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THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư,

Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua năm 2020 với những khó khăn và thách thức chưa từng có trong lịch sử, đại dịch 
Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội và đời sống toàn nhân loại. Covid-19 đã trở thành tác nhân lớn đẩy 
kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu với cuộc khủng hoảng kép về kinh tế và y tế.

Tuy nhiên với những nỗ lực vượt trên thách thức đi cùng các giải pháp linh hoạt hiệu quả, Việt Nam đã trở thành điểm 
sáng hiếm hoi trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế toàn cầu. Với mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu 
quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, chúng ta nằm trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng GDP cao nhất 
thế giới với tỷ lệ 2,91% đồng thời là quốc gia hiếm hoi có tăng trưởng dương trong khối ASEAN.

Trong bối cảnh khó khăn chung, ngành xây dựng cũng không ngoại lệ khi hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đã có 
một năm khó khăn, nếm trải sự sụt giảm mạnh về doanh thu cũng như lợi nhuận, tỷ lệ cắt giảm nhân sự gia tăng đột biến. 
Đứng trước những khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo cũng toàn thể cán bộ nhân viên Hưng Thịnh Incons đã thể hiện 
bản lĩnh cùng sức mạnh nội tại, linh hoạt đưa ra những giải pháp thích ứng với khó khăn thị trường, đảm bảo hoạt động 
thông suốt. Theo đó, Hưng Thịnh Incons nổi lên như điểm sáng hiếm hoi của ngành khi đạt mức tăng trưởng vượt trội, 
bất chấp dịch bệnh Covid-19 tác động. Kết thúc năm 2020, Công ty đạt doanh thu hơn 4.552 tỷ đồng (tăng 23,7% so 
với năm 2019), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 357 tỷ đồng (tăng 91,1% so với năm 2019). Đây được xem là mức lợi nhuận 
cao nhất từ trước đến nay của HTN giúp lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 10.962 đồng (EPS thuộc top đầu thị trường 
chứng khoán).

Năm 2021 được xem là năm có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh Nhà nước đã đề ra 
nhiều chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Những quyết sách mới sẽ nhanh chóng được triển khai cho mục tiêu 
thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.

Để nắm bắt và tận dụng cơ hội từ những quyết sách của Nhà nước, trên cơ sở những thành quả đạt được trong năm 2020, 
Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Hưng Thịnh Incons sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã thực hiện: “tối ưu 
hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, chuyển đổi số trong công tác điều hành và thi công tại các công trình”. 
Bên cạnh đó, nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty sẽ có những lộ trình từng bước 
đưa Hưng Thịnh Incons tham gia đấu thầu những công trình dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông trong năm 2021.
Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Hưng Thịnh Incons vững tin tiến bước trên 
hành trình “Xây đắp những ước mơ”.

Thưa quý vị,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



• Thông tin khái quát về Công ty

• Thông tin mô hình về quản trị, tổ 
chức kinh doanh

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

• Định hướng phát triển

• Các rủi ro

PHẦN I 
THÔNG TIN CHUNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

THÔNG TIN CHUNG

TÊN CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

TÊN TIẾNG ANH : HUNG THINH INCONS JOINT STOCK COMPANY

TÊN VIẾT TẮT : HƯNG THỊNH INCONS

GIẤY CNDKDN SỐ :
0305371707 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 
28/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/04/2021

VỐN ĐIỀU LỆ : 495.092.010.000 đồng

ĐỊA CHỈ : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI : (028) 7307 5888

SỐ FAX : (028) 3824 9545

WEBSITE : www.hungthinhincons.com.vn

MÃ CỔ PHIẾU : HTN

SÀN CHỨNG KHOÁN : HOSE
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007 2010 2012 2013 2014 2015

Thành lập Công ty TNHH Thiết 
kế - Xây dựng Hưng Thịnh.
Bắt đầu xây dựng các dự án 
công nghiệp: nhà xưởng – văn 
phòng ở Long An, Tây Ninh; 
dự án năng lượng ở Bình 
Dương và một số dự án y tế tại 
TP.HCM.

Đổi tên thành Công ty Cổ phần 
Thiết kế - Xây dựng Hưng 
Thịnh.
Khởi công xây dựng dự án 
Khu dân cư cao tầng đầu 
tiên - Chung cư Thiên Nam             
Apartment.

Đánh dấu bước phát triển nhảy 
vọt về năng lực xây dựng với 
dự án Golden Bay - Khu đô thị 
kiểu mẫu đầu tiên tại Bắc bán 
đảo Cam Ranh rộng 79 ha.

Tổng thầu xây dựng dự án 
Chung cư cao cấp đầu tiên - 
Căn hộ 91 Phạm Văn Hai.

Khẳng định mạnh mẽ uy tín với 
Chuỗi căn hộ 8X - Chuỗi căn 
hộ dành cho giới trẻ.
Khởi công xây dựng các dự 
án: Căn hộ Sky Center, Căn hộ 
Melody Residences.

Phát triển thành một đơn vị 
tổng thầu chuyên nghiệp với 
nhiều dự án quy mô lớn: Căn 
hộ Florita, Căn hộ Vũng Tàu 
Melody, Căn hộ SaigonMia.
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2016 2017 2018 2019 2020

Đổi tên thành Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh Construction.
Tiếp tục là tổng thầu thi công 
của các dự án: Căn hộ 9View 
Apartment, Căn hộ Moonlight 
Residences, Căn hộ Moonlight 
Park View, Căn hộ Lavita Gar-
den, Căn hộ Richmond City, 
Căn hộ Moonlight Boulevard.
Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ 
đồng.

Khởi công xây dựng các dự án: 
Biệt thự nghỉ dưỡng Cam Ranh 
Mystery Villas, Căn hộ Lavita 
Charm, Khu biệt thự compound 
Saigon Mystery Villas, Khu phức 
hợp TTTM - Khách sạn nhà hàng 
kết hợp dịch vụ giải trí thể thao 
tại Tỉnh Bình Định.
Từ tháng 5/2017, đổi tên thành 
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh 
Incons.
Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, 
giữ mức tăng trưởng ổn định với 
tổng doanh thu và lợi nhuận hợp 
nhất sau thuế năm 2017 đạt 2.700 
tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng dự án Căn 
hộ Q7 Saigon Riverside Com-
plex.
Từ tháng 6/2018, chính thức 
công bố bộ nhận diện thương 
hiệu mới.
Ngày 12/11/2018, chính thức 
niêm yết cổ phiếu, mã chứng 
khoán HTN trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM (HoSe).
Chia cổ tức 30% (15% tiền và 
15% cổ phiếu), tăng vốn điều 
lệ lên 288 tỷ đồng và đạt mức 
tăng trưởng ấn tượng với tổng 
doanh thu và lợi nhuận hợp 
nhất sau thuế năm 2018 đạt 
4.061 tỷ đồng và 183 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Incons đã được cấp chứng nhận Hệ 
thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ 
thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 
ISO 45001:2018 cho lĩnh vực đầu tư, thiết kế và thi 
công xây dựng công trình từ Tập đoàn QMS.
Tăng vốn điều lệ từ 287,49 tỷ đồng lên 330,62 tỷ 
đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ 
tức. Tiếp tục trúng tổng thầu thi công các dự án: khu 
biệt thự Saigon Garden Riverside Village, khu căn 
hộ Quy Nhon Melody, khu căn hộ Grand Center 
Quy Nhơn.
Chia cổ tức 30% (15% tiền và 15% cổ phiếu), tăng 
vốn điều lệ lên hơn 330 tỷ đồng và tiếp tục giữ mức 
tăng trưởng trong bối cảnh ngành xây dựng đang 
chững lại với tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất 
sau thuế năm 2019 đạt 3.681 tỷ đồng và 187 tỷ 
đồng.

Là tổng thầu thi công khu căn hộ Biên Hòa                  
Universe Complex, Hồ Tràm Complex và New 
Galaxy.
Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông 
hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên hơn 495 tỷ đồng.
Hoàn tất chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền 
mặt với tỷ lệ 18%.
Bàn giao khu căn hộ Richmond City, kết quả kinh 
doanh tăng trưởng ấn tượng khi ghi nhận doanh thu 
và lợi nhuận từ dự án.
Với năng lực và kinh nghiệm hiện có, HTN được 
đánh giá cao trong Top các công ty hàng đầu trong 
ngành xây dựng Việt Nam và Top 5 (doanh thu và 
lợi nhuận 2020) các công ty nhóm ngành xây dựng 
hiện đang niêm yết trên sàn HoSe năm 2020.
Trong năm 2020, HTN vào Top 15 cổ phiếu tăng 
giá cao nhất trên sàn HoSe.
Công ty đạt giải thưởng Top 30 doanh nghiệp có 
báo cáo thường niên 2019 tốt nhất (nhóm vốn hóa 
nhỏ) do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, 
Báo Đầu tư và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital 
phối hợp tổ chức.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG UY TÍN 
2020

TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG 
VIỆT NAM

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG, NỘI THẤT VÀ CƠ 
ĐIỆN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2019

TOP 10 THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG VIỆT NAM 2017

TOP 10 THƯƠNG HIỆU XÂY DỰNG 
QUỐC GIA 2017

TOP 50 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU 
NGÀNH XÂY DỰNG 2019

SẢN PHẨM DỊCH VỤ TIÊU BIỂU 
TP.HCM 2019

TOP 10 DOANH NGHIỆP ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG ĐẠT CHUẨN QAS 2017

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TIÊU BIỂU 2016

TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 
2020

TOP 10 THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM UY 
TÍN NGÀNH XÂY DỰNG 2018

TOP 10 NHÃN HIỆU CẠNH TRANH 
VIỆT NAM 2018
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hiện nay mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 
được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan với mô hình 
bao gồm: 
• Đại hội đồng cổ đông;
• Hội đồng quản trị;
• Ban Kiểm soát;
• Ban Tổng Giám đốc.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

• Đầu tư, thiết kế, xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
• Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ, xử lý chất thải.
• Lập dự án đầu tư, dự toán công trình.
• Thẩm tra thiết kế, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
• Tư vấn xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
• Hoàn thiện công trình xây dựng.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Các công trình do Hưng Thịnh Incons triển khai hiện tại tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ: Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... Ngoài ra, Công ty còn đang thực hiện một số dự án ở khu vực miền 
Trung như: Khánh Hòa, Bình Định.
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CÔNG TY CON

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN 
KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

VỐN ĐIỀU LỆ : 300.000.000.000 đồng

TỶ LỆ GÓP VỐN : 95,24%

ĐỊA CHỈ : 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

NGÀNH NGHỀ : Kinh doanh bất động sản, Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đất 
hoặc đi thuê

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Tầm nhìn: Phát triển Hưng Thịnh Incons thành Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh: Hưng Thịnh Incons cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn thành 
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cả về kỹ thuật, mỹ thuật và độ an toàn cao.

