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hương trình Đại Hội: 

 C 
 

Thời gian: Nội dung

13h30-14h00 Chào đón khách 

14h00-14h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

14h10-14h20 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu 

14h20-14h35  Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký & Ban Kiểm   phiếu 

14h35-15h30 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch 
hoạt động năm 2007.   

15h30-15h45 Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2006 của Ban Kiểm soát. 

15h45-16h00 Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội: 

  - Thông qua P.án phân phối lợi nhuận năm 2006 

  - Thông qua phương hướng, kế hoạch năm 2007: 

    + Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ 

    + Chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 

    + Các mục tiêu, dự án dự kiến đầu tư  

    + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007. 

  - Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS 

  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 

16h00-16h15 Bầu lại 1/3 Hội Đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát  

16h15-16h45 Giải lao – Coffee break 

16h45-17h15 Đại hội thảo luận  

17h15-17h30 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. 

17h30-17h45 Công bố kết quả bầu cử 

17h45-18h00 Thông qua Nghị quyết Đại hội và và Biên bản Đại hội  

                                         Tuyên bố bế mạc.   

  
  



  
  

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2005:  

a/ Tăng vốn điều lệ, tách mệnh giá cổ phiếu và niêm yết lên sàn: 

ThuDuc House đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chính thức cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng từ ngày 21/07/2006.  

ThuDuc House đã tiến hành thủ tục tách mệnh giá cổ phiếu từ 100.000 đồng/CP 

thành 10.000 đồng/CP và niêm yết lên sàn giao dịch ngày 13/12/2006. 

b/ Thực hiện sửa đổi điều lệ: 

Đại hội đồng cổ đông năm 2005 đã thông qua việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp 

với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi ThuDuc House niêm yết cổ 

phiếu lên sàn chứng khoán. Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ mới phù hợp với 

các nội dung đề nghị sửa đổi đã được thống nhất tại Đại hội. 

c/ Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2006: 

Năm 2006, ThuDuc House đã đạt được các thành công vượt mức kế hoạch đề 

ra. Các hoạt động sản xuất, quản lý, đầu tư đều thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt 

được hiệu quả cao. 

2- Tình hình Hội đồng quản trị: 

a. Phân công Hội đồng Quản trị: 

HĐQT gồm 05 thành viên gồm các Ông (Bà) sau đây: 

1/ Ông Lê Chí Hiếu      

2/ Ông Nguyễn Vĩnh Thọ   

3/ Ông Trần Quang Nghị   

4/ Ông Phạm Đình Kháng    

5/ Ông Trần Đình Vọng   



  
  

Tại cuộc họp HĐQT kỳ 1 – nhiệm kỳ 2, các thành viên đã họp và thống nhất bầu 

Ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Vĩnh Thọ giữ chức vụ 

Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau: 

Ông Lê Chí Hiếu: phụ trách công tác chung, công tác PR, quan hệ với nhà đầu 

tư, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự và hệ thống quản 

trị ThuDuc House, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển tài sản của ThuDuc House. 

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ: phụ trách công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng đầu tư 

trong ngành dịch vụ và đầu tư nước ngoài. 

Ông Phạm Đình Kháng: phụ trách công tác quản lý dự án, xây dựng, dịch vụ, 

quản lý khối sản xuất, công tác đối ngoại. 

Ông Trần Quang Nghị: phụ trách công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng địa bàn đầu 

tư trong nước, đặc biệt là nắm bắt các cơ hội đầu tư trong ngành công nghiệp. 

Ông Trần Đình Vọng: phụ trách công tác đối ngoại, đặc biệt là tại địa bàn phía 

Bắc, nâng cao năng lực quản trị về kỹ thuật xây dựng cho ThuDuc House. 

b. Thực hiện thù lao HĐQT: 

Tổng mức là: 20.500.000 đồng/05 thành viên/tháng. 

Chủ tịch HĐQT chuyên trách với thời gian gắn với hoạt động Công ty. 

