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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

01/2022/BC-BĐH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
 

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU 2021: (Hợp nhất) 

- Tổng tài sản là 9.797 tỷ đồng, giảm 14,2 % so với năm 2020. 
- Vốn điều lệ là 3.664 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2020. 
- Vốn chủ sở hữu là 5.033 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2020. 
- Doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.683 tỷ đồng, tăng 83,3% so với năm 2020 và vượt 12,1% 

so kế hoạch.  
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt 242 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2020 và 

vượt 5,2% so với kế hoạch. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU: 

2.1. Công tác bán hàng: 
- Bất động sản dân dụng vẫn là loại hình sản phẩm chủ lực. Các dòng sản phẩm Carillon đã 

được khách hàng nhận diện rõ, tỷ lệ bán và hấp thụ của thị trường tốt; hai dòng sản phẩm 
Charmington (cao cấp) và Jamona (phức hợp) đã dần được thị trường nhận diện theo đúng 

định hướng chiến lược. 

- Trước những khó khăn về mặt pháp lý, các sản phẩm mới được mở bán mới trong năm 

2021 của công ty chưa nhiều, chủ yếu tiếp tục bán hàng từ các dự án Jamona Heights, Tân 
Vạn, Carillon 5, Carillon 7, … 

- Trong năm 2021 Công ty cũng đã bán 5 thửa đất Thanh Đa, lũy kế đến hiện tại đã bán 8/18 

thửa tương ứng với diện tích là 26.103,4 m2/ 44.319,5 m2. Tiếp tục giải phóng tích sản 
các thửa còn lại để thu về dòng tiền và lợi nhuận về cho công ty trong thời gian tới. 

- Tăng cường tìm kiếm và phát triển cho thuê sản thương mại các dự án của công ty, tỷ lệ 
cho thuê bình quân trong năm qua đạt 71%. 

- Xây dựng các chương trình bán hàng cho các sản phẩm linh hoạt, phù hợp với tiến độ pháp 
lý của từng dự án. 

- Đẩy mạnh môi giới lẻ bên ngoài, song song tìm kiếm sản phẩm phù hợp đẩy mạnh kinh 
doanh phân tán tăng nguồn thu. 

2.2. Công tác tài chính: 
- Trong năm 2021, TTC Land tiếp tục chủ động nguồn vốn huy động đảm bảo tài trợ cho 

các dự án của công ty. 



- Thường xuyên tạo quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng và một số quỹ đầu tư nhằm đa dạng 
hóa và chủ động nguồn vốn công ty. 

- Kiểm soát dòng tiền đảm bảo thanh khoản toàn hệ thống, thường xuyên thực hiện tiết kiệm 
chi phí hoạt động của toàn công ty. 

- Cập nhật rà soát thực hiện chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

- Giá cổ phiếu SCR đạt mức giá 23.100 đồng/cp vào ngày 31/12/2021, tăng hơn 2,5 lần so 

với đầu năm. 

- Kiểm soát dòng tiền đảm bảo thanh khoản toàn hệ thống.  

- Cơ cấu tinh gọn các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty Phước Tân. 
 Đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng được 60% cổ phần Công ty Cổ phần Hoa Đồng. 

2.3. Công tác kiểm tra kiểm soát: 
- Công tác kiểm tra kiểm soát là cấu phần quan trong hoạt động của hệ thống kiểm toán nội 

bộ công ty, các thủ tục kiểm tra kiểm soát luôn được áp dụng xuyên suốt ở cả 3 lĩnh vực 
gồm: giám sát, tư vấn và hỗ trợ ban điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. 

- Trong năm 2021, công tác kiểm tra kiểm soát đã triển khai đến từng đơn vị phòng, ban, 
các ban quản lý dự án và các công ty trực thuộc, qua đó các sai sót xẩy ra trong quá trình 
hoạt động đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, đồng thời có những đề xuất, cảnh 
báo nhằm không để xẩy ra rủi ro lặp lại trên trong các hoạt động của Công ty. 

2.4. Công tác tái cấu trúc mô hình hoạt động: 
- Ban hành sơ đồ tổ chức nhân sự công ty theo chuyên môn hóa và tinh gọn bộ máy. 

- Thực hiện rà soát đánh giá năng lực, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với trình độ chuyên 

môn, tinh gọn bộ máy nâng cao quản trị điều hành công ty. 