Giá trị cốt lõi: Luôn đặt lợi ích của khách hàng và đối tác lên hàng đầu. Lấy chuẩn mực tạo 
ra chất lượng. Lấy uy tín và chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu. 

• Chiến lược phát triển đầu tư được đặt ra với mục tiêu 
chính là giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận, 
đa dạng hóa các nguồn thu và giảm bớt sự ảnh hưởng có 
tính chu kỳ của ngành xây dựng. 

• Đảm bảo quyền lợi, gia tăng giá trị tài sản của cổ đông và 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
CBCNV và người lao động. 

• Giữ vững và phát huy lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng 
truyền thống, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực xử lý nền 
móng công trình, từng bước mở rộng lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh theo định hướng chung của tập đoàn. 

• Từng bước xây dựng tác phong, văn hóa doanh nghiệp 
riêng nhằm xây dựng Công ty trở thành ngôi nhà chung 
của tập thể CBCNV - LĐ, là nơi gửi trọn niềm tin của 
nhà đầu tư, trở thành công ty xây lắp mạnh, có đủ năng 
lực cạnh tranh với các công ty trong và ngoài nước.

• Hội đồng Quản trị định hướng việc tăng cường đầu tư 
với hình thức mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà 
thế mạnh là xây dựng bao gồm: Xây dựng căn hộ chung 
cư, khách sạn, trang trí nội thất và thi công hoàn thiện,…

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Mở rộng hoạt động đầu tư xây dựng các dự án hạ 
tầng theo hình thức BT, BOT,…

• Mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản 
(văn phòng, căn hộ, khách sạn…) để hình thành 
các tài sản tạo dòng tiền ổn định trong tương lai.

• Các hình thức mở rộng đầu tư bao gồm thành lập 
pháp nhân mới hoặc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở 
hữu tại các công ty hiện hữu có tiềm năng lớn.

• Nguồn vốn sử dụng đầu tư bằng vốn tự có, vốn thu 
được từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ, hoặc vốn 
vay ngân hàng,…
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MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa 
để thể hiện sự gắn kết với địa phương, tấm lòng 
tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc các gia 
đình chính sách. Các chương trình thăm hỏi tặng 
quà gia đình khó khăn, gặp nạn do mưa lũ, xây 
dựng nhà tình nghĩa, học bổng dành tặng các cháu 
thiếu nhi vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất 
sắc… được Công ty tổ chức thường xuyên để hỗ 
trợ xã hội, cộng đồng.

Hưng Thịnh Incons cam kết tuân thủ luật Bảo vệ 
Môi trường và các yêu cầu khác liên quan đến các 
tác động môi trường của Công ty. Kết hợp phát 
triển đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường và 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Đảm bảo 
công tác thi công xây dựng không làm ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh cũng như cộng đồng 
dân cư tại khu vực.

Đối với xã hội, cộng đồng Đối với môi trường và xã hội

ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nền kinh tế của các nước gặp nhiều khó khăn, trì trệ và suy 
thoái bao gồm chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu dùng. Hiện tại, sau khi kết thúc năm, dịch bệnh tác động 
không nhỏ đến hoạt động nền kinh tế và cuộc sống của người dân; cắt giảm nhân sự ở các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hoặc doanh nghiệp bị giải thể, vì thế GDP năm 2020 chỉ tăng 2,91%. Tuy nhiên, trước tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19 thì đó được xem là một thành công của Việt Nam khi mà tốc độ tăng trưởng thuộc 
nhóm nước cao nhất trên thế giới nhờ vào các giải pháp chống dịch quyết liệt và hiệu quả từ Chính phủ đã 
giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt. 

Công ty hoạt động nằm trong lãnh thổ của Việt 
Nam, vì thế Công ty luôn phải phụ thuộc vào nền 
kinh tế của đất nước. Tốc độ phát triển của nền kinh 
tế có ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng và phát triển 
các công trình dân dụng, các khu đô thị mới. Khi 
nền kinh tế chậm phát triển hoặc rơi vào tình trạng 
suy thoái, nhu cầu về nhà ở giảm làm ảnh hưởng 
đến sự phát triển của ngành, ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh chung của toàn ngành xây dựng 
cũng như là Công ty.

Hơn thế nữa, đặc trưng của ngành xây dựng là phần vốn đầu tư ban đầu lớn và dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ 
các ngân hàng, nên sự phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng luôn được Công ty quan tâm và đưa ra nhiều chiến 
lược nhằm giảm thiểu rủi ro tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, khi lạm phát gia tăng sẽ đưa giá cả nguyên 
vật liệu như sắt, thép, sỏi đá, xi măng, gạch biến 
động bất thường gây ảnh hướng đến doanh thu và 
lợi nhuận của Công ty. Để hạn chế rủi ro lạm phát, 
Công ty luôn chủ động trong việc xác định sớm thời 
điểm phát sinh chi phí, nhu cầu nguyên vật liệu để 
dự toán khối lượng công trình chính xác và kiểm 
soát được giá cả.
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Là doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng, ngoài rủi ro đã kể trên, Công ty còn phải đối mặt với các rủi 
ro có tính chất đặc thù như:

Ngành xây dựng hiện tại gặp rất nhiều cạnh tranh 
khi nền kinh tế phát triển thì thị trường bất động 
sản của cả nước nói chung và TP. HCM nói riêng 
sẽ phục hồi mạnh mẽ, không chỉ các công ty xây 
dựng trong nước đang mọc lên nhiều mà còn có sự 
tham gia từ các công ty nước ngoài có tiềm lực về 
tài chính mạnh mẽ lẫn kỹ thuật công nghệ. Do vậy, 
Công ty luôn phát triển các chiến lược để tạo dựng 
vị thế và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. 

Ngành xây dựng là một trong những ngành nghề 
có tỷ lệ tai nạn lao động cao ở Việt Nam. Bằng các 
chương trình huấn luyện thực tiễn định kỳ và thường 
xuyên giúp Công ty giảm thiểu nguy cơ liên quan đến 
an toàn lao động. Do vậy, nếu như người lao động 
không tuân thủ nghiêm theo quy tắc an toàn lao động 
xây dựng thì rất dễ xảy ra tai nạn do bất cẩn. Từ đó 
cho thấy việc xây dựng các hệ thống đo lường rủi ro 
và tìm ra giải pháp hiệu quả để khắc phục là điều tất 
yếu để Công ty có thể tồn tại và phát triển bền vững.

Rủi ro cạnh tranh Rủi ro về an toàn lao động

Giá cả nguyên vật, liệu đầu vào là một trong 
những chi phí quan trọng, đặc biệt là trong ngành 
xây dựng, ví dụ như các nguyên liệu đến từ tự 
nhiên là đất, đá, cát, gỗ,...ngoài ra còn có nhiều 
sản phẩm nhân tạo như: gạch, ống nước, cống xi 
măng, cốt thép,… những nguyên vật, liệu đó luôn 
chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm đầu 
vào, khoảng 40% - 60%. Nếu giá nguyên liệu đầu 
vào có sự tăng đột biến thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động kinh doanh của Công ty, chẳng hạn 
như khi chi phí vật liệu có mức giá bị đẩy lên cao 
thì các bản hợp đồng dài hạn đã ký kết với khách 
hàng lập tức bị ảnh hưởng vì mức giá đã chốt tại 
thời điểm đồng ý thỏa thuận hợp đồng khiến cho 
hoạt động xây dựng bị gián đoạn vì chi phí tăng, 
cũng như việc bàn giao nhà sẽ bị hoãn, phát sinh 
thêm nhiều chi phí mà vẫn chưa nhận được tiền. 
Ngoài ra, sự gia tăng giá cả của nguyên liệu sẽ làm 
gia tăng các kinh phí của nhà đầu tư. Chính vì các 
điều này có thể làm cho số lượng và quy mô các 
dự án đầu tư giảm xuống, ảnh hưởng đến doanh số 
của ngành xây dựng nói chung và của Công ty nói 
riêng. Bởi thế, rủi ro này luôn được Công ty quan 
tâm nhằm giảm thiểu các rủi ro tăng giá một cách 
đột biến.

