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-----------  ---------- 

                      Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

  

 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 

Năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, thuộc nhóm những nước có mức tăng trưởng 

dẫn đầu Châu Á. Các tổ chức kinh tế quốc tế nhận định Việt Nam sẽ tiếp đà tăng trưởng trong tương 

lai. 

Thị trường bất động sản cũng được hưởng lợi nhờ nền tảng vĩ mô ổn định. Thu nhập người dân 

ngày càng tăng lên, nhu cầu được thụ hưởng cuộc sống tiện nghi, không gian sống hiện đại, đẳng cấp 

tại những khu vực có vị trí đắc địa ngày càng lớn. 

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) đã có 

một năm kinh doanh và phát triển dự án thành công. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 10.414 tỷ 

đồng, gấp gần 7 lần năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2016 

và hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra. 

Dự án Vinhomes Gardenia đã bàn giao phần lớn trong năm 2017 và đóng góp chủ yếu vào mức 

tăng trưởng doanh thu. Với các ưu điểm về vị trí, thiết kế và hệ thống tiện ích, Dự án đã nhanh chóng 

trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản ngay tại thời điểm ra mắt và tiếp tục mở bán thành 

công trong các đợt tiếp theo. 

Một dự án quan trọng khác của Công ty là Vinhomes Skylake cũng đang trong quá trình xây 

dựng và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường. 

Bên cạnh đó, khu đô thị Vinhomes Riverside sau 5 năm đi vào vận hành vẫn giữ vững danh 

tiếng là Khu đô thị "đáng sống bậc nhất Việt Nam" với quy mô hơn 3.000 cư dân. Công ty liên tục 

đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng tiện ích và gia tăng hoạt động gắn kết cộng đồng nhằm duy trì, củng 

cố đẳng cấp sống hàng đầu Việt Nam của Vinhomes Riverside. 

Trong lĩnh vực dịch vụ, Trung tâm Ẩm thực & Hội nghị Quốc tế Almaz (“Trung tâm Almaz”) 

đã có một năm kinh doanh sôi động, dần khẳng định là trung tâm ẩm thực đẳng cấp, địa điểm tổ chức 

các sự kiện, hội nghị quan trọng và các hoạt động vui chơi giải trí cao cấp tại Hà Nội.  

Với những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển và ra mắt các dự án mới, cùng với các 

chính sách bán hàng linh hoạt, gia tăng tiện ích cho các cư dân, trong năm 2017, Công ty đã tiếp tục 

khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường, tạo tiền đề vững chắc cho sự bứt phá ở các năm tiếp theo.  

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 

Trong năm 2017, HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau: 

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra, 

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy 

định, 

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào 

ngày 31/05/2017, 

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy 

định, và 

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017. 
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Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết gồm các nội dung chính như sau: 

- Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; 

-  Phê chuẩn các thay đổi về nhân sự; 

-  Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư; và 

-  Cử người đại diện quản lý vốn góp trong các công ty đầu tư. 

3. Định hướng hoạt động năm 2018 

Kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2018 bao gồm: vận hành và quản lý tốt Khu đô thị 

Vinhomes Riverside, Vinhomes Gardenia, cũng như Trung tâm Almaz; tiếp tục triển khai dự án tổ 

hợp căn hộ, thương mại, văn phòng Vinhomes Skylake tại Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, để đảm bảo lịch bàn giao dự kiến vào năm 2019; và tìm kiếm các dự án Bất động 

sản khác có tiềm năng tốt để đầu tư. 

Với những dự báo lạc quan cho nền kinh tế, cũng như đánh giá tích cực về nhu cầu của phân khúc 

căn hộ, biệt thự, đặc biệt tại các dự án có vị trí đắc địa, không gian sống tiện ích tại Hà Nội, năm 

2018, Công ty sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh, nguồn lực sẵn có để hoàn thành các chỉ tiêu, kế 

hoạch đã đặt ra và đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng Công ty. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thiếu Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội 


