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CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
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Vilng Tdu, ngdy 22 thdng 04 ndm 2022

BIEN TAN
DAr HQr OoNC C6 BoNG THLIoNG NIEN NAM 2022

cONc rY cO PHAN xAv DU\G Drc HoLDTNGS

rl rrrilr GIAN r,r nrfn,r rzi .rrriurr PHAN rrr,tnr nrf.E

HOm nay, vdo h6i 14h giir 20 phrit, ngity 22 thdng 04 n6m 2022. Dai hOi ddng c6

d6ng thudng ni6n ndm2022 cria C6ng ty C6 phAn Xdy dgng DIC Holdings dugc t6 chric

t4i Trung t6m hQi nghi Kh6ch s4n Pullman V[ng Tdu - SO tS Thi S6ch, Phuong 8,

TP.Vfrng Tiru, Tinh Bd Rla - Vflng Tdu.

Thdnh phAn tham dp dugc triQu tflp : 2.414 c6 d6.rg, ilai diQn cho 50.000.000 c6

phAn.T6ng sti cO it6ng tryc ti6p tham dU dai hQi : 91 dai bitiu, t6ng sti cO d6ng iry quy6n

tham dp dai hQi ld: 35 (c6 mQt cO d6ng riy quyOn cho2 ngudi dy dai hQi), dai diQn cho

42.401.099 c6 phAn, chi6m 84,80 %lt6ngs5 cO phAn c6 quyOn bi6u quytit. Trong do:

+ C6 d6ng th6 nhdn: t2t ngudi, dai diQn sd htu: 13.200.254 cd phdn, chi6m

26,40Yolti:ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit.

+ CO tl6ng phrlp nhdn: 5 ngudi, dai diQn s0 hfru: 29.200.845 c6 phAn, chi6m

58,40%li)ng s6 cd phAn c6 quyAn bi0u quytlt.

Kh6ch moi dg Eai hQi: Dai diQn ngdn hdng BIDV; c6c co quan b6o chi, ddi truydn

hinh dia phuong vd dua tin.

Dai hQi th6ng qua Chri tga dodn vd Ban thu ky g6m c6c Ong @d) c6 t€n sau:

1. Dohn chfi tich :

+ Ong : L0 Einh Thing Chri tqa dai hQi

+ Ong : Nguy6n Vdn Ea Uj'vi6n
+ Ong : TrAn Gia Phuc Uj'viOn
+ Bd : Trinh Dinh Cucrng Uy vi6n

2.Ban thu kf :

+ Ong : Bui Einh Phong Trudng ban

+ Bd : TrAn ThiNguy6n Thriy Phugng Thdnh vi0n

3. Ban ki6m phi6u :

(

+Bd

+ 6ng

+ Ong

+ Ong

+ 6ng

+ Ong

: Nguy6n Tuy6t Hoa

:Nguy6n Vdn Tuy6n

: Ph4m ViQt Hung

: Mai Ti6n Efc
: L0 TrAn M4nh Cudng

: Ph4m V[n M4nh

Tru&ng ban

Thdnh vi0n

Thdnh vi6n

Thdnh vi€n

Thinh viOn

Thdnh vi6n



II/. NOI DUNG CHUONG TRiNH DAI HOI :

1. 6ns Vln Manh thav mIt t6 chrlc :

- Tuy0n UO ty do vd gi6i thiQu ttai bi6u

- 86o c6o k6t qud kii5m tra tu crich c6 d6ng tham dU ilai hQi. Theo luOt doanh nghiQp
. -. Iva diOu lQ c6ng ty, Dpi hQi dt di6u kiEn ti6n hdnh.

- Th6ng qua nQi dung chuong trinh dai hQi.

- Th6ng qua quy chti lam viQc t4i DHDCD thulng ni6n ndm 2022.

2. 6ne LO Einh Thins - Chfi tich HDOT b6o c6o hoat tl6ns cria H6i tl6ns ouin tri
ni'm202l vi phucrne h nhi6m vunilm2022

(chi titit kdm theo b6o crio)

* Kh qud bi1u quyAt
- Eai h6i bi6u quytit th6ng qua vdi ty lQ tdnthdnh ld : 100 % c6 phin bi6u quytlt.

- Khdng tiin thdnh lit: O Yo c6 phAn bi6u quy6t.

- Khdng c6 y kitfn ld:0 Yo cO phAn bi6u quy6t.

TrAn Gia Phrlc - T o crio k6t
doanh nilm2 xu kinh
(1) K6t qua ho4t dQng s6n xu6t kinh doanhndm2}2l

(2) K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh nilm 2022
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1 T6ng S6n lugng 800 676 648 8t% tt4 % 561 83% t30 %

2 Tdng Doanh thu 700 627 6t6 88% 132 % 543 87% r40 %
1
J Lgi nhupn tru6c thu6 52 40 55,4 r07 % t47 % 41,4 104 % t80 %

4 Loi nhudn sau thu6 40 32 42,5 106 % 132% 33 r03% t70 %
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Chi ti6u

K6 ho4ch ndm 2022

Hqp nh6t C6ng ty me

Ktf hoach
(tf dong)

Ty l9 so vdi
thgc hiQn ndm

202t (%)

Kti hoach
(tf il6ng)

Ti lC so voi
thgc hiQn ndm

202t (%)

1 Tdng Sin lugng 900 t39 % 815 t45 %

2 T6ng Doanh thu 800 t30 % 739 t36 %

3 Lgi nhufln tru6c thu6 65 ttl % 52 t26 %

4
iLoi nhudn sau thu6 50 ttg % 42 r27 %

5 Co tuc 7% -10%



* Kiit qud bi6u quyiit:

- Dai hQi bi6u quytit th6ng qua vdi ti lQ t6n thanh h : 100 o/o c6 phAn bi6u quyiSt.

- Kh6ng trin thdnh ld :0 o/o c6 phin bi€u quy6t.

- Kh6ng c6 y kitin ld:0 %o c6 phAn bi€u quytlt.

4.BNN 6n Th Thanh Phuo'n - K6 to6n tru&n trinh bir n i dun 86o c6o thi
hinh nim 2021 alu'o'c ki m to6nc

(bao gdm b6o cSro tdi chinh hqp nhAt v?r b6o c6o tdi chinh cria c6ng ty mq)

* Kit qud bi6u quydt:

- Eai hQi biiSu quyi5t th6ng qua vdi ti 19 tan thdnh ld : 100 Yo cO ph6n bitiu quyt5t.

- Kh6ng t6n thdnh ld:0 o/o c6 phin bi6u quytit.

- Khdng c6 ! kitin ld:0 %o c6 phin bi6u quyrit.

5. One Trinh Dinh Cudns - Cht tich Uv Ban ki6m torin trinh bhvBio c6o hoat

tl6ns cta Uv Ban ki6m to6n ndm 2021

- Tht lao, chi phi ho4t dQng vd lgi ich khric cria Uy ban kiiSm to6n.

- T6ng ktit cric cuQc hpp.

- Ho4t dQng cta Uy ban ki6m to6n trongrdm2l2l

- Ktit qui thAm dinh 86o c6o tdi chinh, tinh hinh ho4t dQng, tinh hinh tdi chinh C6ng

ty nim202l.

- Ktit qun girlm s6t d6i vdi HDQT, T6ng gi6m d6c vd c6c c6n bQ qudn ly cria c6ng ty.

- Ktlt qun drinh gi6 sg ph6i hqp ho4t dQng gita UBKT v6i HDQT, Tdng gi6m d6c vd

c6c c6n bQ qu6n lli

* Kiit qurt bi6u quyiit:

- Dai hQi biliu quytit th6ng qua vdi ti l9 t6n thdnh ld : 100 %o c6 phdn bi€u quytit.