Rủi ro về nguyên liệu đầu vào

Thanh toán chậm là một trong những vấn đề cần được 
quản lý chặt chẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: 
Chủ đầu tư không huy động được nguồn vốn, Chủ 
đầu tư khó giải ngân nguồn vốn vay, sản phẩm xây 
dựng không bán được, hay một số Chủ đầu tư cố kéo 
dài thời hạn thanh toán để chiếm dụng vốn của Nhà 
thầu. Công ty luôn đánh giá cao vai trò đối với dòng 
tiền thu được từ các bên liên quan, từ đó xây dựng 
các chính sách phù hợp với từng đối tượng nhằm chủ 
động kiểm soát dòng tiền, hạn chế rủi ro.

Rủi ro về việc chậm thanh toán

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

Công ty luôn cân nhắc và đo lường cũng như đánh giá về khả năng ô nhiễm môi trường đối với từng dự án 
và đưa ra các giải pháp cụ thể để giảm thiểu những ảnh hưởng đó. Nếu như dự án nằm trong khu dân cư, thì 
Công ty luôn có những cân nhắc cụ thể như việc giảm tiếng ồn, hạn chế thi công vào ban đêm, xử lý nước thải 
cũng như bụi đất cát do xây dựng và đảm bảo vệ sinh khu vực xung quanh hàng ngày sau khi thi công xong.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Bất kỳ điều chỉnh nào trong những quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Xây 
dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật 
Kinh doanh Bất động sản và quy định khác liên quan 
đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty 
đều có ảnh hưởng và tác động đến hoạt động và kết 
quả kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, với việc cổ phiếu của Công ty đang 
giao dịch trên HoSe - Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty còn 
phải tuân thủ theo các quy định của Luật Chứng 
khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán cùng với các quy 
định pháp luật liên quan khác. Đặc biệt là vào 
ngày 26/11/2019 vừa qua, Luật chứng khoán 
(sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, do đó 
các quy định liên quan khác cũng sẽ được điều 
chỉnh tương ứng. Để kịp thời dự báo, ứng phó 
cũng như giúp Công ty có sự chuẩn bị tốt nhất 
đối với những thay đổi trong chính sách về luật, 
Hưng Thịnh Incons đã tổ chức một bộ phận 
pháp lý nội bộ chuyên trách, thường xuyên cập 
nhật các văn bản pháp luật mới với Ban Lãnh 
đạo và các Bộ phận có liên quan của Công ty.

Có một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên 
quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm 
trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của công ty, dịch bệnh Covid là một ví dụ 
cho thấy sự tàn phá của virus đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới.

RỦI RO KHÁC
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• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình tài chính 

• Tổng thầu thi công các dự án

• Cơ cấu cổ đông

PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

• Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ tính theo quý và cả năm 2020 nhưng tỷ lệ đóng góp của ngành 
xây dựng trong năm vào GDP đã tăng từ mức 5,94% lên 6,19% và góp 0,5 điểm phần trăm vào giá trị tăng 
thêm của toàn nền kinh tế.

• Ảnh hưởng tiêu cực của dịch chủ yếu thông qua (1) gián đoạn kinh tế và (2) suy giảm nhu cầu đầu tư. Nhu 
cầu xây dựng nhà không để ở sẽ giảm nhiều nhất do nhóm khách hàng này chịu thiệt hại bởi dịch Covid-19 
và sẽ tập trung vào phục hồi kinh doanh sau dịch trước khi đầu tư mở rộng. Xây dựng nhà ở cũng sẽ chịu 
ảnh hưởng tiêu cực khi kinh tế đình trệ làm giảm nhu cầu mua nhà. Ngược lại, xây dựng cơ sở hạ tầng có 
thể hưởng lợi nếu Chính phủ kích cầu kinh tế thông qua tăng cường đầu tư công.

• Báo cáo Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2020 ngành xây dựng cả nước tăng trưởng  
6,76%. Mức tăng trưởng 6,76% là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn phát triển 2016 – 2020, tuy 
nhiên, tính trong chu kỳ 10 năm, mức 6,76% vẫn còn cao hơn tăng trưởng ngành vào những năm khó khăn 
2011 – 2013.

• Năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới của ngành xây dựng đạt 17.080 doanh nghiệp, tăng 0,4%; doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động 6.545 doanh nghiệp. 

• Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá, số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành xây dựng có chiều hướng gia 
tăng qua các tháng khi giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Được biết, 11 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,3% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 
giai đoạn 2011 - 2020.

• Đồng thời, năm nay ngành xây dựng diễn ra sự thanh lọc mạnh mẽ, thể hiện ở số doanh nghiệp rút lui khỏi 
thị trường trong ngắn hạn và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 gần tương đương. Cụ 
thể, năm 2020 ngành xây dựng có 6.412 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 6.545 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động.

• Điểm nhấn đặc biệt là tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP cả nước năm 2020 ở mức cao bậc nhất 
6,19% GDP, chỉ thấp hơn năm 2011 (6,41% GDP). Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động mạnh 
của dịch Covid, các đợt giãn cách xã hội, thị trường bất động sản chỉ tăng 0,31%... ngành xây dựng vẫn duy 
trì được tăng trưởng liên tục kể từ quý I/2020.

• Giới chuyên môn ngành xây dựng đánh giá, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rõ rệt tới nền kinh tế nói chung 
cũng như thị trường xây dựng nói riêng, đặc biệt là xây dựng bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên 
khu vực bất động sản công nghiệp tăng trưởng tốt cùng chính sách đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 
năm 2020 đã giúp bức tranh phát triển của ngành có nhiều điểm sáng.

• Các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng trong đó có HTN được cứu cánh với hàng loạt các dự án hạ tầng trọng 
điểm quốc gia, các công trình công nghiệp quy mô lớn. Các doanh nghiệp xây dựng dân dụng nhờ mảng xây 
dựng khu công nghiệp bù đắp được phần nào sự sụt giảm của mảng xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng…

TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2020
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

DOANH THU THUẦN

+ 24%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

+ 87%

+ 91%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2019

2020

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án. Tuy nhiên, HTN 
đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công theo yêu cầu của chủ 
đầu tư. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thiện và bàn giao nhiều khu căn hộ như 9View Apartment, Moonlight                        
Residences, SaigonMia, Moonlight Boulevard… Công ty tiếp tục là tổng thầu thi công nhiều dự án mới như Quy 
Nhơn Melody, Grand Center Quy Nhơn, Vũng Tàu Pearl,…Thành quả có được nhờ ghi nhận doanh thu và lợi 
nhuận từ nhiều dự án được bàn giao trong năm 2020 như: Richmond City do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây 
dựng Bình Triệu làm chủ đầu tư (HTN nắm 95,24% vốn điều lệ), Biên Hoà New City, Saigon Mystery Villas và 
Moonlight Boulevard do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu thi công. Tính đến hết năm 2020, mặc dù chịu tác 
động của dịch Covid-19, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HTN đạt lần lượt 4.552 tỷ đồng và 357 tỷ 
đồng, doanh thu tăng 24% và lợi nhuận tăng 91% so với năm 2019, nguyên nhân đến từ việc Công ty bàn giao 
cho thị trường nhiều dự án trong năm nay với mức giá hợp lý dẫn đến lợi nhuận gộp trong năm tăng đến 127%. 
Như vậy trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Công ty đã có một năm ngược 
dòng thành công khi tất cả chỉ tiêu kinh doanh đều vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tăng/Giảm

Doanh thu thuần 3.680 4.552 24%

Giá vốn hàng bán 3.292 3.672 12%

Lợi nhuận gộp 388 880 127%

Lợi nhuận trước thuế 328 444 87%

Lợi nhuận sau thuế 187 357 91%

Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 %TH/KH 2020

Doanh thu thuần 4.174 4.552 109%

Lợi nhuận trước thuế 504 444 88%

Lợi nhuận sau thuế 286 357 125%

ĐVT: Tỷ đồng

ĐVT: Tỷ đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CƠ CẤU DOANH THU THEO SẢN PHẨM

HTN là doanh nghiệp hoạt động trong mảng xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông đường bộ, xử lý chất thải cho chủ đầu tư nên doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm gần như 100% 
doanh thu ở các năm trước. Tuy nhiên đến năm 2020, HTN phát triển thêm hoạt động kinh doanh bất động sản 
với đóng góp lên đến 51,20% doanh thu, từ đó doanh thu dịch vụ xây dựng chỉ còn đóng góp 48,73%.

Chuyển nhượng bất động sản là mảng kinh doanh mới của Công ty và nhận được kết quả tích cực. Doanh thu 
từ hoạt động xây dựng 3 quý đầu năm giảm 39% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 1.460 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiến 
lược đi hai chân gồm mảng chính là thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản đã cứu lại đà tăng trưởng 
trong năm kinh doanh khó khăn này. Ba tòa nhà thuộc Dự án Richmond City lần lượt được bàn giao vào quý 
I và quý III/2020. Mảng kinh doanh này mang về 1.223 tỷ đồng doanh thu và 349 tỷ đồng lãi gộp trong 3 quý 
của năm. Nhờ đó, Hưng Thịnh Incons lãi ròng 317 tỷ đồng, sớm vượt 11% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý. 
Khoản đầu tư 300 tỷ đồng mua lại hơn 95% vốn của CTCP Xây dựng và Cơ khí Bình Triệu (doanh nghiệp 
sở hữu quỹ đất tại Dự án Richmond City), đã mang lại những giá trị lớn sau hơn 4 năm rót vốn. Năm 2020 là 
năm trở thành điểm rơi lợi nhuận của dự án.

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Dịch vụ xây dựng

CƠ CẤU 
DOANH THU 
NĂM 2019

99,91%

Dịch vụ KhácChuyển nhượng bất động sản

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CƠ CẤU 
DOANH THU 
NĂM 2020

48,73%51,20%

0,07%
0,09%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Nhìn chung có thể thấy, các chỉ số tài chính của Công ty tính đến hết năm 2020 đều có sự cải thiện đáng kể so 
với cùng kỳ.

