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    Tầm nhìn - Sứ mệnh 
 Giá trị cốt lõi - Lợi thế cạnh tranh 

 

 
“Phối cảnh Dự án Trung tâm Hội nghị, triển lãm Quốc tế TP Vũng Tàu” 

 
TẦM NHÌN 

Xây dựng DIC Corp trở thành một đơn 
vị vững mạnh, đứng trong tốp đầu các 
doanh nghiệp phát triển và kinh doanh 
bất động sản lớn tại Việt Nam.  

 
SỨ MỆNH 
 Kiến tạo và nuôi dưỡng “Văn hóa 

hóa DIC Group”. 
 DIC Corp phấn đấu thỏa mãn mọi 

giấc mơ về sự phát triển của ngành 
Bất động sản cũng như góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống lên 
một tầm cao mới. 

 Mang đến sự hài lòng cho khách 
hàng: Luôn gia tăng sự thỏa mãn của 
khách hàng bằng những không gian 
sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo, 
chất lượng vượt trội, giá cả cạnh 
tranh. 

 
             GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 
 

 Sáng tạo 
Luôn hướng đến cái mới và chấp 

nhận thay đổi 

 Tiên phong 
Tiên phong trong sứ mệnh phục vụ 
khách hàng, cổ đông và xã hội 

Lợi nhuận 
Tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo 
tốc độ tăng trưởng ổn định, bền 

vững 
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THÔNG ĐIỆP  
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kính thưa Quý Cổ đông! 
 Năm 2014 đã qua đi với đầy biến động và thử thách, kinh tế vĩ mô vẫn còn  
nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam cũng trải qua một năm khó khăn. Mặc dù Chính phủ 
đã ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) và hỗ trợ thị 
trường bất động sản, song sự khởi sắc cho thị trường cũng chỉ mới có tín hiệu tốt hơn 
vào thời điểm cuối năm đối với phân khúc nhà thu nhập thấp. Đây là thời điểm có ý 
nghĩa để chúng ta cùng nhìn lại năm qua cũng như cả chặng đường gần ¼ thế kỷ xây 
dựng và phát triển DIC Corp. Năm 2014 cũng là năm đánh dấu DIC Corp vượt qua 
cơn lốc khủng hoảng của thị trường bất động sản, sự kiện trên không đơn giản chỉ là 
thành tích mà còn là sự tích lũy quá trình phấn đấu suốt 24 năm hình thành và phát 
triển của tập thể DIC Corp để đưa DIC Corp đạt đến vị thế mới. 

 DIC Corp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong 
bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, rất nhiều bất lợi đối với doanh nghiệp bất 
động sản. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tập thể 
Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp chương 
trình hành động cụ thể để khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ đề ra, cùng sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, DIC Corp đã đạt được kết 
quả kinh doanh khá tốt, toàn tổ hợp DIC không có đơn vị phá sản, mất khả năng thanh 
toán. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiếp tục giữ được thế ổn định, chờ cơ hội tốt để 
phát triển. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan như trên đã góp phần 
đảm bảo sự phát triển ổn định, vững bền, DIC Corp đã hoàn thành kế hoạch đề ra, duy 
trì sản xuất ổn định. 

 Năm 2015, theo dự báo của Chính phủ, mặc dù kinh tế thế giới đã có những tín 
hiệu phục hồi, kinh tế trong nước dù đã đạt được những kết quả nhất định trong năm 
2014 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức còn rất lớn. Bước sang năm 2015, 
DIC Corp rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ từ Quý Cổ đông và Quý 
khách hàng dành cho DIC Corp. Với tiềm lực và khả năng của DIC Corp, Ban lãnh 
đạo DIC Corp mạnh dạn đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch vượt mức năm 2014: Doanh thu  
516,5 tỷ đồng, vốn điều lệ 2.146,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80,9 tỷ đồng. Trong 
năm 2015, DIC Corp quyết tâm tiếp tục gặt hái nhiều thành công, tạo tiền đề hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 -2015, mang lại 
nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông. Để đạt được mục tiêu đó, Hội đồng quản trị 
và Ban lãnh đạo đã xem xét và thông qua nhiều định hướng chiến lược quan trọng, 
DIC Corp tiếp tục thực hiện tái cấu trúc DN và cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, sắp xếp 
lại ngành nghề phù hợp với lợi thế cạnh tranh và phù hợp với quy hoạch phát triển 
ngành, chú trọng công tác đầu tư phát triển dự án và đầu tư tài chính hiệu qủa; đa dạng 
hóa hình thức đầu tư, tăng cường sự hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
nhằm huy động nguồn vốn để thực hiện Dự án; chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất 
lượng cao, nhằm nâng cao năng lực quản lý. 

 Với những kết quả đạt được trong năm 2014 và các giá trị nền tảng đã được kết 
tinh trong 24 năm qua, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV DIC 
Corp cam kết sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả cao hơn 
trong năm 2015, tiếp tục lập nên những thành công mới trong chặng đường phát triển 
các năm tiếp theo để DIC Corp luôn phát triển bền vững và mang lại niềm tin của nhà 
đầu tư, khách hàng. 

Trân trọng! 
 

 
 
 
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Nguyễn Thiện Tuấn   
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Thông tin khái quát 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

Số GCNĐKDN: 3500101107 Nơi cấp: Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 
13/03/2008, thay đổi lần 8 ngày 22/9/2014. 

Vốn điều lệ: 1.787.436.200.000 VNĐ 

Vốn đầu tư CSH: 1.787.436.200.000 VNĐ 

Địa chỉ          265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, T. Bà Rịa-Vũng Tàu 

Điện thoại (064) 3859 248  

Fax (064) 3560 712 

Email info@dic.vn  

Website www.dic.vn 

Mã cổ phiếu DIG 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 
 Kinh doanh bất động sản: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới, đầu tư kinh doanh phát 

triển nhà và hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế. 
 Xây dựng: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông, thủy lợi. 
 Sản xuất: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng liên quan đến xây 

dựng khác. 
 Thương mại và dịch vụ: Kinh doanh XNK, Kinh doanh dịch vụ du lịch. Tư vấn quản 

lý dự án, tư vấn đầu tư, kinh doanh các mặt hàng phục vụ xây dựng. 
 Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác…. 
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Quá trình hình thành và phát triển 
 

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) với tiền thân là Nhà 
nghỉ của Bộ Xây dựng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, dịch vụ du lịch và 
thương mại, đầu tư phát triển bất động sản, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.... 
trong đó xây dựng cơ bản và đầu tư kinh doanh Bất động sản là lĩnh vực thế mạnh và luôn 
được xác định là hoạt động chủ yếu của DIC Corp.  Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Xây dựng được chuyển đổi từ Công ty nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết 
định số 1302/QĐ-BXD ngày 15/10/2007 của Bộ Xây dựng “V/v phê duyệt phương án cổ 
phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng”. Trải qua hơn 24 năm hình thành và phát 
triển, DIC Corp đã không ngừng lớn mạnh, đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản tại 
các tỉnh, thành phố trọng điểm và đã trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển 
dự án bất động sản hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. 

 Quá trình tăng vốn Điều lệ: Qua các lần tăng vốn điều lệ, tại thời điểm 
31/12/2014, vốn điều lệ của DIC Corp là 1.787 tỷ đồng.  

                                                                                  ĐVT: Tỷ đồng 

Năm Vốn điều lệ Doanh thu  LNST 

2008 370 927 256 
2009 700 1.786 577 
2010 1.000 1.381 451 
2011 1.300 929 116 
2012 1.300 809 6,5 
2013 1.430 823 42 
2014 1.787 739 48 

Địa bàn kinh 
doanh Tỷ lệ(%) 

Vũng Tàu 20,30% 

Đồng Nai 23,30% 

Kiên Giang 13,30% 
Vĩnh Phúc 27,10% 

Lâm Đồng 0,70% 
Hà Nam 15,40% 
Hậu Giang 13,27% 
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Quá trình hình thành 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

01/07/2003 
Chuyển sang hoạt động theo mô 

hình “ Công ty mẹ -công ty 
con” 

Tiền thân là nhà nghỉ 
BXD, thành lập ngày 

26/05/1990 (theo quyết định 
số 331/BXD-TCLĐ) 

5/5/1993 
Thành lập Công ty Đầu tư 
Xây dựng và Dịch vụ du 
lịch (QĐ số 153A/BXD-

TCLĐ) với 8,2 tỷ đồng VKD  

15/02/2001 
Đổi tên thành Công ty Đầu tư 

Phát triển Xây dựng theo 
quyết định của Bộ Xây Dựng 

 

13/03/2008 
Chính thức trở thành Tổng 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Xây dựng với 370 
tỷ đồng vốn điều lệ 
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Thông tin chung 
   Quá trình phát triển 

1997 
 Khởi công Dự án Khu đô thị Trung tâm Chí Linh-TP.Vũng Tàu 

 
- Quy mô diện tích: 100 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 4.200 tỷ 
đồng 
- Vị trí: nằm ở cửa ngõ Tp. 
Vũng Tàu 
- Đã đưa vào sử dụng chung cư 
18 tầng Vungtau Seaview 4, 
Chung cư Vungtau Seaview 1-
2; Cụm 4 chung cư Lakeside… 

 

2002 
 Khởi công Dự án Khách sạn DIC Star-TP.Vũng Tàu 

                                                                   
- Quy mô diện tích: 1.062 m2 
- Tổng vốn đầu tư: 57 tỷ đồng 
- Vị trí: 143 Thùy Vân, Thành 
phố Vũng Tàu. 
 
 

2005 
 Khởi công Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước,  

tỉnh Đồng Nai 
 
- Quy mô diện tích: 464,6 ha 
- Tổng vốn đầu tư: 7.506 tỷ 
đồng 
- Vị trí: Cù lao Ông Cồn, xã           
Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

 
 

2007 
 Khởi công Dự án Khu đô thị mới Nam Tp. Vĩnh Yên, 

 tỉnh Vĩnh Phúc 
 
-  Quy mô diện tích: 446,92 ha 
- Tổng vốn đầu tư: 8.700 tỷ 
đồng 
- Quy mô dân số: 68.923 người 
- Dự kiến chia thành:4 phường 
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2007 
   Khởi công Dự án Trung tâm Hội nghị, triển lãm Quốc tế  

TP Vũng Tàu 
- Quy mô diện tích: 29.304 m2 
- Diện tích sàn xây dựng: 
8.988 m2  
- Dự án hoàn thành công tác 
đầu tư xây dựng giai đoạn 1 
(khối khách sạn) vào Quý 
IV/2013 

   

2009 
 Khởi công Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu 35ha đô 

thị mới Phú Mỹ, tỉnh 
BR-VT 

 
- Quy mô diện tích: 29,7 ha 
- Tổng vốn đầu tư: 332 tỷ 
đồng 
- Vị trí: huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 2010 
 Khởi công Dự án Cao ốc Thủy Tiên, Tp.Vũng Tàu                                                                               

 - Quy mô diện tích: 3.589 m2 
  -  Diện tích xây dựng: 
2.540m2  

  - Tổng vốn đầu tư: 267,11 tỷ 
đồng 
  - Vị trí: Phường 5, Trần Phú, 
Thành phố Vũng Tàu  
  - Thi công hoàn chỉnh công 
trình, bàn giao khách hàng vào 
tháng 11/2014; tổ chức lễ tri ân 
ngày 13/12/2014; đã chuyển nhượng 75% tổng số căn hộ 

2010 
 Khởi công Dự án Khu Biệt thự An Sơn, tỉnh Lâm đồng 

-  Quy mô diện tích: 3,7 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 212 tỷ 
đồng 
- Vị trí: nằm trọn trên ngọn 
đồi An Sơn trung tâm 
thành phố Đà Lạt (gần 
Dinh 3 của Vua Bảo Đại) 
- Thực hiện xong việc xin 
chuyển quyền sử dụng đất 
đã có hạ tầng  cho khách 

hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch 
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2010 2011 

 Khởi công Dự án Tổ hợp 
khách sạn cao cấp DIC 
Phoenix 

-  Tổng diện tích: 2,762 ha 
- Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ 
đồng 
- Vị trí: Thuộc Khu trung tâm 
Chí Linh, Tp. Vũng Tàu     
-  Đã hoàn thành năm 2013 

 Khởi công Dự án Cảng thông quan nội địa và dịch 
vụ công nghiệp 
Thanh Liêm 

 
- Tổng mức đầu tư: 1.300 
tỷ đồng 
- Diện tích: 308 ha 
- Vị trí: Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà Nam 

 Khởi công Dự án 
Khu du lịch sinh thái và 
vui chơi giải trí Ba Sao 

-Tổng diện tích: 650 ha 
-Tổng mức đầu tư dự 
kiến: 4.950 tỷ đồng 
-Vị trí: Huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

   
 
Thông tin chung  
  Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 

Mô hình quản trị của DIC Corp được tổ chức và điều hành theo hình thức Công ty cổ 
phần, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban 

Kiểm 

soát 

Hội đồng quản trị 

Ban điều hành 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 
 

 

 

 

Ông NGUYỄN THIỆN TUẤN 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 
 Có 35 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong nhiều ngành kinh 

doanh khác nhau. 
 Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 
 Lãnh đạo và điều hành DIC Corp đã có những bước phát triển đột phá 

trong thời gian qua, tạo được nền tảng vững chắc làm tiền đề cho DIC 
Corp phát triển bền vững trong tương lai. 

 

 

 

 

Ông TRẦN MINH PHÚ 
Thành viên HĐQT 

 Chức vụ: Tổng giám đốc 
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 
 Có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. 
 Tham gia nhiều khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn như 

lớp Kế toán trưởng, quản trị tài chính, quản trị chi phí, quản trị nguồn 
nhân lực, kiểm soát nội bộ. 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN QUANG TÍN 
Thành viên HĐQT 

 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 
 Có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán. 

Quá trình công tác: 
 2003- 2004: Phó Phòng Tài chính - Kế toán DIC Corp 
 2004 - 2007: Kế toán trưởng Công ty DIC số 1 
 2007 - 06/2012: Thường trực ban đổi mới, Phó Phòng Tài chính - Kế 

toán, Giám đốc Đầu tư quản lý vốn. 
 07/2012 - nay: Kế toán trưởng 
 10/2014 - nay: Giám đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng. 

 

 

 

 

 
Ông LÊ VĂN TẢNG 
Thành viên HĐQT 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng 
 Có 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng 

Quá trình công tác: 
 01/2005 - 08/2006: Trưởng phòng Đầu tư DIC Corp 
 09/2006 - 04/2010: Giám đốc Nhân sự DIC Corp 
 05/2010 – 10/2012: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp 
 10/2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp, kiêm Tổng Giám đốc 

DIC Phương Nam. 
 

 

 

 

 

Bà PHAN THỊ MAI HƯƠNG 
Thành viên HĐQT 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
 Có 30 năm kinh nghiệm trong công tác Đảng, Đoàn 

Quá trình công tác : 
 1985 - 1990: Công tác tại Đặc khu Đoàn Vũng Tàu Côn Đảo 
 1990 - 2004: Phụ trách Trưởng phòng máy tính Nhà thiếu nhi tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
 04/2004–11/2010: Giám đốc Nhà văn hóa thanh niên BRVT 
 11/2010 - nay: Chủ tịch công đoàn DIC Group, Trưởng phòng Đảng, 

Đoàn DIC Corp, Đảng ủy viên DIC Corp. 
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Ông HOÀNG VĂN TĂNG 

Phó Tổng Giám đốc 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
 Có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án. 

Quá trình công tác : 
 8/1999 - 8/2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư DIC Corp 
 9/2003 - 11/2004: Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư 
 12/2004 - 12/2005: Phó trưởng Phòng Đầu tư 
 01/2006 - 08/2013: Trưởng phòng  Kế hoạch - Đầu tư  
 08/2013 - nay: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 
Phó Tổng Giám đốc 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
 Quá trình công tác: Có 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 

tế xây dựng 
Quá trính công tác : 

 09/2006 - 11/2006: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Dự án DIC 
Corp 

 11/2006 - 06/2012: Tổng Giám đốc Công ty CP DIC Sport 
 06/2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp 

 
Ông LÊ MINH TUẤN 

Phó Tổng Giám đốc 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 
 Có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 

Quá trình công tác: 
 7/2012-10/2014: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính 
 01/10/2014: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Giám 

đốc tài chính 

 
Ông ĐỖ DOÃN CHIẾN 

Phó Tổng Giám đốc 

 Trình độ chuyên môn: Chuyên viên kinh tế cao cấp 
 Có 31 năm công tác trong ngành xây dựng 

Quá trình công tác: 
  Năm 1995: Trưởng phòng Đầu tư, sau đó được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc. 
 01/09/2014: Nghỉ hưu theo chế độ 

 

 

 

 

Bà HOÀNG THỊ HÀ 

Trưởng Ban Kiểm soát 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học 
Quá trình công tác: 

 04/1999 - 06/2012: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán DIC 
Corp 

 07/2012 - nay: Trưởng ban Kiểm soát DIC Corp 
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG TÀI 
CHÍNH – KẾ 

TOÁN 

ĐẢNG ỦY – CÔNG ĐOÀN – 

ĐOÀN THANH NIÊN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG ĐẦU 
TƯ QUẢN 
LÝ VỐN 

PHÒNG TỔ 
CHỨC LAO 

ĐỘNG 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG KỸ 
THUẬT 

CÔNG NGHỆ 

PHÒNG KINH 
TẾ XÂY 
DỰNG 

PHÒNG KẾ 
HOẠCH VÀ 
PT DỰ ÁN 

VĂN 
PHÒNG 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
TẠI HÀ NỘI 

CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
- BQL CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ  THỊ 

- BQLDA ĐẠI PHƯỚC 

- BQLDA DIC LÂM ĐỒNG 

- BQLDA DIC MIỀN TÂY 

- BQLDA KHU ĐT NAM VĨNH YÊN 

-CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CHI PHỐI 

-CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT 

-CÁC CÔNG TY ĐẦU TƯ KHÁC 
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Công ty con, Công ty liên kết 
  Năm 2014, DIC Corp góp vốn vào 5 công ty con và 11 công ty liên kết. 