- Kh6ng tiin thdnh lit:0 o/o c6 phAn bi6u quyt5t.

- Kh6ng c6 y ki6n lit:0 Vo c6 phdn bi6u quytit.

6. One L0 Dinh Thin s - Cht tich HDOT trinh dai h6i Phuons 5n D han nh6i loi

,

,!

v.-

nhuin nim 2021.

T6ng lqi nhuQn (Ei diiu kiQn dA phdn ph6i) :

Trong d6: - Lgi nhu{n ndm2021 :

- Lgi nhudn ciic nim trudc cdn lai :

PhAn phiii vdo cdc qu! :
Chia c6 tric bing c6 phiiiu cho c6 d6ng, vdi tj lQ

bingS "/' v6n di€u lQ :

Qu! Phric lqi (biing 5% lqi nhuqn ndm 2021) :

Qu! khen thuimg,/Ang 10 % lqi nhuqn ndm 2021) :

Qu! dAu tu phrit tritin (bdng 5% loi nhuqn ndm

202l):
Lqi nhuQn itd lqi chtta phan ph6i :

I 34.888.587.261

32.957.657.499

1.930.929.762

31.591.531.500

2s.000.000.000

t.647.882.875

3.295.7 65.750

1.647 .882.87s

3.297.055.761

tI6ng

aong

d6ng

iI6ng

d6ng

)-

ding

d6ng

dong

tI6ng3-



Trinh el4i hQi giao cho HDQT vd Ban didu hdnh C6ng ty thqc hiQn c6c thti tuc ph6t

hdnh c6 phi6u dC chi tre c6 tric cho cd <l6ng theo dtng quy dinh hiQn hdnh.

n Kit qud bi6u quyh:

- Eai hQi bitiu quy6t th6ng qua vdi ti lC tan thdnh ld :99,97 Vo c6 phAn bitiu quytlt.

- Kh6ng trin thinh ld: 0 V, c6 phin bi6u quy6t.

- Kh6ng c6 j ki6n ld : 0,03 % c6 phin bi6u quy6t.

7. On Trin Gia Phric - Tiin i6m tl6c Trinh D ih i th6n ua huo n an h6t
hhnh c phi utric tric nim 2021

x

t

3

l. Lo4i c6 phi6u: Co phi6u phd thong.

2. MQnh gi6 c6 phi6u : 10.000 d6ng/c6 phi6u.

3. Viin tli6u lQ hiQn t4i : 500.000.000.000 d6ng.

4. Sii luqng c6 phiiiu ilang luu hirnh : 50.000.000 c6 phi6u.

5. Sli luqng c6 phi6u dr1 kiiin phrlt hhnh : 2.500.000 c6 phitlu

6. T6ng gi6 tri ph6t hinh dg kiSn ftheo mQnh gia): 25.000.000.000 d6ng.

7. Ngu6n v6n ph6t hirnh: Tu lgi nhu{n sau thu6 cta Cdng ty (theo Bdo cdo tiii
chinh ndm 202 t dd ki6m toan).

8. Ti le trl cii t{rc ; 5Yo

9. D6i tuqng phrlt hirnh: Todn b0 C6 OOng hiQn hiru c6 t6n trong danh s6ch tai

ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng dri thgc hiQn quy6n.

l0.Phucrng thri'c phit hinh:
. Ti lC thuc hiQn: 20:1
. Phuong thric thqc hiQn:

T4i ngiy ch6t danh s6ch c6 ddng duoc huong quy6n, m5i c6 d6ng sd htu 0i c6

phi6u thi c6 01 quydn, tf lQ phdn bd quydn li 20:1, nghia ld 20 quydn se dugc

chia thdm 0l cd phitiu mdi ph6t hdnh. SO c6 phitiu mdi nhAn duoc s€ duoc lirm

trdn d6n hdng <lon vl, phAn 16 thap phdn (niiu c6) sc hriy b6, kh6ng ph6t hdnh.

Vi du: Tai ngdy ch6t danh s6ch, cO dOng A sd hiru 108 c6 phi6u, theo ty lQ thuc

hiQn quy6n 20:1 (tuong duong 5%), c6 d6ng A duoc nhdn ld (108/20) x 1 : 5,4

cd phi6u. Theo quy dinh vO vi6c xri lj c6 phi6u 16 thi 6ng A s0 duoc nhdn 5 c6

phi{!u, 0,4 c6 phitiu 16 sc bi hiy b6.

1l.Thoi gian thr;c hiQn dg ki6n: Quy 2/2022.Trongthdi hpn 45 ngdy kil tir ngdy

UBCKNN th6ng b6o vA viQc nhdn duoc dAy dt tai li€u b6o c6o ph6t hinh c6
,,:

phteu.

l2.Ditngkf luu ky vi niOm y5t b6 sung: 56 c6 phi6u ph6t hanh dti tra cO tric cho c6

d6ng hiQn hiru se duoc dang ky luu ki tai Trung t6m Luu ky Chring khodn Viet

Nam vd niOm y6t b6 sung tai Sd Giao dich Chring kho6n Tp. HO Chi Minh
(HOSE) ngay sau khi hodn dt viQc phat hdnh pht hqp vdi quy dlnh phrip luflt.

13.Uy quy6n cho HEQT qryiit dlnh:
. Thoi di€m cu thii thUc hiQn viQc ph6t hdnh sau khi dugc Uy ban chring khoiin Nhd

. .t
nuoc chap tnuan;

. Thyc hiQn c6c thri tr,rc cAn thi6t li€n quan d6n vi6c hodn tlrt phat hdnn cd phi6u dd

tri cii tuc ndm2021, c6c thrj tuc dAng kj luu ky, ni6m y6t b6 sung so cd phi6u



ph6t hdnh th6m tpi Trung tdm Luu ky Chrlng kho6n ViQt Nam vd So Giao dich

Chring kho6n Tp. HO Chi Minh (HOSE) theo ihing qui dinh cria Di0u lQ COng ty

vd Phrip luat hiEn hdnh;
. Thpc hiQn Sria COi, bO sung Di0u lQ C6ng ty liOn quan tdi viQc thay tl6i mric v6n

di6u lq sau khi hodn t6t dqt ph6t hdnh vd b5o ciio DHDCD t4i cuQc hqp gAn nh6t,

thay d6i dlng ky kinh doanh v6i mric v6n ditiu l0 m6i sau khi ph6t hdnh.

* Kdt qud bi\u quydt:

- Dai h6i bi6u quy6t thdng qua v6i ti l9 t6n thdnh ld : 99,988 % c|phAn bi6u quytit.

- Kh6ng t6n thdnh ld : 0,012 % c6 phAn bi6u quytit.

- Khdng c6 y kitin ld:0 o/o c6 phAn bi6u quy6t'

Ph[c - T
hirnh trii ndm 2022.

TOn tr6i phi6u
.,1

Loar trar phtOu

- Hinh thfc phAt hanh

- Ddng ti6n ph6t hdnh

- Mqnh gi6

-i 
i ,.- T6ng s6 traiphi6u phrit hanh

-l- T6ng gi6tri phat hdnh

- Gi6 ph6t hdnh

- Thdi hqntrdiphitiu

Dqt ph6t hdnh

Hinh thric tr6i phi6u

Thcri gian ph6n ph6i dU ki6n

Odi tuqng chdo b6n

Mpc dich ph6t hdnh:

Trinh ua an

: Tr6i phi6u COng ty CP Xdy dpg DIC Holdings

: Trdi phi6u kh6ng chuy6n d6i, kh6ng kdm chring
). ,...

quyOn, co Ai sin dim b6o.