Chỉ tiêu
                 Năm 2019                 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Doanh thu hợp đồng 
xây dựng 3.677.684.089.548 99,91% 2.218.143.322.404 48,73%

Doanh thu dịch vụ 
khác 3.235.469.280 0,09% 3.396.970.037 0,07%

Chuyển nhượng bất 
động sản - - 2.330.665.129.217 51,20%

Tổng cộng 3.680.919.558.828 100% 4.552.205.421.658 100%

ĐVT: Đồng

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Hệ số khả năng thanh toán

Thanh toán ngắn hạn Lần  1,14  1,14 

Thanh toán nhanh Lần  0,74  0,82 

Hệ số cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 85,92% 81,68%

Hệ số nợ/ Vốn CSH % 610,42% 445,85%

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng  2,03  2,28 

Vòng quay tổng tài sản Vòng  0,80  0,85 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS) % 5,08% 7,85%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 27,91% 40,86%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % 4,08% 6,64%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 6,15% 9,59%
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỒNG
Về năng lực hoạt động, Hệ số vòng quay hàng tồn kho 
tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng từ 2,03 vòng năm 
2019 lên đến 2,28 vòng của 2020, do trong năm nay 
Công ty bàn giao nhà cho khách hàng ở khu căn hộ 
Richmond City, quỹ đất thuộc về Công ty con của HTN 
là CTCP Xây dựng và Cơ khí Bình Triệu như đã đề cập 
làm cho Hàng tồn kho giảm, doanh thu và lợi nhuận 
tăng. Vòng quay tổng tài sản cho thấy mọi thứ đều thuận 
lợi khi hệ số này tăng cùng với mức tăng của doanh thu 
và tổng tài sản bình quân. Chi tiết hơn, ở mục Tài sản 
dài hạn có sự đóng góp từ sự đầu tư về bất động sản của 
Công ty và mang lại kết quả tích cực, đồng thời đóng 
góp 1 phần nhỏ trong việc gia tăng tổng tài sản, cùng với 
đó là doanh thu thuần trong năm tăng cao hơn tài sản 
bình quân dẫn đến hệ số này tăng cao hơn năm ngoái.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

CHỈ TIÊU

2019

2,03

0,80

2020

2,28

0,85

ĐVT: vòng

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Toàn bộ hệ số sinh lời của Công ty đều tăng so với cùng 
kỳ. Trong đó, chỉ số ROE cho thấy mức tăng trưởng cao 
từ 27,91% đến 40,86% và ROA có mức tăng từ 4,08% 
đến 6,64%. Nguyên nhân là do tốc độ gia tăng lợi nhuận 
sau thuế của Công ty tăng cao hơn tốc độ gia tăng của 
tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Kèm theo đó, sự gia 
tăng khoản phải thu ngắn hạn, dù các chi phí đến từ 
hoạt động kinh doanh như: chi phí tài chính, chi phí bán 
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao so với năm 
ngoái nhưng nhờ lợi nhuận gộp tăng đến 127% dẫn đến 
lợi nhuận sau thuế tăng đến 91%

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN
Công ty đã phân phối 16.446.980 cổ phiếu tương ứng 
99,49% tổng số cổ phiếu chào bán cho đợt tăng vốn 
thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo 
tỷ lệ 2:1. Đợt bán cổ phiếu diễn ra vào quý I/2021 với 
giá chào bán là 17.000 đồng/cổ phiếu, Công ty đã thu về 
279.598.660.000 đồng.

Qua đó, Vốn điều lệ sẽ tăng gấp rưỡi, khoảng 495 tỷ 
đồng. Số vốn góp huy động được sẽ dùng cho mục đích 
vốn lưu động,  hạn chế ảnh hưởng của nợ. Ngoài ra, việc 
tăng cường năng lực tài chính được tăng giúp Công ty 
có thể mở rộng quy mô, có thêm lợi thế khi đấu thầu thi 
công các dự án tầm vóc hơn, giảm phụ thuộc vào công 
ty mẹ.

CHỈ TIÊU

2019

85,92

610,42

2020

81,68

445,85

ĐVT: %

Nợ phải trả/Tổng tài sản

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

Tương tự, Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu cho thấy chỉ số này 
đã có phần giảm đi rất nhiều nhờ vào việc Nợ phải trả 
giảm nhẹ nhưng Vốn chủ sở hữu thì ngược lại, chủ yếu 
là sự gia tăng ở mục lợi nhuận chưa phân phối cao hơn 
năm ngoái đến 80%, đạt mức gần 600 tỷ đồng, đồng thời 
góp phần giúp cơ cấu tài chính Công ty có phần lành 
mạnh hơn và giảm bớt đi những gánh nặng từ những 
khoảng nợ dù năm nay nợ vay ngắn hạn tăng lên đến 
1.630 tỷ đồng.

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số Khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,74 lần năm 
2019 lên 0,82 lần năm 2020; trong khi đó hệ số Khả 
năng thanh toán ngắn hạn không đổi. Điều này cho thấy, 
nguyên nhân Hàng tồn kho giảm từ việc bàn giao nhà 
cho khách hàng, cũng như tăng Khoản phải thu khách 
hàng. Hơn thế nữa, Nợ ngắn hạn giảm mạnh hơn so 
với Khoản tài sản ngắn hạn và Hàng tồn kho nên Hệ số 
thanh toán nhanh của Công ty thể hiện Khả năng thanh 
toán của doanh nghiệp tốt, có tính thanh khoản cao

CHỈ TIÊU

2019

1,14

0,74

2020

1,14

0,82

ĐVT: lần

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

CHỈ TIÊU

2019

27,91

4,08

2020

40,86

6,64

ROE ROA

ĐVT: %
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TỔNG THẦU THI CÔNG CÁC DỰ ÁN

KHU CĂN HỘ BIÊN HÒA UNIVERSE COMPLEX KHU CĂN HỘ HO TRAM COMPLEX

KHU CĂN HỘ NEW GALAXY KHU CĂN HỘ GRAND CENTER QUY NHON

Vị trí : Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Phường Hố Nai, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Quy mô : 28.933,7m2 với 7 block cao 24 - 29 tầng.

Số sản 
phẩm : Khoảng 2.000 căn hộ.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương 
mại Tân Văn Hoa.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí :
Đường Ven Biển, Xã Phước Thuận, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu.

Quy mô : 75.479m2 với 7 block cao 21 tầng.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : Mặt tiền Đường Thống Nhất, Phường 
Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Quy mô : 29.308,6m2 với 6 block cao 19 tầng.

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đại Phúc.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí :
01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý 
Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định.

Quy mô : 7.080m2 với 1 block cao 42 tầng.

Số sản 
phẩm : 824 căn hộ, 22 căn shop.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng 
Thịnh Quy Nhơn.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.
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KHU CĂN HỘ VUNG TAU PEARL KHU CĂN HỘ LAVITA CHARM

KHU CĂN HỘ Q7 BOULEVARD KHU CĂN HỘ QUY NHON MELODY

Vị trí : Đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, 
TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy mô : 13.110,9m2  với 4 block cao 33 tầng.

Số sản 
phẩm : 1.789 căn hộ.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : Đường Trường Thọ, TP. Thủ Đức (thuộc 
TP.HCM).

Quy mô : 14.311m2 với 4 block cao 21 tầng

Số sản 
phẩm : 939 căn hộ, 115 căn office, 28 căn shop-

house.

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 
Thuận Thành Phát.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 
Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM.

Quy mô : 16.481,6m2 với 4 block cao 23 tầng.

Số sản 
phẩm : 1.008 căn hộ, 84 căn office, 41 căn trệt 

thương mại.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí :
Đường Nguyễn Trung Tín – An Dương 
Vương – Chương Dương, P. Nguyễn 
Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Quy mô : 7.105,6m2 với 2 block cao 34 tầng.

Số sản 
phẩm : 1.332 căn hộ, 21 căn shophouse.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Công ty Cổ phần Kim Cúc.

Khu căn hộ đang hoàn thiện và sắp bàn giao cho khách 
hàng

Khu căn hộ đang hoàn thiện và sắp bàn giao cho khách 
hàng

TỔNG THẦU THI CÔNG CÁC DỰ ÁN
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BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG BÊN BIỂN CAM RANH MYSTERY VILLAS KHU CĂN HỘ RICHMOND CITY

Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX KHU CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD

Vị trí :
Lô D14b, Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam 
Ranh, X. Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, 
T. Khánh Hòa.

Quy mô : 12,7ha với 241 căn biệt thự.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Cam Ranh Mystery.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land

Vị trí : 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM.

Quy mô : 15.427,3m2 với 3 block cao 25 tầng.

Số sản 
phẩm : 880 căn hộ, 300 căn office-tel, 30 căn 

shophouse.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây dựng 
Bình Triệu.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, 
Quận 7, TP. HCM.

Quy mô : 75.224,5m2 với 4 block cao 34 tầng.

Số sản 
phẩm : 3904 căn hộ, 131 nhà ở liên kế, 53 căn 

shophouse.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Bất động sản Khải 
Thịnh.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : 510 Kinh Dương Vương, Phường An 
Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM.

Quy mô : 8.280,3m2 với 3 block cao 20 tầng.

Số sản 
phẩm : 656 căn hộ, 71 căn office-tel, 54 căn shop-

house.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 07/2020

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 12/2019

TỔNG THẦU THI CÔNG CÁC DỰ ÁN
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KHU CĂN HỘ SAIGONMIA KHU CĂN HỘ MOOLIGHT RESIDENCES

KHU CĂN HỘ 9VIEW APARTMENT KHU CĂN HỘ VUNG TAU MELODY

Vị trí : Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Khu 
đô thị mới Nam Sài Gòn, TP. HCM.