- Rà soát ban hành hệ thống cấp bậc chức vụ, hệ thống chức danh Công ty. Tối ưu các quy 

trình hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban điều hành, kiện toàn bộ máy nhân 

sự công ty theo cơ cấu tổ chức mới. 

- Rà soát hệ thống văn bản lập quy của công ty, điều chỉnh, bổ sung, song song cắt giảm số 

lượng văn bản lập quy không còn phù hợp. Trong đó chú trọng cập nhật và ban hành các 

quy trình lõi phục vụ cho hoạt động điều hành của toàn công ty. 

- Trong năm đã điều chỉnh và xây dựng tổng cộng 97 văn bản lập quy theo kế hoạch và bổ 

sung thêm 18 văn bản lập quy mới đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty. 

- Thường xuyên cập nhật mới các văn bản pháp luật, các nghị định, thông tư của Nhà nước 

đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật.  

- Rà soát toàn bộ danh mục tài sản, công cụ lao động và các tài khoản, giảm tỷ lệ tài sản có 

không sinh lời đề xuất kế hoạch khai thác, sử dụng hoặc thanh lý. 

- Cơ cấu tinh gọn các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả. 

- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng chi phí đúng mục đích và đủ nhu cầu. 

 



2.5. Công tác quản lý nhân sự và đào tạo: 
- Trong năm 2021 chủ yếu tổ chức các khóa đào tạo hội nhập cho nhân sự mới. Các chương 

đào tạo nâng cao nghiệp vụ tạm ngưng do ảnh hưởng dịch Covid -19. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Tự hào TTC đợt 1, đợt 2. Tỷ lệ nhân sự 

tham gia và hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu cầu ~100%. 

- Tổ chức chương trình thi tìm hiểu VBLQ tháng 7/2021 và đợt 2 tháng 12/2021 để giúp 

CBNV nắm và hiểu hơn hệ thống VBLQ công ty. 

- Đánh giá KPIs nhân sự toàn công ty hàng quý. 

2.6. Công tác xúc tiến đầu tư, công tác quản lý và phát triển dự án:  
- Panomax: Đang triển khai thủ tục pháp lý xin phép xây dựng 8 tầng lô J, K và thủ tục giao 

đất bổ sung cho lô K. 

- Carillon 7: Đã hoàn tất công tác xây dựng và bàn giao nhà, đang hoàn tất công tác cấp số 

nhà. 

- TTC Plaza Đức Trọng: Hoàn tất công tác thi công và quyết toán thi công tổng thầu Phước 

Thành, sẵn sàng khai trương. 

- Charmington Tamashi: Đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh GCNĐT, gia hạn tiến độ Dự án thì đã 

hoàn tất lấy ý kiến các sở ban ngành thuận cho triển khai dự án, UBND thành phố Đà Nẵng 

đã họp và cơ bản đồng thuận chủ trương. 

- Charmington Tân Sơn Nhất: Hoàn tất phương án hợp tác phát triển, đã nộp hồ sơ lên UBND 

TP xin ý kiến về sự phù hợp của việc sử dụng đất an ninh quốc phòng. 

- Charmington Dragonic: hiện tại đã hoàn tất lấy ý kiến lần 1 các sở ngành, hoàn tất hồ sơ 

thẩm định tại sở KHĐT, đã trình UBND lấy ý kiến lần 2 các sở ngành. Hoàn tất đăng ký 

kế hoạch sử dụng đất 2021. 

- Charmington Iris: đang chờ chủ trương cấp lại GPXD. 

- Hoa Đồng (Jamona Golf & Life): Hoàn tất bồi thường 100% mặt bằng các hộ dân, thống 

nhất tái định cư tại chỗ với 02 tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng: Miếu và Thánh thất. 

- Tích sản Thanh Đa: hoàn tất GCN cho 01 thửa còn lại trong số 18 thửa đất Thanh Đa.  

- Về công tác cấp sổ: trong năm 2021 đã cấp GCN được cho tổng cộng 605 căn, trong đó 

Jamona City 403 căn, Belleza 16 căn, Jamona Golden Silk 67 căn, Jamona Home Resort 

36 căn, Carillon 3 là 83 căn. 
2.7 Chuẩn hoá công nghệ thông tin: 

- Hoàn thiện hệ thống ERP, Quản lý tiền và dòng tiền; Quản lý Ngân sách; Quản lý vay-cho 
vay; Báo cáo tài chính; Tích hợp E-Invoice. 