    CÁC CÔNG TY CON NẮM GIỮ TỪ 50% CỔ PHẦN TRỜ LÊN 

Stt Tên Công ty Ngành nghề  
kinh doanh chính 

Vốn điều lệ 
thực  

góp tại 
31/12/2014 

 ( tr.đ) 

Tỷ lệ sở hữu 
của DIC Corp  

1 Công ty CP ĐTPTXD Số 1 
Địa chỉ: Tầng 18 Seaview4 Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu Xây dựng công trình 15.000 51,67% 

2 Công ty CP DIC Du lịch và Thương mại 
Địa chỉ: 169 Thùy Vân, P8, Vũng Tàu Du lịch và thương mại 112.943 68,58% 

3 Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC 
Địa chỉ: Km61, QL51, P.Kim dinh, Tp.Bà Rịa, tỉnh BR-VT 

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây 
dựng 88.000 94,77% 

4 
Công ty CP ĐTPTXD Khoáng sản Miền Trung 
Địa chỉ: Thôn Phú Nham Đông, Xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng 
Nam 

Khai thác và sản xuất đá xây 
dựng 30.671 64,63% 

5 Công ty CP ĐTPTXD Hà Nam 
Đại chỉ: Đường 1A, P.Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Đầu tư phát triển KĐT, du lịch 77.019 91,80% 

 

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT NẮM GIỮ TỪ 20% ĐẾN 50% CỔ PHẦN 

Stt Tên Công ty Ngành nghề  
kinh doanh chính 

Vốn điều lệ thực 
góp tại 

31/12/2014(tr.đ) 

Tỷ lệ sở hữu 
của DIC Corp  

1 Công ty CP Bất động sản DIC 
Địa chỉ:  

Kinh doanh nhà ở, môi giới Bất 
động sản 11.284 42,67% 

2 Công ty CP ĐTPTXD Phương Nam  
Địa chỉ: Kinh doanh du lịch 440.000 43,00% 

3 
Công ty CP ĐTPTXD Bê Tông 
Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

Bê tông tươi, ống cống BTLT 35.000 36,00% 
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Stt Tên Công ty Ngành nghề  
kinh doanh chính 

Vốn điều lệ thực 
góp tại 

31/12/2014(tr.đ) 

Tỷ lệ sở hữu 
của DIC Corp  

4 Công ty CP ĐTPTXD DIC Số 2 
Địa chỉ: Số 5 đường 6 Khu đô thị Chí linh, P.Thắng Nhất, Vũng Tàu 

Xây dựng công trình 
 25.200 41,67% 

5 Công ty TNHH Xi Măng FICO Bình Dương 
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Xi măng 20.702 28,00% 

6 Công ty CP ĐTPTXD Hội An 
Địa chỉ: 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam 

Xây dựng, đầu tư phát triển khu 
đô thị 29.999 29,97% 

7 
Công ty CP ĐTPTXD Vina Đại Phước 
Địa chỉ: Biệt thự số 4, khu Biệt thự Đại Phước Lotus, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Đầu tư kinh doanh Bất động sản 1.477.417 28,00% 

8 Công ty CP ĐTPTXD Du lịch Thể thao Vũng Tàu 
Địa chỉ: B12 Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu Kinh doanh du lịch thể thao 63.435 32,00% 

9 
Công ty CP Cấu kiện bê tông DIC - Tín Nghĩa 
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, huyện 
Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Cấu kiện bê tông 35.000 37,37% 

10 Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm 
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai.  Đầu tư kinh doanh nhà ở 220.351 39,13% 

11 Công ty CP gạch men Anh Em DIC 
Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam 

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây 
dựng 180.000 40,83% 
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Định hướng phát triển  
-  Tiếp tục xây dựng và phát triển DIC Group trở thành một Tổ hợp kinh tế mạnh, có 

quy mô lớn, có ngành nghề bổ trợ cho hoạt động chính, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là 
thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững.  

-  Tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh vào lĩnh vực phát triển các khu đô thị và 
khu du lịch sinh thái, đảm bảo cho DIC Corp có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh 
với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. 

-  Không ngừng đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất, đồng thời đẩy mạnh việc 
quảng bá thương hiệu DIC trên thị trường trong nước và quốc tế. 

-  Xây dựng nguồn lực về nhân lực (cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ), kinh tế, tài 
chính đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế. 

-  Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần 
vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

Mục tiêu chủ yếu 

-   Xây dựng DIC Corp trở thành một đơn vị vững mạnh, đứng trong tốp đầu các 
doanh nghiệp phát triển và kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam. Tăng cường và mở 
rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước… để 
tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. 

- Tiếp tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu. Tiếp tục thực hiện 
phương án tái cấu trúc theo lộ trình đã đăng ký Bộ Xây dựng; điều chỉnh cơ cấu các lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh và đầu tư của DIC Corp một cách hợp lý, phù hợp, để thúc đẩy sự 
phát triển và tăng cường năng lực cạnh tranh của Tổ hợp DIC. Thực hiện đầu tư các dự án 
trọng điểm trong danh mục đầu tư của DIC Corp; thực hiện quyết liệt công tác đền bù, 
quản lý, giám sát thi công các hạng mục, công trình của dự án theo đúng Pháp luật; Khai 
thác hiệu quả các dự án đã đưa vào sử dụng. 

- Chú trọng tìm hiểu, khai thác các kênh thông tin, phân tích nhu cầu thị trường, phân 
khúc sản phẩm, các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng sản phẩm trên địa bàn 
đối với từng dự án để có kế hoạch bán hàng linh hoạt, hiệu quả. 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ vốn góp đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết, liên 
doanh. 

- Tập trung công tác đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng kịp 
thời mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của DIC Corp. Đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin 
vào quản lý điều hành. 
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- Tăng cường giám sát đối với Người đại diện vốn của DIC Corp tại các đơn vị thành 
viên. Tổ chức định kỳ việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư của DIC Corp ở doanh 
nghiệp khác đối với những cán bộ được cử làm đại diện. 

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng duy trì và phát huy giá trị 
văn hóa DIC Corp “Nền tảng vững chắc, khởi sắc tương lai”, xây dựng môi trường lao 
động công bằng, văn minh, tạo động lực cho người lao động tự giác nỗ lực làm việc, phát 
huy tối đa khả năng của mình. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Xây dựng thương hiệu DIC ngày càng mạnh và trở thành thương hiệu nổi tiếng về 
chất lượng và uy tín trong và ngoài nước với lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư phát triển 
các khu đô thị, du lịch. Đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2013 – 
2017 từ 5% đến 12%. 

- Phát huy hết tiềm năng sẵn có và tận dụng thời cơ, chủ động tìm kiếm cơ hội đề 
phát triển đô thị, khu công nghiệp với nhiều sản phẩm đa dạng, có hiệu quả cao, mở rộng 
thị trường trong và ngoài nước. 

- Phát triển các ngành nghề chính như: phát triển các Dự án Khu đô thị mới, các Dự 
án sản xuất vật liệu xây dựng, các Dự án về phát triển Du lịch, xây lắp, sản xuất và kinh 
doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh du lịch, kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu. 
Phương thức đầu tư đa dạng và linh hoạt. 

- DIC Corp tiếp tục kiên trì nguyên tắc phát triển ở khu vực truyền thống là thành thị, 
đồng thời sẽ từng bước tiếp tục tăng sự hiện diện ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về 
khách hàng, bên cạnh việc tiếp tục duy trì ưu tiên cho các phân đoạn khách hàng truyền 
thống, DIC Corp sẽ nâng cao năng lực, hoạt động với các phân đoạn khách hàng rộng hơn, 
cả doanh nghiệp cũng như cá nhân. Về sản phẩm, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, 
DIC Corp sẽ từng bước nghiên cứu áp dụng sản phẩm mới nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu 
cầu đa dạng của khách hàng. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến 
trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ 
đông và toàn xã hội. 

- Tăng cường năng lực về nguồn nhân lực, về vận hành và kiểm soát, quản lý rủi ro 
hướng theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn 
định, bền vững. 

Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng luôn tuân thủ chính sách môi 
trường của ngành, cam kết giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của công 
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ty xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, 
tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi 
trường trong công ty và cho toàn cộng đồng. 

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập (26/5/1990 – 26/5/2015) DIC Corp hướng tới mục 
tiêu trở thành Doanh nghiệp Vật liệu Xanh – Đô thị Xanh hàng đầu trong ngành Xây dựng 
vào năm 2020. Đặt môi trường làm trung tâm của các hoạt động kinh doanh, DIC tạo ra sự 
liên kết chặt chẽ giữa các kế hoạch môi trường với phát triển kinh doanh. 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh 
tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an 
toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, 
phát triển cộng đồng và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo cách có lợi cho cả doanh 
nghiệp và phát triển chung của xã hội. Đặc biệt tại các địa phương có dự án của DIC Corp, 
DIC Corp đã thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tham gia tích cực các chương 
trình phúc lợi xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương” nhằm góp phần 
chăm lo, động viên về vật chất, tinh thần đối với quân và dân, cùng các lực lượng chấp 
pháp đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Cán bộ 
công nhân viên DIC Corp đã quyên góp tổng số tiền: 195.068.546 đồng. Trong đó DIC 
Corp đã  trích 150.000.000 đồng đề đóng góp vào chương trình “ xây dựng công trình nhà 
sở chỉ huy trên đảo Trường Sa lớn”  theo công văn của Bộ Xây dựng và trích 45.068.546 
đồng đóng góp vào quỹ “Vì biển đảo quê hương” do UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-
VT phát động, cộng với 500 tin nhắn ủng hộ…. Các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào 
chăm lo người nghèo, thăm hỏi những người có công cách mạng, giúp đỡ người lao động 
khó khăn...là những việc làm thường xuyên, được xem là nét đẹp văn hóa truyền thống của 
DIC từ nhiều năm nay. 

 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng luôn xem hoạt động hỗ trợ cộng 
đồng là một phần trách nhiệm song hành cùng hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh. 
DIC Corp luôn quyết tâm tiến bước mạnh mẽ trên hành trình thực hiện những trách nhiệm 
của mình với xã hội: luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội, từ thiện và 
được cộng đồng ghi nhận. Đây chính là niềm hạnh phúc và động lực để DIC Corp ngày 
càng đóng góp nhiều hơn nữa vì một xã hội phồn thịnh hơn.  

 Một số hoạt động và chương trình DIC Corp đã tham gia ủng hộ trong năm 2014. 
Chi tiết: 
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ĐVT: đồng 
 

Stt Ngày/tháng Diễn giải Số tiền 

1 13/01/2014 Hỗ trợ kinh phí trợ cấp công nhân lao động khó khăn 
nhân dịp Tết nguyên đán 56.000.000 

2 14/01/2014 Ủng hộ quà Tết cho người nghèo huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 45.000.000 

3 20/01/2014 Hỗ trợ quà Tết cho những hộ nghèo 03 xã Phú Thạnh, 
Đại Phước, Long Tân, Đồng Nai 15.000.000 

4 20/01/2014 Hỗ trợ kinh phí cho các gia đình khó khăn, trẻ em mồ 
côi Phường Thắng Nhất, Bà Rịa – Vũng Tàu 5.000.000 

5 22/01/2014 Thăm trung tâm điều dưỡng thương binh và người có 
công Long Đất 5.000.000 

6 10/06/2014 Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động “Thiếu nhi DIC vui 
hè” năm 2014 20.000.000 

7 22/07/2014 Hỗ trợ kinh phí giúp học sinh nghèo hiếu học xã Đại 
Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai 10.000.000 

8 19/09/2014 Ủng hộ Quỹ An sinh phúc lợi xã hội huyện Vị Thủy, 
Hậu Giang 10.000.000 

9 24/11/2014 Ủng hộ đồng bào nghèo xã Đại Phước 10.000.000 

10 28/11/2014 Ủng hộ chương trình Nuôi dưỡng, dạy nghề và giải 
quyết việc làm cho các em khuyết tật 3.000.000 

11 24/12/2014 Ủng hộ chương trình “ấm tình mùa đông” do Đài phát 
thanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức 20.000.000 

Tổng cộng 199.000.000 
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    Thông tin chung  
     Các rủi ro  

Các yếu tố rủi ro Tác động đến hoạt động 
của DIC Corp Các biện pháp quản trị rủi ro 

Sự thay đổi của chính sách, luật 
pháp: 

 Nghị định 69/2009/NĐ-CP 

 Nghị định 71/2010/NĐ-CP 

  

  
 Thông tư 16/2010/TT-BXD 

  

 Nnghị định 11/2013/NĐ-CP 

 

 

Luật đất đai 2013 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. 

Đã tác động đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty 

Làm cho giá đất đền bù 
tăng 

Gây khó khăn cho chủ đầu 
tư trong việc huy động 
vốn khi làm dự án 

Gây tâm lý cho khách 
hàng khi chuyển nhượng 
phần vốn góp khó  

Việc thực hiện các thủ tục 
theo Nghị định chưa thuận 
lợi.  
Tác động đến công tác bồi 
thường giải phóng mặt 
bằng. 

Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế hoạch – Phát 
triển dự án theo dõi các chính sách của 
pháp luật, thành lập Ban Pháp chế hỗ trợ tư 
vấn các vấn đề liên quan tới các qui định 
của Pháp luật. 

Xây dựng tiến độ thực hiện dự án nhanh 
hơn, giúp cho khách hàng có thể chuyển 
nhượng phần vốn góp khi có nhu cầu, theo 
đúng qui định của pháp luật. 

 

 

 

 

Tập trung gải quyết công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng nhanh – gọn. 

Khi các nguồn tài chính từ các 
đối tác giải ngân chậm, các 
ngân hàng hạn chế giải ngân 
cho lĩnh vực bất động sản. 

Tác động đến tiến độ thực 
hiện dự án. 

Xây dựng phương án vốn và phương án 
dự phòng vốn cho dự án trước khi đầu tư, 
đa dạng  các kênh huy động vốn. 

Sự trượt giá trên thị trường do 
lạm phát. 

Biến động giá nguyên vật 
liệu làm giá vốn hàng bán 
tăng, làm giảm lợi nhuận 
của Công ty. Giá cả vật 
liệu tăng đẩy chi phí sử 
dụng vốn lên cao. 

Khi tính suất đầu tư dự án, tính đến các 
yếu tố trượt giá trên thị trường, mở rộng 
nhiều kênh cung cấp nguyên vật liệu để 
có giá cạnh tranh nhất. Chọn lựa các đối 
tác cung cấp vật tư ổn định, có uy tín. 

Thị trường bất động sản đóng 
băng thời gian quá dài. 

 

Khó chuyển nhượng sản 
phẩm, chậm tiến độ thu 
hồi vốn để tái đầu tư, 
giảm khả năng sinh lợi 
của DN. 

Nghiên cứu, đánh giá thị trường thường 
xuyên để đưa ra các chiến lược kinh 
doanh và đầu tư linh hoạt, hợp lý, đúng 
thời điểm. Mở rộng và đa dạng các kênh 
giới thiệu sản phẩm. 
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Các yếu tố rủi ro Tác động đến hoạt động 
của DIC Corp 

Các biện pháp quản trị rủi ro 

Lãi suất ngân hàng giảm nhưng 
khó tiếp cận nguồn vốn do 
không đáp ứng được các điều 
kiện về hồ sơ và thủ tục cho vay 
của các ngân hàng. 

Chi phí tài chính cao, ảnh 
hưởng đến lợi nhuận. 

Tạo mối quan hệ tốt với nhiều Tổ chức tín 
dụng và các đối tác có nguồn tài chính 
mạnh. 

Khâu giải phóng mặt bằng 
chậm, do chính quyền địa 
phương chưa tích cực trong việc 
hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng 
mặt bằng dự án. 

Làm chậm tiến độ thực 
hiện dự án, làm chậm thu 
hồi vốn đầu tư. 

Tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
những dự án đang  còn dở dang để hoàn 
thành sớm, thu hồi vốn nhanh 
Đối với những dự án chuẩn bị đầu tư: Ưu 
tiên đầu tư trước những dự án mà khi 
phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư có 
mức sinh lời cao, dễ thu hồi vốn; dự án 
hiện đã có đất sạch thời gian đầu tư ngắn, 
thu hồi vốn nhanh; dự án được cơ quan 
chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng 
sớm. 

     
Tình hình hoạt động trong năm  

 Tổ chức và nhân sự  
Tại thời điểm 31/12/2014: 

- Hội đồng quản trị DIC Corp gồm: 05 thành viên 
- Ban Tổng Giám đốc: 04 thành viên 
- Ban kiểm soát: 03 thành viên (02 bán chuyên trách) 
- Giúp việc cho Bộ máy điều hành hoạt động của Công ty gồm: Các Phòng/Ban 

chuyên môn là: Phòng kế hoạch và phát triển dự án, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Đầu 
tư – Quản lý vốn, Phòng Tổ chức – lao động, Phòng Kinh tế - Xây dựng, Phòng Kỹ thuật 
–công nghệ, Phòng kinh doanh, Văn Phòng, Ban quản lý các dự án (BQLDA) phát triển 
khu đô thị, BQLDA Đại Phước, BQLDA DIC Lâm Đồng, BQLDA DIC Miền Tây, 
BQLDA khu đô thị Nam Vĩnh Yên. 