Quy mô : 13.220m2 với 3 block cao 27 tầng.

Số sản 
phẩm : 869 căn hộ.

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : 102 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, TP. 
Thủ Đức (thuộc TP. HCM).

Quy mô : 18.099m2 với 2 block cao 22 tầng.

Số sản 
phẩm : 535 căn hộ, 38 căn nhà ở liên kế.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi sao Gia 
Định.

Phát triển 
dự án : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Vị trí : Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước 
Long B, Quận 9, TP. HCM.

Quy mô : 8.969,7m2 với 3 block cao 18 tầng.

Số sản 
phẩm : 690 căn hộ, 34 căn shophouse.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Vị trí :
Góc Đường Võ Thị Sáu – Hoàng Hoa 
Thám, Phường Thắng Tam, TP. Vũng 
Tàu, T. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy mô : 9.597m2 với 2 block cao 25 tầng.

Số sản 
phẩm : 840 căn hộ.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 08/2019

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 07/2019

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 05/2019

Khu căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng 
từ tháng 08/2017

TỔNG THẦU THI CÔNG CÁC DỰ ÁN
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STT Loại cổ đông
         Số lượng cổ                                                                                                                                               

         đông
Số cổ phiếu Giá trị (đồng)

      Tỷ lệ sở hữu/                                                                                                                                             
       VĐL

I Cổ đông trong nước 1.272 49.329.969 493.299.690.000 99,64%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

2 Cổ đông tổ chức 19 24.301.622 243.016.220.000 49,09%

3 Cổ đông cá nhân 1.253 25.028.347 250.283.470.000 50,55%

II Cổ đông nước ngoài 27 179.232 1.792.320.000 0,36%

1 Cá nhân 7 164.245 1.642.450.000 0,33%

2 Tổ chức 20 14.987 149.870.000 0,03%

III Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng cộng 1.299 49.509.201 495.092.010.000 100%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU ĐỢT CHÀO BÁN NGÀY 08/03/2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (Tính đến ngày 08/03/2021).

Tình hình thay đổi vốn đầu tư sở hữu

• Số lượng cổ phần phát hành: 49.509.201 cổ phần.
• Số lượng cổ phần đang lưu hành: 49.509.201 cổ phần.
• Số lượng cổ phiếu quỹ: Không.
• Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Không.

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh           12.389.437 25,043%

2 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land           11.902.500 24,041%

3 Nguyễn Đình Trung             8.331.750 16,829%

Tổng cộng 32.623.687 65,91%

Năm 2020, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

Các chứng khoán khác: Không.
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• Thành viên Hội đồng Quản trị

• Thành viên Ban Tổng Giám đốc

• Chính sách nhân sự

PHẦN III
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và Tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Đình Trung Chủ tịch HĐQT

2 Ông Trương Văn Việt Phó Chủ tịch HĐQT

3 Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT

4 Ông Lê Hồng Việt Thành viên HĐQT

5 Ông Khuất Tùng Phong Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của HĐQT

Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh 12/01/1972.

Trình độ chuyên môn Cử nhân chuyên ngành kế toán.

Quá trình công tác

2002 - 2006
Giám đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tiến (nay là Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh Land).

2007 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

2015 - nay Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

2016 - nay Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (Horea).

2016 - nay Ủy viên Ban chấp hành - Phó Chủ tịch hội đồng hương Bình Định.

2016 - nay Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bình Định tại TP. HCM.

2017 - nay Phó chủ tịch liên đoàn quần vợt Việt Nam.

2017 - nay Chủ tịch liên đoàn quần vợt TP. HCM.

2018 - nay Chủ tịch HĐQT -  Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Số lượng CP nắm giữ 8.331.750 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,83% VĐL.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202043 44HUNGTHINHINCONS.COM.VN

Ông TRƯƠNG VĂN VIỆT
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG 
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông LÊ HỒNG VIỆT
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông KHUẤT TÙNG PHONG
Thành viên Hội đồng quản trị (Độc lập)

Năm sinh 02/05/1972.

Trình độ chuyên môn Cử nhân Toán tin.

Quá trình công tác

Từ 2007 – 2019 Phó Tổng Giám đốc - CTCP 
Tập đoàn Hưng Thịnh.

từ 2019 - nay Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng 
Giám đốc - CTCP Tập đoàn 
Hưng Thịnh.

Số lượng CP nắm giữ 726.688 cổ phần chiếm tỷ lệ 
2,20% VĐL.

Năm sinh 05/01/1978.

Trình độ chuyên môn Cử nhân.

Quá trình công tác

2002 – 2007 Phó Giám đốc - Công ty TNHH 
Đầu tư Đồng Tiến.

2007 – 2018 Phó Tổng Giám đốc thường trực 
- CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh.

2019 - nay Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng 
Giám đốc - CTCP Tập đoàn 
Hưng Thịnh.

2016 – nay Thành viên HĐQT - CTCP Cơ 
khí và Xây dựng Bình Triệu.

11/2012 – 5/2018 Chủ tịch HĐQT - CTCP Hưng 
Thịnh Land.

5/2018 – nay Thành viên HĐQT - CTCP 
Hưng Thịnh Land.

08/2017 – nay Thành viên HĐQT - CTCP 
Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 99.187 cổ phần chiếm tỷ lệ 
0,30% VĐL.

Năm sinh 17/08/1973.

Trình độ chuyên môn Cử nhân.

Quá trình công tác

1997 – 2007 Công an Thành phố Bảo Lộc, 
Tỉnh Lâm Đồng.

2007 – nay Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật 
– thi công tại CTCP Tập đoàn 
Hưng Thịnh.

2012 – nay Thành viên HĐQT – CTCP 
Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 99.187 cổ phần chiếm tỷ lệ 
0,30% VĐL.

Năm sinh 14/08/1981

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp.

Quá trình công tác

2003 – 2006 Trưởng nhóm định giá doanh ng-
hiệp, Công ty Chứng khoán Ngân 
hàng Đông Á.

2006 – 2007 Trưởng phòng Tư vấn Tài chính 
doanh nghiệp, Công ty Chứng 
khoán Quốc tế Việt Nam.

2007 - 2009 Phó Giám đốc đầu tư, Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Bản Việt.

2009 – 2010 Trưởng phòng Tư vấn Tài chính 
doanh nghiệp, Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Bản Việt.

2011 – 2012 Trưởng phòng đầu tư, Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Bản Việt.

01/2013 – 07/2013 Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ 
phần Thương mại Thủy sản Á 
Châu. 

07/2013 – nay Giám đốc tài chính Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

04/2019 – nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ 
phần Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Trần Tiến Thanh Tổng Giám đốc

2 Ông Huỳnh Thanh Tứ Phó Tổng giám đốc

3 Ông Trần Kim Hải Phó Tổng giám đốc

4 Ông Ngô Huy Hiệu Phó Tổng giám đốc

5 Ông Nguyễn Lê Xuân Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của Ban Tổng giám đốc

Ông TRẦN TIẾN THANH
Tổng Giám đốc

Năm sinh 06/09/1977.

Trình độ chuyên môn Đại học.

Quá trình công tác

2002 – 2004 Chỉ huy phó - Công ty Công Trình Sài Gòn.

2004 – 2005 Chỉ huy trưởng - Công ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Minh.

2006 – 2018 Giám đốc - Công ty TNHH Xây Dựng Nam Bờ Đông.

2019 – 13/1/2020 Phó Tổng giám đốc - CTCP Hưng Thịnh Incons.

13/1/2020 – nay Tổng Giám đốc - CTCP Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.
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Ông HUỲNH THANH TỨ
Phó Tổng Giám đốc

Ông TRẦN KIM HẢI
Phó Tổng Giám đốc

Ông NGÔ HUY HIỆU
Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN LÊ XUÂN
Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh 13/01/1978.

Trình độ chuyên môn Đại học.

Quá trình công tác

06/2008 – 04/2019 Phó Tổng Giám đốc - CTCP 
Hưng Thịnh Incons.

04/2019 – 30/06/2019 Phó Tổng Giám đốc thường trực 
- CTCP Hưng Thịnh Incons.

13/1/2020 - nay Phó Tổng Giám đốc - CTCP 
Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.

Năm sinh 04/08/1964.

Trình độ chuyên môn Kiến trúc sư.

Quá trình công tác

1989 – 1996 Trưởng phòng kỹ thuật – CTCP 
Xây dựng và Kinh doanh địa ốc 
Hòa Bình.

1996 – 2000 Phó Giám đốc – Công ty Tiên 
Phong & GĐ Thanh Mẫn.

2000 - 2005 Giám đốc thiết kế - Công ty 
Đông Dương và Phó Giám đốc 
Xây dựng – Công ty Hồng Hà.

2005 - 2010 Giám đốc – Công ty Thành viên 
xây dựng Hải Điền.

2010 - 2015 Phó ban quản lý dự án Thảo 
Điền Pear, Công ty địa ốc SSG2.

2015 – 06/2017 Phó Tổng Giám đốc – Công ty 
Việt Mỹ & TV KT Tự Do.

07/2017 – nay Phó Tổng Giám đốc – CTCP 
Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 2 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.

Năm sinh 05/09/1975.

Trình độ chuyên môn Đại học.

Quá trình công tác

01/2002 – 08/2015 Công tác tại Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
(NAGECCO).

08/2015 – Nay Phó Tổng Giám đốc thi công – 
CTCP Hưng Thịnh Incons.

Số lượng CP nắm giữ 2 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.

Năm sinh 17/04/1983.

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán tài chính.

Quá trình công tác

2008 – 2011 CTCP Thương mại Xuất Nhập 
Khẩu Thiên Nam.

