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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA SUDICO 

 Kính thưa:  

- Quý vị Đại biểu khách quý;  

- Quý vị Cổ đông SUDICO.  

 Thưa Toàn thể Đại hội,  

  

 Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; thay mặt Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 

(SUDICO), xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO về tình hình 

hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động trong năm 

2013, như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG:  

1. Môi trường kinh tế:  

- Kinh tế thế giới: Năm 2012, với việc tiếp diễn cuộc khủng hoảng nợ công 

Châu Âu cùng với sự sụt giảm tăng trưởng của các cường quốc kinh tế như Mỹ, 

Nhật - nền kinh tế thế giới chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sự khởi sắc.  

- Kinh tế Việt Nam: Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế thế giới; đồng 

thời với việc thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ, lãi suất 

huy động, chí phí vốn, lạm phát trong nước tiếp tục diễn biến ở mức cao đã làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. 

2. Thông tin về nhân sự Hội đồng Quản trị:  

 Ngày 30/6/2012, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đã 

bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SUDICO nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo 

Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012, gồm:  

2.1 Hội đồng Quản trị:  

- Ông Hồ Sỹ Hùng;  

- Ông Đỗ Văn Bình;  

- Ông Nguyễn Phú Cường;  

- Ông Vũ Hồng Sự;  

- Ông Phạm Văn Viết. 

DỰ THẢO 
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2.2 Ban Kiểm soát:  

- Ông Nguyễn Văn Phúc;  

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng;  

- Ông Hoàng Minh Thuận.  

2.3 Thực hiện phân nhiệm:  

 Được sự tín nhiệm giao trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đồng thường niên 

năm 2012; ngay sau Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 

phân nhiệm cụ thể:  

2.3.1 Phân nhiệm trong Hội đồng Quản trị:  

- Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.  

- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị.   

- Ông Phạm Văn Viết - Thành viên Hội đồng Quản trị. 

2.3.2 Phân nhiệm trong Ban Kiểm soát:  

- Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban Kiểm soát.  

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát.   

- Ông Hoàng Minh Thuận - Thành viên Ban Kiểm soát.  

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2012:  

 Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục khủng hoảng, sự diễn biến phức 

tạp của nền kinh tế trong nước, chi phí vốn, lãi suất vay tiếp tục ở mức cao; Hội 

đồng Quản trị sau khi được bầu đã quyết liệt chỉ đạo, sát cánh với Ban Điều hành 

trong việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, xin được báo cáo 

Đại hội về kết quả một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2012, như sau:  

3.1 Về SUDICO (Công ty mẹ):  

- Tổng giá trị đầu tư:    195.255 triệu đồng (thực hiện)/719.671 

triệu đồng (kế hoạch) tương đương 27,1%/kế hoạch năm.  

- Tổng giá trị đầu tư dự án:  195.255 triệu đồng (thực hiện)/703.308 

triệu đồng (kế hoạch) tương đương 27,8%/kế hoạch năm. 

- Tổng giá trị SXKD:   307.742 triệu đồng (thực hiện)/1.018.123 

triệu đồng (kế hoạch) tương đương 30,2%/kế hoạch năm. 

- Tổng doanh thu:   45.053 triệu đồng (thực hiện)/768.000 triệu 

đồng (kế hoạch) tương đương 6%/kế hoạch năm.  

- Tổng Lợi nhuận trước thuế:  (-302.471 triệu đồng thực hiện)/(206.000 

triệu đồng kế hoạch). 
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3.2 Về Công ty con, Công ty liên kết:  

- Tổng giá trị đầu tư:    58.608 triệu đồng (thực hiện)/172.239 triệu 

đồng (kế hoạch) tương đương 34,0%/kế hoạch năm.  

- Tổng giá trị đầu tư dự án:  58.608 triệu đồng (thực hiện)/172.239 triệu 

đồng (kế hoạch) tương đương 34,0%/kế hoạch năm. 

- Tổng giá trị SXKD:   150.871 triệu đồng (thực hiện)/227.383 

triệu đồng (kế hoạch) tương đương 66,4%/kế hoạch năm. 

