 

Đất nền, Biệt thự, 

Khu dịch vụ 

4 Khu đô thị du lịch Long Tân 
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 
332 ha 

Đất nền, Biệt thự, 

Khu dịch vụ. 

5 Khu dân cư Hiệp Phước 
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 
21,55 ha Đất nền 

6 Khu Trung tâm đô thị Chí Linh 
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
99,7ha 

Đất nền, Biệt thự, 

Chung cư 

7 Chung cư DIC Phoenix 
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
2,762ha 

Chung cư (1.162 căn 

hộ) 

8 Chung cư Vũng Tàu Gateway 
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
2,256 ha 

Chung cư (1.502 căn 

hộ) 

9 DIC The Landmark Residence 
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
4.082,5m2 

Chung cư (165 căn 

hộ) 

10 Khu phức hợp CSJ 
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
1,14ha 

Chung cư, Khách 

sạn, Nhà hàng, Hội 

nghị 