2011 – 2018 CTCP Tập Đoàn Hưng Thịnh.

2015 – nay Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cơ 
khí và Xây dựng Bình Triệu.

02/2018 – nay Giám đốc tài chính kiêm Kế 
toán trưởng – CTCP Hưng Thịnh        
Incons.

Số lượng CP nắm giữ 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% VĐL.
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DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TGĐ 
TRONG NĂM 2020

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Lê Ngọc Triều Thành viên HĐQT độc lập 11/06/2020

2 Ông Trương Văn Việt Phó Chủ tịch HĐQT 01/07/2020

3 Ông Hạ Tấn Minh Thành viên HĐQT độc lập 30/06/2020 30/12/2020

4 Ông Đỗ Anh Tú Tổng Giám đốc 13/01/2020

5 Ông Trần Tiến Thanh Tổng Giám đốc 13/01/2020

6 Ông Huỳnh Thanh Tứ Phó Tổng Giám đốc 13/01/2020

Số lượng cán bộ công nhân viên (tại ngày 31/12/2020)

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỳ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 487 100%

1 Trình độ trên đại học 14 3%

2 Trình độ cao đẳng, đại học 329 68%

4 Trình độ trung cấp 27 6%

5 Công nhân kỹ thuật 33 7%

6 Lao động phổ thông 84 16%

II Theo loại hợp đồng lao động 487 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 95 20%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 392 80%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - -

III Theo giới tính 487 100%

1 Nam 445 91%

2 Nữ 42 9%

Thu nhập bình quân

Năm Số lượng người lao động Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)

2015 118 10.200.000

2016 158 10.200.000

2017 240 14.500.000

2018 551 15.000.000

2019 550 17.300.000

2020 487 18.600.000
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
Năng suất lao động là một trong những lợi thế cạnh tranh của Hưng Thịnh Incons so với những Công ty khác 
trong cùng ngành. Vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống, Công ty đã nghiên cứu xây dựng phương pháp 
tính năng suất lao động theo chi phí hợp lý và nâng cấp các công cụ phần mềm đã giúp ích cho việc bố trí và 
định biên nhân sự ở các Phòng ban/ BCHCT. Để nâng cao năng suất, các Ban Chỉ huy Công trường tăng cường 
phối hợp với đội ngũ Kỹ thuật có chuyên môn cao của Nhà thầu phụ để giảm số lượng nhân sự quản lý nhưng 
vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:
• Tại Hưng Thịnh Incons, chúng tôi luôn xem con người là nhân tố có tính quyết định tới sự thành bại của 

doanh nghiệp. Hưng Thịnh Incons luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp 
và bình đẳng – nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nâng 
cao tay nghề từ các dự án lớn và phát triển vững chắc con đường sự nghiệp.

• Công tác sàng lọc, tuyển chọn nhân sự là nền tảng cơ bản nhằm đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp về năng lực 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty luôn chào đón những nhân sự tài năng có khát vọng 
vươn lên, có phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc cùng gia nhập và đồng hành cùng Công ty. Việc 
tuyển dụng nhân sự mới được sàng lọc chặt chẽ, tuân thủ các bước theo quy trình tuyển dụng, đảm bảo minh 
bạch, khách quan để chọn lọc được những ứng viên phù hợp về trình độ, năng lực, và văn hóa cho Công ty.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO:
Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là một hoạt động rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Với mục 
tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty đã xây dựng Quy chế đào tạo 
nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Việc xây dựng kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được Công ty thực hiện hằng năm. Mỗi năm có tổng hợp 
kết quả, đánh giá kết quả đào tạo thông qua hiệu quả công tác thực tế của cán bộ công nhân viên tham gia đào tạo. 
Các hình thức đào tạo tại Công ty bao gồm: 
Đào tạo nội bộ: 
• Người mới được tuyển dụng: Nội dung đào tạo gồm phổ biến nội quy, chính sách của Công ty và hướng dẫn 

về chuyên môn, nghiệp vụ.
• Người đổi vị trí công tác: Nội dung đào tạo bao gồm việc hướng dẫn nghiệp vụ và những quy định ở vị trí công 

tác mới.
• Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm: Trong quá trình làm việc, người nhiều kinh nghiệm hơn sẽ truyền đạt, trao 

đổi kinh nghiệm với người ít kinh nghiệm hơn. Công việc này được tiến hành thường xuyên ở mọi vị trí công 
tác.

• Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ: Việc đào tạo, huấn luyện nâng cao các kỹ năng làm việc cho toàn thể cán bộ 
nhân viên là hoạt động đào tạo thường xuyên của Công ty do nguồn giảng viên nội bộ thực hiện hoặc Công ty 
sẽ mời những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về giảng dạy cho cán bộ nhân viên tại Công ty.

Đào tạo bên ngoài:
• Căn cứ vào nhu cầu công việc cán bộ nhân viên sẽ được lựa chọn cử đi học bên ngoài tham dự các khóa học 

về: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng marketing, các chương trình nâng 
cao chuyên môn, nghiệp vụ ... 

Lương thưởng và chính sách phúc lợi:
• Quan điểm nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo sự phát triển bền vững, Hưng Thịnh 

Incons cam kết mang đến chính sách phúc lợi và đãi ngộ hấp dẫn cho tất cả CBNV.
• Tiền lương: Được xem xét tương xứng với vị trí công việc và năng lực CBNV. Lương của mỗi vị trí công việc 

được xác định dựa trên mức độ phức tạp và tầm quan trọng của từng vị trí trong mối tương quan với các vị 
trí khác trong Công ty.

TIỀN LƯƠNG:
• Được xem xét tương xứng với vị trí công việc và năng lực CBNV. Lương của mỗi vị trí công việc được xác 

định dựa trên mức độ phức tạp và tầm quan trọng của từng vị trí trong mối tương quan với các vị trí khác 
trong Công ty.

• Tăng lương: Định kỳ hằng năm căn cứ vào nhu cầu, tính chất công việc, tình hình hoạt động, quản lý kinh 
doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc của CBNV. Ngoài ra, CBNV có thành tích xuất sắc và 
những đóng góp tích cực có thể được Ban lãnh đạo Công ty xem xét nâng lương trước thời hạn.

• Chính sách thưởng: Thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm; đánh giá và khen thưởng mức độ hoàn thành 
công việc của CBNV vào cuối năm.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật;
• Chế độ bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm tai nạn con người (24/24), khám sức khỏe định kỳ;
• Chính sách chăm lo đời sống CBNV: Thăm hỏi cán bộ nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, bệnh tật; quà cho 

CBNV nhân dịp sinh nhật, trợ cấp cho người lao động nữ khi sinh con, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày 20/10 và chi 
trợ cấp khi vợ của người lao động nam sinh con, trợ cấp cán bộ nhân viên khi kết hôn, trợ cấp con cán bộ nhân 
viên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung Thu …

• Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho CBNV công tác tại các 
công trình xa, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, …

• Phép năm theo luật định; chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm để tái tạo sức lao động;
• Hoạt động thể thao cho CBNV giao lưu và rèn luyện sức khỏe;
• Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh.
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• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

THUẬN LỢI
• Kinh tế trong nước dần ổn định và phục hồi bền vững sau dịch bệnh với mức lạm phát được kiểm soát ở 

mức an toàn, kết hợp với thu nhập trong dân cư đang dần được cải thiện.
• Hiệp định CPTPP được ký kết là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, từ đó 

thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi khi có nhiều hơn các dự án được triển khai. Bên cạnh đó việc 
nhập khẩu thiết bị, vật liệu cũng thuận lợi hơn khi thuế xuất nhập khẩu từ các nước trong khối được miễn/
giảm đáng kể.

• Nguồn nhân lực: Với đội ngũ lãnh đạo, kiến trúc sư, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân giỏi, giàu kinh     
nghiệm cùng thế mạnh về công nghệ và kỹ thuật, Hưng Thịnh Incons đã tạo nên những nét đặc trưng 
cho các công trình từ cao ốc văn phòng, căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng hay các khu nhà máy sản xuất công 
nghiệp…

• Tài chính: Nguồn tài chính dồi dào cộng với hệ thống quản lý tài chính rõ ràng, minh bạch.
• Công ty luôn mang đến sự tin cậy cho các nhà đầu tư cũng như nhà cung cấp, nhà thầu phụ, Cán bộ nhân 

viên.
KHÓ KHĂN
• Thị trường Bất động sản tăng trưởng nóng trở lại là một cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó 

rủi ro Chủ đầu tư mất khả năng thanh toán là rủi ro đáng lo ngại nhất.
• Bên cạnh đó vẫn còn nhiều lo ngại việc giảm bớt nguồn cung trong bất động sản nhà ở. Số lượng căn hộ 

tung ra thị trường tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh được dự báo tăng ít hoặc hầu như không 
tăng trong 3 năm tới khi thị trường bất động sản hạ nhiệt sau hai năm tăng trưởng nóng.

• Chi phí phát sinh thực tế của dự án cao hơn so với dự toán do các yếu tố về trình độ quản lý, thi công, 
quy trình giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết. Do đó, có thể làm ảnh hưởng thời gian thực hiện của 
Chủ đầu tư.