3.3 Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu SXKD kế hoạch:  

 Hội đồng Quản trị đã làm việc, nghe giải trình về thực hiện kết quả SXKD 

năm 2012 của Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc SUDICO); 

qua đó phân tích, xác định các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc không đạt 

chỉ tiêu SXKD năm 2012, cụ thể:   

3.3.1 Công tác đầu tư: 

- Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do: 

 (i) Thiếu hụt nguốn vốn đầu tư: do tín dụng đầu tư bất động sản vẫn tiếp tục bị 

thắt chặt; 

 (ii) Vướng mắc về thủ tục chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Nam An 

Khánh. 

 (iii) Các dự án nhà ở tại Nam An Khánh chỉ thực sự bắt đầu trong 6 tháng cuối 

năm. 

 (iiii) Việc đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO (4,56 tỷ) 

cũng chưa triển khai do chưa bố trí được vốn. 

3.3.2 Công tác giải phóng mặt bằng: 

 Công tác đền bù GPMT tuy được tháo gỡ một phần thủ tục (đối với di chuyển 

Nghĩa trang An Khánh) song vẫn tiếp tục gặp khó khăn tại các phần còn lại liên 

quan đến thủ tục với Chính quyền, phản ứng tiêu cực của người dân thuộc khu vực 

giải phóng mặt bằng, công tác cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện.  

3.3.3 Công tác kinh doanh – quản lý dịch vụ đô thị: 

- Việc triển khai huy động vốn theo hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư/góp vốn 

tại dự án Nam An Khánh có tổng giá trị 1.200 tỷ đồng và dự án Văn La – Văn Khê 

gặp nhiều khó khăn do giá bất động sản và niềm tin của Nhà đầu tư chưa được hồi 

phục. Kết thúc năm 2012, Tổng doanh thu toàn Tổ hợp đạt 6,7% (58,864  

tỷ/883,483 tỷ); trong đó, Công ty mẹ đóng góp 77% (45,053 tỷ) thông qua kinh 

doanh bán nhà (tầng 2 CT1): 16,257 tỷ; doanh thu dịch vụ mà chủ yếu là cho thuê 

kiosk, cho thuê văn phòng: 19,549 tỷ; và doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, thu 

cổ tức...: 8,893 tỷ. 

- Công tác kinh doanh dịch vụ khu đô thị tiếp tục gặp khó khăn về thỏa thuận 

mức phí đóng góp; giá cho thuê các kiosk có xu hướng giảm theo thị trường; khó 

khăn trong công tác bàn giao cho Tổ dân cư và Chính quyền địa phương. 
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3.3.4 Công tác tài chính: 

- Đã hoàn thành việc ký kết, giải ngân hợp đồng tín dụng trị giá 1.030 tỷ đồng 

với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Á; tuy nhiên, 

nguồn vốn này mới chỉ đáp ứng một phần vốn liên quan hoạt động đầu tư năm 

2012 và thanh toán công nợ nghĩa vụ tài chính phát sinh trước đây của SUDICO.   

- Công tác thu hồi vốn hợp tác đầu tư đã góp tại Dự án khu nhà ở SPM - 

Phường Trường Lưu, Quận 9, T.p Hồ Chí Minh (168 tỷ); dự án Cam Ranh Castus 

Khánh Hòa (24 tỷ) không đạt mục tiêu đề ra do các đối tác không có khả năng thu 

xếp.  

- Trong điều kiện kinh doanh gặp khó khăn, hoạt đồng đầu tư lại bị sức ép lớn 

về chi phí lãi vay trong khi một số dự án chưa có điều kiện phát triển (dự án Hòa 

Hải Đà Nẵng...), chi phí cho hoạt động của SUDICO vẫn phải duy trì (mặc dù đã 

tiết giảm tối đa); việc trích lập dự phòng theo quy định với dự án Hòa Hải Đà Nẵng 

đã ảnh hưởng trực tiếp lên chỉ tiêu lợi nhuận của SUDICO.   

3.3.5 Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết: 

 Trong khó khăn chung, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết cũng 

hết sức khó khăn trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2012 tại Đơn vị; việc 

khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay mới đã ảnh hưởng đến hoạt động của 

Đơn vị trong việc tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư các dự án mới; dự án Gạch nhẹ 

đã phải tạm giãn tiến độ đầu tư. 

 Các nguyên nhân chính nêu trên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD năm 2012 trong đó đặc biệt quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận của 

Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết. 

 Kết quả lợi nhuận đến hết năm 2012: 

- Tổng lợi nhuận trước thuế của Tổ hợp SUDICO: (-303.477 triệu đồng 

thực hiện)/212.926 triệu đồng kế hoạch).  