- Khai thác và ứng dụng hiệu quả hệ thống E-office – HRM. 

- Phần mềm quản lý tòa nhà: Phối hợp các đơn vị thanh toán VNPAY bổ sung kênh thanh 

toán cho cư dân; Triển khai 100% checklist vận hành, bảo trì bảo dưỡng lên hệ thống ở các 

tòa nhà M quản lý. 



- Triển khai đưa vào sử dụng thiết bị tưởng lửa (Firewall), cân bằng tải (Load balance) mới 

cho hệ thống. 

- Tiến hành bảo trì hệ thống tổng đài của Công ty. 

- Triển khai công tác hệ thống thông tin, phục vụ cho việc làm việc WFH của toàn Công ty 

đảm bảo hoạt động của công ty vận hành xuyên suốt. 

 

2.8 Công tác truyền thông thương hiệu: 

- Rà soát, gia hạn và đăng ký bảo hộ mới toàn bộ các nhãn hiệu thuộc thương hiệu TTC 

Land. 

- Thực địa rà soát và cập nhật thường xuyên các hạng mục nhận diện thương hiệu (CIP) của 

Công ty để thay đổi mới, nâng cao nhận diện thương hiệu TTC Land tại các Văn phòng, 

tòa nhà TTC Land. 

- Rà soát định kỳ, chăm sóc và quản trị thường xuyên các kênh truyền thông website, 

fanpage, youtube, … để luôn cập nhật thông tin kịp thời đến đối tác, khách hàng, CBNV. 

- Truyền thông PR, IR những nội dung tích cực của công ty trên các phương tiện truyền 

thông, đặc biệt là các báo uy tín nhằm cung cấp thông tin bổ ích đến nhà đầu tư, góp phần 

nâng cao thị giá cổ phiếu. 

 

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022:  

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 2022: 

- Tổng tài sản: 11.376 tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2021 
- Vốn chủ sở hữu: 6.192 tỷ đồng, tăng 23,0% so với năm 2021 
- Vốn điều lệ: 4.653 tỷ đồng, tăng 27,0% so với năm 2021 
- Doanh thu thuần: 2.135 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2021 
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2021 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

Trong năm 2022, thực hiện tiếp tục theo định hướng “Vừa củng cố, vừa phát triển” và mục tiêu 
kế hoạch kinh doanh mà của HĐQT TTC Land đã giao, Ban Điều hành đề xuất các giải pháp triển 
khai cụ thể như sau: 

2.1. Giải pháp Kinh doanh bán hàng:  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm dự án dự kiến trong năm 2022 như 

Panomax, Tamashi, Selavia, Jamona Heights, Charmington Iris,… Xây dựng các chương 

trình bán hàng linh hoạt, phù hợp với tiến độ pháp lý của từng dự án, sử dụng các chiến 

thuật, chiến lược bán hàng thông minh, giảm thiểu tối đa chi phí bán hàng. 

- Phát triển kinh doanh cho thuê STM, trong đó tập trung duy trì chăm sóc hệ khách hàng 

cũ, có chính sách giữ chân khách hàng, chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng thuê mới, 

nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các sàn như: STM TTC Plaza Đức Trọng, Belleza, Jamona 



Heights. Triển khai tìm kiếm khách cho thuê tại các dự án mới như: STM Tân Sơn Nhất; 

STM Tamashi Đà Nẵng. 

- Ứng dụng CRM & các giải pháp bán hàng tương tác trên CRM. 

- Ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động Marketing và kinh doanh bán hàng. 

- Xây dựng chiến lược Marketing, chăm sóc khách hàng & hậu mãi xuyên suốt trong toàn 

bộ quy trình bán hàng.  

- Thanh hoán các tích sản tồn để tập trung nguồn lực phát triển các dự án hiện hữu một cách 

hiệu quả. 

- Đa dạng hóa kênh phân phối, thông qua TTC Land S, sàn liên kết, cộng tác viên… chọn 

lọc các đại lý bán hàng, sàn liên kết có quy mô và uy tín nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng 

theo mô hình kinh doanh mới. 