• Nguồn cung lao động có tay nghề trên thị trường ngày càng khan hiếm, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh 
tranh gay gắt với các đối thủ trên thị trường. Chi phí nhân công trong thời gian tới có thể sẽ tăng.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CƠ CẤU TÀI SẢN

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu
31/12/2019 31/12/2020

Giá trị (đồng) Tỷ trọng Giá trị (đồng) Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 5.089.111.317.015 98%     5.150.747.848.058 93%

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

308.373.711.411 6%       123.044.611.788 2%

Khoảng đầu tư tài 
chính ngắn hạn

- 0%         51.000.000.000 1%

Các khoản phải thu 
ngắn hạn

2.760.546.599.724 54%     3.447.256.057.104 67%

Hàng tồn kho 1.797.212.580.680 35%     1.426.056.002.744 28%

Tài sản ngắn hạn 
khác

222.978.425.200 4%       103.391.176.422 2%

Tài sản dài hạn 127.943.343.483 2%       391.731.698.004 7%

Các khoản phải thu 
dài hạn

29.540.000.000 23%         29.540.000.000 8%

Tài sản cố định 55.438.041.677 43%       276.510.175.333 71%

Các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn

- 0%                            -   0%

Tài sản dài hạn khác 17.955.326.710 14%         63.898.641.136 16%

Lợi thế thương mại 25.009.975.096 20%         21.782.881.535 6%

Tổng tài sản 5.217.054.660.498 100%     5.542.479.546.062 100%

Tính đến 31/12/2020, cơ cấu tài sản của HTN không có 
thay đổi quá nhiều. Trong năm nay, Tổng tài sản gia tăng 
thêm 6% so với năm trước, đặc biệt là mục Tài sản dài 
hạn đã tăng thêm 206%. Cụ thể, tại mục Tài sản cố định 
đã tăng thêm gần 400% chiếm 71% tỷ trọng trong Tài 
sản dài hạn so với năm ngoái là 43% nhờ vào việc trong 
năm CTCP Bình Triệu (Công ty con của HTN) là chủ 
đầu tư của dự án thành phẩm bất động sản Richmond 
City đã hoàn thành và được bàn giao cùng với bất động 
sản dự án Chung cư Cao tầng Sông Đà - Thăng Long, 
dẫn đến việc đưa tài sản dài hạn đóng góp tỷ trọng lên 
đến 7% so với năm ngoái chỉ đóng góp 2%.

Tài sản ngắn hạn chỉ tăng 1,21%. Trong đó, Khoản phải 
thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất, chủ yếu đến từ 
Khoản phải thu khác như phải thu tiền thu hộ bán các căn 
hộ Dự án Richmond City, phải thu từ việc góp vốn và đạt 
lợi nhuận hợp đồng hợp tác đầu tư, qua đó mở rộng danh 
mục các dự án tiềm năng.

Chỉ tiêu
31/12/2019 31/12/2020

Giá trị (đồng) Tỷ trọng Giá trị (đồng) Tỷ trọng

Nợ phải trả 4.482.690.904.170 86% 4.527.092.337.659 82%

Nợ ngắn hạn 4.476.885.439.117 99,99% 4.520.690.663.924 99,99%

  Phải trả người bán 1.018.834.891.048 23% 1.070.515.800.095 24%

  Người mua trả tiền                                                                                                                                             
  trước 1.682.870.916.554 38% 791.193.803.303 18%

  Vay ngắn hạn 990.787.775.517 22% 1.630.350.371.902 36%

  Chi phí phải trả 362.243.909.116 8% 497.704.087.149 11%

  Các khoản phải trả,                                                                                                                                             
  phải nộp khác 136.317.701.104 3% 188.897.256.713 4%

Nợ dài hạn        5.805.465.053 0,1%        6.401.673.735 0,1%

Vốn chủ sở hữu 734.363.756.328 14% 1.015.387.208.403 18%

Vốn chủ sở hữu 734.363.756.328 100% 1.015.387.208.403 100%

Vốn góp của chủ sở 
hữu 330.622.210.000 45% 330.622.210.000 33%

LNST chưa phân 
phối 333.109.850.310 45% 599.728.085.652 59%

Nguồn kinh phí và 
các quỹ khác - 0% - 0%

Tổng nguồn vốn 5.217.054.660.498 100% 5.542.479.546.062 100%

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao do đặc thù của ngành xây dựng vì phải cần một lượng vốn lớn ban 
đầu để đầu tư xây dựng các dự án.

Trong đó Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất. Cụ thể, trong năm Công ty đã giảm 891 tỷ đồng nợ tại mục người mua 
trả tiền trước với số tiền gốc là gần 1.683 tỷ đồng, do Công ty đã giao nhà cho các công ty Bất động sản cũng như những 
số tiền tạm ứng trước đó của người mua. Về khoản vay ngắn hạn, Công ty chủ yếu vay từ các ngân hàng thương mại 
với mục đích chủ yếu là bổ sung vào vốn lưu động. Trong năm, Công ty đã huy động vốn thông qua 3 triệu trái phiếu có 
mệnh giá 300 tỷ đồng được phát hành tại 3 ngân hàng là ngân hàng BIDV, VCB và Vietin Bank với thời gian đáo hạn 
là 18 tháng, với mục đích sử dụng là để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Ngoài ra, phải trả dài hạn chỉ chiếm 
0,1% trên tổng nợ phải trả.

Về vốn chủ sở hữu, cho thấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm tỷ trọng cao nhất đạt mức gần 600 tỷ đồng, chủ 
yếu nhờ vào lợi nhuận năm ngoái là 333 tỷ đồng, cùng với đó là phân phối lợi nhuận các quỹ là 15 tỷ đồng và tăng lợi 
ích của cổ đông không kiểm soát lên đến 24,6 tỷ đồng.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, Hưng Thịnh 
Incons đã kiến tạo nên hàng chục ngàn ngôi nhà, tạo 
dựng chốn an cư cho cộng đồng, khẳng định vị thế và 
thương hiệu trong ngành xây dựng Việt Nam. Hoạt 
động thi công dân dụng đang mang lại giá trị vượt trội 
cho Công ty và Quý khách hàng. Những công trình đảm 
bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và độ thẩm mỹ cao là 
bảo chứng cho những cam kết của Hưng Thịnh Incons.

Trong tiến trình phát triển tới đây, Hưng Thịnh              
Incons tích cực mở rộng đấu thầu các dự án bên ngoài 
Tập đoàn Hưng Thịnh, cùng định hướng mở rộng thị 
trường và ngành nghề từ xây dựng dân dụng và công 
nghiệp sang hạ tầng, giao thông, vật liệu xây dựng cơ 
bản và công nghệ vật liệu mới thông qua thỏa thuận 
hợp tác chiến lược giữa Hưng Thịnh Incons và Tập 
đoàn Đèo Cả. Hưng Thịnh Incons đang đặt ra các mục 
tiêu phát triển vượt bậc và từng bước vươn mình ra 
khu vực và quốc tế.

Tương lai sẽ có nhiều thử thách, chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn nhưng với tiềm lực hiện hữu 
cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với niềm tin và sự tận tâm nỗ lực của toàn thể CBNV, Hưng Thịnh Incons đã và đang 
hướng đến phát triển bền vững, gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý Cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cộng 
đồng.
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• Đánh giá các mặt hoạt động 

• Kế hoạch và định hướng

PHẦN V
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

Thị trường bất động sản của cả nước năm 2020 vẫn giữ được sự phát triển ổn định, vẫn còn nằm trong chu kỳ 
phục hồi sau Covid nhưng có dấu hiệu sụt giảm về nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và số lượng 
giao dịch. Trong năm qua, phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê tăng trưởng tốt. Phát triển 
bất động sản xanh, bất động sản thông minh, an toàn, tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ đang dần trở thành xu thế 
lựa chọn của chủ đầu tư dự án và người tiêu dùng.

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIẢM ĐỐC CÔNG TY

• Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh 
của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kịp tiến độ kinh doanh.

• Định kỳ hàng quý, 6 tháng Tổng Giám đốc điều hành Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời 
điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám 
đốc điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực 
phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

• Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ, quy chế quản 
lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước, nổ lực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò và năng lực của Ban Tổng Giám 
đốc thể hiện trong năm qua khi dẫn dắt tập thể cán bộ công nhân viên Công ty thực hiện được các mục tiêu 
kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

• Ban Tổng Giám đốc cùng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 
thần của người lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.

KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty kiểm soát rủi ro và quản trị chiến lược để đạt được mục tiêu thông qua: 
• Xây dựng các chiến lược và các chính sách để triển khai nhằm thưc hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và mục tiêu kinh doanh. 
• Quản trị các rủi ro chính yếu của Ngành và môi trường nghiệp vụ của Công ty. 
• Quản trị công ty hiệu quả và tuân thủ các quy trình Luật định.
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• Hoạt động của HĐQT

• Hoạt động của BKS

• Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

• Báo cáo phát triển bền vững

PHẦN VI
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP

• Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy thử thách với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng HĐQT đã hoàn 
thành tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành tổng thể cũng như giám sát hiệu quả hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc. Ngoài việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác, HĐQT còn 
thường xuyên trao đổi qua các kênh liên lạc đa dạng: điện thoại, thư điện tử, các cuộc họp Online cũng như 
các phương tiện thông tin khác với các nội dung liên quan đến quản trị chiến lược, tình hình hoạt động kinh 
doanh, theo dõi việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm. 

• Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo HĐQT về công tác điều hành tổng thể, hoạt động kinh 
doanh, tình hình tài chính và tuân thủ những biện pháp linh hoạt an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối 
cảnh dịch bệnh hoành hành để hoạt động kinh doanh được đảm bảo. HĐQT tiếp nhận thông tin kịp thời, kiểm 
soát điều hành và đưa ra những định hướng cũng như chính sách nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động. 

• Duy trì hiệu quả quản trị rủi ro tổng thể và công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc chặt chẽ đảm bảo 
hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của 
hoạt động kinh doanh.