- Văn phòng đại diện tại Hà Nội. 
  - Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2014: 200 lao động. Chi tiết: 
 

Trình độ Tổng số Nam Nữ Tỷ lệ % 
Sau Đại học 19 16 3 9,5% 
Đại học 135 96 39 67,5% 
Cao đẳng, Trung cấp 7 3 4 3,5% 
Lao động khác 39 34 5 19,5% 

Tổng cộng 200 149 51 100% 
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Danh sách HĐQT và Ban điều hành DIC Corp 

Loại cổ 
đông STT Họ tên  

CP bị 
hạn chế 
chuyển 
nhượng 

CP 
chuyển 
nhượng 

tự do 
chốt tại 

ngày 
20/3/2014 

Tổng số 
CP  Tỷ lệ SH 

1 Nguyễn Thiện Tuấn - 
CT.HĐQT   586.321 586.321 0,328% 

2 Trần Minh Phú – TV    129.466 129.466 0,072% 

3 Lê Văn Tảng – TV    35.396 35.396 0,020% 

4 Nguyễn Quang Tín–TV   1.787 1.787 0,001% 

HĐQT 

5 Phan Thị Mai Hương – TV         

1 Trần Minh Phú - TGĐ   129.466 129.466 0,072% 

2 Lê Minh Tuấn -  Phó TGĐ         

3 Lê Văn Tảng - Phó TGĐ   35.396 35.396 0,020% 

4 Hoàng Văn Tăng - Phó TGĐ   6.165 6.165 0,003% 
BGĐ 

5 Nguyễn Hùng Cường - Phó 
TGĐ   78.071 78.071 0,044% 

1 Hoàng Thị Hà - Trưởng Ban         

2 Trần Văn Đạt - TV   6 6 0,000% BKS 

3 Nguyễn Trọng Nghĩa - TV         

KTT 1 Nguyễn Quang Tín   1.787 1.787 0,001% 
Người 

được ủy 
quyền 
CBTT 

1 Nguyễn Quang Tín   1.787 1.787 0,001% 
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Thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2014 
 

Chức danh trước khi thay 
đổi 

Chức danh sau khi 
thay đổi Stt Họ tên 

Ban điều hành Ban điều hành 
Lý do 

1 Đỗ Doãn Chiến Phó TGĐ  
Nghỉ hưu 

theo chế độ 

2    Lê Minh Tuấn Phó TGĐ  Từ nhiệm 

 
Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động 

DIC Corp xác định yếu tố con người rất quan trọng trong quá trình phát triển bền 
vững của doanh nghiệp, vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập, Lãnh đạo DIC Corp đã 
chú trọng tuyển dụng, bồi dưỡng các cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực và tâm huyết xây dựng 
doanh nghiệp. Bên cạnh công tác quy hoạch cán bộ cũng luôn được quan tâm sâu sắc, phù 
hợp với nhu cầu công tác thì Ban lãnh đạo DIC Corp luôn quan tâm tới đời sống người lao 
động, DIC Corp đã chỉ đạo cho các đơn vị thuộc tổ hợp DIC Group tuân thủ tuyệt đối 
những qui định của pháp luật về chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, 
BHTN cho người lao động theo quy định hiện hành. Chính vì vậy, hiện nay DIC Corp có 
đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong 
quản lý, điều hành và thực thi công việc theo đặc thù sản xuất kinh doanh, góp phần xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững trong suốt quá trình hình thành và phát triển. 
Một số chính sách DIC Corp đang triển khai đối với người lao động, cụ thể: 

 Đảm bảo chế độ cho người lao động 
+    DIC Corp đã xây dựng Quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với tình hình sản xuất, 
kinh doanh của Doanh nghiệp đăng ký với Sở Lao động Thương binh và xã hội nơi doanh 
nghiệp trú đóng. Xây dựng thang, bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn chức danh mới, Quy chế trả lương trả thưởng 
mới tạo động lực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở người lao động. Việc tuyển dụng, 
phân công công việc, trả lương, thưởng căn cứ vào chức danh công việc và mức độ hoàn 
thành công việc của từng cá nhân đã tạo tạo động lực lớn đối với người lao động trong 
phong trào thi đua tăng năng suất lao động trong toàn DIC Corp. 

+    Việc trả lương, thưởng chăm lo đời sống cho người lao động: Việc chăm lo đời sống 
vật chất cũng như tinh thần cho người lao động luôn được DIC Corp thực hiện nghiêm túc 
theo đúng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người lao động được trả lương vào 
thời điểm từ ngày 10 đến 15 của tháng sau theo đúng thỏa thuận tại Thỏa ước lao động và 
Hợp đồng lao động với người lao động, không có hiện tượng nợ lương của người lao động 
cũng như tranh chấp lao động trong Doanh nghiệp. Năm 2014 nhân dịp các ngày lễ như 
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8/3, 30/4, 1/6, 2/9,  01/01, Tết trung thu, ngày hội gia đình DIC, Tết nguyên đán… DIC 
Corp đã dành khoản kinh phí phúc lợi với tổng số tiền là 681.881.727 đồng để tổ chức các 
hoạt động phong trào, tham quan du lịch và tặng quà nhằm chăm lo đời sống CNVC – LĐ 
của DIC Corp. Cũng trong dịp Tết nguyên đán 2015, DIC Corp đã trích số tiền 
2.399.295.758 đồng (ngoài lương tháng 13) để hỗ trợ thêm cho 198 CB – CNVC LĐ đón 
Tết đầm ấm hơn. 
+    Chế độ khen thưởng: Để động viên, khuyến khích người lao động, DIC Corp thường 
xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để thưởng xứng 
đáng, kịp thời cho các cá nhân và tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua lập 
thành tích xây dựng DIC phát triển bền vững. Thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể 
đã cam kết, trong các dịp lễ, tết, sơ kết, tổng kết DIC Corp trích quỹ thi đua khen thưởng, 
quỹ phúc lợi thưởng cho người lao động từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng/người. Đây cũng là 
nguồn động viên rất lớn về tinh thần cũng như vật chất cho người lao động trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. 
+    Thu nhập thực tế bình quân của toàn DIC Corp được tăng đều theo các năm. 
+   Đầu tư nguồn nhân lực: Hàng năm, DIC Corp tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động bằng việc hợp tác đào tạo 
với học viện cán bộ quản lý Đô thị và xây dựng hoặc gửi đi đào tạo ở các trường và các 
đơn vị khác trên địa bàn tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Đồng Nai… 

  Định hướng đối với việc đào tạo và tuyển dụng nhân sự: 
-     Gắn tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho người lao động, đồng thời có chính sách thu hút nhân tài hợp lý phù hợp với 
chiến lược phát triển nguồn nhân lực của DIC Corp. 
-      Xây dựng nguồn nhân lực không những đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất 
lượng, số lượng mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp nhận những thành tựu 
khoa học, công nghệ và quản lý. 
-      Luôn động viên, khuyến khích lực lượng lao động trình độ chưa cao học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng lực lượng lao động tại DIC Group có trình độ 
chuyên môn cao, có ý thức, tác phong và văn hóa khi tham gia quá trình sản xuất tạo nên 
môi trường làm việc có văn hóa, có kỷ luật là mục tiêu của chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực nhằm đạt được các mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả giúp cho Tổ 
hợp DIC phát triển bền vững. 
 
 
 
 
 
 



Báo cáo thường niên 2014 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)  24 

 Tình hình hoạt động trong năm 2014 
     Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
 
 Kết quả SXKD thực hiện so với kế hoạch năm 2014 của DIC Corp 

   Đơn vị tính: tỷ đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực 
hiện 
2014 

Kế 
hoạch 
2014 

TH/KH 
2014 

Thực 
hiện 2013 

2014/ 
2013 

1 Doanh thu 738,8 950 77,77% 823,4 89,73% 
2 Lợi nhuận sau thuế 47,6 90 52,89% 56,4 84,40% 
3 Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 8% 6% 133% 9% 88,89% 

* Nguồn báo cáo tài chính hợp nhất & Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014. 
 
Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh 

vực bất động sản. Do vậy, năm 2014, DIC Corp không đặt mục tiêu tăng trưởng về sản 
lượng, doanh số mà tập trung phấn đấu để có lợi nhuận, bảo toàn vốn, tích cực thu hồi công 
nợ đến hạn, tiết kiệm chi phí kinh doanh, giám sát chặt chẽ công trình thi công tại các dự 
án trọng điểm. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 đạt 738,8 tỷ đồng, hoàn thành 77,8% kế 
hoạch đề ra, giảm 10,3% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 47,6 tỷ đồng, đạt 
52,89% kế hoạch và giảm 15,6% so với năm trước; tổng giá trị đầu tư phát triển của riêng 
DIC Corp đạt 420,4 tỷ đồng trong đó đầu tư dự án 390,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 29,6 tỷ 
đồng; Về chỉ tiêu cổ tức, DIC Corp dự kiến chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 8%. 

Nguyên nhân DIC Corp không hoàn thành chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 
đề ra chủ yếu là do nền kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định và còn nhiều khó khăn, thị 
trường bất động sản chưa phục hồi. 
 Tình hình tài chính năm 2014  

        Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Biến động 
(%) 

Tổng giá trị tài sản   4.759.448  4.290.413 10,9% 
Doanh thu thuần 278.842      276.436  0,9% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 54.803 46.896 16,9% 
Lợi nhuận khác 936 6.236 -85,0% 
Lợi nhuận trước thuế 55.738 53.132 4,9% 
Lợi nhuận sau thuế 44.997 41.475 8,5% 
Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ 43.920 54.444 -19,3% 

* Nguồn báo cáo tài chính Công ty mẹ (DIC Corp). 
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 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Năm 2013 Năm 2014 
Chỉ tiêu 

Hợp nhất Công ty mẹ Hợp nhất Công ty mẹ 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 2,09 3,15 3,34 3,75 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,77 0,85 1,36 1,51 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)     

+ Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn 47,8 42,3 51,2 47,2 

+ Hệ số Nợ/VCSH 93,2 72 106,9 89,4 

+ VCSH /Tổng nguồn vốn 51,2 57,69 47,9 52,8 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 0,30 0,12 0,26 0,11 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (%) 16,3 6,4 13,7 5,9 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)     

+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DTT 5,6 15,0 6,9 16,1 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH 1,77 1,68 1,97 1,79 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,91 0,97 0,95 0,95 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/DTT 0,15 17,0 7,4 19,7 

 * Nguồn báo cáo tài chính DIC Corp. 
 
   Tình hình hoạt động trong năm 2014 
      Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
        Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và 
doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản nói riêng. Do vậy, đối với công tác đầu tư 
dự án bất động sản, trong quá trình thực hiện DIC Corp đã phân loại, sắp xếp các nhóm dự 
án theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 để bố trí nguồn vốn phù hợp với tình hình khai thực tế, đảm 
bảo hiệu quả. Năm 2014, DIC Corp giải ngân cho các dự án: 390,8 tỷ đồng, cụ thể trong 
năm 2014 như sau: 
- Dự án Khu trung tâm Chí Linh và các dự án thành phần: Tiếp tục thực hiện 
đền bù, giải phóng mặt bằng và đã thu hồi thêm 958m2; Sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến 
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đường nội bộ thuộc dự án; Thi công công trình cụm chung cư DIC Phoenix. Ngoài ra, 
DIC Corp đã làm thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí 
Linh đến năm 2020, đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để trình Bộ Xây dựng chấp 
thuận gia hạn, vì vậy năm 2014 chi phí giải ngân cho dự án ít. Tổng giá trị đầu tư đã 
giải ngân trong năm 2014 là 69,9 tỷ đồng.  
- Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước - Đồng Nai: Kết nối hạ tầng giữa 
nhà đầu tư cấp 1 với nhà đầu tư cấp 2. Thi công trạm xử lý nước thải công suất 500 
m3/ngày đêm (hiện nay đang lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 
nâng công suất lên 1.500m3/ngày đêm). Hoàn thành thi công các lớp kết cấu nền 
đường, mặt đường, thảm bê tông, hệ thống thoát nước, nước bẩn phân khu 2, xử lý nền 
đất yếu tại phân khu 1, 3 và một phần phân khu 7. Hoàn thành đầu tư HTKT phân khu 
2 đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư cấp 2. Tổng giá trị 
đã giải ngân năm 2014 là 109,7 tỷ đồng.  
- Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc: Trong năm 2014, thực hiện đền 
bù GPMB, thu hồi 2,6 ha (92 hộ), tổng diện tích đã đền bù của dự án đến thời điểm hiện nay 
là 135ha với 1.316 hộ dân; Hoàn thành thi công HTKT (san nền hoàn thiện, giao thông, cấp 
thoát nước) trên diện tích 12ha – phân khu 1; Nộp tiền sử dụng đất. Giá trị đã giải ngân năm 
2014: 140 tỷ đồng.  
- Dự án Khu Biệt thự An Sơn, Tp. Đà Lạt: Thực hiện xong việc xin chuyển quyền sử 
dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt; 
Thanh toán khối lượng thi công hạ tầng và chi phí khác năm 2014: 10 tỷ đồng. 
- Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu: Thi công hoàn chỉnh công trình, bàn giao khách 
hàng vào tháng 11/2014; Tổ chức Lễ tri ân khách hàng vào ngày 13/12/2014; Đã chuyển 
nhượng khoảng 75%/tổng số 194 căn hộ; Năm 2014 đã thanh toán khối lượng cho các nhà 
thầu thi công, đơn vị tư vấn và chi phí khác là: 49,7 tỷ đồng. 
- Dự án Khu Đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành: Thi công xây dựng HTKT theo quy 
hoạch được duyệt với giá trị đã giải ngân: 1,5 tỷ đồng. 
- Các dự án khác: Đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư  hoặc các dự án giãn tiến độ, 
hạn chế giải ngân, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện 
năm 2014 là 8,73 tỷ đồng, gồm có: 
+  Dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch: Thực hiện Lập quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giá trị đã giải ngân năm 
2014 là 1,1 tỷ đồng. 
+  Dự án Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu: Thực hiện công tác lập và trình duyệt Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây dựng công trình, 
giá trị đã giải ngân năm 2014 là 0,1 tỷ đồng. 
+  Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai: Xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500; Thực hiện thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị 
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định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 và Thông tư số 20/TTLB-BXD-BNV; Giá trị giải 
ngân năm 2014 là 2,5 tỷ đồng. 
+  Dự án Khu dân cư Thương mại Phường 4, Vị Thanh – Hậu Giang: Thực hiện 
thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin gộp 02 dự án Khu dân cư cặp 2 bên đường Hậu 
Giang và Dự án Khu dân cư Thương mại phường 4 thành 01 dự án, điều chỉnh Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Giá trị giải ngân đầu tư năm 2014 là 1,03 tỷ đồng. 
+  Dự án Khu Đô thị cảng An Thới, Phú Quốc: Hoàn thành việc lập và trình duyệt 
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Đo vẽ địa hình, cắm mốc ranh ngoài thực địa làm cơ sở 
triển khai thực hiện thỏa thuận địa điểm dự án cấp 1 với quy mô khoảng 287 ha, giá trị đã 
giải ngân năm 2014 là 4 tỷ đồng. 
+  Dự án Khu Đô thị du lịch Phương Nam, Long Điền: Đang thực hiện lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không phát sinh chi phí trong năm 2014. 
+  Dự án Khu Du lịch An Hải, Côn Đảo: Đang thực hiện thủ tục thỏa thuận địa 
điểm, không phát sinh chi phí trong năm 2014. 
+  Mỏ đá Soklu 4, tỉnh Đồng Nai: trong năm 2014 đã thực hiện xong thủ tục xin cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép khai thác khoáng sản. Cùng với các nhà đầu tư khác 
thành lập Công ty Cổ phần Đông Mê kông – Sóc Lu với vốn điều lậ là 12 tỷ đồng để thực 
hiện dự án. 
+ Dự án Khu du lịch sinh thái và giải trí Hồ Ba Hang, Cảng Thông quan nội địa 
dịch vụ công nghiệp - Hà Nam: giá trị giải ngân trong năm của 2 dự án này là 1,3 tỷ 
đồng. 
 *   Giải trình về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 theo phương án phát hành 
thành công trái phiếu doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng: 
         Tháng 5/2014, DIC Corp đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh 
nghiệp. Vốn từ nguồn này chủ yếu phục vụ đầu tư Dự án DIC Phoenix - là dự án thành 
phần của Khu Trung tâm Chí Linh – Tp. Vũng Tàu và Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, năm 2014 DIC Corp đã không giải ngân theo kế hoạch 
nguyên nhân là do: 

Dự án DIC Phoenix – TP. Vũng Tàu: Để có thể triển khai thi công dự án thì cần 
phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh công năng dự án từ Khối Văn phòng – Khách sạn thành 
căn hộ chung cư, mặc dù DIC Corp đã rất tích cực để vận hành xử lý việc này, tuy nhiên 
do một số nguyên nhân khách quan nên năm 2014 vẫn chưa hoàn thành công tác điều 
chỉnh công năng dự án, do vậy chưa thể tiến hành điều chỉnh thiết kế, đầu tư xây dựng, 
dẫn đến không hoàn thành kế hoạch đầu tư dự án như đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

 Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: Đối với DIC Corp, song 
song với việc phát triển nhà ở, đơn vị đặc biệt chú trọng đến khâu dịch vụ trong đô thị như 
trường học, nhà trẻ, khu mua sắm, vui chơi... Theo kế hoạch, DIC Corp sẽ đầu tư khu dịch 
vụ DIC Star, tuy nhiên do khó khăn trong công tác GPMB vì đền bù chưa liền mảnh dẫn 
đến công tác đầu tư chậm so với kế hoạch.  
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     Tình hình hoạt động trong năm 2014 
    Tình hình đầu tư tài chính  

  Đến thời điểm 31/12/2014, tổng vốn ĐTTC theo đăng ký là 1.699 tỷ đồng. Trong 
đó, số đã góp là 1.435 tỷ đồng - đạt 84,44% vốn đăng ký góp, số còn phải góp (tính theo 
thực tế) là 222 tỷ đồng; vốn góp phát sinh trong năm 2014 là 29,6  tỷ đồng.  

 Tại thời điểm 31/12/2014, DIC Corp có 07 công ty con (tỷ lệ sở hữu trên 50%), 11 
công ty liên kết (tỷ lệ sở hữu trên 20% đến 50%), 12 doanh nghiệp góp vốn khác (tỷ lệ sở 
hữu đến 20%) và góp vốn liên doanh thực hiện 03 dự án (Khu dân cư Phú Mỹ, Khu dân cư 
Hiệp Phước và Khu công nghiệp xen kẽ dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM). 
Chi tiết:  

Đvt : Triệu đồng 

Số đã góp đến 31/12/2014 

Phát sinh trong năm 
2014 Loại hình 

Vốn góp 
đăng ký/ 
thực tế 

Tỷ 
trọng/ 
Tổng 
vốn 

ĐTTC 
(%) 

Lũy kế 

T.lệ 
hoàn 
thành 
(%) Góp vốn Thoái 

vốn 

Số còn 
phải góp 

Công ty con 343.198 20,20 278.248 81,08 2.840   64.950 

Công ty liên kết 891.180 52,45 891.180 100 26.801 24.069 0 

Đầu tư dài hạn 
khác 211.846 12,47 211.846 100 0 0 0 

Góp vốn liên 
doanh 250.739 14,76 93.384 37,24 0 0 157.355 

Trái phiếu 2.000 0,12 2.000 100 0 0 0 

Tổng cộng 1.698.963 100 1.434.658 84,44 29.641 24.069 222.305 

 Trong  năm 2014, DIC Corp chỉ thực hiện góp vốn vào 02 doanh nghiệp là DIC Hà 
Nam (2,84 tỷ đồng) và DIC Phương Nam (26,8 tỷ đồng). Hoạt động đầu tư của DIC Corp 
tại các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh bất động sản có 7/18 đơn vị và 3 dự án góp vốn liên 
doanh, vật liệu xây dựng  có 8/28 đơn vị, thương mại- dịch vụ có 3/28 đơn vị, xây lắp có  
7/28 đơn vị, lĩnh vực khác 3/28 đơn vị. Nhìn chung, hoạt động đầu tư tài chính của DIC 
Corp hiện chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chiếm 62% vốn 
góp thực tế. 