Cụ thể thù lao của từng thành viên: 

- Ông Lê Chí Hiếu  Chủ tịch chuyên trách  5.000.000đ/tháng  

- Ông Nguyễn Vĩnh Thọ P. Chủ tịch   4.000.000đ/tháng  

- Ông Trần Quang Nghị Ủy viên   3.500.000đ/tháng  

- Ông Phạm Đình Kháng Ủy viên   3.500.000đ/tháng  

- Ông Trần Đình Vọng Ủy viên   3.500.000đ/tháng 

b. Ban hành Quy chế hoạt động: 

HĐQT đã xem xét và ban hành bổ sung các quy chế quản trị phù hợp với quy 

định hiện hành: 



  
  

Stt Tên Quy chế      Thời gian ban hành 

1. Quy chế quản trị hội đồng quản trị   Tháng 09/2006 

            & Ban Kiểm Soát      

2. Quy định về thủ tục quản trị cơ bản của Cty      Tháng 09/2006 

3.  Quy chế nội bộ về chính sách tuyên truyền  Tháng 11/2006 

              và quan hệ nhà đầu tư    
c. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Từ Đại hội cổ đông ngày 17/06/2006 đến nay Hội đồng quản trị đã tổ chức: 

- 03 cuộc họp định kỳ với các nội dung chính: 

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sáu tháng, 09 tháng và kế 

hoạch hoàn thành kế hoạch năm. 

+ Thông qua các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2006, thông qua 

các dự án phát sinh mới. 

+ Hoạch định chiến lược kinh doanh theo sáu tháng, kế hoạch kinh doanh năm. 

- 08 cuộc họp bất thường về các vấn đề: thay đổi tên tiếng Anh của Công ty, 

thông qua dự án đầu tư, thay đổi nội dung quản lý tại các Cty thành viên, thông qua 

chủ trương mua cổ phiếu, trái phiếu phát hành bổ sung của các ngân hàng, tổ chức 

khác. 

d. Đánh giá khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT:  

Trong năm 2006 HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng 

và thực hiện tổ chức, quản lý theo phương pháp mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất 

cho Công ty, cho các Cổ đông. 

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm điều hành đầu tiên của 

nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu 

quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các 



  
  

lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề như tái cấu trúc Công ty, phương án xử lý khủng 

hoảng... Nhờ đó, dù thời gian qua môi trường đầu tư tồn tại không ít thách thức và 

nguồn lực Công ty có hạn, nhưng ThuDuc House đã biết đặt những ưu tiên mang tính 

thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo dựng sự phát triển bền vững và từng bước 

nâng cao tầm vóc của mình trên thương trường. Đây là một trong những quyết sách 

hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ThuDuc House trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 



  
  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 
                   BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2006 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

a/ Các chỉ số tài chính năm 2006  (số liệu đã được kiểm toán): 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ thực 
hiện 06/05 

TỔNG TÀI SẢN 606.876 845.609 139%

TSản lưu động và đầu tư ngắn hạn 451.673 611.796 135%

TSản cố định và đầu tư dài hạn 155.203 233.813 151%

NỢ PHẢI TRẢ: 392.172 304.254 78%

Nợ ngắn hạn 107.380 135.935 127%

Nợ dài hạn  284.792 168.319 59%

Nợ khác     

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU: 214.703 541.354 252%

Vốn chủ sở hữu của                 
ThuDuc House : 172.875 511.184 296%

     + Vốn điều lệ 30.000 170.000 567%

     + Thặng dư vốn cổ phần  271.434  

     + Cổ phiếu quỹ  -42.593  

     + Quỹ đầu tư phát triển  139.875 57.133 41%

     + Quỹ dự phòng tài chính 3.000 3.000 100%



  
  

     + Các quỹ khác thuộc vốn chủ 
sở hữu  214  

     + Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối  51.996  

Nguồn kinh phí, quỹ khác  

(nguồn KP +nguồn quỹ khen 
thưởng, quỹ phúc lợi) 

41.528 30.171 73%

DOANH THU: 236.883 180.762 76%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 44.189 92.989 210%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ: 37.679 82.350 219%

CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỢI:       

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
doanh thu (%) 17, 85 45,56  

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
tổng tài sản (%) (ROA) 6,74 9,74  

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu (%) (ROE) 15,52* 15,21  

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
vốn điều lệ 89,44* 48,44  

* Tính trên lợi nhuận sau khi tạm chia lãi cho các bên góp vốn liên doanh. 
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b/ Chi trả Cổ tức trong năm 2006: 