: Ph6t hdnh riOng 16

: DOng ViQt Nam.

: 100.000 d6ng/ tr6i phi6u

: 5.000.000 Trrli phi6u.

: 500.000.000.000 \rND G'{dm trlm ty d6ng)

: t00Yo mQnh gi|Tritiphitlu
: 3 - 5 nlm (Tir ndm th* 3 doanh nghiQp daqc phdp

mua lqi trwdc thdi hqn)

: 3 dgt (dqt t :200 ty; dqt2 : 150 ty; dqt 3 : 150 ti)
: Ghi sd

: Dgt 1 th6ng 512022; dqt 2 th6ng 1012022; dqt 3

th6ng 412023

: Nhd dAu tu chring khoiin chuy6n nghiQp

: DAu tu dg 6n Chung cu Chi linh Center vd dg 6n

Chung cu cao tAng tai Marine City.

l'l

c
!

;0
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Trinh Dai h6i tliine cA al6ne tv quvein cho HEOT

- Tri6n khai phuong 6n chdo brin chi ti6t; Lya chgn thoi di6m thich hqp; Tim ki6m vd

lga chon nhd dAu tu; Kh6i lugng chdo b6n vd ldi su6t cp thiS cho ttrng nha ddu tu;

rhuong th6o c6c diOu khoin 1i6n quan dtin h-o. p d6ng phrit hdnh tr6i phitiu v6i nhd

ddu tu.

- Thr,rc hiQn c6c thri tpc d6ng ky chdo b6n theo phucrng in dd duoc ph6 duyQt, chinh

sria ho{c thay d6i phuong 6n phiihdnh n6u th6y c6 lgi cho doanh nghiQp vd d6 vi€c

ph6t hanh tr6i phitiu thanh c6ng (phu hqp vdi quy dinh cira ph6p luflt)'

- Q.,ytit dfnh ph6n b6 ngu6n v6n tr6i phi6u cho c6c dg 6n phu hqp v6i nhu c6u sri

dUng; diQu chinh muc dich sri dpng v6n trong truong hqp cin thi6t, d6m b6o ngudn

vdn dugc sri dung tdi uu vd hiQu qu6.



* KA qud biAu quyiit :

- Dai hqi bi6u quytit thdng qua vdi ti l0 t6n thdnh ld:99,97 % cdphAn bi6u quytit.

- Kh6ng t6n thdnh ld:0 Yo c6 phAn biOu quy6t.

- Kh6ng c6 y ki6n ld : 0,03 % c6phAn bi6u quytit

9. One N n VIn Da - Ph6 ri tich HDOT Brio tinh hinh thuc hiOn cic du 6n

lvnk6 d an nam Trinh en

HDOT nh6 duv6t du rln. thuc hi6n c6c buri,c vir thfr tuc dAu tu. kf t6t cac n6

* K1t qud bi\u quyOt:

- Dai hoi bieu quy6t th6ng qua vdi tj/ lq t6n thdnh ld:99,97 % c6phAn bi6u quytit.

- Kh6ng t6n thdnh ld:0 Yo cO ph6n biOu quy6t.

- Kh6ng c6 y ki6n ld : 0,03 % c6 phAn bi0u quytlt

10. 6ne Neuv6n VIn Da - Ph6 chfr tich HDQT trinh dai h6i th6ne qua kf hop ddns

so. vin bi li6n ouan.

hcrp tric tlflu tu v6i DIC Corn

Trinh Eai hQi th6ng qua dg th6o hqp d6ng: "Hqp t6c DAu tu dy 6n Chung cu Chi Linh

Center", v6i mQt sO di6u khoin chinh nhu sau:

DIEU 1,. D6I TUQNG CUA HQP DONG

T6ng c6ng ty CP ddu tu phdt tri€n Xdy dvng (DIC Corp) ld Chil ddu ru Dqr dn khu

Trung tdm Chi Linh d6ng i ho. p tdc vdi C6ng ty co phdn Xdy &/ng DIC Holdings

(DICcons) de Orccons diu tu thi c6ng xdy dWng dW dn "Chung ca A2-l (Chi Linh

Center) "

Cdn c* k€t qud thwc hi€n Hqp ding ndy vd nhu ciu cdta DICcons, hai bAn thiing nhiit

ngay sau khi d[t diiu ki€n dA chuyAn nhuqng Drt dn vd DICcons ddp ung cdc y€u ciu
theo quy dinh cr)a Phdp luqt, DIC Corp c6 trdch nhi€m trinh cdc co quan c6 thdm qryin

vd thwc hi€n cdc thil tuc chuydn nhuqng Dv dn cho DICcons.

DIEU 2., MAT BANG DV,,iN T) TOIIC SO VON DU KIEN DAU TU

- Da dn ddu ta xdy dryng "Chung ca A2- I (Chi Linh Center) " vdi diQn tich 7.482,07 m2

Tiing mac diu ta xdy dvng Dqr dn &r ki€n:" l.28g,g ti' ding
- Quy m6 ddu ta xdy'dryngi Coo 25 ting, t6ng,diQn tlc\ sai xdy dttng 94.073,74m2, g6m

SgS can hO. 66 taig thaong mqi dich iu 5 tdng, 20 tdng cdn hQ, 01 tang tum, 2,5 ting
hA@ Chiiu cao 90,2m.

- Thdi gian thqc hi€n: 2022 + 2024.

DIEU 3. GOP VON, PHAN CHIA LQI NHU,IN

a
,t

!d

- DICcons sd g6p vtin bting todn b0 gid tri di:u ta xdy &,mg cdng trinh vd todn b0 gid tri
) , , -:.quyen su dung dat;

- DIC Corp g6p v6n bing cac khodn chi phi d.d thtryc.hi€n vd cdc khodn v6n gdp biing

tiin trong^qia-trnn ddu ta dtn dn. Cdc BAn th6ng nhtit sA cilng nhau xdc dinh gid tri cu

th| cdc khodn viin g6p ndy khi thWc hien thil twc chuyAn nhuqng mQt phdn d1r dn;



- Kết quả kinh doanh được phân chia theo tỷ lệ góp vốn thực tế. Tỷ lệ vốn góp dự kiến 
của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings  là 99,5%, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư 
Phát triển Xây dựng là 0,5%.  
ĐIỀU 4: PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN  

- Hai bên thống nhất giao cho DICcons làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ 
các quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án Chung cư A 2-1 với sự hỗ trợ của Bên A 
- DICcons được trực tiếp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của dự án. 
 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
- Việc hợp tác sẽ bắt đầu kể từ ngày ký hợp đồng và hết thời hạn hợp tác kể từ ngày 
hoàn thành dự án hoặc chuyển nhượng dự án. Việc hợp tác có thể chấm dứt theo thỏa 
thuận của hai bên tại bất kỳ thời điểm nào. 

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Đại diện là chủ tịch HĐQT) ký kết hợp 
đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) 
và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án Chung cư Chí linh Center từ DIC Corp 
khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. 

*  Kết quả biểu quyết: 
 

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100% cổ phần biểu quyết. 
- Không tán thành là :   0 % cổ phần biểu quyết. 
- Không có ý kiến là :   0 % cổ phần biểu quyết 
 

Ghi chú : (Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây 
dựng (DIC Corp) là 17.944.134 cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần 
còn lại tham gia biểu quyết là 24.456.965 cổ phần). 
 

11. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình đại hội thông qua miễn nhiệm 
thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV 
 

(1) Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hà 
 

* Kết quả biểu quyết: 
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,988 % cổ phần biểu quyết. 
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết. 
- Không có ý kiến là : 0,012 % cổ phần biểu quyết. 

(2) Bầu bổ sung Bà Lê Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 
(2018-2023). 
 

* Kết quả biểu quyết: 
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,958 % cổ phần biểu quyết. 
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết. 
- Không có ý kiến là : 0,042% cổ phần biểu quyết. 
 

12. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung 
điều lệ Công ty.  
 

1 - Sửa Điều 6 : Vốn điều lệ  

 



Trinh DHDCD Uy quy6n cho HDQT thgc hiQn sria d6i, b6 sung DiCu lq C6ng ty, theo s5

liQu sau khi hodn t6t eqt ph6t hdnh cO phi6u tri c6 tric ndm 2021.

Ghi chri : (*) Khi phdt hdnh cd phi6u nd cd tuc 2021, c6 phi€u ld sd bi bo, s6 vdn diiu l€
sd daqc ltiy theo s6 thwc i sou phdt hdnh.

2 - Sira tli6u 4 : Nginh nghd kinh doanh cfia Cdng ty
Dieu chinh nQi dung ngdnh ngh6 kinh doanh cria m6 ngdnh 6820, chi titit nhu sau :

2.2.86 sung th6m ngdnh ngh6 kinh doanh cria C6ng ty :

,4

't

o

s25.000.000.000 rt6ng (*)319.997.580.000 tl6ng

NQi dung trufc tli6u chinh

Tt-fi; m6i gidi, d6,t giit b6t dQng sin,
,i. x ,

dau gi6 quy6n sri dqng ddt

Chi UAt; Mdi gi6i bi, dAnS san; Diiu gid btit

dQng sdn; Tnvtin bih dAng sdn

Tu m6i gi6i, gi6b dQng s6n, ddu giri

quy6n su dpng d6t

Cht tiiit: Mdi gidi brit dAns san; Trviin btit d\ng sdn

STT TOn ngirnh,4g!q kinh doanh bo sung MI nghnh

01 l91

cay hdng nim
rong cay

khrlc
gia vi hdng n[m; Trdng cdyChi t icr 't. duo. c liOu, huong

liQu hdn ndm kh6c con Inatn

2

Tr6ng.cdy dn qui
Chi ti6t: Tr6ng nho: Tr6ng ca), an qua vung nhiQt d6i vd c4n nhiQt

do'i; Trdng catn, quyt vir cac lopi qua c6 mrii khdc; Trdng t6o, rn4n

vir cac lopi qua c6 h4t nhu t6o: Trdng nhdn, vai. ch6m ch6m: Trdng

cli1, dn qua lthdc;

0121

J ldu nf,m khac cdnc
0129

4 rt'ng vd chf,m s6c rtrng cdy thdn 02101

STT
Mgc tlich sfr dgng v6n DHDCD nilm202l

tli ph6 duyQt
MUc dich sir dgng viin (thay tl6i)

trinh DHDCD ndm 2022 phO duYQt

1
Thanh to6n ti6n nhQn chuydn nhugng khu
aat XZ-t- TT Chi linh 44,6 ty

Thanh toiin
l-- , Ati6n nh4n chuy6n nhugng

khu d6t A2-l- TT chi linh 44,6 ty
d6ng

2

G6p vdn cho C6ng ty CP vat lieu xdy dpng
DIC d0 ddu tu nhd m5y SX cgc b0 t6ng lY
tdm: 85 tj'

Thanh toan tiCn mua 88 n6n d6t Long
toin - Bd ria: 61 tj'

a
J 86 sung ngu6n v6n luu dQng: 4S ty B6 sung ngu6n v6n luu dQng: ll,2 tY

NQi dung tru6'c tliiiu chinh NQi dung sau chinh

* Kiit qui bi6u 9qv6t: 1 ,
- Dai hOi bi6u quy6t th6ng qua vdi tj, lQ t6n thdnh ld : 99,958 o/o cd phdn bi6u quy6t.

- Kh6ng t6n thdnh ld:0 o/o cd phdn bi6u quy6t. 
.

- Kh6ng c6 y kiOn ld: 0,042 o/o c6 phdn bi6u quy6t.

13. 6ne Tren Gia Phric - TOne ei{m d6c trinh dai hdi thdne qua thav d6i muc dich

sfr dune v6n tir dot ph6t hinh cO phi6u ri6ne 16 n5m 2021.

NQi dung sau di6u chinh

Trdng.cAy l6u ndrn kh6c
Chi ti6t: Tr6ng c6y canh ldu ndrn: 1'r6ng



Thit lao hdng thdng cila Chil tich HDQT chuyAn ftdch vtr cila Phd Chti tich HDOT (tham gia
diiu hdnh) siu kH da ffir thu€ thu nhqp cd nhdn vd cdc khodn trich nQp BIIXH, Y td, c6ng dodn

vd cdc khodn gidm trir khdc.
Trong dd :

- Chi trd I00 % thit lao, luong vd phv ctip theo kd hoqch cho HDQT, Ban diiu hdnh, niiu

hodn thdnh kA hoqch lqi nhuqn hqp nhiit sau thu6 fi 90% trd lAn.

- Chi trd tiii da 80 % thit lao, luong vd phu ctip theo kA hoqch cho HDQT, Ban diiu hdnh,

ndu hodn thdnh kA hoqch lqi nhudn hqp nh& sau thud <90%.

- NAu thac hi€n vuqt ke hoqch lqi nhudn hqp nhiit sau thud i^r 20% tr| lAn thi trich thwdng

5% phdn lqi nhufin sau thud tdng thAm cho H\i ddng qudn tri vd Ban didu hdnh.

- NAu thwc hi\n vuqt kd hoqch lqi nhuqn hqp nhiit sau thud fu 30% trd lAn thi trich rhudng
l0% phdn lqi nhuqn sau thud fing thAm cho HQi d6ng qudn tri vd Ban diiu hdnh.

* K6t qui bi6u quy6t:
- Dai hQi bi6u quytit th6ng qua vdi tj' lQ t6n thdnh ld:99,97 % c}phAn bi6u quy6t.

- Kh6ng t6n thdnh ld : 0,03 % c6 phAn bi0u quy6t.

- Kh6ng c6 y ki6n ld:0 Yo c6 phAn bitiu quy6t.

15. 6ne Trinh Dinh Culns - thirnh viOn HDOT trinh tlai h6i ua chon tlon vi ki6m

I

(
,

d
1

S

TT Chfc danh
sii

nguoi

tuo nu ptrg cdp (DVT : Diing)Mtic tht
Thtr lao 01

thfne
S6

thr{ng
Tht lao 01

nim/ngucri
T6ng tht lao

01 nim
1 Chir tich HDQT chuy6n tr6ch 1 80.000.000 13 1.040.000.000 1.040.000.000

2
Ph6 Cht tlch HDQT (tham

sia diiu hdnh)
I 1s.000.000 19s.000.000 195.000.000

J Thanh vi6n HDQT J t2 80.000.000 240.000.000

4 Thu kf HOi d6ng qudn tri I 12 3s.000.000 35.000.000

T 1.s10.000.000

toin b6o c6o tiri chinh nlm 2022.

(1) C6ng ty TNHH Ki6m torin ASC.

(2) Cdng ty TNHH Dich vp Tu v6n Tdi chinh Kti torin vd Kitim to6n Nam Vi0t.

* K6t qui bi6u quy5t:

- Eai hQi bi6u quytit th6ng qua vdi ti' 19 t6n thdnh ld:99,97oh c6 phin bi6u quy6t.