Năm 2014, DIC Corp đã hoàn thành góp vốn theo đăng ký đối với 5/7 công ty con 
(bao gồm DIC T&S và Sông Đà DIC đang chờ quyết toán thuế để hoàn tất thủ tục giải 
thể). 
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Tỷ trọng đầu tư vào nhóm các công ty liên kết theo đăng ký chiếm 52,45% trên tổng 
vốn đầu tư. Hiện DIC Corp đã hoàn thành góp vốn đối với 11/11 công ty liên kết. 

Tỷ trọng đầu tư của DIC Corp vào nhóm các doanh nghiệp đầu tư khác theo đăng ký 
chiếm 12,47% trên tổng vốn đầu tư. Hiện DIC Corp đã hoàn thành góp vốn đối với 12/12 
công ty. 

Đối với hoạt động liên doanh: Đến 31/12/2014 DIC Corp tham gia góp vốn liên 
doanh vào 03 dự án: Khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị mới Phú Mỹ, Khu dân cư 
Hiệp Phước và KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM. Đối với 2 Dự 
án KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng và Dự án KDC Hiệp Phước - tổng vốn góp còn 
phải góp theo đăng ký là 157,36  tỷ đồng  (trong đó: còn phải góp theo đăng ký vào dự án 
KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng là 133 tỷ đồng và Khu dân cư Hiệp Phước là 24,36 tỷ 
đồng). Đối với dự án KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng tới thời điểm này DIC Corp đã 
có văn bản gửi DIC Intraco tạm dừng góp vốn vào dự án, do đó thực tế khoản còn phải 
góp liên doanh là 24,36 tỷ đồng cho Dự án Hiệp Phước. 
 Tổng số vốn đầu tư tài chính thực tế còn phải góp đến thời điểm 31/12/2014 là: 
45,3 tỷ đồng đó là khoản góp vào DIC Hà Nam (20,9 tỷ đồng) và Dự án KDC Hiệp Phước 
(24,4 tỷ đồng). 

 Trong năm, DIC Corp đang tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc đối 
với các khoản đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp theo lộ trình đã xây dựng giai đoạn 
2011-2015 và  theo kế hoạch gửi Bộ Xây dựng tại công văn số 116/DIC Corp – HĐQT 
ngày 24/7/2014, tích cực thoái vốn tại các lĩnh vực không thuộc ngành nghề chính của 
DIC Corp như: Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty Tài chính cổ phần 
Sông Đà. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng phần vốn góp gặp rất 
nhiều khó khăn, do đó việc thoái vốn trong năm 2014 chưa hoàn thành theo kế hoạch đề 
ra. 

 Tình hình thu lợi tức, lợi nhuận được chia của DIC Corp năm 2014: 

Năm 2014 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn góp 
của DIC Corp do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư của Nhà 
nước, nên thu nhập hoạt động tài chính của DIC Corp từ nguồn cổ tức được chia của các 
đơn vị sẽ giảm so với năm 2013. Cụ thể: cổ tức bằng tiền: 6,73 tỷ đồng, cổ tức bằng cổ 
phiếu 112.378 cổ phiếu, giảm 31,8% so với cùng kỳ. 

Đến thời điểm 31/12/2014, các đơn vị đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2013 cho 
DIC Corp. Chi tiết: 

 

 



Báo cáo thường niên 2014 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)  30 

Vốn góp của DIC (tại thời điểm 
nhận cổ tức) 

Cổ tức 2013 (chi trả trong năm 
2014) 

Stt  Tên đơn vị Tính theo 
mệnh giá 
(tr. đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

SLCP 
SH 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ tức 
bằng 
tiền  
(tr. 

đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ tức 
bằng cổ 
phiếu 

 Công ty con               

1 DIC T&T 77.453,73 68,58 7.745.373 3% 2.323,61     
 Công ty liên kết -  -        
1 DIC Bê Tông 12.599,94 36 1.259.994 15% 1.889,99     
2 Từ vốn ủy thác -  -        

2.1 DIC Intraco 7.700,00  770.000 6% 462     
3 DIC Hội An 8.991,00 29,97 899.100 8% 719,28     

4 
Fico Bình 
Dương 5.277,90 29,34 527.790    15% 75.998 

 Đầu tư dài hạn 
khác -  -       

1 DIC Intraco 14.525,49 8,83 1.452.549 6% 871,53    
2 PVB 496,56 0,23 49.656 20% 99,31    
3 DIC số 4 7.276,00 14,55 727.600 5% 363,8 5% 36.380 

  Tổng cộng         6.729,52   112.378 
 

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 của DIC Corp tổ chức ngày 24/4/2014, đại hội 
đã biểu quyết thông qua tăng vốn điều lệ từ 1.430 tỷ đồng lên 1.787 tỷ đồng từ việc chia 
cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của năm 2012 là 16%/ vốn điều lệ, 
của năm 2013 là 9%/ vốn điều lệ, tổng cộng là 25%, đã thực hiện trong quý 3/2014. Theo 
đó vốn Nhà nước sẽ tăng từ 811 tỷ đồng lên 1.014 tỷ đồng, chiếm 56,72% vốn điều lệ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Báo cáo thường niên 2014 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)  31 

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các  
công ty con, công ty liên kết 

 Năm 2014, Tổ hợp DIC cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể: Về lĩnh vực xây 
lắp: công trình mới trúng thầu trong năm ít, chủ yếu là thi công các công trình trúng thầu 
của các năm trước. Các đơn vị trong khối xây lắp đạt kế hoạch năm 2014 và có giá trị sản 
lượng, doanh thu lớn gồm DIC số 4, DIC Hội An; Về sản xuất vật liệu xây dựng: Do ảnh 
hưởng của thị trường bất động sản nên cũng khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Trong 
năm, các đơn vị sản xuất VLXD trong Tổ hợp DIC hoạt động đều dưới công suất thiết kế, 
DIC Anh Em phải giảm 50% số ca sản xuất, công nhân nghỉ luân phiên; DIC Tín Nghĩa 
dừng sản xuất hoàn toàn, DIC Miền Trung sản xuất cầm chừng.; Lĩnh vực du lịch, thương 
mại: việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép thềm lục địa của Việt Nam dẫn đến số 
lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam cũng giảm 29,5% trong khoảng thời gian 
từ tháng 5 đến tháng 6, phần nào đã ảnh hưởng đến doanh số về lĩnh vực du lịch của đơn 
vị. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm đã có tín hiệu tích cực, doanh số vượt kế hoạch đề 
ra; Bất động sản: thị trường đã có dấu hiệu hồi phục, đồng thời nhờ các giải pháp của Chính 
phủ như cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng xây dựng nhà ở theo 
Quy hoạch đã được phê duyệt tại một số địa phương, bước đầu đã giúp Doanh nghiệp tháo 
gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy năm 2014 tuy còn rất nhiều khó khăn 
nhưng nhìn chung các lĩnh vực hoạt động của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực so 
với thời điểm năm 2013.  

Tại thời điểm 31/12/2014, DIC Corp thực hiện góp vốn 7 công ty con (trong đó bao 
gồm DIC T&S và Sông Đà DIC, DIC Hà Nam do 03 đơn vị này đang hoàn thiện thủ tục 
giải thể) và 11 công ty liên kết trong đó các đơn vị đang trong giai đoạn đầu tư gồm: DIC 
Phương Nam, công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm, Công ty CP Vina Đại Phước. 

 Trong năm 2014, các đơn vị có lãi gồm: DIC Bê Tông, DIC Hội An, DIC Micen, 
Fico Bình Dương, Fico Tây Ninh, DIC Số 1, DIC Số 4, DIC T&T, DIC Resco, DIC 
Sport, DIC Intraco. 

Bảng tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính của các đơn vị trong Tổ hợp DIC. 
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ĐVT: Triệu đồng 
Tổng nguồn vốn Tổng tài sản Tổng Nợ phải thu Tổng Nợ phải trả 

Stt Tên đơn vị Vốn điều 
lệ 

Vốn góp 
của DIC 

Corp 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

I Các công ty con 323.633 259.313 513.659 454.404 513.659 454.404 84.339 78.044 260.436 198.019 

1 CTCP ĐTPTXD (DIC) Số 1 15.000 7.751 74.555 53.566 74.555 53.566 25.316 26.254 72.240 49.144 

2 Công ty CP Du Lịch và Thương 
Mại DIC 112.943 77.454 176.422 166.262 176.422 166.262 9.105 12.589 57.691 46.851 

3 CTCP Khoáng sản Miền Trung 30.671 19.858 43.758 46.473 43.758 46.473 4.680 5.521 36.931 34.344 

4 CTCP Vật Liệu Xây dựng DIC 88.000 83.400 128.473 106.883 128.473 106.883 35.360 26.055 73.799 59.031 

5 DIC Hà Nam 77.019 70.850 90.451 81.220 90.451 81.220 9.878 7.624 19.775 8.650 

II Các công ty liên doanh, liên kết 2.545.845 880.765 4.179.917 2.201.047 4.179.917 2.201.047 430.439 345.027 1.782.563 1.243.305 

1 Công ty CP ĐTPTXD DIC Số 2 25.200 10.500 112.445 67.174 112.445 67.174 44.306 8.705 78.530 39.814 

2 CTCP ĐTPTXD Hội An 29.999 8.991 208.116 204.102 208.116 204.102 92.020 86.135 155.750 151.101 

3 CTCP ĐTPTXD Phương Nam 440.000 189.200 627.300 813.563 627.300 813.563 91.018 91.508 241.843 372.613 

4 Công ty CP Bất động sản DIC 11.284 4.815 52.940 52.088 52.940 52.088 11.353 3.804 39.684 38.113 

5 Công ty CP ĐTPT Xây dựng Du 
Lịch Thể Thao Vũng Tàu 64.735 23.999 81.787 83.538 81.787 83.538 39.410 39.261 25.399 25.402 

6 Công ty CP Đầu tư Việt Thiên 
Lâm 226.508 86.220 376.327 376.098 376.327 376.098 6 35 162.815 161.284 

7 CTCP Gạch men Anh Em DIC 180.000 73.500 384.831 369.426 384.831 369.426 10.573 10.135 306.690 330.506 

8 CTCP ĐT PT XD Bê Tông 35.000 12.600 134.367 129.035 134.367 129.035 91.401 79.571 60.296 56.041 

9 Công ty TNHH Xi măng Fico 
Bình Dương 20.702 5.797 78.956 70.937 78.956 70.937 21.574 25.620 53.826 43.158 

10 CTCP Cấu kiện bê tông DIC Tín 
Nghĩa 35.000 13.081 40.509 35.086 40.509 35.086 1.151 253 22.669 25.273 

11 CTCP Vina Đại Phước 1.477.417 452.062 2.082.339  2.082.339  27.627  635.061  
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ĐVT: Triệu đồng 

Tổng doanh thu Tổng chi phí LN kế toán trước 
thuế 

Thuế và các 
khoản phải nộp 

NSNN 

Các khoản 
đã nộp 

Còn phải 
nộp Tên đơn vị 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Các công ty con 418.589  403.020  (14.016)  16.012  13.449  9.756  
CTCP ĐTPTXD (DIC) Số 1 86.106 81.320 83.911 78.787 2.196 2.533 2.187 5.069 4.061 4.465 244 604 
Công ty CP Du Lịch và Thương 
Mại DIC 263.619 81.320 258.540 282.364 5.079 6.068 7.808 7.792 7.181 7.551 458 721 

CTCP Khoáng sản Miền Trung 9.759 18.555 -14.792 18.294 -5.033 261 1.556 1.342 712 792 1.556 2.214 

CTCP Vật Liệu Xây dựng DIC 59.100 72.273 73.064 74.722 -13.964 (2.449) 4.389 8.792 1.444 12.899 7.477 3.370 

DIC Hà Nam 4 21 1.276 1.084 -1.272 (1.063) 67 41 51 39 16 3 

Các công ty liên doanh, liên kết 1.554.380  1.552.813 1.108.690 1.588 (32.639) 39.587 30.814 27.569 38.035 14.564 6.738 

Công ty CP ĐTPTXD DIC Số 2 71.536 38.958 74.458 49.069 -2.922 (10.111) 8.857 4.140 1.013 9.936 7.844 1.556 

CTCP ĐTPTXD Hội An 248.783  246.746 246.900 2.037 4.000 11.881 10.121 11.938 8.520 701 662 

CTCP ĐTPTXD Phương Nam 1.350 1.226 1.354 1.203 -3 9 480 875 472 857 9 18 

Công ty CP Bất động sản DIC 6.003 19.606 7.392 18.833 -1.369 773 749 (1.036) 1.479 176 20 23 
Công ty CP ĐTPT Xây dựng Du 
Lịch Thể Thao Vũng Tàu 6.642 3.474 6.474 3.025 168 449 450 952 466 932 43 63 

Công ty CP Đầu tư Việt Thiên 
Lâm 47 1 2.000 2.135 -1.951 (2.134) 17  17  - 52 

CTCP Gạch men Anh Em DIC 137.889 185.477 193.619 220.682 -55.730 (35.205) 4.540 4.389 2.109 6.480 4.546 3.235 

CTCP ĐT PT XD Bê Tông 295.039 321.526 288.740 315.322 6.299 6.204 5.819 5.612 5.089 4.957 730 645 
CT TNHH Xi măng Fico Bình 
Dương 154.593 253.519 148.232 245.987 6.360 7.532 6.177 5.621 4.347 6.037 2.795 1.556 

CTCP Cấu kiện bê tông DIC Tín 
Nghĩa 2.254 1.375 8.303 5.532 -6.049 (4.156) 202 140 225 140 96 162 

CTCP Vina Đại Phước 303.520  250.412  53.108  414  414  0  
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Tổng số cổ phần đang lưu hành tính đến cuối năm 2014 là  178.743.620 cổ phần, được 

niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, toàn bộ là cổ phần phổ thông và đều được 
chuyển nhượng tự do. Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 20/03/2015. Cụ thể: 

 Tỷ lệ cổ đông sở hữu: 
Cơ cấu cổ đông  

STT Đối tượng SL Cổ 
phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

SL cổ 
đông Tổ 

chức 
Cá 

nhân 
1 Cổ đông Nhà nước 101.389.113 56,72% 1 1   

Cổ đông sáng lập 101.389.113 56,72% 1 1   
-  Trong nước 101.389.113 56,72% 1 1   2 
-  Nước ngoài     1 1   
Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn 
CP) 112.854.145 63,14% 2 2   

-  Trong nước 101.389.113 56,72% 1 1   3 

-  Nước ngoài 11.465.032 6,41% 1 1   
Công đoàn Công ty           
-  Trong nước           4 
-  Nước ngoài           

5 Cổ phiếu quỹ           
6 Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi           

Cổ đông khác 65.889.475 46,08% 4.182 121 4.061 
-  Trong nước 26.408.489 14,77% 3.396 80 3.997 7 
-  Nước ngoài 39.480.986 22,09% 103 41 64 

TỔNG CỘNG 178.743.620 100,00% 4.184 123 4.061 
Trong đó: -  Trong nước 127.797.602 71,50% 3.397 81 3.997 
                 -  Nước ngoài 50.946.018 28,50% 104 42 64 

 Cơ cấu cổ đông là cổ đông lớn, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 
(NĐTCKCN): 

Cơ cấu cổ đông  
STT Đối tượng SL Cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

sở hữu 
SL cổ 
đông Tổ 

chức 
Cá 

nhân 
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở 
lên không phải là NĐTCKCN 101.389.113 56,72% 1 1   

-  Trong nước (Bộ Xây dựng) 101.389.113 56,72% 1 1   1 

-  Nước ngoài           
NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu 
≥ 5% vốn CP 11.465.032 6,41% 1 1   

-  Trong nước           2 

-  Nước ngoài 11.465.032 6,41%   1   
NĐTCKCN là cổ đông sở hữu < 
5% 43.480.529 24,33% 121 121   

-  Trong nước 4.547.894 2,54% 80 80   3 

-  Nước ngoài 38.932.635 21,78% 41 41   
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 Loại hình sở hữu  

Đối tượng 
Hạn chế 
chuyển 
nhượng 

Chuyển 
nhượng tự 

do 
Tổng cộng Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 2 3 4=2+3 5 
I. Cổ đông đặc biệt         
1.  Hội đồng quản trị   752.970 752.970 0,42% 
2.  Ban Giám đốc   249.098 249.098 0,14% 
3.  Ban kiểm soát   6 6 0,00% 
4.  Kế toán trưởng   1.787 1.787 0,001% 
5.  Người được ủy quyền CBTT   1.787 1.787 0,001% 
II. Cổ phiếu quỹ         
III.Công đoàn Công ty         
IV. Cổ đông khác   177.906.408 177.906.408 99,53% 
1. Trong nước   126.960.390 126.960.390 71,03% 
     1.1 Cá nhân   21.023.383 21.023.383 11,76% 
     1.2 Tổ chức   105.937.007 105.937.007 59,27% 
      Trong đó Nhà nước:   101.389.113 101.389.113 56,72% 
2. Nước ngoài   50.946.018 50.946.018 28,50% 
     2.1 Cá nhân   548.351 548.351 0,31% 
     2.2 Tổ chức   50.397.667 50.397.667 28,20% 

 
Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: 
Năm 2014 nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng 

kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập Quốc tế ngày càng cao. Trong 
bối cảnh đó, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải 
pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội. Với sự nỗ lực 
chung, kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm 
mạnh, cả năm tăng 2,2%, thấp nhất trong mười năm qua. Mặt bằng lãi suất giảm khoảng 
2% so với cuối năm 2013.  

