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I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500383583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 27/05/2009, thay đổi lần thứ 07 ngày 07/11/2018
 Địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 024.3363.1063
 Website: www.thanglongdeco.com
 Vốn điều lệ: 187.197.880.000 đồng
 Mã cổ phiếu: TLD

Ngành nghề kinh doanh

Nhà máy sản xuất

 Sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản
phẩm đồ gỗ xây dựng;
 Trang trí nội ngoại thất;
 Xây dựng các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đầu tư xây
dựng hạ tầng các cụm công nghiệp làng
nghề.








NMSX ván ép Tân Hội
(2.700 m2)
NMSX ván ép Liên Trung (2.532 m2)
NMSX ván ép Hồ Điền
(1.877 m2)
NMSX ván ép Sơn Điệp (3.230 m2)
NMSX ván ép Bình Phước (3.230 m2)
NMSX ván ép Quảng Bình (4,87 ha)
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2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tháng 12/2010:
Đổi tên thành
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Đô
thị Thăng Long

2000
0

Tháng 09/2000:
Thành lập Công ty
TNHH Thương mại và
Xây dựng Ngọc Hà

2010
0

Tăng vốn điều lệ lên
187.197.880.000
đồng sau khi phát
hành cổ phiếu trả cổ
tức năm 2017

2017
0

Sở Giao dịch Chứng
khoán Thành phố Hồ
Chí Minh có Quyết định
số 435/QĐ-SGDHCM
ngày 29/11/2017 về
việc chấp thuận cho
Công ty được niêm yết
18.000.000 cổ phiếu
trên sàn HOSE.

2018
0
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“Tăng cường minh bạch và
thực hiện cải cách trong
Quản trị Công ty theo tiêu
chuẩn và thông lệ Quốc tế
nhằm đảm bảo quyền lợi
của các bên liên quan”
3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát
triển Đô thị Thăng Long được tổ chức và hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp số
68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
Phát triển Đô thị Thăng Long đang áp dụng
theo mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần.
Mô hình quản trị này được xây dựng dựa
trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh
doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy
định của Pháp luật Việt Nam và các quy định
tại Điều lệ Công ty.
Trải qua quá trình phát triển, bộ máy quản
lý của Công ty có cơ cấu như sau:
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI HỖ TRỢ

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

KHỐI THI CÔNG
XÂY LẮP

KHỐI SẢN XUẤT
VÁN ÉP

PHÒNG KT
THI CÔNG

NHÀ MÁY SỐ 1

PHÒNG VẬT
TƯ

NHÀ MÁY SỐ 2

TỔ KHO & XE
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DANH SÁCH CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾ T
TT

Công ty

Thông tin

Vốn điều
lệ đã góp

Tỷ lệ sở hữu
của TLD

32 tỷ
đồng

90,63%

70 tỷ
đồng

98,57%

20 tỷ
đồng

45%

Công ty con

1

Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Chế
biến Lâm sản Thăng
Long

2

Công ty Cổ phần Xây
dựng Thương mại và
Sản xuất Ván ép
Thăng Long

Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Liên Trung,
huyện Đan Phượng, thành phố
Hà Nội
Ngành nghề: Chế biến các loại
cây lâm sản, sản xuất gỗ ván bóc,
ván copha, sản xuất ván ép các
loại....
Giấy CNĐKKD:0103645754 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu ngày
16/03/2009
Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Liên Trung,
huyện Đan Phượng, thành phố
Hà Nội
Ngành nghề: Sản xuất và thương
mại ván ép các loại….
Giấy CNĐKKD:0107083714 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu ngày
05/11/2015

Công ty liên kết

3

Địa chỉ: Thôn Thúy Hội, xã Tân
Hội, huyện Đan Phượng, thành
phố Hà Nội
Ngành nghề: Sản xuất các sản
Công ty Cổ phần Xây
phẩm từ gỗ và các sản phẩm từ
dựng và Thương mại
tre nứa….
Hưng Thịnh
Giấy CNĐKKD: số 0500509733
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
10/08/2006
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4. CÁC RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Thị
trường
Nguyên
liệu