Mức chi trả cổ tức thực hiện cho năm 2006 là 12% trên mệnh giá. ThuDuc House 

đã tiến hành chi trả cổ tức 03 đợt: 

- Đợt 1 chi trả 5%/VĐL 30 tỷ vào ngày chốt sổ CĐ 25/5/2006; 

- Đợt 2 chi trả 2%/VĐL 100 tỷ vào ngày ngày chốt sổ CĐ 14/07/2006; 

- Đợt 3 chi trả 5%/VĐL 170 tỷ vào ngày ngày chốt sổ CĐ 23/01/2007; 

 

  
  



  
  

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a/ Về doanh thu: 

Tổng hợp doanh thu của nhóm Thuduc House thực hiện trong năm 2006 đạt 

267,655 tỷ đồng, tăng 59% so với kế hoạch năm, tăng 03% so với thực hiện năm 

2005. Trong đó:  

A. Thuduc House: 180,760 tỷ đồng bao gồm:   

- Doanh thu đầu tư kinh doanh địa ốc: 104,174 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,6% 

trong tổng nguồn thu. 

- Doanh thu nhận thầu xây lắp: 13,982 tỷ đồng. 

- Doanh thu hoạt động sản xuất phụ, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê mặt 

bằng tài sản cố định, dịch vụ môi giới và câu lạc bộ thể dục thể thao: 2,522 tỷ đồng. 

- Doanh thu hoạt động tài chính: 10,374 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,7% trong tổng 

nguồn thu. 

- Thu nhập khác: 49,708 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,5% trong tổng nguồn thu. 

 

B. Các Công ty thành viên: 86,895 tỷ đồng, trong đó: 

- Công  ty TNHH Quản lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức: 39,760 tỷ 
đồng, trong đó: 

 + Doanh thu: 37,873 tỷ đồng 

 + Thu nhập khác: 1,887 tỷ đồng 

- Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức: 34,425 tỷ đồng, trong đó: 

 + Doanh thu: 34,383 tỷ đồng 

 + Thu nhập khác: 41,4 triệu đồng 

- Doanh thu Công ty TNHH Sản Xuất Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình:  10,301 
tỷ đồng. 



  
  

- Doanh thu Công  ty TNHH TMDV Tam Bình Thủ Đức: 2,409 tỷ đồng. 

b/ Về lợi nhuận: 

Tổng hợp lợi nhuận sau thuế của nhóm ThuDuc House thực hiện năm 2006 đạt 

91,259 tỷ đồng. Tăng gấp 2,4 lần so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó:  

A. Lợi nhuận của Thuduc House:  

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 92,989 tỷ đồng, sau khi nộp thuế TNDN 10,639 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,349 tỷ đồng. 

B. Lợi nhuận của các Công ty thành viên:  

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9,739 tỷ đồng, nộp thuế TNDN 828,6 triệu đồng 

(Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức (758 triệu đồng) và Công ty TNHH 

Sản Xuất Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình (70,6 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế còn 

lại 8,910 tỷ đồng trong đó: 

- Lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý & Kinh Doanh Chợ Thủ Đức: 4,630 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức: 3,438 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận Công ty TNHH Sản Xuất Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình: 180,3 
triệu đồng. 

 - Lợi nhuận Công  ty TNHH TMDV Tam Bình Thủ Đức: 661,9 triệu đồng. 

Nhìn chung, chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của ThuDuc House nói riêng và 

ThuDuc House Group nói chung vượt mức kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Đặc biệt là 

các Công ty thành viên đều có hoạt động và doanh thu tương đối ổn định, một số 

Công ty có lợi nhuận cao, các Công ty còn lại tuy mới thành lập chưa lâu nhưng vẫn 

cố gắng phát triển sản xuất kinh doanh, dần ổn định doanh thu và bước đầu tạo được 

lợi nhuận, đây là nổ lực rất lớn của các đơn vị, đóng góp vào thành công chung của 

ThuDuc House Group. 

c/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:  



  
  

  Lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc: 

Tính đến 31/12/2006, ThuDuc House đang thực hiện và nghiên cứu chuẩn bị đầu 

tư 15 dự án, trong đó đang thực hiện đầu tư 07 dự án, với tổng mức đầu tư là 140,12 

tỷ đồng; đang nghiên cứu, triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và xin phép đầu 

tư 08 dự án. 