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì cũng còn rất nhiều những hạn chế như: bội chi 
ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu 
ngân sách năm 2014 khoảng 14,2%. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển 
chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi chậm.  
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Đối với DIC Corp cũng gặp rất nhiều khó khăn như sau: Lĩnh vực xây lắp: công trình 
trúng thầu mới trong năm ít; Lĩnh vực sản xuất VLXD: Thị trường nhu cầu thấp, có nơi cung 
vượt cầu; Lĩnh vực bất động sản: Tiếp tục giảm giá nhưng thị trường vẫn trầm lắng, ảm 
đạm; Lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch: do ảnh hưởng của việc Trung Quốc hạ đặt 
giàn khoan trái phép thềm lục địa của Việt Nam dẫn đến số lượng khách du lịch đến Việt 
Nam cũng giảm 29,5%, do vậy doanh số về lĩnh vực du lịch giảm theo. Do vậy, năm 2014, 
DIC Corp không đặt mục tiêu tăng trưởng về sản lượng, doanh số mà tập trung phấn đấu 
để có lợi nhuận, bảo toàn vốn, bảo đảm quyền lợi các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu 
DIG, chờ thời cơ thuận lợi để phát triển khi kinh tế vĩ mô phục hồi. 
   

 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014: 
Đvt: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Công ty mẹ Số liệu hợp nhất 
 1 Doanh thu 308 739 
 Doanh thu hoạt động SXKD 279 691 
 Doanh thu tài chính 26 20 
 Doanh thu khác 3 28 

 2 Lợi nhuận trước thuế 55,7 64 
 3 Lợi nhuận sau thuế 45 48 
 4 Tổng vốn đầu tư phát triển 420  
 5 Tổng tài sản 4.759 5.035 
 6 Tổng nguồn vốn 4.759 5.035 
 +  Nợ phải trả 2.246 2.577 
 +  Vốn chủ sở hữu 2.514 2.411 
7 Chia thưởng CP (%) 8  

Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh 
lĩnh vực bất động sản. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường bất 
động sản song sự khởi sắc cho thị trường cũng chỉ mới có tín hiệu tốt hơn vào thời điểm 
cuối năm đối với phân khúc nhà thu nhập thấp. Vì vậy, năm 2014, DIC Corp tập trung 
phấn đấu thu hồi vốn, tăng khả năng thanh toán, bảo toàn vốn, triển khai quyết liệt kế 
hoạch nguồn thu năm 2014 từ chuyển nhượng BĐS, dự án cấp II, thu hồi nợ đến hạn, lãi 
suất, cổ tức được chia. Cụ thể:  

Kết quả sản xuất kinh năm 2014: Tổng doanh thu: Thực hiện 307,5/546,6 tỷ đồng, 
trong đó: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 278,84 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động 
tài chính: 25,76 tỷ đồng, doanh thu khác: 2,78 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch; Tổng vốn đầu tư 
phát triển: Thực hiện 420,2/457,8 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch; Tổng lợi nhuận trước thuế: 
Thực hiện 55,7/113 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch; Vốn điều lệ: Thời điểm 31/12/2014 là 1.787,4 
tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Tổng tài sản: Thời điểm 31/12/2013 là 4.759,4 tỷ đồng; Dự kiến 
cổ tức năm 2014: 8% bằng cổ phiếu. 
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a. Về công tác đầu tư: 

Trong quá trình thực hiện, DIC Corp đã phân loại, sắp xếp các nhóm dự án theo thứ 
tự ưu tiên 1,2,3 để bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế; Từng nhóm dự án, được Ban 
Lãnh đạo DIC Corp nghiên cứu, cân nhắc kỹ để phân kỳ đầu tư, bố trí vốn phù hợp với 
tình hình triển khai thực tế, đảm bảo hiệu quả. Năm 2014, tổng giá trị đã giải ngân đầu tư 
là 420,4 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân cho các dự án: 390,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính: 29,6 
tỷ đồng, chi tiết tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 như sau: 

- Dự án Khu trung tâm Chí Linh và các dự án thành phần: Tổng giá trị đầu tư đã 
giải ngân trong năm 2014 là 69,9 tỷ đồng.  

- Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước - Đồng Nai: Tổng giá trị đã giải 
ngân năm 2014 là 109,7 tỷ đồng.  

- Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc: Giá trị đã giải ngân năm 2014: 
140 tỷ đồng.  

- Dự án Khu Biệt thự An Sơn, Tp. Đà Lạt: Thanh toán khối lượng thi công hạ tầng và 
chi phí khác năm 2014: 10 tỷ đồng. 

- Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu:  Năm 2014 đã thanh toán khối lượng cho các nhà 
thầu thi công, đơn vị tư vấn và chi phí khác là: 49,7 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành: Thi công xây dựng HTKT theo quy 
hoạch được duyệt với giá trị đã giải ngân: 1,5 tỷ đồng.   

 Các dự án khác: Đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc các dự án giãn tiến độ, 
hạn chế giải ngân, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện 
năm 2014 là 8,73 tỷ đồng, gồm có: 

- Dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch: giá trị đã giải ngân năm 2014 là 
1,1 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu: giá trị đã giải ngân năm 2014 là 0,1 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai: giá trị giải ngân năm 2014 là 2,5 tỷ 
đồng. 

- Dự án Khu dân cư Thương mại Phường 4, Vị Thanh – Hậu Giang: giá trị giải ngân 
đầu tư năm 2014 là 1,03 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Đô thị cảng An Thới, Phú Quốc: giá trị đã giải ngân năm 2014 là 4 tỷ 
đồng. 
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- Dự án Khu Đô thị du lịch Phương Nam, Long Điền: Đang thực hiện lập quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không phát sinh chi phí trong năm 2014. 

- Dự án Khu Du lịch An Hải, Côn Đảo: Đang thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm, 
không phát sinh chi phí trong năm 2014. 

- Mỏ đá Soklu 4, tỉnh Đồng Nai: trong năm 2014 đã thực hiện xong thủ tục xin cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Dự án Khu du lịch sinh thái và giải trí Hồ Ba Hang, Cảng Thông quan nội địa dịch 
vụ công nghiệp – Hà Nam: giá trị giải ngân trong năm của 2 dự án này là 1,3 tỷ 
đồng. 
 b. Đầu tư tài chính:  

Đến thời điểm 31/12/2014, tổng vốn đầu tư tài chính đã góp là 1.434,7 tỷ đồng - đạt 
84,44% vốn đăng ký góp. Đầu tư tài chính thực hiện trong năm là 29,64 tỷ đồng: góp vốn 
vào DIC Hà Nam là 2,84 tỷ đồng; góp vốn vào DIC Phương Nam là 26,8 tỷ đồng. 

 Tại  thời điểm 31/12/2014, DIC Corp có 07 công ty con (tỷ lệ sở hữu trên 50%), 11 
công ty liên kết (tỷ lệ sở hữu trên 20% đến 50%), 12 doanh nghiệp góp vốn khác (tỷ lệ sở 
hữu đến 20%) và góp vốn liên doanh thực hiện 03 dự án (Khu dân cư Phú Mỹ, Khu dân cư 
Hiệp Phước và Khu công nghiệp xen kẽ dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM). 

Đến thời điểm 31/12/2014 các đơn vị thành viên đã hoàn tất chia cổ tức năm 2013 
cho DIC Corp như sau: Cụ thể: cổ tức bằng tiền: 6,73 tỷ đồng, cổ tức bằng cổ phiếu 
112.378 cổ phiếu. 

c. Tình hình thực hiện tái cấu trúc:  

Căn cứ nội dung kế hoạch tái cấu trúc đã được thông qua tại Nghị quyết 109/NQ-
HĐQT DIC Corp ngày 10/02/2012, DIC Corp đã triển khai thực hiện các công việc như 
sau: 

- Về công tác tổ chức: Thực hiện giải thể Chi nhánh DIC tại Hà Nội, chuyển thành 
Văn phòng đại diện. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ các Phòng, Ban thực hiện kế hoạch SXKD DIC Corp năm 
2014 và các năm tiếp theo, xác định nhu cầu lao động, DIC Corp thực hiện rà soát, đánh 
giá năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh công việc, 
thực hiện sắp xếp điều chỉnh, phân công lao động các Phòng, Ban, kết quả: 

Bổ nhiệm mới và điều động bổ nhiệm: 15 cán bộ lãnh đạo gồm Giám đốc, Phó 
Giám đốc các Phòng, Ban như: Tài chính Kế toán; Kế hoạch và Phát triển Dự án; Văn 
phòng; Kỹ thuật Công nghệ; Kinh tế Xây dựng Ban QLDA Đại Phước; Ban Quản lý các Dự 
án Phát triển Khu Đô thị; Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; BQL Dự án Khu Dân cư Hiệp 
Phước. 
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 Tái cấu trúc các Công ty con, Công ty liên kết:  

- Năm 2014 thực hiện thoái vốn một phần tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình 
Dương từ 29,34% xuống 28%, thoái toàn bộ vốn tại BVEC. 

- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH DIC T&S và Sông Đà DIC. 

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư đối với các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, 
trái ngành nghề. Mục tiêu là để tiếp tục phát triển SXKD trong Tổ hợp DIC và bổ sung 
nguồn vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. DIC Corp đã rà soát và thực hiện cơ cấu lại nguồn 
vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giai đoạn 1 theo Kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2011 ÷ 
2015, đặc biệt chú trọng xử lý các khoản đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của DIC 
Corp, cụ thể là Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie, Công ty Cổ phần Tài chính 
Sông Đà... 

d.  Việc tăng vốn Điều lệ và phát hành trái phiếu:  

Trong năm 2014 DIC Corp đã hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ từ 1.430 tỷ đồng 
lên 1.787,4 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ 
phần cho năm 2012 là 16%/vốn điều lệ, năm 2013 là 9%/vốn điều lệ, tổng cộng là 25%. 

  Tháng 5/2014 DIC Corp đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp trị giá 
1.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nguồn vốn và đầu tư cho các dự án trọng điểm. Số tiền thu 
được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào 03 dự án. Cụ thể: 

 Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước (288 tỷ đồng): cơ cấu lại khoản nợ tại SCIC 
(233 tỷ đồng), cơ cấu lại khoản nợ vay Agribank (55 tỷ đồng). 

 Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (477 tỷ đồng): cơ cấu lại khoản nợ tại SCIC 
(117 tỷ đồng), đầu tư mới (201 tỷ đồng), chi phí giải phóng mặt bằng (90 tỷ đồng), bù đắp 
chi phí (60 tỷ đồng). 

 Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp DIC – Phoenix (235 tỷ đồng):  giai đoạn 1 (160 tỷ 
đồng), giai đoạn 2 (75 tỷ đồng). 

e.  Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động: 

Việc chỉ đạo, điều hành, quản lý tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các 
công trình. Các Ban quản lý Dự án và đơn vị trực thuộc trong Tổ hợp DIC đều tổ chức, 
duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với đặc điểm từng loại công trình, dự án. 
Do đó, các sản phẩm xây lắp hoàn thành đều đáp ứng nhu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy 
phạm. 

Trong năm 2014, tuyệt đối an toàn lao động, không xảy ra tình trạng thiệt hại về 
người, tài sản.  
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II. Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính của DIC Corp luôn lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán 
nhanh và khả năng thanh toán ngắn hạn; luôn được công khai minh bạch trên các phương 
tiện thông tin đại chúng theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước.  

Kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn vốn, công nợ, lợi nhuận, chỉ tiêu về khả năng 
sinh lợi như tỷ suất lợi nhận trên doanh thu, trên vốn chủ sở hữu, trên tổng tài sản thể hiện 
trên các báo cáo tài chính Quý, Năm đã được kiểm toán là căn cứ pháp lý để các nhà đầu 
tư tìm hiểu, so sánh, kỳ vọng và tin tưởng đầu tư vào DIC Corp. Việc quản lý nợ phải thu, 
nợ phải trả DIC Corp thực hiện theo qui chế tài chính của đơn vị và theo qui định hiện 
hành của pháp luật. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2014 của 
DIC Corp lần lượt là 3,75; 1,51 tăng so với cùng kỳ cho thấy trong ngắn hạn khả năng 
thanh toán khá tốt. 

Trong năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị tương đối ổn định, suất 
sinh lời của vốn chủ sở hữu và suất sinh lời của tài sản đều tăng nhẹ so với cùng kỳ; DIC 
Corp sử dụng đòn bẩy tài tài chính và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Trong năm, 
DIC Corp không có không có tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi. 

Bảng cân đối kế toán tóm tắt: 
Đơn vị tính:  triệu đồng 

Công ty mẹ Hợp nhất 
Chỉ tiêu 

2014 2013 Biến 
động 2014 2013 Biến 

động 
I. Tình hình tài chính 
A.Tài sản ngắn hạn 3.432.671 2.984.475 15,0% 3.560.284 3.137.089 13,5% 
B. Tài sản dài hạn 1.326.777 1.305.937 1,6% 1.474.536 1.494.977 -1,4% 
Tổng cộng Tài sản 4.759.448 4.290.413 10,9% 5.034.820 4.632.065 8,7% 
A. Nợ phải trả 2.245.950 1.815.231 23,7% 2.576.685 2.213.151 16,4% 
B. Vốn chủ sở hữu 2.513.499 2.475.182 1,5% 2.410.858 2.373.690 1,6% 
- Vốn điều lệ 1.787.436 1.429.956 25,0% 1.787.436 1.429.956 25,0% 
C. Lợi ích của cổ đông 
thiểu số    3.685 (12.365) 4,5% 

Tổng cộng Nguồn vốn 4.759.448 4.290.413 10,9% 5.034.820 4.632.065 8,7% 
II. Tình hình công nợ 
A. Nợ phải thu 881.042 1.041.753 -15,4% 927.947 1.089.422 -14,8% 
1. Các khoản phải thu 
 ngắn hạn 881.042 1.041.753 -15,4% 927.947 1.089.422 -14,8% 

B. Nợ phải trả 2.245.950 1.815.231 23,7% 2.576.685 2.213.151 16,4% 
1. Nợ ngắn hạn 914.590 1.301.882 -29,7% 1.065.415 1.512.450 -29,6% 
2. Nợ dài hạn 1.331.360 513.349 159,3% 1.511.269 700.701 115,7% 
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Các chỉ tiêu tài chính: 

Công ty mẹ Hợp nhất 
Chỉ tiêu 2014 2013 2014 2013 

I. Cơ cấu tài sản         
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 72,1% 69,6% 70,7% 67,70% 
2. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 27,9% 30,4% 29,3% 32,30% 
II. Cơ cấu nguồn vốn     
1. Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 47,2% 42,0% 51,2% 47,80% 
2. Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 52,8% 58,0% 47,9% 51,20% 
III. Khả năng thanh toán      
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 3,75 2,29 3,34 2,07 
2. Hệ số thanh toán nhanh (lần) 1,51 0,85 1,36 0,77 
IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
 + Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần 16,1% 15,0% 6,9% 6,37% 
 + Hệ số LN sau thuế/VCSH 1,79% 0,68% 1,97% 1,74% 
 + Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 0,95% 0,97% 0,95% 0,91% 
 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 19,7% 17,0% 7,4% 0,15% 

 +Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VND)   246 305 

 
III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

Trong 24 năm qua, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp luôn được DIC Corp 
coi trọng và được xem là nguyên tắc song hành để duy trì và phát triển doanh nghiệp bền 
vững, ổn định. Thông qua công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, DIC Corp đã tái cơ 
cấu các hoạt động xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ không phát 
triển các ngành nghề không thuộc thế mạnh của doanh nghiệp để hạn chế rủi ro, tập trung 
nguồn vốn cho các ngành nghề chính. 

Thông qua công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, DIC Corp đã thực hiện: 
Kiểm soát, chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh chặt chẽ theo đúng Pháp 
luật. Phát triển lực lượng CBCNV theo đúng quy hoạch thông qua các Quy chế về: quản lý 
tài chính; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; quy chế hoạt động của 
Ban kiểm soát, Người đại diện vốn; quy chế về tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; quy 
chế thi đua khen thưởng; các quy định về chức năng nhiệm vụ của phòng, ban chức năng.  

Cụ thể, một số cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý đã thực hiện trong năm 
2014 như sau: 

 Công tác đổi mới doanh nghiệp 
  DIC Corp đã thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc. Thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và 

nhân sự để tăng cường năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cán bộ. Trong đó:  
 Về công tác tổ chức: 
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Thực hiện giải thể Chi nhánh DIC tại Hà Nội, chuyển thành Văn phòng đại diện. 
 Về công tác nhân sự: 

Trên cơ sở nhiệm vụ các Phòng, Ban thực hiện kế hoạch SXKD DIC Corp năm 
2014 và các năm tiếp theo, xác định nhu cầu lao động, DIC Corp thực hiện rà soát, đánh 
giá năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh, thực hiện 
sắp xếp điều chỉnh, phân công lao động các Phòng, Ban.  

 Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực: 
- Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các cấp. 
- Hoàn chỉnh các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ trong tất cả các lĩnh vực. 
- Định kỳ hành quí, năm Người đại diện vốn nhà nước tại DIC Corp đều thực hiện 

nghiêm túc công tác báo cáo của Người đại diện quản lý vốn nhà nước theo thông tư 
21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014; báo cáo giám sát theo Nghị định số: 61/2013/NĐ-CP 
ngày 25/6/2013 của Chính phủ và thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ 
Tài chính gửi Chủ sở hữu; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo 
toàn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

-  Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu DIC ngày càng nổi tiếng, xây 
dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của DIC Group. 

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
Theo chỉ đạo của Chính phủ, năm 2015 sẽ tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, 

kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, 
phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014. 

Năm 2015 Quốc hội sẽ thông qua các Luật như sửa đổi: Luật Dân sự, Kinh doanh 
Bất động sản, Nhà ở theo hướng đảm bảo quyền tài sản để tạo điều kiện rút ngắn thời gian 
phát mại tài sản đảm bảo, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, thúc đẩy hình thành thị trường 
mua bán nợ, thu hút thêm các nguồn lực mới vào thị trường bất động sản; tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, tăng cầu đầu tư. Do vậy, dự báo thị trường bất 
động sản năm 2015 sẽ chuyển biến tích cực, khi thị trường bất động sản hồi phục, sẽ hỗ 
trợ các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp phát triển so với năm 2014.  

Hiện DIC Corp có quỹ đất sạch khá lớn, do vậy có lợi thế cạnh tranh so với các đơn 
vị cùng ngành. Dựa trên các lợi thế trên, Ban lãnh đạo DIC Corp luôn hướng tới mục tiêu: 
Xây dựng DIC Corp trở thành một đơn vị vững mạnh, đứng trong tốp đầu các doanh 
nghiệp phát triển và kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam. Tăng cường và mở rộng 
hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước… để tận 
dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Đồng thời, tập trung công tác đào tạo để đảm bảo nguồn 
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nhân lực có trình độ, đáp ứng kịp thời mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của DIC 
Corp. Nhằm thực hiện mục tiên trên, DIC Corp đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ 
thể: 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2013 – 2017 như sau: 
+ Tổng doanh thu: 4.386,6 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản 
3.765 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 282 tỷ đồng, doanh thu khác 340 tỷ 
đồng. 