 Trong đó: 

 Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ:   (-302.471 triệu đồng 

thực hiện/206.000 triệu đồng kế hoạch).  

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012:   

 Trong năm 2012, SUDICO đã tiến hành tổ chức 02 Đại hội đồng cổ đông: 

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 16/4/2012 với mục đích 

miễn nhiệm: 

1.1  Chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với: 

- Ông Phan Ngọc Diệp.  

- Ông Vi Việt Dũng.  

- Ông Đặng Hồng Quang.  
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1.2 Chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với: 

- Bà Nguyễn Thị Sự.  

- Ông Trương Văn Tuấn.  

- Ông Vũ Quốc Huy.  

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 30/6/2012:  

 Ngoài mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua 

những vấn đề thuộc niên độ tài chính năm 2011, Đại hội chính thức bầu ra Thành 

viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 với cơ 

cấu như hiện nay.  

3. Lý do tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng như những đánh 

giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO theo từng giai đoạn trong 6 

tháng đầu năm 2012: Đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo Hội đồng Quản trị 

SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 

30/6/2012 - nên tại Đại hội này Hội đồng Quản trị xin được không trình bày lại.  

Với quan điểm nhìn vào thực trạng để định hướng phát triển, Hội đồng Quản 

trị SUDICO xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng 

Quản trị sau khi được Đại hội bầu ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ 

ngày 30/6/2012, hoạt động sau ngày 30/6/2012.  

4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO sau ngày 30/6/2012:  

4.1 Phân nhiệm trong Thành viên Hội đồng Quản trị:  

 Ngoài nhiệm vụ chung của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, 

quy định tại Điều lệ SUDICO, Hội đồng Quản trị đã tiến hành phân nhiệm chuyên 

trách:  

- Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Phụ trách toàn diện mọi mặt 

hoạt động của Hội đồng Quản trị.  

- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Thay mặt Hội đồng 

Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, tín dụng, 

ngân hàng, định chế tài chính... 

- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị: Chịu trách nhiệm 

chỉ đạo công tác đầu tư, phát triển dự án, công tác thị trường, văn hóa - xã hội...  

- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị: Chỉ đạo công tác tài chính, 

huy động vốn, thu hồi công nợ...   

- Ông Phạm Văn Viết - Thành viên Hội đồng Quản trị: Chỉ đạo công tác pháp 

lý, sửa đổi Điều lệ Công ty, kinh tế - kế hoạch, kiểm toán nội bộ, công bố thông tin 

doanh nghiệp, báo chí truyền thông... 
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4.2 Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT:  

 Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được pháp luật, Điều lệ SUDICO quy 

định, triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2012, trong 6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng Quản 

trị đã tiến hành:  

- Số cuộc họp:     9 cuộc họp Hội đồng Quản trị.  

- Số lượng Nghị quyết ban hành: 55 Nghị quyết.  

- Số lượng Quyết định ban hành:  68 Quyết định.  

 Trong đó các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được ban 

hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 5/5 Thành viên Hội 

đồng Quản trị.  

4.3 Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng Quản trị - Hội 

đồng Quản trị thực hiện việc chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Điều 

hành,  Bộ máy chuyên môn: 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông 

qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.  

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng Quản trị.  

- Chỉ đạo, giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn SUDICO liên quan hoạt động 

đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong 

hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các 

nhà đầu tư, các Định chế tài chính.  

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn SUDICO; việc triển 

khai tinh giản, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.  

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2012; tiến độ thực hiện 

đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; 

giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.  

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về 

việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ 

trương khác nói chung. 

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi 

trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với 

người lao động.  
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4.4 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2012:  

- Về thực hiện Kế hoạch SXKD 2012:  Như đã trình bày ở trên. 

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:   Đã lựa chọn Ernst & Young Việt 

Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 - Đây là đơn vị kiểm toán 

nằm trong danh sách đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Về sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ: Đã thực hiện sửa đổi, bổ sung nội 

dung Điều lệ SUDICO theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.  