- Ngoài ra, cần nghiên cứu tìm kiếm để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp, đồng thời 

có giải pháp hỗ trợ tài chính cho các khách hàng thông qua các gói tài trợ từ Ngân hàng. 

2.2. Giải pháp tài chính: 

- Chú trọng kiểm soát rủi ro thanh khoản, tập trung cân đối dòng tiền hàng ngày, tuần, tháng, 
quý, năm nhằm tăng cường an toàn thanh khoản cho toàn công ty. Đề xuất những giải pháp 
để đảm bảo nguồn thu như kế hoạch đề ra. 

- Đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để thực 
hiện việc huy động vốn tài trợ dự án. Tăng cường mở rộng hạn mức tín dụng tại các ngân 
hàng có room tín dụng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV… 

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. 

- Thực hiện tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 14% với tổng giá trị dự kiến 718 tỷ đồng. 

- Thực hiện phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) dự kiến tỷ lệ 5%. 

- Đàm phán với các nhà thầu ứng vốn thi công trước, tận dụng sử dụng room tín dụng của 
nhà thầu, thanh toán tiền thi công bằng phương thức hợp tác nhận sản phẩm. 

- Thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình biến động kinh tế thị trường, chính sách của 
Ngành bất động sản để xây dựng kế hoạch ngân sách Công ty và Chiến lược phát triển theo 
các kịch bản phù hợp, toàn diện… 

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị tài sản để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, 
hiệu quả tài sản toàn công ty. 

- Cân đối việc chuyển nhượng một số dự án, tài sản hoặc chiết khấu dòng thu nhằm tối ưu 

hóa nguồn vốn của công ty. 

- Thực hiện công tác kiểm soát sử dụng chi phí hoạt động đúng mục đích, đủ nhu cầu góp 
phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. 

- Cân đối, điều phối lợi nhuận đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; Định kỳ hàng quý thực 
hiện kiểm tra, rà soát BCTC của TTC Land & các công ty thành viên. 

- Tăng cường hoạt động IR, tuân thủ công bố thông tin, các nguyên tắc quản trị theo quy 
định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM,… đảm 
bảo minh bạch, kịp thời cho các cổ đông, nhà đầu tư. 



- Tích cực tìm kiếm liên kết với các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư bất động sản lớn trong và 
ngoài nước nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và hợp tác đầu tư. 

- Thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới của Nhà nước về thuế, kế toán tài 
chính để điều chỉnh cho phù hợp. 

2.3. Giải pháp phát triển dự án và quỹ đất: 

- Tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án đang triển khai để đưa vào kinh doanh, xây dựng 
cho kế hoạch 2022 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo như: Panomax, Charmington 

Dragonic, TTC Plaza Đức Trọng, Chamington Tamashi, Jamona Golf & life, Charmington 
Iris, Charmington Tân Sơn Nhất. 

- Đảm bảo tốt hiệu quả, chất lượng & tiến độ của các dự án thông qua công tác lực chọn các 
Đơn vị Tổng thầu uy tím, đủ năng lực; xây dựng đội ngũ Ban QLDA có kinh nghiệm 
chuyên môn tốt; đảm bảo giám sát dự án độc lập, khách quan. 

- Cần chấn chỉnh kiểm tra đánh giá năng lực Nhà thầu từ giai đoạn lựa chọn nhà thầu và yêu 
cầu lựa chọn Ngân hàng uy tín để thực hiện bảo lãnh tạm ứng. Tăng cường mức độ chế tài 
đối với các Nhà thầu thi công vi phạm về tiến độ, chất lượng ngay từ lần đầu tiên. 

- Xây dựng lộ trình pháp lý dự án cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp 
luật nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả của dự án khi triển khai. 

- Tiếp tục tìm kiếm những dự án thuộc các khu đô thị vệ tinh ven Tp.HCM như Đồng Nai, 
Long An, nơi có đầu tư hạ tầng mạnh từ Nhà Nước, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng, 
thời gian triển khai nhanh để M&A. 

2.4. Giải pháp về hậu mãi, quản lý tòa nhà: 

- Chuẩn hóa quy trình quản lý vận hành tòa nhà: Rà soát cập nhật hệ thống văn bản lập quy, 
sát với thực tế, đặt biệt các tài liệu về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình quản 
lý vận hành tòa nhà. 