TLD

Cạnh
tranh
Nợ
đọng

 Rủi ro về nguyên liệu
Trong lĩnh vực xây dựng, nguyên liệu đầu vào của các vật liệu xây dựng như xi măng, sắt,
thép…ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng cũng như tiến độ của các công trình. Cùng với sự tăng tốc
của thị trường xây dựng, giá các nguyên liệu cũng tăng mạnh do đó để đảm bảo ổn định hoạt động
thi công và thời gian của dự án, Công ty luôn phải có những dự báo và phương án dự phòng cho
việc biến động giá, có sự chuẩn bị tốt nhất trước các thay đổi của thị trường.
Trong lĩnh vực sản xuất ván ép, gỗ nguyên liệu và keo là 2 thành phần chính cấu tạo nên sản
phẩm ván ép. Hiện nay, hiệu quả của việc trồng gỗ nguyên kiệu như keo, bạch đàn, cao su… đối với
người nông dân là khá tốt điều này mang lại nguồn nguyên liệu ổn định cho Công ty. Tuy nhiên, do
đây là nguyên liệu chính ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất ván ép nên Công ty luôn phải
chủ động và dự báo trước các thay đổi liên quan tới nguyên liệu sản xuất cùng với đó việc thu mua
với mức giá hợp lý cũng như đảm bảo quyền lợi của nhà cung cấp cũng giúp cho Thăng Long Deco
ổn định được nguồn cung nguyên liệu.
 Rủi ro về thị trường
Hai sản phẩm mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Công ty là xây dựng và sản xuất
ván ép, chính vì vậy rủi ro về thị trường về hai sản sản phẩm này ảnh hưởng lớn tới hoạt động của
Công ty. Thị trường xây dựng những năm trở lại đây đang bước vào thời kỳ sôi động, tuy nhiên để
có được các dự án lớn với gói thầu tốt đòi hỏi Công ty phải nghiên cứu, đánh giá mức độ của từng
dự án, đồng thời nâng cao năng lực thi công của Công ty. Về sản phẩm ván ép, hiện nay vẫn được
coi là không đủ cầu tuy nhiên để đảm bảo thị trường tiêu thụ với giá tốt và ổn định vẫn đòi hỏi
Công ty phải có chiến lược đa dạng hóa thị trường, đổi mới phương thức phân phối cũng như nâng
cao chất lượng sản phẩm.

8

I. THÔNG TIN CHUNG

 Rủi ro cạnh tranh
Tuy thị trường xây dựng và sản xuất ván ép còn khá rộng mở nhưng Công ty cũng phải đối
mặt với sự cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành để có thị trường tiêu thụ tốt. Cùng với đó
việc đảm bảo về chất lượng cũng như trách nhiệm đối với sản phẩm, công trình làm ra của Công ty
được các đối tác đánh giá rất cao. Việc tạo dựng được các mối quan hệ thân thiết với khách hàng
và nhà cung cấp đã giúp cho Công ty đã xây dựng các chính sách bán hàng với giá cả hợp lý, thích
hợp với nhiều đối tượng khách hàng cùng với các dịch vụ sau bán hàng là một trong những lợi thế
tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 Rủi ro nợ đọng trong lĩnh vực xây dựng
Nợ đọng trong lĩnh vực xây dựng tác động trực tiếp, ảnh hưởng xấu đến quá trình luân
chuyển và sử dụng vốn của doanh nghiẹ p. Trong thực té , nhiều doanh nghiệp bị phá sản, khó n đó n
có nguyên nhân bị nợ đọng, nhá t là nợ từ nguò n vó n đà u tư nhà nước. Không tié p cạ n được nguò n
vó n ngân hà ng bởi dính nợ xấu, nợ quá hạn cho các kỳ kinh doanh tiếp theo, nhiè u doanh nghiệp
rơi vào tình trạng khốn đốn, khó khăn chò ng chất khó khăn.
Xác định được các rủi ro này, trước khi ký kết các dự án xây dựng Thăng Long Deco luôn
tìm hiểu, đánh giá kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư và xác định uy tín của chủ đầu tư, việc triển
khai thanh quyết toán thường được thực hiện theo các hạng mục trong công trình cũng tránh được
các rủi ro nợ đọng trong xây dựng.
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5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂ N


Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
- Mở rộng thị trường ván ép tại khu

vực miền Trung, đưa ra thị trường ván
BIRCH phục vụ cho xuất khẩu;
- Nâng cao năng lực thi công xây
dựng hướng đến các công trình lớn yêu
cầu kỹ thuật cao.


