




3 
 

-  KDC An Bình mở rộng: còn 07 hộ dân (diện tích 9.493,4m
2
) chưa bàn giao mặt 

bằng, Công ty tiếp tục làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao 

mặt bằng và nhận đất tái định cư; tiếp tục theo dõi Sở Tài nguyên & Môi trường 

hoàn tất chuyển tên trên GCNQSDĐ đối với 05 lô biệt thự tại KDC An Bình. 

V. Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

- Tập trung thi công, hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, duy tu sửa chữa 

các hạng mục tại KCN Giang Điền, bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp thoát 

nước, chiếu sáng, san nền các lô đất và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Đang triển khai thi công Nhà máy xử lý nước thải số 2 (giai đoạn 1) với công suất 

4.500m
3
/ngày đêm, dự kiến cuối quý III.2019 hoàn tất và đi vào hoạt động. 

- Hoàn tất thi công các nhà xưởng B1-B5 đáp ứng nhu cầu tiếp thị, kinh doanh; đang 

triển khai thi công các nhà xưởng C1, C2, C3, dự kiến hoàn tất đầu quý II.2019. 

- Hoàn tất thi công đường giao thông tuyến đường nối KCN Giang Điền với đường Võ 

Nguyên Giáp, đang thi công cầu bắc qua sông Buông và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Hoàn tất thi công 07 căn biệt thự cùng với hệ thống điện và chiếu sáng khu vực tại 

Khu dân cư An Bình mở rộng. 

Mặc dù ảnh hưởng bởi thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, cấp phép, công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài và một số điều kiện khách quan khác, công tác đầu 

tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2018 cũng đã có những cố gắng đáng ghi nhận, 

cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra; giá trị thực hiện cả năm là 298,2 tỷ đồng, đạt 101,23% 

kế hoạch đề ra (294,6 tỷ đồng). 

VI. Các nội dung khác: 

 + Tình hình cổ đông của Công ty: tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng số cổ đông 

của Công ty là 93 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức (nắm giữ 81% tổng số cổ 

phần) và 91 cổ đông là cá nhân. 

 + Trong tháng 12/2018, Công ty đã hoàn tất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 

bằng tiền với tỷ lệ 4% mệnh giá cổ phần. 

 + Thành lập liên doanh với Công ty Sanki: thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành làm việc, thương thảo với đối tác 

Sanki-S và đang trong giai đoạn thực hiện các bước cuối cùng chuẩn bị cho việc thành lập. 

 + Tuyển dụng mới 04 nhân sự, điều động, sắp xếp nhân sự có chuyên môn phù hợp 

cho từng vị trí công việc, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo/ huấn luyện cho CBNV để đáp 

ứng yêu cầu công việc.  

 + Thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại Cao ốc Sonadezi và KCN Giang Điền theo kế hoạch đề ra và theo nhu cầu thực tế. 

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

I. Một số chỉ tiêu SXKD chính:        

          (Đơn vị tính: đồng) 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2019      

1 Vốn điều lệ 500.000.000.000 

2 Tổng doanh thu 269.684.000.000 

3 Tổng chi phí 199.829.000.000 
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4 Lợi nhuận trước thuế 69.855.000.000 

5 Thuế TNDN 13.971.000.000 

6 Lợi nhuận sau thuế 55.884.000.000 

7 Tỷ suất LNST/VĐL 11,2% 

8 Trích lập các quỹ 11.147.471.442 

9 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 44.736.528.558 

II. Kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các sản phẩm chính: 

STT Nội dung Chỉ tiêu 

1 Khu công nghiệp Giang Điền 

- 

Đất công nghiệp  

- Ký bản thỏa thuận 

- Ký hợp đồng 

 

05 ha 

05 ha 

- Nhà xưởng cho thuê/chuyển nhượng 
11 nhà xưởng 

(48.864m
2
) 

2 Cao ốc Sonadezi 

- Văn phòng cho thuê mới 1.750m
2
 

- Tái ký VP cho thuê 6.076m
2
 

3 KDC An Bình 

- Nhà, Biệt thự 03 căn 

III. Kế hoạch triển khai các dự án: 

 
STT 

Nội dung công việc Kế hoạch năm 2019 

I 
Dự án Khu dân cƣ dịch 

vụ Giang Điền 
 

1 
Công tác bồi thường và 

nhận bàn giao mặt bằng 

Tiếp tục thực hiện xuyên suốt năm 2019. Dự kiến giá trị 245 tỷ 

đồng, diện tích nhận bàn giao 68,8ha. 