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020

Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Ông Nguyễn Đình Trung Chủ tịch 01/06/2015

Ông Trương Văn Việt Phó Chủ tịch 30/06/2020

Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên 05/07/2017

Ông Lê Hồng Việt Thành viên 12/05/2012

Ông Lê Ngọc Triều Thành viên độc lập 20/06/2012 11/06/2020

Ông Khuất Tùng Phong Thành viên độc lập 24/04/2019

Ông Hạ Tấn Minh Thành viên độc lập 30/06/2020 30/12/2020

Thành viên HĐQT Số lượng buổi họp Tỷ lệ dự họp Lý do không dự họp

Ông Nguyễn Đình Trung 24/24 100% -

Ông Trương Văn Việt 14/24 58%
Được bầu vào HĐQT từ ngày 
30/6/2020.

Ông Nguyễn Văn Cường 23/24 96% Bận công tác.

Ông Lê Hồng Việt 23/24 96% Bận công tác.

Ông Lê Ngọc Triều 8/24 34% Từ nhiệm ngày 11/6/2020.

Ông Khuất Tùng Phong 24/24 100% -

Ông Hạ Tấn Minh 14/24 58%
Được bầu vào HĐQT từ ngày 
30/6/2020.

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT/2020 10/01/2020
Ông Đỗ Anh Tú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty.

2 02/NQ-HĐQT/2020 10/01/2020
Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Tổng 
Giám đốc Công ty.

3 03/NQ-HĐQT/2020 10/01/2020
Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tứ giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc Công ty.

4 04/NQ-HĐQT/2020 10/01/2020 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

5 05/NQ-HĐQT/2020 18/01/2020
Duyệt mức lương của ông Trần Tiến Thanh - Tổng 
Giám đốc Công Ty.

6 06/NQ-HĐQT/2020 18/01/2020
Duyệt mức lương của ông Trần Thanh Tứ - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty.

7 06A/NQ-HĐQT/2020 14/01/2020 Khen thưởng Công ty năm 2019.

8 07/NQ-HĐQT/2020 14/02/2020 Thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

9 08/NQ-HĐQT/2020 25/03/2020 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

10 09/NQ-HĐQT/2020 13/05/2020
Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham 
dự Đại hội Cổ đông thường niên 2020.

11 09A/NQ-HĐQT/2020 25/05/2020 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

12 10/NQ-HĐQT/2020 14/05/2020 Tổ chức Đại hội Cổ đông 2020.

13 10A/NQ-HĐQT/2020 10/06/2020
Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản 
trị ông Lê Ngọc Triều.

14 10B/NQ-HĐQT/2020 15/06/2020
Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu Đại 
hội cổ đông thường niên 2020.

15 11/NQ-HĐQT/2020 30/06/2020 Bầu Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

16 12/NQ-HĐQT/2020 07/07/2020
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 
tài chính 2020.

17 13/NQ-HĐQT/2020 20/07/2020
Vay vốn tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng “VP-
Bank”.
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020

MỨC LƯƠNG THƯỞNG CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY NĂM 2020

Họ và tên  Lương/Thù Lao  Thưởng Tổng Cộng

Hội đồng quản trị

Nguyễn Đình Trung  120.000.000  120.000.000 

Trương Văn Việt  35.000.000  35.000.000 

Khuất Tùng Phong  60.000.000  60.000.000 

Nguyễn Văn Cường  60.000.000  60.000.000 

Lê Hồng Việt  60.000.000  60.000.000 

Hạ Tấn Minh  35.000.000  35.000.000 

Ban kiểm soát

Võ Văn Thư  60.000.000  60.000.000 

Nguyễn Hải Phong  60.000.000  60.000.000 

Nguyễn Thị Loan Anh  60.000.000  60.000.000 

Ban điều hành

Trần Tiến Thanh  1.085.187.200  66.267.000  1.151.454.200 

Huỳnh Thanh Tứ  1.058.920.600  3.500.000  1.062.420.600 

Trần Kim Hải  990.491.700  112.300.000  1.102.791.700 

Ngô Huy Hiệu  696.610.100  115.700.000  812.310.100 

Nguyễn Lê Xuân  757.648.100  153.500.000  911.148.100 

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

18 14A/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương của ông Trần Tiến Thanh - Tổng 
giám đốc Công ty.

19 15A/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng 
giám đốc Công ty.

20 16A/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương ông Trần Kim Hải - Phó Tổng giám 
đốc Công ty.

21 17A/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương ông Chế Văn Hải - Phó Tổng giám 
đốc Công ty.

22 18/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương ông Nguyễn Lê Xuân - Giám đốc 
tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.

23 19B/NQ-HĐQT/2020 01/08/2020
Duyệt mức lương ông Ngô Huy Hiệu - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty.

24 14/NQ-HĐQT/2020 07/08/2020
Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sài 
Gòn.

25 15/NQ-HĐQT/2020 21/09/2020
Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 
“MSB”.

26 16/NQ-HĐQT/2020 30/09/2020
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với 
ông Chế Văn Hải.

27 17/NQ-HĐQT/2020 21/10/2020
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu.

28 18/NQ-HĐQT/2020 21/10/2020
Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu.

29 19/NQ-HĐQT/2020 30/10/2020 Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2019.

30 19A/NQ-HĐQT/2020 02/11/2020
Tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhanh Bắc Sài Gòn (BIDV-BSG).

31 20/NQ-HĐQT/2020 18/11/2020
Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu.

32 21/NQ-HĐQT/2020 19/11/2020
Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam - Chi nhánh Tân Định (VCB - Tân Định).

33 22/NQ-HĐQT/2020 07/12/2020
Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông ng-
hiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 
Sài Gòn.

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

34 23/NQ-HĐQT/2020 23/12/2020 Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ 
năm 2020

35 24/NQ-HĐQT/2020 23/12/2020 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh 
TP.HCM “TPBANK”

36 25/NQ-HĐQT/2020 31/12/2020 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản

37 26/NQ-HĐQT/2020 31/12/2020 Thành lập Ban bình bầu khen thưởng Công ty năm 
2020

ĐVT: Đồng
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP

• Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc. 
• Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2020. 
• Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT. 
• Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 
• Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quàn trị công ty. 
• Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 
• Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
• Hoạt động giám sát công tác tài chính – kế toán và các chỉ số tài chính, soát xét báo cáo tài chính 

đã công bố.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 
CỦA HĐQT, BGĐ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

• Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, 
Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động. 

• Ban Kiểm soát Công ty tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được Ban Tổng Giám đốc Công ty báo 
cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm. 

• Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn 
được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động. 

00

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG 
NỘI BỘ

Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

Ông Võ Văn Thư Trưởng ban kiểm soát 05/07/2017 Thạc sĩ kinh tế

Bà Nguyễn Thị Loan Anh Kiểm soát viên 05/07/2017 Cử nhân

Ông Nguyễn Hải Phong Kiểm soát viên 22/06/2016 Cử nhân kinh tế

Thành viên BKS Chức vụ Số lượng buổi họp Tỷ lệ tham dự

Ông Võ Văn Thư Trưởng ban kiểm soát 05/05 100%

Bà Nguyễn Thị Loan Anh Kiểm soát viên 05/05 100%

Ông Nguyễn Hải Phong Kiểm soát viên 05/05 100%

Người giao dịch
Quan hệ người nội 

bộ
Mua/Bán

     Số lượng cổ                                                                                                                                               
     phiếu đầu kỳ

   Số lượng cổ                                                                                                                                               
    phiếu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu

Ngô Huy Hiệu Phó Tổng Giám đốc BÁN 33.062 2 0,00001%

Trần Kim Hải Phó Tổng Giám đốc BÁN 6.612 2 0,00001%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202073 74HUNGTHINHINCONS.COM.VN

PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ SÔI NỔI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 
TINH THẦN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING SÔI NỔI

CHÚ TRỌNG CÁC NGÀY LỄ TẾT

NHIỀU CUỘC THI PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

Trải qua 15 năm hình thành, phát triển trong lĩnh vực xây dựng, Công ty luôn nhận thức được tầm quan trọng của 
các mối quan hệ để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong năm, HTN tiếp tục chủ động đánh giá danh mục các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và các mối 
quan hệ với các bên có liên quan như khách hàng, nhà đầu tư, người lao động, chính quyền, đối tác, xã hội... từ đó 
thực hiện các kế hoạch hành động ưu tiên theo từng mức độ ảnh hưởng. Việc xác định các lĩnh vực ưu tiên giúp Công 
ty ngày càng hoàn thiện công tác quản lý và kiểm soát từng vấn đề để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2020 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons phản ánh các hoạt động trọng tâm 
đã thực hiện trong năm, chiến lược trung và dài hạn theo định hướng phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo Công ty 
đã thiết lập. Phương pháp tiếp cận của báo cáo theo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Công ty kết 
hợp với các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202077 78HUNGTHINHINCONS.COM.VN

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG

TÍCH CỰC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC ĐỐI TÁC LỚN

Ngày 31/12/2021, Hưng Thịnh Incons và Tập đoàn Đèo Cả đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng phát triển 
định hướng chiến lược, hướng đến xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững thông qua mở rộng 
thị trường và ngành nghề từ xây dựng dân dụng và công nghiệp sang hạ tầng, giao thông, vật liệu 

xây dựng cơ bản và công nghệ vật liệu mới.

Hưng Thịnh Incons ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Qua sự hợp 
tác lần này, hai bên sẽ cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm cải tiến, tăng năng suất 
lao động, đẩy mạnh ứng dụng các thiết bị, công nghệ mới vào thi công để nâng cao hơn nữa chất 
lượng trong từng công trình của Hưng Thịnh Incons cũng như góp phần đưa ra những giải pháp 

tối ưu nhất cho ngành xây dựng Việt Nam.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021