 

Chi tiết tiến độ đầu tư tại một số dự án: 
 

Dự án đang đầu tư Dự án chuẩn bị đầu tư Tiến độ triển khai 

Khu nhà ở Bình An 2 – Q2  Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và 

đang bàn giao cho ngành chức 

năng. 

Được cấp giấy CN QSDĐ và đã 

bàn giao một số cho khách 

hàng. 

Khu TTTM & Nhà Ở An Phú  Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và 

đang bàn giao cho ngành chức 

năng. 

Được cấp giấy CN QSDĐ và đã 

bàn giao một số cho khách 

hàng. 

Khu nhà ở Bình Chiểu  Dự án 1 (15ha): chuẩn bị triển 

khai hạ tầng kỹ thuật. 

Dự án 2 (6ha): đang tiến hành 

đền bù. 

Khu chợ đầu mối NSTP  

Thủ Đức 

 Đã khởi công xây dựng Nhà 

lồng chợ B. 

 Khu Chung cư Hiệp Phú Đang lập thủ tục đầu tư,              

thiết kế. 



  
  

 Khu Chung cư Phước Bình Đang lập thủ tục đầu tư,             

thiết kế 

 Khu Chung cư Phước Long Đang lập thủ tục đầu tư,              

thiết kế 

 Khu Chung cư Trường Thọ Đang lập thủ tục đầu tư,             

thiết kế 

 
 Lĩnh vực đầu tư tài chính – ngân hàng: 

Trong năm 2006, ngoài việc tiếp tục góp vốn vào các Công ty liên doanh – liên 

kết (theo tiến độ và tỷ lệ vốn góp đã quy định), Công ty đã thực hiện đầu tư vào cổ 

phiếu của một số Công ty tài chính lớn như Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân 

hàng CP Phát Triển Nhà Thành phố, Ngân hàng CP An Bình, Công ty CP Chứng 

Khoán Thành phố (HSC), quỹ PRUBF1… Đây là một mãng đầu tư quan trọng trong 

chiến lược đầu tư chung của ThuDuc House nhằm giữ cho ThuDuc House luôn tăng 

trưởng ổn định, có điều kiện phát triển thêm nguồn vốn và hạn chế bớt rủi ro trong 

kinh doanh.   

STT TÊN DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2006 

1 Công ty CP Đầu Tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) 

2 Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) 

3 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

4 Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM (HDB) 

5 Công ty CP TM Dệt May Phước Long 

6 Chứng chỉ quỹ PRUBF1 

7 Xí nghiệp Khai thác Đá số 3 (M&C Bình Dương) 

8 Công ty CP BOO Nước Thủ Đức 

9 Công ty CP Đầu tư Phát Triển Phong Phú 

10 Ngân Hàng TMCP An Bình 



  
  

 Hoạt động xúc tiến thương mại:  

Song song với việc triển khai đầu tư nêu trên, để mở rộng thương hiệu và chuẩn 

bị tốt nguồn sản phẩm cho những năm sau, ThuDuc House không ngừng mở rộng xúc 

tiến thương mại trong và ngoài nước để tìm kiếm quỹ đất mới tạo nguồn đầu tư cho 

tương lai và đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Ngoài ra, ThuDuc House cũng đã tiếp xúc với nhiều đơn vị nước ngoài qua thông 

qua các buổi hội thảo, hội nghị, hội chợ như Vietnam Construction (từ 4/7/2006 đến 

7/7/2006), Singapore – Một thành phố toàn cầu (19/10/06) và Vietbuild để có kế hoạch 

giới thiệu, mời gọi đầu tư vào những dự án của ThuDuc House.  