- Tiếp tục cải tiến hệ thống công nghệ nhằm chuyên nghiệp trong công tác quản lý vận hành 
tòa nhà, hỗ trợ cư dân trong các yêu cầu về phản ánh, thông báo phí, thu chi .... một cách 
chính xác, nhanh chóng. Phát triển thêm các dịch vụ tiện ích trong ứng dụng, tạo giá thị 
tăng thêm cho khách hàng.  

- Đẩy mạnh hệ thống checkpoint giám sát nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ của tòa nhà. 

- Thường xuyên đào tạo nhân viên, đảm bảo các nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
am hiểu đầy đủ các quy trình quy định quản lý tòa nhà. Trong đó đặc biệt chú trọng đào 

tạo đội ngũ kỹ thuật hiểu nắm rõ quy trình vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà, đảm bảo an 
toàn hoạt động trong tòa nhà. 

2.5. Giải pháp chính sách - nhân sự: 

- Nâng cao năng suất lao động qua công tác giao và đánh giá các chỉ tiêu KPI hàng 
tháng/quý/năm và có chế độ khuyến khích kịp thời. 

- Triển khai đánh giá và lập danh sách nhân sự kế thừa cho các vị trí quản lý, vị trí then chốt. 

Xây dựng và thực hiện, theo dõi hiệu quả đào tạo đối với đội ngũ nhân sự kế thừa. 

- Kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty theo Cơ câu tổ chức mới, đồng thời tạo môi trường làm 
việc năng động, chế độ đãi ngộ tương xứng để giữ chân nhân tài . 



- Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu, chuyên biệt về lĩnh vực BĐS, 

cử và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý tham gia xuyên suốt chương trình đào tạo quản lý 

cấp trung & quản lý cấp cao. 

- Rà soát, cập nhật hệ thống Văn bản lập quy phù hợp với định hướng phát triển mới. 
2.6. Giải pháp quản lý hệ thống: 

- Hoàn thiện hệ thống vận hành CRM, chú trọng mảng bán hàng và theo dõi chăm sóc khách 

hàng. 

- Tiếp tục vận hành hệ thống ERP vào hoạt động điều hành quản trị công ty, trong đó tập 

trung: Quy trình kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí dự án bất động sản. Roll out tiếp tục 

cho các công ty con có nhu cầu sử dụng ERP. Mở rộng tính năng theo nghiệp vụ phát sinh 

và nhu cầu quản lý của người dùng. 

- Triển khai Quản lý công việc, quản lý tiến độ dự án BĐS trên hệ thống TTC E-Office 
Renovation mới. 

- Nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý vận hành tại các tòa nhà chung cư nhằm hỗ trợ cư 

dân trong các yêu cầu về phản ánh, thông báo phí, thu chi … một cách chính xác, nhanh 
chóng. Phát triển thêm các dịch vụ tiện ích trong ứng dụng, tạo giá trị tăng cho khách hàng. 

- Triển khai các chính sách bảo mật đảm bảo an toàn vận hành hệ thống dữ liệu Công ty. 

2.7. Giải pháp phát triển thương hiệu TTC Land: 

- Triển khai xây dựng và đồng nhất nhận diện thương hiệu TTC Land trên thị trường, đồng 
thời đồng bộ nhận dạng thương hiệu các Công ty thành viên trên toàn hệ thống.   

- Đối với hoạt động marketing: tạo ra sự khác biệt về thông điệp truyền thông, hình ảnh sản 
phẩm và cách thức triển khai đối với từng dự án nhằm tạo ra được hiệu ứng truyền thông 
qua đó quảng bá thương hiệu chủ đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm và thu hút khách 
hàng quan tâm đến sản phẩm. 

- Tăng tần suất Số lượng SPDV của Công ty xuất hiện trong các chương trình, sự kiện, hoạt 
động, phương tiện quảng bá được thực hiện. 

- Giữ gìn hình ảnh và uy tín thương hiệu Công ty BĐS nói chung và các sản phẩm BĐS của 

Công ty nói riêng thông qua tổ chức hoạt động hiệu quả đơn vị chuyên trách chăm sóc công 

tác hậu bán hàng. 
Thay mặt Ban điều hành Công ty, kính chúc quý vị khách quý và quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh 
phúc và thành đạt.  
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng,                                                                                                                   

               TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, UBKT; 
- Lưu VPCT. 

 

VÕ QUỐC KHÁNH 














































































































