2 Lập phê duyệt dự án đầu tư 
Hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư 

trong tháng 4 năm 2019. 

3 Công tác xin giao đất Thực hiện từng phần trong năm 2019 và 2020 

II Dự án KCN Giang Điền  

1 Công tác cưỡng chế 
Hoàn thành trong tháng 4 năm 2019 (diện tích mặt bằng 

9.779m
2
) 

2 
Công tác xin thuê đất với 

diện tích 71,8ha 

Hoàn thành ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy CNQSDĐ trong 

Quý III năm 2019 

3 
Công tác xin thuê đất 

16.171m
2
 còn lại 

- Thực hiện các hồ sơ thủ tục xin thuê đất.  

- Ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy CNQSDĐ trong năm 2020 

4 
Công tác điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch 1/2000 
Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/2000 cuối Quý III.2019 
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III KDC An Bình mở rộng  

1 Công tác cưỡng chế 
- Hoàn tất công tác cưỡng chế 07 hộ cuối Quý IV.2019 

(diện tích mặt bằng 9.493,4m
2
) 

IV 
KCN Giang Điền mở 

rộng 
Tiếp tục thực hiện các công tác chuẩn bị dự án 

IV. Kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

          (ĐVT: triệu đồng) 

STT Tên công trình/hạng mục 
KH giá trị 

năm 2019 
Nội dung thực hiện 

I Khu công nghiệp Giang Điền 124.400  

1 
Hệ thống đường giao thông, 

thoát nước mưa, nước thải 
59.350 

Tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các hạng mục 

phụ trợ theo nhu cầu thực tế. 
2 Hệ thống cấp nước 13.600 

3 Hệ thống chiếu sáng 3.950 

4 
Nhà máy xử lý nước thải số 2 – 

Giai đoạn 1 
47.500 + Hoàn thành thi công Tháng 9/2019. 

II 

Dự án tuyến đƣờng kết nối 

KCN với đƣờng Võ Nguyên 

Giáp 

34.100 

+ Hoàn tất thi công đường, cầu qua sông Buông 

trong Quý I.2019. 

+ Chưa triển khai hạng mục cổng chào trong 

năm 2019. 

+ Thi công các hạng mục phụ trợ khác. 

III Dự án cụm nhà xƣởng B, C  32.000 
Hoàn thành thi công các nhà xưởng C1, C2, C3 

trong tháng 4/2019 

IV 
Dự án cụm nhà xƣởng mới lô 

02 và lô 18 
43.000 

- Triển khai thi công các nhà xưởng từ số 01 

đến số 12. 

 Tổng cộng 233.500                                                                                                                                                                        

 Qua thực tế tiếp thị kinh doanh và đánh giá tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng 

đối với sản phẩm nhà xưởng có chiều hướng gia tăng. Do đó, trong năm 2019 và các năm 

tiếp theo, Công ty sẽ tập trung phát triển các nhà xưởng cho thuê/chuyển nhượng theo 

hướng tăng tỷ trọng diện tích nhà xưởng trên diện tích đất công nghiệp còn lại tại KCN 

Giang Điền. Chiến lược này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách 

hàng mà còn nhằm đảm bảo duy trì nguồn doanh thu hàng năm của Công ty. 

C. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN: 

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Công ty, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thông 

qua các kênh truyền thông, quảng cáo đồng thời hoàn thiện các công cụ tiếp thị; 

phát triển quan hệ hợp tác, đối tác và chăm sóc khách hàng kết hợp xúc tiến đầu tư 

nước ngoài hướng đến các đối tượng khách hàng tiềm năng. 

- Phát triển nhà xưởng xây dựng sẵn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng song 

song với từng bước phát triển các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.  

- Chú trọng công tác đào tạo CB.NV nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án của Công ty.  