+ Tổng vốn đầu tư phát triển: 3.860 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 
3.578,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 281 tỷ đồng. 

+  Tổng lợi nhuận trước thuế: 800 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng). 

+  Cổ tức và cổ phiếu thưởng: 90 %. 

+ Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng (tăng 1.070 tỷ đồng so với năm 2013). 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của DIC Corp: 

+ Tổng doanh thu: 516,5 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản  
494,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 20 tỷ đồng, doanh thu khác 02 tỷ đồng 
(Doanh thu hợp nhất 916,5 tỷ đồng).  

+ Tổng vốn đầu tư phát triển: 934 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 903,4 
tỷ đồng, đầu tư tài chính 30,6 tỷ đồng; 

        + Tổng lợi nhuận trước thuế: 80,9 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế 64,7 tỷ đồng); Lợi 
nhuận hợp nhất 89 tỷ đồng (sau thuế 71,2 tỷ đồng);  

+ Cổ tức: tối thiểu 8% tiền mặt hoặc cổ phiếu; 

+ Vốn điều lệ: 2.146,4 tỷ đồng (tăng 358,99 tỷ đồng so với năm 2014). 

 Kế hoạch doanh thu năm 2015 của DIC Corp: 

Tổng doanh thu năm 2015: 516,5 tỷ đồng, trong đó: doanh thu tại các dự án: 494,5 
tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 20 tỷ đồng, doanh thu khác: 02 tỷ đồng, chi tiết 
như sau:                                                                           

                 Đvt: tỷ đồng 

STT KHOẢN MỤC KH 2015 

I Doanh thu tại các dự án 494,50 

1 Khu trung tâm Chí Linh - Tp. Vũng Tàu 30,0 

2 Chung cư Lakeside  & Seaview  - Tp. Vũng Tàu 11,2 

3 Khu Đô thị DLST Đại Phước - Đồng Nai 30,0 
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4 Khu Biệt thự An Sơn - Tp. Đà Lạt 120,0 

5 Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 150,0 
 

6 Cho thuê Sân Golf Đại Phước 3,30 

7 Cao ốc Thủy Tiên 150,0 

II Doanh thu hoạt động tài chính 20,0 

III Doanh thu khác 2,0 
 Tổng cộng 516,50 

 
    Đánh giá của Hội đồng quản trị 
       Đánh giá về các mặt hoạt động của DIC Corp 

Theo đánh giá của các chuyên gia, tình hình thị trường kinh tế năm 2014 đã có nhiều 
khởi sắc so với năm trước, song thực tế sự phục hồi diễn ra chậm, khách hàng thận trọng 
trong giao dịch, tâm lý chờ đợi giá thành hạ, gói tín dụng ưu đãi mà Chính phủ đã thông 
qua nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp được vay vốn mua nhà 
ở xã hội (gói 30.000 tỷ) giải ngân chậm, chuyển đổi từ căn hộ lớn sang căn hộ nhỏ. Trong 
điều kiện đó, DIC Corp cũng đối mặt với những khó khăn: Thủ tục pháp lý về đầu tư các 
dự án tiến triển chậm, lĩnh vực xây lắp công trình trúng thầu ít, kinh doanh dịch vụ du lịch 
cũng gặp khó khăn, lượng khách quốc tế giảm mạnh bởi những diễn biến phức tạp trên 
khu vực Biển đông. Thị trường vật liệu xây dựng tuy những tháng cuối năm có khởi sắc 
nhưng nhu cầu tăng chủ yếu ở sản phẩm gạch ốp và thiết bị hoàn thiện căn hộ. Mặc dù, 
DIC Corp có những điều kiện thuận lợi là các dự án doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã hoàn 
thành công tác chuẩn bị đầu tư, có quỹ đất đã thi công xong, hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện 
để xin được chuyển nhượng cho khách hàng theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP 
về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định 188/2013/NĐ-CP, Thông tư 20/TTLN-
BXD-BNV. Nhưng thực tế, quá trình triển khai các thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại các dự án diễn ra rất chậm 
chạp, phải xin ý kiến qua nhiều cấp ngành, thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch và gia hạn 
thời gian thực hiện trên địa bàn kéo dài,… đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đầu tư năm 2014 của DIC Corp. Chủ động vượt qua những khó khăn, thách 
thức, HĐQT DIC Corp đã đánh giá tình hình thực tế đồng thời đề ra những giải pháp tích 
cực, quyết liệt và phù hợp ngay từ đầu năm 2014, thể hiện bằng các Nghị quyết kịp thời 
trong định hướng và giải quyết triệt để những vấn đề lớn phát sinh trong sản xuất kinh 
doanh về công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, công tác tài chính, đối ngoại; nỗ lực 
tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư... Ban điều hành DIC Corp đã thực hiện triệt để các 
nghị quyết của HĐQT bằng việc triển khai nhanh chóng, kịp thời thông qua các cuộc giao 
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ban định kỳ, đột xuất, các quyết định kiểm tra, giám sát các đầu mối công việc đã triển 
khai và tại các đầu mối sản xuất kinh doanh của DIC Corp trên các địa bàn. 

Trong năm 2014, HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014, cụ thể: 

- Thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 1.430 tỷ đồng lên 1.787 tỷ đồng 
thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (năm 2012 là 
16% và năm 2013 là 9%). 

- Trong năm 2014, DIC Corp đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 
doanh nghiệp theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông 
qua. Vốn trái phiếu huy động được sử dụng để đầu tư các dự án: Khu Đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên, Cụm chung cư DIC-Phoenix thuộc Khu trung tâm Chí Linh, Dự án Khu đô thị 
sinh thái Đại Phước. 

- Bảo toàn vốn của các cổ đông: HĐQT đã triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc 
các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp. Tuy thị trường tài chính chưa thuận lợi 
nhưng DIC Corp vẫn bảo toàn được vốn khi thoái vốn, nguồn vốn được sử dụng linh hoạt 
tuân theo đúng quy định của phát luật hiện hành, sử dụng đúng mục đích kinh doanh, hiệu 
quả, không đầu tư dàn trải, lãng phí, bảo toàn vốn của cổ đông. Nguồn vốn chủ sở hữu của 
DIC Corp tại thời điểm 31/12/2014 là 2.513 tỷ đồng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2013; 

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Các chỉ tiêu tài chính DIC Corp thực hiện được 
gồm: Doanh thu là 307,5 tỷ đồng, đạt 56,3%/KH; Lợi nhuận trước thuế là 55,7 tỷ đồng, 
đạt 49,3%/KH; Tổng vốn đầu tư phát triển 420,4 tỷ đồng, đạt 91,8%/KH; dự kiến trình 
ĐHĐCĐ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ  8%. So với kết quả thực hiện năm 2013, các chỉ tiêu 
đều tăng trưởng nhẹ.  

- Trong năm, mặc dù Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường bất 
động sản, nhưng việc triển khai các  Chỉ thị của Chính phủ còn chậm. Ngay từ đầu, HĐQT 
đã xác định, năm 2014 tập trung củng cố lực lượng, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp 
lý, huy động nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm, … Theo đánh giá của HĐQT, 
kết quả hoạt động năm 2014 tuy không đạt các chỉ tiêu kế hoạch tại đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2014 giao phó, nhưng các công việc pháp lý thực hiện được 
trong năm qua là rất lớn, đây là những điều kiện thuận lợi và là đòn bẩy để doanh nghiệp 
tăng trưởng và phát triển trong các năm tiếp theo. 

- Về tài chính: 
+ Công tác thu hồi công nợ từ các nhà đầu tư cấp 2: HĐQT tích cực chỉ đạo, Ban 

điều hành đã quyết liệt và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ các nhà đầu tư cấp 2. 
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+ Xây dựng lực lượng nhân sự : Tiếp nhận mới 02 nhân sự chuyên ngành Tài chính 
để bổ sung nguồn lực cho bộ phận Tài chính – Kế toán của DIC Corp khi mà khối lượng 
công việc ngày càng nhiều và nhân sự các Phòng – Ban khác. 

+ Phân bổ vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm: Trong năm đã thực hiện giải ngân 
420,4 tỷ đồng, trong đó: giải ngân 390,8 tỷ đồng vào các dự án (chủ yếu vào các dự án 
trọng điểm như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị sinh thái Đại Phước, Cao ốc 
Thủy Tiên, DIC Phoenix,…), đầu tư tài chính là 29,6 tỷ đồng. 

- Về tái cấu trúc doanh nghiệp: 

+ Thay đổi, luân chuyển nhân sự quản lý, bổ nhiệm các bộ trẻ trong quy hoạch, 
được đào tạo, bồi dưỡng, có năng lực vào các vị trí quan trọng để đổi mới, tạo sự đột phá, 
tìm ra những ý tưởng mới trong hoạt động của doanh nghiệp: Bổ nhiệm mới và điều động 
bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo gồm Giám đốc và phó Giám đốc các phòng, ban chức năng. 

+ Tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết: giải thể Công ty TNHH DIC T&S, 
Công ty Cổ phần Sông Đà DIC, thoái một phần vốn tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình 
Dương (từ 29,34% xuống 28%); thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển 
đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC). 

+ Góp vốn thành lập Công ty liên kết – Công ty CP Đông Mê Kông – Sóc lu, mục 
đích để thực hiện đầu tư và khai thác mỏ đá Soklu thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai. DIC Corp tham gia góp vốn với tỷ lệ 3%/Vốn điều lệ 12 tỷ đồng; 

+ Thành lập văn phòng đại diện của DIC Corp tại Hà Nội; 

- Nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước: Thực hiện nộp các loại thuế với tổng số 
tiền 97,3 tỷ đồng. 

      Đánh giá của Hội đồng quản trị 
         Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực 
hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm, cụ thể: 

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và theo yêu cầu đột xuất, 
HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực 
hiện chiến lược, kế hoạch và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết/ 
Quyết định của HĐQT đã thông qua;  

- HĐQT cùng với Ban điều hành đã thảo luận, trao đổi các nội dung công việc trên 
tinh thần thẳng thắng, xây dựng vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, cùng bàn bạc 



Báo cáo thường niên 2014 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)  47 

và được những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu mà 
ĐHĐCĐ đã giao phó;  

- Trên cơ sở các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết, quyết định của 
HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp đột xuất để 
triển khai nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ đến Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 
chức năng của đơn vị; 

Năm 2014, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi, 01 Phó Tổng Giám đốc 
(Ông Lê Minh Tuấn) xin nghỉ từ tháng 8/2014, 01 Phó Tổng Giám đốc (Ông Đỗ Doãn Chiến) 
nghỉ hưu  từ tháng 9/2014. Mặc dù trong Ban điều hành thiếu 02 người vào thời điểm cuối năm 
song các hoạt động SXKD của đơn vị vẫn ổn định; Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá 
Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ cuả mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu 
thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp. Các hoạt động của DIC Corp được 
điều hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, 
HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và đề xuất điều chỉnh trong tiến trình thực hiện phù hợp 
với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và các biện 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của DIC Corp; năng động, chủ động, sáng 
tạo trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, 
quyền hạn được giao.Các thành viên Ban Tổng Giám đốc có phẩm chất đạo đức tốt, được đào 
tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với từng lĩnh vực phân công và am hiểu đầy đủ 
về các hoạt động của DIC Corp. 

         Ban điều hành rất chú trọng về công tác cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; 
Chủ động đề xuất các chính sách, giải pháp đảm bảo triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm 
do DIC Corp làm Chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Hội đồng Quản trị cũng như 
bám sát kế hoạch SXKD được giao, chỉ đạo quyết liệt trong điều hành, đảm bảo hiệu quả. 

 Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát 
hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát 
thực hiện nhiệm vụ. 

 
    Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
        Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Năm 2014 bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp; Kinh tế thế giới phục 
hồi chậm hơn dự báo; Xung đột xảy ra ở nhiều nơi; Căng thẳng trên biển Hoa Đông và 
Biển Đông đã ảnh hưởng đến ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
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Trong nước kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh 
tế có bước phục hồi. Thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng đạt mức cao nhất từ 
trước đến nay; Niềm tin vào đồng Việt Nam tăng lên; Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng cao. 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì cũng còn rất nhiều những hạn chế như: Nợ xấu 
còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng 
yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi 
chậm.  

Về tổng quan nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2015 có khởi sắc so với các năm 
trước nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp 
kinh doanh Bất động sản, trong đó có DIC Corp, vì vậy năm 2015, Hội đồng quản trị DIC 
Corp đã đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch đã đề 
ra. Cụ thể:  

I. Về công tác tái cấu trúc Doanh nghiệp: 

   Năm 2015, Bổ nhiệm mới 01 PTGĐ phụ trách Kinh tế - Kinh doanh; Bổ nhiệm mới 
01: PGĐ Kế hoạch và Phát triển Dự án, 01 PGĐ Kinh tế - Xây dựng, 01 PGĐ BQLDA 
Đại Phước; Ngoài ra sẽ thành lập Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc, Phòng Kinh tế Đối ngoại với 
nhiệm vụ quản lý các doanh nghiệp có vốn góp của DIC Corp, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu 
thị trường. 

 Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Doanh nghiệp theo lộ trình đã đăng ký và được Bộ Xây 
dựng chấp thuận tại văn bản số 2165/BXD-QLDN ngày 09/9/2014.  

- Lĩnh vực Xây lắp: Thực hiện thoái vốn, sáp nhập các Doanh nghiệp cùng địa bàn 
hoạt động SXKD thành 01 đơn vị để tập trung sự chi phối của DIC Corp về tài chính - 
nhân sự - giao thầu công việc do DIC Corp làm chủ đầu tư nhằm giảm bớt bộ máy quản lý, 
tận dụng thiết bị thi công sẵn có của từng đơn vị trước sáp nhập, nâng cao khả năng cạnh 
tranh khi đấu thầu. 
- Lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh bất động sản: Thực hiện thoái vốn tại 02 ÷ 03 Doanh 
nghiệp khi điều kiện thuận lợi nhằm bảo toàn vốn của DIC Corp; Thực hiện tái cấu trúc 
DIC Hà Nam theo phương án DIC Corp mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác 
theo giá thỏa thuận, sau đó chuyển sang mô hình hoạt động là BQL các Dự án Hà Nam 
DIC trực thuộc DIC Corp. 
- Lĩnh vực SXKD Vật liệu xây dựng: Sẽ thực hiện thoái vốn tại 03 ÷ 04 doanh 
nghiệp khi điều kiện thuận lợi. Đồng thời tập trung khai thác tối đa trữ lượng hiện có và 
thực hiện giảm lỗ tại một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, nếu không thực hiện được 
DIC Corp sẽ phải xem xét đánh giá lại năng lực điều hành Ban lãnh đạo của những doanh 
nghiệp này. 
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- Nhóm các công ty thoái hết vốn gồm: Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam, 
Công ty DIC Thanh Bình, Công ty Sông Đà 25, Công ty CP Cao su Phú Riềng Kratie, 
Công ty CP Sông Đà – Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài chính Sông Đà.  
 Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại lao động tại các Phòng, Ban chức năng theo 
phương án đã được HĐQT phê duyệt; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán bộ theo từng 
chức danh, làm tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người 
lao động; Điều chỉnh mức lương, thu nhập CBCNV hợp lý phù hợp với kết quả SXKD.  

 Tiếp tục thực hiện bố trí lại, luân chuyển, ngừng hợp đồng ủy quyền với Người đại 
diện vốn theo Quy chế Người đại diện vốn.  

II. Công tác đầu tư phát triển: 
Năm 2015, Tổng Công ty tiếp tục rà soát, phân loại các nhóm Dự án theo thứ tự ưu 

tiên để phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả. Mục tiêu đầu tư đúng quy trình, quy định nhưng 
rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo 
lợi thế, tận dụng được cơ hội kinh doanh; Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu 
tư, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp và các công trình đang tổ chức 
thi công, yêu cầu các Phòng, Ban chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy 
nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn, quyết toán công trình hoàn thành; Nhất 
là các Dự án, công trình đã được bố trí vốn; Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, UBND 
các tỉnh, thành tích cực thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB đặc biệt là đối với Dự án 
Khu trung tâm Chí Linh - thành phố Vũng Tàu, Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; Toàn 
bộ các dự án đầu tư phải được thực hiện đúng các quy định hiện hành, giám sát chặt chẽ, 
đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. 

Cụ thể kế hoạch vốn đầu tư phát triển của DIC như sau: Tổng vốn đầu tư phát triển 
trong năm 2015 là 934 tỷ đồng, trong đó: đầu tư dự án là: 903,4 tỷ đồng, đầu tư tài chính 
là: 30,6 tỷ đồng. DIC Corp phân nhóm ưu tiên, xác định vốn giải ngân và doanh thu đạt 
được của từng Dự án. Chi tiết: 

 Nhóm Dự án đang thực hiện đầu tư (ưu tiên 1): Tổng kế hoạch đầu tư năm 
2015 của nhóm Dự án này là 426,4 tỷ đồng (chưa bao gồm đầu tư Cao ốc 
Phương Nam 150 tỷ đồng), gồm 05 dự án sau: 

1. Dự án Khu Trung tâm Chí Linh:  
a.   Về thủ tục pháp lý:  
- Hoàn thành thủ tục gia hạn dự án đến năm 2020. Hoàn thành công tác điều chỉnh 

quy hoạch, bao gồm: Chuyển đổi công năng Dự án DIC Phoenix; Điều chỉnh khu 
đất A2, A4, A5, E1 thành đất bố trí tái định cư tại chỗ, chuẩn bị triển khai. 