  Hoạt động Marketing: 

Trong năm 2006, ThuDuc House tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá 

thương hiệu thông qua việc quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tham gia triển lãm hội chợ Triển lãm Quốc tế Vietnam 

Construction 2006 tại nhà triển lãm quốc tế Hoàng Văn Thụ, Hội chợ triển lãm 

Vietbuild 2006, tham gia tài trợ các chương trình mang tính chất cộng đồng như: tài 

trợ gây quỹ “Hỗ trợ người nghèo” do hội chữ thập đỏ vận động, tài trợ máy vi tính cho 

trường đại học Kinh tế, tài trợ kim cương chương trình Kỷ niệm 30 năm thành lập 

trường đại học Kinh tế, tài trợ Liên hoan hợp xướng thành phố Hồ Chí Minh lần II, tài 

trợ giải đua xe đạp do đài truyền hình An Giang tổ chức và các chương trình từ thiện 

khác… 

Đặt biệt, để chuẩn bị cho công tác đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch, ThuDuc 

House đã tổ chức Hội nghị đầu tư để giới thiệu cổ phiếu của mình tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và Hà Nội, gây được chú ý đáng kể của các nhà đầu tư. 

3/ Đánh giá những tiến bộ ThuDuc House đã đạt được: 

 Về quản trị doanh nghiệp:   

Cùng với việc tái cấu trúc Công ty theo hướng linh hoạt, chuyên nghiệp hơn, về 

lâu dài mục tiêu của ThuDuc House là sẽ nâng cao hơn nữa tầm nhìn, kinh nghiệm 



  
  

cũng như phong cách năng động, độc lập cho từng nhân viên nhằm đảm bảo thực 

hiện mục tiêu phát triển của ThuDuc House trong tương lai. 

 Về kết quả đầu tư SXKD: 

- Đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 và có mức 

tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực so với năm 2005, kết quả kinh doanh đạt 

ở mức cao. 

- Các lĩnh vực đầu tư kinh doanh không ngừng được cải tiến và phát triển, chất 

lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao, được sự tín nhiệm của khách 

hàng. 

- Bên cạnh việc củng cố các quan hệ truyền thống, ThuDuc House tiếp tục mở 

rộng quan hệ với nhiều đối tác, nhà đầu tư trên trên các lĩnh vực khác nhau đặc biệt là 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước... 

- Chiến lược tài chính tốt đã tạo nguồn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển, các cơ chế tài chính, chế độ tài chính đã được 

quy định chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thành viên hoạt động.  

- Công tác đầu tư, xây dựng đạt được kết quả khả quan, nhiều công trình, dự án 

đã triển khai đúng tiến độ. 

 



  
  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu  (ThuDuc House Group):  

- Tổng giá trị đầu tư SXKD hợp nhất: 385 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện 

2006.  

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 321 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện 2006. 

Trong đó, ThuDuc House sẽ phấn đấu đạt doanh thu 211 tỷ đồng, các Công ty thành 

viên đạt 110 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 110 tỷ đồng  tỷ đồng, tăng 06% so với thực 

hiện 2006. Riêng ThuDuc House sẽ phấn đấu đạt lợi nhuận 99,5 tỷ đồng, tăng 05% 

so với thực hiện 2006. 

- Nộp ngân sách nhà nước: 39 tỷ đồng.  

- Thu nhập bình quân CBCNV: 8,3 triệu đồng.  

- Quy mô vốn điều lệ: tăng từ 170 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng. 

2/ Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 

* Lĩnh vực đầu tư địa ốc:  

Dự kiến năm 2007, bên cạnh tám dự án đã có sẳn đất và đang tiến hành các thủ 

tục đầu tư như: Chung cư Hiệp Phú, Chung cư Phước Bình, Chung cư Phước Long, 

Chung cư Trường Thọ, Nhà Lồng Chợ B, Nhà Lồng chợ C, Khu kho và sàn đấu giá 

nông sản – dự án Chợ đầu mối NSTP Thủ Đức, khu dân cư mới Bình Chiểu do Công 

ty làm chủ đầu tư, ThuDuc House còn có chiến lược liên doanh, liên kết để cùng phát 

triển, điển hình là các dự án liên doanh với Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) để phát 

triển dự án xây dựng An Phú Trade Center - một trung tâm thương mại kết hợp văn 

phòng làm việc và căn hộ cao cấp tại Phường An Phú – Q2, liên doanh với Công ty 

Vận Tải Bia Sài Gòn để đầu tư khu chung cư Tôn Thất Thuyết tại Quận 4 – 

TP.HCM… 



  
  

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng thị trường ra khắp các tỉnh, thành trong cả nước, 

Công ty đã có kế hoạch tiếp tục liên doanh với Tổng Công ty Dệt Phong Phú và Công 

ty Daewon xây Khu chung cư cao cấp Cantavil tại Hà Nội. 