Chiến lược phát triển trung và

dài hạn:
- Trở thành nhà cung cấp ván ép
hàng đầu cho các công trình xây dựng của
cả nước;
- Dựa vào thế mạnh tiếp cận thị
trường xây dựng của sản phẩm ván ép
cùng với việc nâng cao năng lực thi công
phát triển lớn mạnh hoạt động xây dựng
của Công ty


Các mục tiêu phát triển bền vững

(môi trường, xã hội và cộng đồng) và
chương trình chính liên quan đến ngắn
hạn và trung hạn của Công ty
Môi
trường &
đời sống

Phát triển
cộng động

Phát triển
kinh tế
vùng

Trách
nhiệm với
sản phẩm

Trách
nhiệm với
người lao
động
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II. TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM

1. TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

164.779.290.334

308.433.145.747

Doanh thu thuần

164.752.056.898

308.320.068.474

Giá vốn hàng bán

139.726.234.540

277.259.049.343

Lợi nhuận gộp

25.025.882.358

31.061.019.131

1.060.194.044

3.283.330.104

-

-

4.781.930.060

5.110.502.682

114.578.327

(699.340.971)

19.346.001.992

21.902.248.523

2.837.542.113

1.483.737.705

Lợi nhuận sau thuế

16.508.459.879

20.418.510.818

Tài sản ngắn hạn

171.705.647.825

165.407.759.458

Tài sản dài hạn

176.952.715.711

128.713.135.224

294.120.894.682

348.658.363.536

60.039.208.173

32.493.188.030

Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ

Chi phí tài chính ròng
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN

Tổng tài sản
Tổng vay ngắn hạn và dài hạn
Vốn chủ sở hữu

213.841.776.976

200.623.266.158
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ĐỘNG TRONG NĂM

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM
348.6
308.3

294.1

213.8
164.7

200.6

151.1
95.1

70.1
6.8
DOANH THU THUẦN

16.5

20.4

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Năm 2016

TỔNG TÀI SẢN

Năm 2017

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2018

2018 đánh dấu một năm thành công và phát triển vượt bậc của TLD,
khi các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu
thuần đạt hơn 308,3 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng,
tăng 23,7% so với năm 2017.
Về lĩnh vực xây dựng: Công ty vẫn tiếp
tục tăng cường phát huy lợi thế là doanh
nghiệp có uy tín và thâm niên trên thị
trường, tiếp tục duy trì doanh thu và lợi
nhuận ổn định. Công ty cũng đã trú trọng
tăng cường đầu tư cho đào tạo và phát
triển nhân sự, nâng cao hiệu quả trong
đảm bảo an toàn và giảm thiểu phát thải
trong quá trình xây dựng.

Về lĩnh vực sản xuất ván ép: Công ty đã tích cực
mở rộng sản xuất các mặt hàng ván ép với sản
lượng ngày càng tăng, đảm bảo quy chuẩn, là
nguồn gia tăng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi
nhuận. Đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển
mạnh, nhu cầu của thị trường ngày càng lớn do
vậy hiện nay Công ty đang tập trung nguồn lực
đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết
bị máy móc hiện đại phục vụ sản xuất.

THỰC HIỆ N SO VỚI KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần 2018 đạt 123,3% và vượt 58,3 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do
việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh sản xuất ván ép. Lợi nhuận sau thuế của
Công ty có mức tăng ấn tượng, đạt 20,4 tỷ và 81,6% kế hoạch do Công ty đã quản lý tốt chi phí, gia
tăng tỷ trọng lợi nhuận.