- Hoàn tất công tác thỏa thuận với khách hàng đối với 366 lô đất đã bán. 
b. Về bồi thường, GPMB: Phối hợp với UBND Tp. Vũng Tàu và các cơ quan có liên 

quan để thực hiện công tác bồi thường và cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân 
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đã có Quyết định đền bù (phần da beo còn lại). Tích cực triển khai công tác kiểm 
kê, đền bù Khu C. 

c.   Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 
- Triển khai thực hiện San lấp mặt bằng trên phần diện tích đền bù, thi công các 

tuyến đường Chí Linh, A2, A4, A5. 
*  Tổ hợp Khối căn hộ DIC Phoenix (Dự án thành phần của Khu TT Chí Linh): 
a.   Về thủ tục pháp lý: Hoàn tất việc điều chỉnh công năng và điều chỉnh thiết kế của 

toàn bộ Công trình theo đúng quy định của Pháp luật.  
b.   Về công tác thi công: 
- Khối DIC Phoenix – Giai đoạn 1: Dự kiến hoàn tất phần cải tạo và thi công khung 

sườn đến sàn lầu 9. 
- Khối DIC Phoenix – Giai đoạn 2 : 05 tháng đầu năm sẽ Thi công hoàn thành kết cấu 

phần ngầm Block A, B và phần chuyển tiếp giữa Block A&B. 07 tháng cuối năm 
dự kiến thi công hoàn tất khung sườn Block A, B đến sàn lầu 9. 

c.   Về công tác marketing sản phẩm và bán hàng: 
- Dự kiến Quý II/2015 sẽ bán sản phẩm của Khối DIC Phoenix – Giai đoạn 1 và đầu 

Quý III/2015 sẽ bán sản phẩm của Khối DIC Phoenix – Giai đoạn 2. 
Các công việc ưu tiên thực hiện trước: 
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh công năng, lập, thẩm định và trình duyệt điều chỉnh 

thiết kế.  
Đây là hai dự án tạo nguồn thu trong năm 2015 ÷ 2016 của đơn vị, vì vậy ưu tiên bố trí 

vốn triển khai đầu tư, sau khi được gia hạn và điều chỉnh Dự án (đối với Khu trung tâm Chí 
Linh) cũng như điều chỉnh công năng dự án (đối với Khối căn hộ DIC Phoenix – giai đoạn 1), 
đã đủ điều kiện chuyển nhượng sản phẩm căn hộ. 

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với Dự án: 180 tỷ đồng. 
2.  Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước:  
a.  Về các thủ tục pháp lý: 
-  Được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho chuyển quyền sử dụng đất cho người dân 

tự xây dựng nhà ở; Hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 và xác nhận đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đối với phần diện tích đất 
kinh doanh của DIC Corp tại Phân khu 1 và 2; 

- Chuyển Hợp đồng góp vốn thành Hợp đồng chuyển nhượng đối với các hợp đồng đã ký 
kết để tăng tỷ lệ thu của khách hàng và hoàn thành pháp lý về đất đai; 

- Tích cực thu hồi công nợ từ các Nhà đầu tư cấp 2. 
b. Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Thi công bờ kè bảo vệ dọc sông – phân khu 8 ; Thi 

công trạm xử lý nước thải 1.500m3/ngày đêm; Thi công hệ thống cấp nước phân 
khu 1 & 2; Thi công hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp ĐP19, hệ thống điện 
chiếu sáng phân khu 1,2; Lát vỉa hè, trồng cây xanh các tuyến đường phân khu 1 và 
dải phân cách các tuyến BH1, CR4; Thi công các tuyến giao thông phân khu 3 và 7; 
Thi công tuyến BV1 qua phân khu 1 (giao thông, thoát nước mưa, nước bẩn,...). 
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Các công việc ưu tiên thực hiện trước: 
- Phối hợp với các Nhà đầu tư cấp 2 triển khai đầu tư xây dựng các công trình dịch 

vụ của Dự án (khu dịch vụ, nhà hàng, cụm công trình thể thao và công viên cây 
xanh). 

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về chủ trương được chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ 
tầng cho khách hàng tự xây nhà và xác nhận đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 
đối với phần diện tích đất kinh doanh của DIC Corp tại Phân khu 1 và 2. 

- Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1. 
-  Thi công hoàn thành HTKT tại Phân khu 1, 2 nhằm bàn giao đất ngoài thực địa cho 

các khách hàng. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án: 63 tỷ đồng. 

3. Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, diện tích 194,7ha: Kế hoạch triển khai 
thực hiện các công việc năm 2015 như sau: 

a. Về công tác chuẩn bị đầu tư: 
- Hoàn thành công tác lập thiết kế đô thị và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục: 

San nền sơ bộ phần diện tích 129ha (phân khu 2, 3), cổng chào dự án, khu đồi tâm 
linh, khu công viên Giếng Ngọc, khu Resort, khu dịch vụ hỗn hợp thể thao và thiết 
kế Nhà mẫu; tuyến đường giao thông đối ngoại. 

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai (Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 
chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây nhà ở cho Phân khu 
1, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sử dụng đất 
đã nộp...). 

- Tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác thực hiện dự án cấp 2. 

b. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng (đến 31/3/2015 đã đền bù GPMB 
160,2ha): 

- Quyết liệt thực hiện đền bù phần diện tích còn lại thuộc Phân khu 1 (65 ha) đã được 
UBND tỉnh giao đất. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ mặt bằng đã bồi thường. 

- Phối hợp, làm việc với UBND huyện Bình Xuyên, xã Quất Lưu để nhanh chóng 
hoàn tất đầu tư xây dựng nghĩa trang nhằm tạo điều kiện cho việc di dời mồ mả tại 
Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I hoàn tất trong năm. 

c. Về thi công hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc: 
- Tập trung thi công hoàn thành, đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật của Hợp phần 1 (12ha).  
- Hoàn tất san nền phần còn lại của Phân khu 1 (65 ha) trên phần diện tích được bồi 

thường giải phóng mặt bằng. 
- Triển khai thi công cổng chào dự án, khu đồi tâm linh, khu công viên giếng Ngọc, 

Thi công khu dịch vụ hỗn hợp thể thao gồm 02 sân tennis trong nhà và 02 sân 
tennis ngoài trời, 01 sân bóng đá nhân tạo, 01 bể bơi nhỏ và 01 nhà vui chơi trẻ em; 
Thi công khu Resort hồ cảnh quan – nhà hàng với quy mô: 60 - 100 phòng nghỉ, 01 
nhà hàng, hội trường 02 phòng (1 lớn, 1 nhỏ) khoảng 200 – 300 chỗ ngồi và hoàn 
tất Nhà mẫu để thu hút khách hàng đến thăm quan và sinh sống.  
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- Thi công hoàn tất tuyến đường giao thông đối ngoại nối từ Quốc lộ 2 tránh thành 
phố Vĩnh Yên với tuyến đường từ nút giao Nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên. 

- Tiếp tục triển khai thi công Hạ tầng kỹ thuật Phân khu 2, 3 theo đúng kế hoạch đấu 
thầu đã được Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt. 

d. Về công tác marketing sản phẩm và bán hàng: 
- Quyết liệt thực hiện công tác marketing và bán hàng ngay từ Quý I/2015 nhằm đảm 

bảo hiệu quả khi tung sản phẩm ra thị trường. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 160 tỷ đồng. 

4. Dự án Khu Biệt thự đồi An Sơn, Tp. Đà Lạt: 
- Năm 2015 tổ chức 03 gói thầu: Xây cổng dự án, đổ bê tông bảo vệ thép tại các 

móng biệt thự đã xây dựng; Thi công tường chắn đất (cải tạo và xây mới); Thiết kế 
điều chỉnh các mẫu nhà Biệt thự.  

- Vận dụng linh hoạt các kênh tiếp thị, quảng bá sản phẩm, môi giới, bán hàng để 
chuyển nhượng hết số lô Biệt thự còn lại (13 lô). 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 3,4 tỷ đồng. 

5. Dự án Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu :  
a. Về thủ tục pháp lý: 
- Làm việc với cơ quan thuế để thống nhất về giá trị tiền sử dụng đất phải nộp bổ 

sung cho thời gian tăng thêm. 
- Thực hiện điều chỉnh thời gian sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; Nộp tiền sử dụng đất, thực hiện các thủ tục liên quan để đủ điều kiện cấp Giấy 
CNQSH căn hộ. 

b. Công tác bán hàng: Vận dụng linh hoạt các kênh tiếp thị, quảng bá sản phẩm, môi 
giới, bán hàng để chuyển nhượng hết các căn hộ còn lại của Dự án nhằm sớm thu 
hồi vốn. Đồng thời, đôn đốc khách hàng đã chuyển nhượng sản phẩm thực hiện 
nhận bàn giao căn hộ. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng. 

 
Ngoài 05 dự án ưu tiên 1 nêu trên, về chủ trương trong năm 2015 DIC Corp sẽ 

nghiên cứu triển khai đầu tư Dự án Cao ốc Phương Nam, chi tiết như sau: Nhận chuyển 
nhượng Dự án Cao ốc Phương Nam từ (Block B là một trong bốn block của Dự án Trung 
tâm Hội nghị Quốc tế Vũng Tàu) từ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Phương 
Nam để tiếp tục đầu tư xây dựng theo thiết kế được phê duyệt. Mục tiêu đầu tư là đầu tư 
xây dựng hoàn chỉnh căn hộ du lịch để bán và cho thuê có thời hạn (50 năm) theo quy định 
của Pháp luật hiện hành. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.443 m2 với 
quy mô 11 tầng, diện tích sàn xây dựng 25.233 m2, tổng số căn hộ là 156 căn hộ, tổng mức 
đầu tư sau thuế khoảng 400 tỷ đồng. Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với 
dự án: 150 tỷ đồng. 

* Ngoài ra DIC Corp rất quan tâm đến kế hoạch đầu tư Dự án Khu dân cư 
đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là dự án liên doanh của 
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DIC Corp, trong đó tỷ lệ vốn góp của DIC Corp chiếm 80% (DIC Corp đã hoàn 
thành việc góp vốn), chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2015 của dự án này như sau: 
a. Về thủ tục pháp lý: 
-  Thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Hoàn 

tất thi công nhà mẫu và làm việc với các cơ quan chức năng để được đấu nối hạ 
tầng, xác định tiền sử dụng đất còn phải nộp; Tổ chức thu xếp nguồn vốn để nộp 
tiền sử dụng đất và triển khai đầu tư. 

b. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
-  Tiếp tục chi trả cho 13 hộ chưa đồng ý nhận tiền, diện tích  29.013,1m2. Lập 

phương án bồi thường để chi trả 36 hộ với diện tích 14.577,7m2. 
-  Hoàn thiện công tác kiểm kê cho 23 hộ còn lại trong Dự án với diện tích là 10.463,7m2 .  
c. Về đầu tư Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành việc thi công các hạng mục hạ tầng kỹ 
thuật trên khu đất khoảng 07ha đã đền bù giải phóng mặt bằng, đã chuyển mục đích sử 
dụng đất và có vị trí thuận lợi về kết nối hạ tầng kỹ thuật. 
Các công việc ưu tiên thực hiện trước: Làm việc với tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn 
và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu đất đã lựa chọn. 
 Nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư (ưu tiên 2): Tổng kế hoạch đầu tư năm 2015 

của nhóm dự án này là 327 tỷ đồng, gồm 10 dự án sau: 
1.        Khu dân cư Thương mại phường 4, Hậu Giang (diện tích 195,63 ha): 
a. Công tác tư vấn thiết kế: Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư theo quy định. 
b. Về công tác bồi thường, GPMB: 
- Hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho 03 hộ dân gần Đại lộ Võ Nguyên Giáp 

đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường trên diện tích 3,6ha; 
- Lập Phương án và triển khai dứt điểm công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện 

tích chưa thực hiện GPMB giai đoạn 1 và một phần diện tích của Dự án Khu dân cư 
– Tái định cư cặp hai bên đường Hậu Giang (đảm bảo liền mảnh để thuận tiện cho 
việc đầu tư kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực). 

c.  Công tác thi công: Tiến hành các công tác rà phá bom mìn, vật nổ; San lấp Đợt 1 - 
Giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 5 ha giáp Đại lộ Võ Nguyên Giáp nếu đủ điều 
kiện triển khai. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng. 

2. Khu đô thị An Thới, Phú Quốc, diện tích 287ha (đây là dự án trọng điểm của 
DIC Corp giai đoạn 2015 – 2020): 

a. Về thủ tục pháp lý: 
- Hoàn thành công tác lập và trình duyệt Quy hoạch CTXD tỷ lệ 1/500; dự án 

ĐTXDCT. Lập thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư; 
- Hoàn thành việc hỗ trợ cho địa phương 20 tỷ đồng (10 tỷ trong năm 2014 và 10 tỷ 

trong năm 2015) để xây dựng nhà ở cho người nghèo thay cho hỗ trợ xây dựng giao 
thông nông thôn theo ý kiến của UBND tỉnh Kiên Giang; 



Báo cáo thường niên 2014 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)  54 

- Thực hiện xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực cùng hợp tác thực 
hiện dự án. 

b.  Về bồi thường, GPMB: Lập Phương án bồi thường, GPMB tổng thể của toàn bộ dự 
án. Tiến hành bồi thường, GPMB những khu vực thuận lợi khi có đủ điều kiện pháp 
lý theo quy định hiện hành. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 200 tỷ đồng.  
Trong trường hợp thị trường có diễn biến thuận lợi, các thủ tục cấp phép đầu tư dự 

án, quy hoạch thiết kế… được phê duyệt, đủ điều kiển triển khai sớm hơn, DIC Corp sẽ 
đẩy mạnh việc giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư một phần cơ 
sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác, quay nhanh vốn đầu 
tư nhằm tăng hiệu quả kinh tế dự án. Tổng mức vốn đầu tư trong năm 2015 sẽ được thu 
xếp thêm với hạn mức khoảng 800 tỷ đồng, đảm bảo nguồn vốn cho công tác đầu tư. 

3. Khu đô thị Du lịch Long Tân, tỉnh Đồng Nai, diện tích 328,7ha (đây là dự án 
trọng điểm của DIC Corp giai đoạn 2016 – 2020): 

a. Về thủ tục pháp lý: Lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình; Thực hiện xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực cùng hợp tác 
thực hiện dự án. 

b.  Về đền bù, GPMB: Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm kê, lập 
phương án tổng thể về bồi thường, GPMB của toàn dự án. Tiến hành bồi thường, 
GPMB những khu vực thuận lợi khi có đủ điều kiện pháp lý theo quy định hiện 
hành. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng. 

4. Khu dân cư Hiệp Phước, tỉnh Đồng Nai, diện tích 21,53ha: 
a.  Công tác chuẩn bị đầu tư: 
-  Được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho phép chuyển quyền sử 

dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây nhà;  Hoàn tất công tác điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án và thống nhất cơ chế đầu tư các tuyến 
đường giao thông đối ngoại của Dự án; Hoàn tất công tác xác định giá tiền sử dụng 
đất cũng như phương pháp tính khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải 
nộp; 

- Tiến hành các thủ tục xin làm chủ đầu tư và thống nhất cơ chế Dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở phục vụ các đối tượng có thu nhập thấp trên phần diện tích quy hoạch 
đất nhà ở xã hội tại dự án; 

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn thực hiện Đợt 1. 
b. Về đền bù giải phóng mặt bằng: Tiếp tục thương thảo với người dân để hoàn tất 

việc đền bù giải phóng mặt bằng trên phần diện tích khoảng 21.768,2m2 chưa bồi 
thường GPMB.  

c. Về đầu tư hệ thống HTKT: 
- Lựa chọn Khu đất có vị trí đẹp, diện tích khoảng 03 – 05ha không nằm trong khu 

vực điều chỉnh Quy hoạch sắp tới, để thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật nhằm chuyển nhượng cho khách hàng;  
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- Xây dựng kế hoạch tiếp thị và bán hàng phù hợp để có thể chuyển nhượng sản 
phẩm trong Quý II/2015. 

d. Về phương án kinh doanh, bán hàng: 
- Nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng khách hàng, và đánh giá lợi thế cạnh 

tranh của các Dự án lân cận; Lập kế hoạch và phương án bán hàng. 
Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 25 tỷ đồng. 

5.        Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, tỉnh BRVT, diện tích 90,5ha: 
- Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận đầu tư. 
- Tiến hành làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm kê đất đai, nhà cửa, vật kiến 

trúc, hoa màu... nhằm có quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt hỗ trợ 
kinh phí bồi thường GPMB cho các hộ dân để thực hiện dự án và xây dựng cơ sở 
hạ tầng. 

  Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 07 tỷ đồng. 

6. Khu Du lịch Sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang, tỉnh Hà Nam, diện tích 
650ha: 
a. Về thủ tục pháp lý: 
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh làm việc với Chính phủ để sớm được 

Thủ tướng Chính Phủ có chủ trương bổ sung sân golf Hillview Kim Bảng vào quy 
hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; 

- Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư bao gồm: Lập và trình duyệt điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; 1/500 theo mục tiêu đầu tư mới; lập và trình 
duyệt dự án, thiết kế cơ sở; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; các thủ tục 
về đất đai… 

b. Công tác bồi thường, GPMB (đến ngày 31/3/2015 đã thỏa thuận đền bù 72,9ha): 
- Chi trả phần chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc còn lại theo Quyết định số 

2684/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 và chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ đất đai  theo 
Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Hà Nam (Tổng 
chi phí khoảng 30 tỷ đồng). 

- Tiến hành bồi thường GPMB trên diện tích 106 ha để đảm bảo liền mảnh và tận 
dụng được phần diện tích đồi núi có cảnh quan đẹp mà không phải bồi thường, 
GPMB (tổng diện tích lên đến 607ha, trong đó 255ha phải thực hiện công tác bồi 
thường, GPMB, 382ha là đồi núi). 

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 50 tỷ đồng. 

7.     Cảng Thông quan nội địa và DVCN Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, diện tích 308ha: 

a. Về thủ tục pháp lý: 
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- Lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cục bộ hoặc toàn Dự án; Quy 
hoạch chi tiết 1/500 khu vực 19,5 ha; Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công 
trình. 

- Lập thủ tục chấp thuận đầu tư, thủ tục về đất đai và xin cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu được phép chuyển thành đất ở). 

b.  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (đến ngày 31/3/2015 đã thỏa thuận 
đền bù 19,36ha): Chi trả tiền bồi thường tuyến đường làng của xã Đinh Xá và 
tuyến mương của Công ty khai thác thủy lợi Nam Hà Nam. 

c. Về đầu tư Hạ tầng kỹ thuật: Chưa triển khai đầu tư. 

Tổng kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 03 tỷ đồng. 

8. Khu đô thị Du lịch Phương Nam, Long Điền, diện tích 295ha: Thực hiện công 
tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500… 

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 là 02 tỷ đồng. 