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013: 

 Trên cơ sở nhận định những khó khăn trong năm 2013 ảnh hưởng đến hoạt 

động SXKD của SUDICO như nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu khởi sắc, nền 

kinh tế Việt Nam tiếp tục được Chính phủ điều hành bởi chính sách tài chính - tiền 

tệ thận trọng, chi phí vốn vay tiếp tục ở mức cao, nguồn tiền cung cho triển khai 

các dự án BĐS chưa rõ ràng, năng lực thanh toán trực tiếp không qua vốn vay của 

Nhà đầu tư, người mua nhà thấp...đồng thời trên cơ sở xác định những yếu tố nội 

tại tạo năng lực của SUDICO trong tương quan so sánh với các doanh nghiệp BĐS 

khác như có được sự đồng thuận, tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, sự đồng 

thuận cùng quan điểm tập trung phát triển SUDICO của các Thành viên Hội đồng 

Quản trị, những nhân tố về năng lực đội ngũ cán bộ điều hành về kinh nghiệm, về 

tri thức, về cái tâm hướng tới tầm nhìn vì cái chung là sự đi lên, sự phát triển của 

SUDICO, Hội đồng Quản trị xác định định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 

2013, cụ thể:  

1. Về công tác tổ chức, xây dựng thể chế:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy Tổ hợp SUDICO; 

- Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới quy định, quy trình, quy 

chế tác nghiệp nhằm đảm bảo tính chính danh, tính tuân thủ, tính phân quyền chủ 

động trong công việc với từng chức danh quản lý trong Bộ máy điều hành trên 

nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng; đồng thời nghiên cứu, xây 

dựng cơ chế về động lực vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, 

phát huy năng lực, sở trường đóng góp công sức cho sự phát triển đi lên của Tổ hợp 

SUDICO nói chung, SUDICO nói riêng.  

- Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa khâu 

Quản trị và khâu Điều hành.  

2. Về quan điểm kinh doanh:  

- Tập trung mọi nguồn lực về vốn chủ sở hữu, vốn vay cho việc thực hiện các 

dự án có thể mang lại doanh thu ngay sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư - kiên quyết 

không đầu tư dàn trải, đọng vốn vào những dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh sau 

giai đoạn đầu tư vốn.  
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- Quan hệ, giữ uy tín với các Ngân hàng, Định chế tài chính đang, sẽ quan hệ; 

chủ động làm việc, đề xuất các phương án về gia tăng hạn mức vay vốn để đầu tư 

dự án trong năm 2013, đồng thời thực hiện phương án huy động vốn gián tiếp cho 

triển khai bán sản phẩm dự án thông qua nghiệp vụ Ngân hàng, Định chế tài chính 

ký Thỏa thuận hợp tác với SUDICO trong việc cấp tín dụng cho người mua.  

- Xem xét, tính toán, thực hiện chuyển nhượng dự án do SUDICO làm chủ đầu 

tư nếu thấy cần thiết nhằm giảm áp lực công nợ, chi phí lãi vay.  

3. Về chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:  

 Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, căn cứ 

tình hình thực tế diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô trong nước, thực trạng Tổ hợp 

SUDICO -  Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành triển khai Nghị quyết Đại hội, thực hiện 

các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành, Người đại diện phần vốn 

SUDICO tại các doanh nghiệp, các đơn vị trong Tổ hợp SUDICO - cụ thể hóa bằng 

các Nghị quyết, các Quyết định chi tiết về từng mảng công tác gồm: 

- Đầu tư dự án, đầu tư tài chính; 

- Giải phóng mặt bằng; 

- Kinh doanh - quản lý dịch vụ đô thị; 

- Tài chính - kế toán; 

- Hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết; 

- Hoạt động của Người đại diện vốn SUDICO đầu tư ra bên ngoài. 

 Mục tiêu từ năm 2013, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt 

mục tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.  Hội đồng Quản trị 

xác định đây là áp lực về sự tin tưởng của Đại hội đồng thời là trách nhiệm, nghĩa 

vụ của từng Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám 

đốc SUDICO cũng như toàn thể các cán bộ quản lý trong Tổ hợp SUDICO nói 

riêng; các đơn vị trong Tổ hợp SUDICO, CBCNV Tổ hợp SUDICO nói chung.  

 

 Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị SUDICO trong năm 2012 

và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2013.  Kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2013 của SUDICO thông qua.  

 Trân trọng cám ơn.  

 

Nơi nhận:  
- Như kính thưa; 

- Đảng ủy SUDICO; 

- TV HĐQT, TV BKS; 

- Lưu: VT, VPHĐQT. 