* Lĩnh vực đầu tư tài chính:  

Với nhận định thời điểm 2007 là thời điểm thích hợp để đầu tư trên thị trường 

chứng Khoán, ThuDuc Housecó kế hoạch sẽ đẩy mạnh họat động đầu tư tài chính 

trên lĩnh vực này với tổng vốn dự kiến trên 100 tỷ đồng nhằm mang lại hiệu quả lợi 

nhuận cao hơn cho các khoản vốn nhàn rỗi tạm thời và thực hiện các chiến lược đầu 

tư mở rộng ngành nghề kinh doanh. 

* Lĩnh vực dịch vụ khác:  

Đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực, có ưu thế và giá trị cạnh 

tranh cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Tiếp tục nghiên cứu và phát triển một số lĩnh vực dịch vụ khác có triển vọng 

trong tương lai phục vụ cho công tác mở rộng và phát triển thương hiệu. 

3/ Các giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 2007: 

Để thực hiện hiệu quả chiến lược và các chỉ tiêu đã đặt ra như trên, Công ty tập 

trung thực hiện các giải pháp chính sau: 

a/ Giải pháp về tài chính:  

- Năng cao năng lực phân tích tài chính, làm cơ sở cho các quyết định đầu tư 

chính xác, nhất là đầu tư trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. 

- Quản lý chặt chẽ các danh mục đầu tư. 

- Đa dạng hoá kênh huy động vốn: chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án 

từ thị trường chứng khoán thông qua việc phát hành thêm vốn và từ các quỹ đầu tư, 

các tổ chức tín dụng. 

- Xây dựng tốt kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền một cách linh hoạt, hiệu quả.  



  
  

- Thu hút nguồn vốn FDI từ nước ngoài để phát triển những dự án lớn. 

b/ Giải pháp về tổ chức, quản lý:  

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị các cấp theo quy chế quản trị mới của Cty. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hoạt động của từng bộ phận, từng 

đơn vị thành viên theo tiến độ từng quý, từng tháng.  

- Nâng cấp công tác quản lý dự án thông qua việc ứng dụng các phần mềm hiện 

đại, các giải pháp mới. 

- Đẩy mạnh công tác R&D, đề ra những chương trình cải tiến thiết thực. 

- Từng bước xây dựng hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

c/ Giải pháp về nguồn nhân lực:  

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ quản trị 

viên và nhân viên trong các lĩnh vực phát triển dự án, bán hàng, tiếp thị, tài chính.  

- Thu hút thêm nhân sự ở vị trí quản trị cấp điều hành tại các bộ phận còn yếu 

thông qua chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm việc hấp dẫn. 

e/ Giải pháp về marketing: 

- Nâng cao vai trò của marketing trong việc đưa ra định hướng chiến lược cho 

hoạt động kinh doanh của ThuDuc House. 

- Duy trì thường xuyên chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống và không 

ngừng tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới.  

- Chú trọng hơn nữa việc thiết kế nhận dạng thương hiệu, công tác P.R, công tác 

I.R. Qua đó xây dựng hình ảnh của ThuDuc House ngày càng có sức thu hút hơn. 

- Xây dựng nhãn hiệu cho từng dòng sản phẩm nòng cốt như căn hộ chung cư 

cao cấp, căn hộ chung cư cho công nhân viên chức. 

- Có kế hoạch quảng bá cho từng dự án cụ thể.  



  
  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(Đính kèm báo cáo tài chính của Cty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm 

Toán – Chi Nhánh TP.HCM).  

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

(Đính kèm báo cáo của Ban Kiểm Soát).  

 

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 

(Đính kèm Tờ trình số 324/TT-HĐQT ngày 24/03/2007). 

 

 

 

               

 