- Kh6ng t6n thdnh ld: 0 o/o c6 phAnbieu quytit..
- Khdng co y ki6n ld:0,03Yo cd ph6n bi6u quy6t.

14. 6ne Trinh Dinh Culne - thinh viOn HDOT B6o c6o k6t qui chi tri tht lao cho

HDQT nlm 2021 vir trinh tlai hdi k6 hoach tht lao HDOT nlm 2022.

1. K5t qui chi tri tht lao vir phu c6p n5m 2021

- KC ho4ch ndm 2021 : 1.315.000.000 tl6ng

- f6t qui chi tri : 1.315.000.000 tl6ng bing k6 ho4ch.

2. K6 hoach chi tri tht lao vh phu c6p nIm 2022

l3



(3) C6ng ty TNHH Dich vu Tu v6n Tdi chinh K6 torin vd Ki€m torin Phia Nam

Ban di6u hdnh C6ng ty ttugc lga chqn vd thuong thAo ky hqp d6ng vdi m6t trong sd

c6c C6ng ty kirim toiin tr6n ac nem torin b6o c6o tdi chinh ndm 2022 vd so6t xdt b6o c6o

tdi chinh bin ni6n 6 th6ng elAu nim 2022.Trongtrudng hgp.khdng ky ktlt hqp ddng duqc

voi c6c tlon vi ren thi uy quy€n cho Ban didu hdnh d0 xuAt mQt don vi ki€m todn khiic

trong danh siich ciic c6ng ty ki6m torin clt didu kien de trinh HDQT C6ng ty phe duyQt.

* K5t qui bi6u quytit:
- Oai hQi bitiu quytit th6ng qua vdi ti lC tan thdnh lir :99,97 oh c6 phin bitiu quyilt'

- Kh6ng t6n thdnh lit:0 o/o c6 phAn bi6u quytit.

- Khdng c6 j kiiln ld : 0,03 % c6 phAn biOu quytit.

16. Dai h6 i th6o ludn:

* I kiin phrtt bidu cfia dng Phgm Dfing:

- Lgi nhu6n kti ho4ch c6ng ty dua ra cdn hoi th6p. Ung hQ chri truong sdn xu6t kinh doanh

cria Ban di6u hdnh, tuy nhi6n n6n C6ng ry tap trung vho ciic thti mpnh cria minh.

- Dr,r rin chung cu tai Marine city - x6 Phu6c Tinh - Long Eidn cam th6y kh6ng an tdrn vi

s€ kh6 khdn khi rtua kh6ch hdng vd d,,r ,in, Ban didu hinh n6n nghi€n cuu ky d6 dau tu.

x Dodn chri tich iId lidp thu j' kidn iling gdp cr)o co d6ng, dng La Dinh Thiing - chi)
tich HDQT tun bi cO ttdng :

- Nhfln dinh xu hudng phrit tritin cria thi truong b6t dQng sin, tl6y c0ng ld linh vgc c6ng ty
h6t sric quan tam phai tri6n, trong khi dO xey fip vin ld nen tdng cua doanh nghiQp vd titlp

tuc dugc t6n tao thirc hiEn, d6n nay DICcons ld nhd thdu thi cong hdng ddu tai Bd Ria

V[ng Tdu, tir ndm 2020 C6ng ty ti6p tqc ph6t tri6n sang linh wc thi c6ng c6ng trinh c6ng

nghiQp, di6n hinh ld tdng thiu EPC g6i thdu Warehouse H-I7 dy 6n h6a ddu Long Son.

- Hudng rltin c6c c6ng trinh thi cdng hq tAng, DICcons se lfp trung vdo c6c dg dn trgng
diiim cria Chinh phri vA ddu tu c6ng nhu c6c tuy6n cao t6c Bi6n Hda - Vfrng Tdu, cric

tuy6n cao t6c tqi D6ng Bdng S6ng cuu Long, DICcons cfrng tlang chuAn bi nh6n luc vd

v{t luc d0 c6 th€ tham gia vio cric dy 6n n6i tr6n.

- DICcons sE dAu tu c6c chung cu dat chuAn chung cu cao c6p tai tinh BR-VTdga tr6n

c6c ti6u chi: ki6u d6ng kiiin truc, c6ng ndng sir dpng, vflt tu ching lo4i ..". bdt dAu tir Dq
6n Chi Linh Center, ddy ld dU 6n c6ng ty c6 lqi th6 lon.

- Ti6p tpc gia tdng qu! dAt. Trong khoAng 3-5 nam tdi, cdc du iin cria DICcons dd dutvc

chuAn bi dd dim b6o quri trinh tlAu tu kh6ng bi gi6n doan.

\

)tli!a

I

17. Thdne qua b i6n bin Eai h6i

Ong Bui Dinh Phong thay m{t Ban thu kj th6ng qua Bi€n b6n dai h$i ddne cd dOng

thudng ni0n ndm 2022 ngdy 2210412022 vd dugc dai hQi nhAt tri bi6u quy6t thdng qua.

18.6ns Pham Vin Manh thav mit ban t6 chric tuvOn bli bii mac tlai h6i

Bi€n bdn ndy duoc lflp thdnh 02 b6n chinh, c6 gi6 tri phAp ly nhu nhau. D4i hQi kdt thtc
vdo hic 17 gid 30 phtt cing ngdy.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022, 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
         ------------------------------------------ 

 
 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings  
  
 

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức khi đất nước phải trải qua đợt bùng phát 
dịch bệnh Covid 19 lần thứ 4 trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế và con người, ảnh 
hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.  

Tuy nhiên, với chiến lược phù hợp và sự nỗ lực của Lãnh đạo và CB CNV, Công ty đã 
từng bước vượt qua mọi khó khăn để duy trì được hoạt động ổn định để thực hiện lợi nhuận 
vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với năm trước, đặc biệt với việc hoàn thành tăng 
vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng ngay trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đã tạo cho công ty có 
đủ thế trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.   

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 và định hướng chiến lược cho 
hoạt động của năm 2022, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :    

 

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 
1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự  
 

      Năm 2021 là năm thứ 4 nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT Công ty. HĐQT gồm 5 
thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên 
không tham gia điều hành và có 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :  

 

 

1 Ông Lê Đình Thắng Chủ tịch HĐQT Chuyên trách 

2 Ông Nguyễn Văn Đa Phó Chủ tịch HĐQT Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công 
ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC 

3 Ông Trần Gia Phúc Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm Tổng giám đốc.  

4 Ông Trịnh Đình Cường Ủy viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ 
tịch Ủy ban Kiểm toán 

5 Bà Hoàng Thị Hà  Ủy viên HĐQT Không tham gia điều hành 
        

Đây cũng là năm thứ 4 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà 
thay bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp 
HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư 
của Công ty mẹ và các Công ty con.  
 

      Thành phần Ủy Ban kiểm toán bao gồm :   
 

1 Ông Trịnh Đình Cường Thành viên HĐQT độc lập  Chủ tịch ủy ban  
2 Bà Hoàng Thị Hà  Ủy viên HĐQT  Thành viên        



Các thành viên HĐQT đương nhiệm đều có trình độ và kinh nghiệm trong điều hành quản lý 
doanh nghiệp, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt 
các yêu cầu điều hành quản lý tại Công ty niêm yết. 
 

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2021 
 

 

-   HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính khách quan và tập trung trí tuệ 
của các thành viên. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật hiện hành, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo 
đến từng thành viên trước cuộc họp theo đúng quy định. 
 

-   Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ 
đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, huy động nguồn vốn, cơ 
cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ 
của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.  
 