9. Dự án Khu Du lịch An Hải, Côn Đảo: Thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm, tiến 
hành công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không bố trí vốn năm 
2015. 

10. Mỏ đá Soklu, Đồng Nai: Năm 2015 không bố trí vốn đầu tư. 
 

III. Về công tác tài chính: 
- Tăng vốn điều lệ của DIC Corp theo kế hoạch; Phát hành trái phiếu doanh nghiệp khi 
điều kiện thuận lợi; 
- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế; Tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn 
ngắn hạn, đa dạng hóa các công cụ tài chính; Làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm 
kiếm các nguồn vốn lãi suất hợp lý, đảm bảo bố trí vốn phù hợp với tiến độ đầu tư của các 
dự án; 
- Chú trọng công tác thu hồi công nợ, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp; 
- Thực hiện rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán tiết giảm chi phí theo 
chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng. 
- Phân tích, đánh giá hiệu quả SXKD, lợi nhuận, cổ tức tại các đơn vị có vốn góp của 
DIC Corp; Rà soát năng lực, trách nhiệm quản lý, điều hành của Người đại diện vốn theo 
Quy chế.  
- Thực hiện chặt chẽ Quy chế người đại diện vốn; Lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng 
lực lãnh đạo, năng lực quản lý làm Người đại diện phần vốn của DIC Corp tại doanh 
nghiệp khác. 
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- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các đơn vị có vốn góp của 
DIC Corp. 
- Tổ chức định kỳ việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư của DIC Corp ở doanh 
nghiệp khác đối với cán bộ được cử làm Người đại diện vốn. 
 

- Dự kiến trong năm 2015, DIC Corp thực hiện đầu tư tài chính  30,6 tỷ đồng. 
 

IV. Về kinh doanh bất động sản:  

-       Tổ chức chào bán sản phẩm của khối Chung cư DIC Phoenix- dự án thành phần của 
Khu trung tâm Chí Linh vào quý III năm 2015; 

-        Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để được tiến hành chuyển quyền sử dụng đất đã 
đầu tư hạ tầng cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt 
đối với các Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước – tỉnh Đồng Nai, Khu Dân cư 
Hiệp Phước – Đồng Nai, Khu Biệt thự Đồi An Sơn – Tp. Đà Lạt, Khu Đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc...  

 Rà soát quy hoạch và tập trung đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, công cộng 
xã hội nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khách hàng đến sinh sống (ưu tiên Dự án Khu 
Đô thị mới Nam Vĩnh Yên). 

 Hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng để thu tiền các đợt tiếp theo đối với các 
khách hàng đã nhận chuyển nhượng sản phẩm từ các dự án; 

 Xây dựng các chương trình bán hàng cụ thể, chú ý đến đối tượng khách hàng các 
thị trường tiềm năng như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội... 

 Lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị môi giới có năng lực để chuyển nhượng sản 
phẩm đạt hiệu quả; 

 Lựa chọn, ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực để thiết kế Video clip, Profile 
DIC giới thiệu các Dự án: Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, Khu Đô thị 
Du lịch Long Tân – tỉnh Đồng Nai, Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang  để 
kêu gọi hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. 

V. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động: 

 Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác tư vấn xây dựng. 

 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng các sản 
phẩm xây lắp. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động tại các công trường. 

 Phát triển khoa học công nghệ theo chiều sâu, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động SXKD trong Tổ hợp DIC. 
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VI. Về công tác thi đua khen thưởng và đời sống người lao động: 

 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong toàn DIC Corp. Khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất, tinh thần một cách xứng đáng với kết quả cống hiến của cá nhân, tập thể đối 
với các lĩnh vực SXKD và đầu tư.  

 Tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn 
thành toàn diện, vượt mức kế hoạch năm 2014. 

 Ưu đãi và hỗ trợ thích hợp đối với người lao động có trình độ và cống hiến, người có 
thời gian công tác lâu năm, người có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi, bình 
đẳng để cán bộ, công nhân viên có cơ hội phấn đấu, thăng tiến, phát triển và làm việc lâu 
dài tại DIC Corp. 

 Tập trung rà soát lại công việc, lực lượng lao động để bố trí, sắp xếp đúng người, đúng 
việc nhằm đảm bảo hiệu quả công việc và thu nhập ổn định cho CBCNV trong DIC Corp. 

 Đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất, lâu dài; Không ngừng nâng cao đời sống, thu 
nhập, phúc lợi, an sinh xã hội cho người lao động phù hợp với năng lực cống hiến và kết 
quả SXKD của các doanh nghiệp thành viên trong toàn DIC Corp. 

 
QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ các chức danh TV HĐQT ở các 
công ty có vốn góp của DIC Corp. Chi tiết: 

 

Stt Công ty Nguyễn Thiện 
Tuấn 

Trần Minh 
Phú 

Lê Văn 
Tảng 

Nguyễn 
Quang Tín 

1 DIC Corp Chủ tịch HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT 

2 DIC Phương Nam Phó CT HĐQT TV HĐQT TV HĐQT  

3 BVEC   TV HĐQT  

4 DIC Tín Nghĩa   TV HĐQT  

5 FICO Tây Ninh    TV HĐQT 

 
Ngày 7/05/2014, DIC Corp tổ chức tập huấn lớp Quản trị công ty. Danh sách thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình về quản trị công ty: 
01.  Bà Phan Thị Mai Hương  - TV.HĐQT. 
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 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
DIC Corp hiện có 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Tiểu ban lương 

thưởng. Trong năm 2014, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nghiêm túc các nhiệm 
vụ quy định tại Điều lệ DIC Corp và Quyết định thành lập của HĐQT.  

- Ban Thư ký gồm:  
+  Ông Hoàng Duy Thịnh  -  Trưởng Ban 
+   Bà Trần Thị Thu  -  Thành viên 
+   Nguyễn Thị Loan  -  Thành viên 

 Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban: 
+ Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo lệnh của Chủ tịch HĐQT 

hoặc BKS. 
       + Lập biên bản các cuộc họp, tư vấn về thủ tục các cuộc họp. 
       + Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT, nghị quyết, quyết 
định của HĐQT, và các thông tin khác cho thành viên HĐQT, BKS và phục vụ công bố 
thông tin. 

+ Ban thư ký có trách nhiệm  bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và 
điều lệ của DIC Corp. 

- Tiểu ban Lương thưởng gồm: 
+   Bà Phan Thị Mai Hương  -  Trưởng Ban 
+   Ông Nguyễn  Quang Tín  -  Thành viên 
+   Ông Hoàng Văn Tăng  -  Thành viên 
+   Ông Hoàng  Duy Thịnh  -  Thành viên 
 
 Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban: 
- Tham mưu đề xuất hỗ trợ hoạt động của hội đồng trong xây dựng, thực thi kế 

hoạch, chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác. 
- Định kỳ (ít nhất 02 lần/năm) đánh giá quy mô và cơ cấu lương, thưởng và lợi ích 

khác của từng thành viên HĐQT, bộ máy điều hành. 
- Đề xuất các chương trình cổ phiếu thưởng cho CBCNV đã có hoặc có khả năng 

đóng góp lớn vào hoạt động của DIC Corp. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách lương, 

thưởng tại DIC Corp. 
 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 
 Danh sách Hội đồng quản trị: 

1 Chủ tịch HĐQT   
1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 
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2 Thành viên HĐQT  
1 Trần Minh Phú Thành viên HĐQT 
2 Lê Văn Tảng Thành viên HĐQT 
3 Lê Minh Tuấn Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ tháng 8/2014) 
4 Nguyễn Quang Tín Thành viên HĐQT  
5 Phan Thị Mai Hương Thành viên HĐQT  

 
 Các cuộc họp của HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch 34 100%  
2 Ông Trần Minh Phú Ủy viên 34 100%  
3 Ông Lê Văn Tảng Ủy viên 34 100%  

4 Ông Lê Minh Tuấn Ủy viên 16 69,6% Miễn nhiệm từ 
01/10/2014 

5 Ông Nguyễn Quang Tín Ủy viên 34 100%  
6 Bà Phan Thị Mai Hương Ủy viên 34 100%  

 Trong năm 2014, Hội đồng quản trị DIC Corp miễn nhiệm 01 thành viên (ông Lê 
Minh Tuấn) vì lý do sức khỏe, tại thời điểm 31/12/2014 gồm 05 thành viên, trong đó:  

- 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT chuyên trách;  
- 01 thành viên độc lập;  
- 04 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc 

và Giám đốc tài chính).  

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 34 phiên, đều có biên bản ghi chép 
đầy đủ, ban hành Nghị Quyết theo đúng nội dung cuộc họp và đã triển khai thực hiện theo 
tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT, đồng thời giám sát Ban điều hành triển khai 
thực hiện. 

- Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc, cẩn trọng, có hiệu quả các Nghị quyết của 
HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình 
thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất HĐQT các kế hoạch kinh doanh và những biện 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của DIC Corp. 

- Đối với các công ty cổ phần có vốn góp của DIC Corp, HĐQT thông qua giám sát 
và báo cáo của Phòng Đầu tư - Quản lý vốn và các phòng chức năng khác về hoạt động 
của các đơn vị cũng như năng lực công tác của người đại diện vốn. Thông qua Ban điều 
hành, kịp thời điều chỉnh người đại diện vốn tại các đơn vị kịp thời, nâng cao hiệu quả 
quản lý vốn DIC Corp đầu tư vào doanh nghiệp khác. 

- Đối với công tác đại diện vốn nhà nước tại DIC Corp, trong năm 2014 tập thể 
Người đại diện vốn đã xin ý kiến Bộ Xây dựng để thông qua các nội dung tại Đại hội cổ 
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đông thường niên 2014; về phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp; về chia cổ 
phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ…; trình 
Bộ Xây dựng Phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, phê duyệt Quy chế hoạt 
động của Người đại diện và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014. Định kỳ hành quí, 
năm Người đại diện vốn đều thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo của Người đại diện 
quản lý vốn nhà nước theo thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014; báo cáo giám sát 
theo Nghị định số: 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ và thông tư số 
158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính gửi Chủ sở hữu; đánh giá hiệu quả 
sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và 
có văn bản báo cáo. 

- Năm 2014, Hội đồng quản trị DIC Corp đã chỉ đạo thực hiện một số công việc 
chính như sau : 

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 trong tháng 4/2014. 

+ Phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. 

+ Đẩy mạnh công tác thi công và bán hàng các căn hộ thuộc dự án Cao ốc Thủy Tiên (từ 
tháng 11/2014 bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng; hiện số lượng căn hộ đã bán đạt 
khoảng 90%). 

+ Đẩy mạnh triển khai công tác thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I- Dự án Khu đô thị 
mới Nam Vĩnh Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc), xây dựng phương án bán hàng và chuẩn bị các 
điều kiện để có thể mở bán sản phẩm của dự án trong Quý I/2015. 

+ Chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công 02 cụm chung cư DIC- Phoenix thuộc dự 
án Khu trung tâm Chí Linh – TP Vũng Tàu, phấn đấu có sản phẩm mở bán trong năm 2015 

+ Chỉ đạo thực hiện các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư và liên kết góp vốn để 
đảm bảo nguồn thu 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015. 

+ Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty Xi măng Fico Bình Dương. 
 

Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2014 

Stt Số Nghị 
quyết 

Ngày 
tháng 

Nội dung 

1 17 04/03/2014 Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp 
năm 2014 

2 18 10/03/2014 

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT12-01 (giai đoạn 2): 
thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền 
hoàn thiện, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình thi 
công xây lắp hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (12 ha) – Phân khu 
I (Đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 
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3 19 07/04/2014 Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổ hợp DIC 

4 20 09/05/2014 Chi cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư 

5 21 15/05/2014 Chủ trương giải thể chi nhánh DIC Corp tại Hà Nội và thành 
lập văn phòng đại diện DIC Corp tại Hà Nội 

6 22 15/05/2014 Thông qua lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu năm 2014 của 
DIC Corp và các điều kiện cam kết với nhà đầu tư 

7 23 16/05/2014 Thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị 
Bắc Vũng Tàu 

8 24 22/7/2014 Cho công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Miền Trung 
vay vốn 

9 24a 22/7/2014 
Chỉ đạo thực hiện các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư và 
liên kết góp vốn để đảm bảo nguồn thu 6 tháng cuối năm 
2014 và năm 2015 

10 25 14/8/2014 Thoái vốn tại Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa 
– Vũng Tàu 

11 26 14/8/2014 Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty xi măng Fico 
Bình Dương 

12 27 29/8/2014 Tăng vốn Điều lệ của DIC Corp  lên 1.787.436.200.000 
đồng 

13 28 10/11/2014 Sắp xếp bộ máy nhân sự tại các Phòng, Ban DIC Corp 

14 29 24/11/2014 Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Kiên Giang 

15 30 02/12/2014 Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đông Mê Kông – Sóc 
Lu 

16 31 30/12/2014 Đơn giá chuyển nhượng QSD đất tại dự án Khu đô thị mới 
Nam Vĩnh Yên giai đoạn I – đợt 1 (65 ha) 

17 32 31/12/2014 Thanh toán tháng lương thứ 13/2014 và thưởng tết âm lịch 
năm 2015 cho CBCNV DIC Corp 

 

 Quản trị Công ty 
     Ban Kiểm soát  
 

Với phương châm hoạt động “trung thực, độc lập và minh bạch”, Ban Kiểm soát có 
chức năng giúp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kiểm soát việc chấp hành các chế 
độ, chính sách của Nhà nước; tính hợp pháp, chính xác, trung thực và mức độ cẩn trọng 
trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, 
thống kê, trong ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa 
của DIC Corp và cổ đông DIC Corp. 
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  Thành viên Ban Kiểm soát 
Ban kiểm soát gồm ba thành viên trong đó 1 trưởng ban chuyên trách và 02 thành 

viên bán chuyên trách. 
Sở hữu cổ phần tại ngày 

20/03/2015 Stt Họ tên Chức vụ 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

1  Hoàng Thị Hà  Trưởng BKS – chuyên trách - 0% 

2  Nguyễn Trọng Nghĩa  TV BKS bán chuyên trách - 0% 

3 Trần Văn Đạt TV BKS bán chuyên trách - 0% 

 Hoạt động của Ban Kiểm soát  
Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế, 

Quy định của DIC Corp. 

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ 
đông; các Nghị quyết của hội đồng quản trị; các quy định tại Điều lệ của DIC Corp; Pháp 
luật nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp để kiểm 
tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám 
sát hoạt động điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc DIC Corp. 

   Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát các mặt hoạt động kinh doanh cho từng thành viên BKS; đã tổ chức họp định kỳ 04 lần 
vào đầu mỗi quý để triển khai thực hiện công tác kiểm soát. Ban kiểm soát đã tập trung 
thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính như theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện 
nhiệm vụ kế hoạch SXKD của DIC Corp; Kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết của 
ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm 
vụ được giao, cụ thể: 

- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, 
đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ DIC Corp. 

- Xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT 
trong năm 2014. 

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp trong phạm vi trách nhiệm 
và quyền hạn của BKS về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
DIC Corp thông qua sự tham gia các cuộc họp giao ban tháng và một số cuộc họp 
HĐQT mở rộng. 

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm. 

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên 
độc lập. 
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- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của DIC Corp theo quy định 
của Pháp luật. 

- Phối hợp cùng các phòng chức năng của DIC Corp tiến hành kiểm tra tình hình hoạt 
động tại các đơn vị thành viên. Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện một số công tác đột 
xuất khác do Hội đồng quản trị - Chủ sở hữu vốn yêu cầu. 

 Kế hoạch định hướng năm 2015. 

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm 
vụ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ DIC Corp. 

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các 
mặt hoạt động của Tổng công ty: Đầu tư phát triển dự án; Kinh doanh BĐS; Xây lắp; 
nghiệm thu thanh quyết toán … 

- Phối hợp với Phòng Đầu tư quản lý vốn DIC Corp và Ban kiểm soát của các đơn vị 
thành viên kiểm soát sâu hơn đối với hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên. 

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành DIC Corp trong việc thực hiện Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ năm 2015. 

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

 

 Quản trị Công ty 
    Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH & BKS 

 

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 
                                                                                 Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Stt Họ tên Chức danh Cộng 

I Hội đồng quản trị  1.435.500.000 

1 Chủ tịch HĐQT   975.000.000 

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 975.000.000 

2 Thành viên HĐQT  412.500.000 

1 Trần Minh Phú Thành viên HĐQT 90.000.000 

2 Lê Văn Tảng Thành viên HĐQT 90.000.000 

3 Lê Minh Tuấn Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ tháng 8/2014) 52.500.000 

4 Nguyễn Quang Tín Thành viên HĐQT  90.000.000 
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Stt Họ tên Chức danh Cộng 

5 Phan Thị Mai Hương Thành viên HĐQT  90.000.000 

3 Ban Thư ký HĐQT  48.000.000 

2 Hoàng Duy Thịnh Trưởng ban Thư ký 24.000.000 

3 Nguyễn Thị Loan Thành viên Ban Thư ký  12.000.000 

4 Trần Thị Thu Thành viên Ban Thư ký  12.000.000 

II Ban kiểm soát  470.840.000 

1 Trưởng ban KS  389.840.000 

1 Hoàng Thị Hà Trưởng Ban kiểm soát 398.840.000 

2 Thành viên BKS   

1 Nguyễn Trọng Nghĩa Thành viên bán chuyên trách  36.000.000 

2 Trần Văn Đạt Thành viên bán chuyên trách  36.000.000 

  Cộng   1.906.340.000 
 
 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

Cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Người thực hiện giao 

dịch 

CĐNB/ 
Quan hệ 

với CĐNB Số lượng Tỷ 
lệ(%) 

Số 
lượng 

Tỷ 
lệ(%) 

Lý do tăng, giảm  

Nguyễn Thiện Tuấn CT.HĐQT 1.149.057 0,804 586.321 0,33 
Bán 700.000 CP; 
nhận 137.264CP 
thưởng. 

Lê Thị Hà Thành Vợ 
CT.HĐQT 0 0 750.000 0,42 

Mua 600.000CP; 
nhận 150.000 CP 
thưởng 

Phạm Thị Bích Vân Vợ Phó 
TGĐ 2.873 0,002  16 0,00 

Bán 2.860 CP; 
nhận 03 CP 
thưởng 

Phan Thị Mai Hương TV.HĐQT 9.500 0,01 0 0 Bán CP 
 
 
 


























































