-   Ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện với Hưng Hưng Thịnh Group để hợp tác phát 
triển các dự án bất động sản, trong đó Hưng Hưng Thịnh được ưu tiên tham gia phân phối 
các sản phẩm bất động sản do DICcons làm chủ đầu tư và DICcons được ưu tiên làm Tổng 
thầu xây dựng các dự án do Hưng Hưng Thịnh và các công ty thành viên đầu tư. Giao ban 
điều hành Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải – Chủ 
đầu tư dự án Marine City, với hợp tác này DICcons sẽ được ưu tiên Tổng thầu thi công xây 
dựng các gói thầu tại dự án.  
-   HĐQT định hướng, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng luôn tạo sự chủ động cao cho Ban điều 
hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục 
tiêu đề ra. 
-   Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo tổ chức hoạt động tại các công ty con và chi 
nhánh trực thuộc.   
-   Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh song song với 
chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.  
-   Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đầy đủ và kịp thời cho cổ 
đông, phát hành cổ phiếu Esop cho người lao động, phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 
các đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ. Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ 
Công ty từ 320 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông 
đã phê duyệt.  
 

-   Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng 
khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định. 
 

-   Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch trong đó nổi bật là hoàn 
thành công tác giải phòng mặt bằng dự án căn hộ Chí Linh Center, đặc biệt là giải quyết dứt 
điểm nút thắt là khu chợ tạm mà người dân chiếm dụng để làm khu vực buôn bán mà trong 
nhiều năm qua công ty không thể nào xử lý được. 
 

-   Tăng cường quảng bá và phát triển thương hiệu xây lắp và đầu tư của Công ty. 
 



3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 
 

Stt Số nghị quyết Ngày ký Nội dung 

01 38/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 07/01/2021 

˗ Thông qua công tác tái cấu trúc sắp xếp lại các 
Phòng/Ban và quyết định nhân sự Ban điều hành Công 
ty. 

˗ Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH 
MTV Vinawindow; 

˗ Thông qua việc nghiên cứ lập dự án đầu tư thiết bị sản 
xuất các vật liệu mới phục vụ xây lắp gồm Cấu kiện bê 
tông đúc sẵn và Cọc bê tông; 

˗ Thống nhất việc xây dựng lại quy chế lương thưởng 
Công ty. 

02 39/BB-HĐQT. 
DICcons 09/02/2021 

- Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự với các chức danh 
Phó Tổng giám đốc. 

˗ Thống nhất cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Xây 
dựng DIC Holdings tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây 
dựng DIC; 

- Thông qua đầu tư Khu đất tại xã Long Sơn – Tp.Vũng 
Tàu. 

03 40/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 26/02/2021 

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần 
DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow 
(Hoàn thành nghĩa vụ thuế). 

04 41/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 24/03/2021 ˗ Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thương niên năm 2021 

05 42/NQ-HĐQT 25/03/2021 

˗ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông năm 2021; 

˗ Thông qua danh mục nội dung dự kiến chương trình 
Đại hội cổ đông năm 2021; 

˗ Thống nhất thay đổi các chức danh trong Ban phát triển 
dự án và bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật; 

06 43/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 28/04/2021 

˗ Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông năm 2021; 

˗ Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài 
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 

˗ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 

07 44/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 26/05/2021 ˗ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 

hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; 

08 45/NQ-HĐQT. 
DICcons 29/06/2021 

˗ Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám 
đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings 
đối với ông Nguyễn Văn Dương. 

09 46/NQ-HĐQT. DIC 
Cons 16/07/2021 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 

hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 

10 47/NQ-HĐQT. 
DICcons 30/08/2021 

Thông qua điều chỉnh và bổ sung một số thông tin 
phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 
2021 

11 48/NQ-HĐQT. 
DICcons 22/09/2021 

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 
động năm 2021 



12 49/NQ-HĐQT. 
DICcons 24/09/2021 

Thông qua danh sách thành viên tham gia chương trình 
phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và hồ sơ đăng ký 
phát hành cổ phiếu ESOP. 

13 50/NQ-HĐQT. 
DICcons 30/09/2021 ˗ Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty. 

14 51/QĐ.HĐQT-
DICcons 01/10/2021 

Thông qua ký kết hợp đồng thi công xây dựng, cung 
cấp và lắp đặt công trình Văn phòng DIC Corp với 
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. 

15 52NQ-HĐQT. 
DICcons 04/10/2021 

˗ Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng BIDV để 
vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

˗ Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và 
ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng. 

16 53/NQ-HĐQT. 
DICcons 05/10/2021 

˗ Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng PG Bank 
để vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

˗ Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và 
ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng. 

17 54/NQ-HĐQT. 
DICcons 19/10/2021 ˗ Thông qua việc thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của 

Công ty 

18 54A/NQ.HĐQT. 
DICcons 20/10/2021 

˗ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 
2021. 

˗ Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao 
dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty 
(công ty liên quan), người nội bộ, người có liên quan 
của người nội bộ và ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng - 
CT.HĐQT ký kết các giao dịch. 

˗ Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 

19 55/NQ-HĐQT. 
DICcons  23/11/2021 

˗ Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu năm 
2021. 

˗ Thông qua chủ trương nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất lô đất 2.800 m2 tại đường Hạ Long, P2, 
Tp.Vũng Tàu. 

˗ Thông qua chủ trương tìm hiểu đầu tư nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch chung cư để 
đầu tư xây dựng chung cư tại dự án Marine City. 

˗ Đề xuất góp vốn (M&A) vào Công ty Cổ phần xây 
dựng và kinh doanh địa ốc Lam Sơn – Chủ đầu tư dự án 
Khu đô thị mới đường 3 tháng 2, phường 5, Tp.Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

˗ Thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án Khu đô thị 
mới (136 ha) tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

˗ Thông qua chủ trương đầu tư mua sỉ một số nền đất 
thương phẩm và khu đất quy hoạch chung cư tại dự án 
Khu nhà ở Phường Long Toàn, Tp.Bà Rịa. 

˗ Thông qua chủ trương cho phép Ban điều hành tham 
gia đầu tư tài chính. 

˗ Thông qua miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Vinawindow. 

20 56/NQ-HĐQT. 
DICcons  23/11/2021 

Thông qua danh sách CBCNV đăng ký, nộp tiền mua 
cổ phiếu ESOP đến hết ngày 20/11/2021 và phân phối 
số lượng cổ phiếu CBCNV không thực hiện quyền mua. 

21 57/NQ-HĐQT. 
DICcons 26/11/2021 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động. 



22 58/NQ-HĐQT. 
DICcons  21/12/2021 

˗ Thông qua việc thế chấp tài sản ký quỹ tại Ngân hàng 
BIDV CN Bà Rịa -Vũng Tàu để đảm bảo các khoản vay 
thanh toán cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất và nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu dân 
cư Long Toàn - Phường Long Toàn - TP. Bà Rịa; 

˗ Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và 
ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng. 

23 59/NQ-HĐQT. 
DICcons 25/12/2021 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ 

năm 2021 

24 60/NQ-HĐQT. 
DICcons 27/12/2021 

Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dung ngắn hạn 
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 
nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV 
Vinawindow; 

 

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT  
 

      Năm 2021 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện 
theo tinh thần nghị quyết được đại hội cổ đông giao. Kết quả thực hiện, mặc dù do tình hình 
khó khăn chung các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều có 
sự tăng trưởng cao so với năm 2020, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện 
vượt 6% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 32% so với năm 2020 nên đã đảm bảo mức chi 
trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đã thông qua. Trong bối cảnh khó khăn chung 
của kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Công ty vẫn  đảm bảo đời sống và thu nhập 
của người lao động, và các quyền lợi khác thông qua việc được ưu tiên mua cổ phiếu Esop 
với giá hợp lý; đối với quyền lợi của cổ đông luôn được Ban Lãnh đạo công ty hết sức chú 
trọng, mặc dù tăng vốn từ 320 tỷ lên 500 tỷ đồng công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho 
cổ đông theo đúng nghị quyết đã được thông qua năm 2020. Mặt khác với chiều hướng kinh 
doanh của công ty khá tích cực, thương hiệu được nâng cao nên giá cổ phiếu tăng trưởng tốt 
cổ đông luôn được bảo toàn và phát triển vốn.  
HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ, các nghị quyết và quyết định ban 
hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng 
góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân 
công.  

 

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
 

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  
  

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 616 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch và tăng 32% so với năm 
2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 42,5 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm và tăng 32% 
so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này chính là nhờ định hướng đúng đắn của 
HĐQT, sự cố gắng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CB CNV của Công ty, đồng thời có sự vận 
dụng linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhất là 
trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh vừa qua, cộng với sự chuẩn bị một 



cách tích cực, nghiêm túc để đạt được những thành quả tốt đẹp và ngày càng khẳng định vị 
thế của doanh nghiệp trên thị trường. 
 

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác 
      

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 
HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường 
xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD 
của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau: 
+ Trong năm 2021, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động điều hành 
sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công .... do đó giúp HĐQT 
nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty. 
+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ 
Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. 
+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng/Ban và lãnh đạo các đơn vị thành viên đều thực hiện 
tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm 
kỷ luật. 
+ HĐQT đánh giá năm 2021 Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý/lãnh đạo các đơn vị 
thành viên trong Công ty đã cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất 
kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp. 
  

 

PHẦN II 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022 

 

       Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022 là một năm còn nhiều 
khó khăn bất ổn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình giá cả vật tư và nhiên liệu 
leo thang tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên HĐQT 
cũng xác định đây là thời điểm thuận lợi để phát triển mạnh lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất 
động sản do Công ty có sẵn nguồn lực về tài chính và quỹ đất sạch tích lũy từ những năm 
trước và thị trường bất động sản đang có sự tăng trưởng mạnh. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều 
hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:    
 

S
T
T 

Chỉ tiêu 

Kế hoạch năm 2022 

Hợp nhất Công ty mẹ 

Kế hoạch  
(tỷ đồng) 

Tỷ lệ so với 
thực hiện năm 

2021 (%) 

Kế hoạch  
(tỷ đồng) 

Tỷ lệ so với 
thực hiện năm 

2021 (%) 
1 Tổng Sản lượng 900 139 % 815 145 % 
2 Tổng Doanh thu 800 130 % 739 136 % 
3 Lợi nhuận trước thuế 65 117 % 52 126 % 
4 Lợi nhuận sau thuế 50 118 % 42 127 % 
5 Cổ tức 7% -10%    

 
 



• Một số nhiệm vụ trọng tâm 
 

+  Tiếp tục Nâng cao công tác quản trị Công ty đáp ứng theo quy chuẩn và thông lệ của công 
ty đại chúng niêm yết. 
+   Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu trả 
cổ tức để tăng vốn điều lệ công ty năm 2022 từ 500 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng sau khi được 
Đại hội cổ đông thông qua.  
+   Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DICcons trở thành thương hiệu xây lắp 
chuyên nghiệp, một nhà đầu Bất động sản uy tín với các dòng Bất động sản cao cấp, hạng 
sang.   
+  Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời 
phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất kinh 
doanh, tích cực tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn, các công trình có quy mô 
lớn. Ngoài lĩnh vực thi công các công trình dân dụng và công nghiệp đang là thế mạnh thì từ 
năm 2022 Công ty tập trung phát triển mạnh sang lĩnh vực thi công hạ tầng, để chuẩn bị đủ 
điều kiện, năng lực tham gia nhận thầu các tuyến đường bộ cao tốc năm trong KH đầu tư 
công của Chính Phủ. 
+   Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công 
nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sử dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt 
động. kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn Công ty, đặc biệt là tại các công 
trường và các công ty con.  
+   Về đầu tư : Chỉ đạo cho Ban điều hành đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục pháp lý 
vướng mắc tại các dự án liên quan đến đất đai và điều chỉnh quy hoạch để triển khai theo tiến 
độ. Tìm kiếm Hợp tác đầu tư với các đối tác có quỹ đất hoặc tài chính tốt nhằm phát huy thế 
mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch 
tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản 
cao cấp trong giai đoạn thị trường đang có nhu cầu lớn hiện nay.  
+   Tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con trong đó tăng cường 
giám sát quản lý tại các công ty con.  
+    Chỉ đạo cơ cấu sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhân sự tại C.ty TNHH MTV Vinawindow 
+   Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng 
cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các 
phòng ban công ty.  
-   Phát huy tối đa vai trò của Ủy Ban kiểm toán trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí 
trong toàn công ty và các đơn vị thành viên. 
+  Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn 
nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi 
trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. 
+  Chỉ đạo chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho 
người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động 
làm việc lâu dài được mua cổ phiếu Esop, được ưu tiên mua các sản phẩm căn hộ do Công ty 
đầu tư; Đồng thời chú trọng đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi 
trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.  
 



 
 
 

 

  



          DIC GROUP 
CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS 
           Số : 03 /BC-ĐHCĐ.2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) 

 
Kính gửi :  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings  
 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng DIC 
Holdings. 

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 
 

 

1.  Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam 
Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021) : 
 

       “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất/công ty mẹ đã phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ 
phần Xây dựng DIC Holdings tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính công ty 
và báo cáo tài chính hợp nhất”  
2. Baùo caùo taøi chính : 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

CHỈ TIÊU 
Báo cáo Công ty 
mẹ (triệu đồng) 

Báo cáo hợp nhất 
(triệu đồng) 

TỔNG TÀI SẢN 955.249 981.693 
I. Tài sản ngắn hạn  832.349 885.272 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 180.964 195.224 

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn   

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 358.360 381.949 

4. Hàng tồn kho 291.730 306.804 

5. Tài sản ngắn hạn khác 1.295 1.295 

II. Tài sản dài hạn  122.900 96.421 

1. Các khoản phải thu dài hạn  2.536 

2. Tài sản cố định 11.582 30.918 

3. Tài sản dở dang dài hạn 53 522 



4. Đầu tư tài chính dài hạn 103.532  
5. Tài sản dài  hạn khác 7.733 62.445 

NGUỒN VỐN 955.249 981.693 

I - Nợ phải trả  375.567 379.732 

1. Nợ ngắn hạn 371.193 367.888 
2. Nợ dài hạn 4.374 11.844 
II. Vốn chủ sở hữu  579.682 601.961 
1. Vốn góp của  chủ sở hữu 500.000 500.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 31.100 31.100 
3. Quỹ đầu tư phát triển 13.693 13.951 
4. Lợi nhuận chưa phân phối 34.889 54.811 
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát  2.099 

 
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 

 

CHỈ TIÊU Báo cáo Công ty 
mẹ (triệu đồng) 

Báo cáo hợp nhất 
(triệu đồng) 

1. Tổng Doanh Thu 543.081 615.880 
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC 
dịch vụ  541.684 614.226 

- Doanh thu hoạt động tài chính 1.057 1.194 

- Thu nhập khác 340 460 

2. Tổng chi phí  501.671 560.446 
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế    41.410 55.434 

4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN  32.958 42.466 
 

 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 
 

 

CHỈ TIÊU 
Báo cáo Công 

ty mẹ  
(triệu đồng) 

Báo cáo hợp 
nhất  

(triệu đồng) 
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn    

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  12,87 % 9,82 % 

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản  87,13 % 90,18 % 



- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  39,32 % 38,68 % 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 60,68 % 61,32 % 
2 – Khả năng thanh toán   

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả 2,54 lần 2,59 lần 

- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn 2,24 lần 2,41 laàn 
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ 
ngắn hạn 0,49 lần 0,53 lần 

3 – Tỷ suất sinh lời   

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)  1.246 ñoàng/CP 

- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS) 6,07 % 6,89 % 

- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản  (ROA)  3,45 % 4,33 % 

- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 5,68 % 7,05 % 
 

             Kính trình ./. 
 

                                                 KẾ TOÁN TRƯỞNG 
 

 
                                                                            

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Phương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIC GROUP 
CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS 

Số : 09/TT-ĐHCĐ.2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
                                                                      

  BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021 VÀ  

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2022.   
 

            Kính gửi :  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD DIC Holdings 
 

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch triển 
khai các dự án năm 2022 như sau :  

 

I. Tình hình thực hiện năm 2021 
 

 

      Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thị trường chưa thuận lợi 
nên Công ty tạm hoãn chưa triển khai giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trong kế hoạch mà 
chỉ tập trung vào công tác thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, giải 
phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vốn … Các dự án được Công ty chuyển sang thực hiện 
trong năm 2022. 
 

Những công việc chủ yếu thực hiện trong năm 2021 :  
Dự án Chí Linh Center : Công ty hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%, hoàn thiện thiết 
kế, xin phép xây dựng dự án giai đoạn 1. 

 

Dự án Khu nhà ở Phường Kim Dinh và Khu nhà ở Phường Long Toàn tại TP. Bà Rịa : 
Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục pháp lý dự án. 
 

Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông: HĐQT sau khi phân 
tích kỹ phương án đầu tư Nhà máy sản xuất cọc bê tông ty tâm, xét thấy hiệu quả không cao 
nên đã quyết định không đầu tư góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC để thực 
hiện dự án. 
 
 

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2022  
 

Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2022 dự kiến khoảng  600 tỷ ÷ 800 tỷ đồng. 
1. Chung cư Chí Linh Center :  

- Vị trí dự án: Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành 
phố Vũng Tàu. 
- Qui mô và tính chất dự án: 
 + Qui mô: Dự án Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) có quy mô xây dựng 2 tầng 
hầm, 25 tầng nổi (khối đế thương mại dịch vụ cao 05 tầng, khối tháp căn hộ chung cư cao 20 
tầng và 01 tầng tum). 
 - Các thông số thiết kế chính của dự án:  

o  Diện tích khu đất là 7.482,07 m2, Diện tích đất xây dựng: 4.398,57 m2.  
o  Tổng diện tích sàn xây dựng của công trình 94.571,8 m2. 
o  Mật độ xây dựng: 58,79 %.  
o  Hệ số sử dụng đất: 10,548 lần. 



o  Số tầng: 25 tầng, Chiều cao của công trình là 90,35 m2 
o Tổng số căn hộ: 595 căn với 29 căn hộ thương mại (Shophouse); 540 căn hộ 

chung cư, 26 Căn hộ  DupLex. 
o  Qui mô dân số: 2.380 người. 

- Tổng mức đầu tư : 1.289.9 tỷ đồng. 
- Thời gian thực hiện : 2022-2024 
- Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác 
- Giá trị lũy kế đã giải ngân : 84 tỷ đồng 
- Năm 2022 dự kiến giải ngân : 500 tỷ đồng 
- Ký hợp đồng hợp tác đầu tư 
- Nhận chuyển nhượng dự án từ DIC Corp khi đủ điều kiện  
- Triển khai công tác bán hàng khi đủ điều kiện. 
- Tiến độ thi công : Hoàn thành xây dựng 02 tầng hầm và 5 tầng khối đế.  

2. Dự án khu đất 2.800 m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) tại đường Hạ Long - Phường 2 - 
TP.Vũng Tàu. 
 

Hợp tác đầu tư dự án Khách sạn và căn hộ du lịch với Bà Hoàng Thị Oanh tại khu đất 2.800 
m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) đường Hạ Long -  Phường 2 - TP.Vũng Tàu.  
Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất lô đất 2.800 m2. Hai bên định giá là 
100 tỷ đồng, trong đó : Bà Hoàng Thị Oanh góp 80 tỷ đồng, DICcons góp 20 tỷ đồng. 
Giai đoạn 2 : Sau khi hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chiều 
cao tầng và hoàn thành thiết kế thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án.  
- Vị trí dự án : Mặt tiền đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu. 
- Qui mô và tính chất dự án: 
+ Qui mô : Xây dựng khu khách sạn và căn hộ du lịch với diện tích xây dựng 840 m2, tổng 
diện tích sàn xây dựng dự kiến 15.120 m2, tầng cao công trình dự kiến 18 tầng. 
+ Tính chất dự án: Xây dựng hoàn thiện khu khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp theo quy 
định hiện hành. 
- Tiến độ thực hiện : 2022-2024 
- Tổng mức đầu tư : Căn cứ theo quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo cáo 

Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.  
- DICcons góp 100% vốn đầu tư trong giai đoạn 2 – đầu tư xây dựng dự án. 
 

3. Dự án chung cư cao tầng tại Marine City :  
Hợp tác đầu tư chung cư cao tầng tại dự án Marine City trên khu đất 10.804,19m2 thửa đất số 
676 tờ bản đồ số 2 thuộc dự án Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp (Marine City), của Công ty 
TNHH Xây dựng Nam Hải, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  
Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất khu đất 10.804,19m2. Hai bên định giá 
là 280 tỷ đồng, trong đó : DICcons góp vốn 70% và Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải góp 
vốn là 30%. 
Giai đoạn 2 : Sau khi Công ty Nam Hải hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cư lên       
25 ÷ 30 tầng và được cơ quan chức năng cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án 
Marine City) cho DICcons thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án. 

- Qui mô và tính chất dự án:  
+   Qui mô: Xây dựng khu chung cư cao cấp 25 ÷ 30 tầng. 
+   Tính chất dự án : Xây dựng hoàn thiện khu chung cư cao cấp theo quy định hiện hành.  
-  Tiến độ thực hiện : 2023-2025.  



- Tổng mức đầu tư : Sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo 
cáo Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.  

- Trong giai đoạn 2 : DICcons sẽ thành lập pháp nhân mới là công ty con để thực hiện dự án. 
 

4. Dự án khu nhà ở tại Long Sơn  
Tiến hành công tác thu gom nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục quy hoạch để 
chuẩn bị đầu tư dự án.  

 

5. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục nghiên 
cứu hợp tác đầu tư một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tìm hiểu đầu tư một số dự án khu 
đô thị tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang … để gia tăng quỹ đất đảm bảo cho hoạt động đầu tư 
được thông suốt và liên tục trong những năm tiếp theo. Nếu các dự án phát sinh trong năm có 
giá trị lớn, HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn, nếu xét 
thấy hiệu quả sẽ triển khai thực hiện để tận dụng cơ hội đầu tư và báo cáo đại hội trong kỳ 
họp đại hội đồng cổ đông năm sau. 

 

      * Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, Kính đề nghị 
đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và 
thủ tục đầu tư, cũng như ký kết các hồ sơ, văn bản liên quan. 
 

Kính trình đại hội !   
 

 
 
Nơi nhận: 
   - ĐHCĐ 2022; 
   - Lưu VT./. 
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