12

II. TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM

3. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN QUÂN

PHẠM VĂN TUYẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học

Quá trình công tác:

Quá trình công tác:

•

•

•

•

2009 – 2010: Phó Tổng giám đốc - Công
ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Hạ tầng Ngọc Hà
T12/2010 – T12/2014: Thành viên
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty
Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô
thị Thăng Long
Từ T1/2015 – Nay: Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Giám đốc - Công ty Cổ phần
Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh
Từ T1/2015 – Nay: Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị
Thăng Long

Tỷ lệ sở hữu TLD:

1.479.000 cổ phần

•

•

•

•

2006 – 2009: Cán bộ - Trưởng nhóm phụ
trách lập dự toán đấu thầu - Chi nhánh
Công ty Tricon Mỹ tại Việt Nam
T5/2009 – T12/2010: Trưởng phòng kỹ
thuật - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà
T12/2010 – T12/2015: Trưởng phòng kỹ
thuật - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Đô thị Thăng Long.
T1/2016 - Nay: Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng
Long

Tỷ lệ sở hữu TLD:

52.000 cổ phần
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 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG
TLD luôn đề cao tầm quan
trọng của nguồn nhân lực tài sản quý giá của doanh
nghiệp. Do đó, chính sách
nhân sự của TLD được xây
dựng nhằm hiện thực hóa
mục tiêu đưa nguồn nhân
lực trở thành yếu tố đặc
biệt, có vai trò quyết định
trong sản xuất kinh doanh,
thực hiện thành công
những kế hoạch đề ra.

Tính đến tháng 31/12/2018 số lượng cán bộ nhân viên, công
nhân của Công ty là 207 người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm
2017. Với đặc thù là đơn vị sản xuất ván ép, lực lượng lao động
chính của TLD là tại các nhà xưởng sản xuất, trong đó lao động
nam giới chiếm gần 78%.
Trong năm 2018 mức lương bình quân của nhân viên trong Công
ty là 7,5 triệu đồng/người/tháng.

 Chính sách tuyển dụng, đào tạo
Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao
động có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển
dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với

Công ty. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được
năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.
Đào tạo: Chính sách đào tạo của Công ty phải đảm bảo nguyên tắc nguồn lực ổn định và lâu
dài đảm bảo cân đối giữa gián tiếp và trực tiếp. Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động trong các
hoạt động của mình, Công ty luôn chú trọng đầu tư đào tạo cho nhân viên, đặc biệt là các kỹ năng
về marketing và phát triển khách hàng.

 Chế độ làm việc
Thời gian làm việc: Đối với nhân viên hành chính văn phòng: làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần,
nghỉ trưa 1h, nghỉ vào ngày chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ kinh doanh thì nhân viên Công ty
có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động
theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. Bộ phận gián tiếp làm theo
giờ hành chính, bộ phận trực tiếp được bố trí làm theo ca.
Đối với bộ phận sản xuất được làm 3 ca/ngày, mỗi ca kéo dài từ 6-8 tiếng. Công nhân sản
xuất và cán bộ sẽ tập trung làm việc trong những thời điểm đơn hàng yêu cầu gấp và số lượng lớn,
ngoài ra những cũng được hưởng các chế độ ưu đãi như cán bộ công nhân viên khác.
Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát.
Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao
động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.
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 Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng
lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được
chi trả một lần vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được
thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.
Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia
tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công
ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân
và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công
việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết
kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách
hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong
kinh doanh, chống lãng phí. Hình thức khen thưởng cũng rất đa dạng, bên cạnh thưởng bằng tiền
mặt, hiện vật, Công ty còn tổ chức khen thưởng bằng những chuyến du lịch nước ngoài khi có điều
kiện, khen thưởng bằng cổ phiếu thưởng của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích
đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm
xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công
ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công
nhân viên. Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao
động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được
Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết,...
Công ty luôn tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong
Công ty.

 KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 
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3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆ N CÁC DỰ ÁN
STT

Mặt hàng/
Dịch vụ cung cấp

Tên khách
hàng

Giá trị hợp
đồng
(đồng)

1

Gói thầu số 9 – xây dựng đường
giao thông thoát nước mương,
nước thải tại phường Ngọc
Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội

Ban Quản lý Dự
án Xây dựng
Quận
Long
Biên

4.645.276.000

Thời
gian
thực
hiện
2019

2

Gói thầu số 6 – xây dựng đường
hành lang chân đê Hữu Hồng
(tuyến hạ lưu từ km 15+000 đến
km 19+000) thuộc Dự án Xây
dựng đường hành lang trên đê –
tuyến đê Hữu Đà Hữu Hồng,
huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Ban Quản lý Dự
án Đầu tư và
Xây dựng – Sở
Nông nghiệp và
Phát
triển
Nông thôn Hà
Nội

6.009.931.000

2019

3

Gói thầu số 8 xây dựng phần san
nền đè chắn đất đường giao
thông cấp thoát nước, hào kỹ
thuật, nhà điều hành, trung tâm,
trạm xử lý nước thải và thiết bị
trạm xử lý nước thải thuộc dự án
xây dựng hạ tầng khu đấu giá sử
dụng đất phát triển làng nghề
thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện
Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng hạ tầng
kỹ thuật khu
đấu giá quyền
sử dụng đất
phát triển làng
nghề
nông
thôn Liên Hà,
Liên Trung

67.069.486.582

2019

4

Liên danh thực hiện Gói thầu xây
lắp số 2, xây dựng công trình
chính và hạng mục phụ trợ dự án
trường trung học cơ sở tân hội,
huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Ban Quản lý Dự
án Đầu tư Xây
dựng
huyện
Đan Phượng

49.203.581.000

2019

(TLD thực hiện
47.777.373.000)
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KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Tên dự án đầu tư:

Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp

Mục tiêu đầu tư:

Sản xuất ván ép công nghiệp, ván ép phủ phin, ván ép phủ keo đỏ

Quy mô đầu tư:

Công suất thiết kế 60.000 m3/năm

Địa điểm đầu tư:

Lô đất B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – xã Lý Trạch,
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Diện tích đất:

4,87 ha

Tổng vốn đầu tư:

250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

Thời hạn hoạt động: 50 năm
Tiến độ thực hiện:

Quý III/2018 - Khởi công dự án

Mã số dự án:

0538456104 do UBND tỉnh Quảng Ninh chứng nhận lần đầu ngày 31/7/2018

Nội dung dự án:
Công ty sẽ xây dựng 02 phân xưởng sản xuất, trong đó 01 phân xưởng chuyên sản xuất ván BIRCH
(Bớt) cao cấp xuất khẩu; 01 phân xưởng sản xuất gỗ cốp pha phủ phim như mặt hàng Công ty đang
sản xuất.
Chi tiết đầu tư như sau:
STT
1
2
3

Hạng mục công trình
Xây dựng cơ bản
Máy móc thiết bị
Vốn lưu động hàng hóa
Tổng cộng

Tổng vốn đầu tư (đồng)
75.618.000.000
104.382.000.000
70.000.000.000
250.000.000.000

Thời gian thực hiện: Chia làm 3 giai đoạn
Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

- Thi công xây dựng nhà xưởng
sản xuất ván Bớt xuất khẩu công
suất 30.000 m3/năm

- Xây dựng nhà xưởng sản xuất số
2 diện tích 8.000 m2
- Lắp máy làm ván nội thất công
suất 24.000 m3/năm
- Xây dựng Nhà văn phòng làm
việc 360m2
- Hai dây chuyền máy đồng bộ.
- Xây dựng nhà ăn và nghỉ trưa
cho công nhân.

- Xây dựng nhà xưởng số 3
làm ván phủ phim xuất khẩu.
- Lắp 04 dây chuyền sản xuất
ván đồng bộ.
- Xây dựng kho.
- Xây dựng nhà xưởng bóc gỗ.
- Xây dựng sân phơi ván sơ bộ.

- Xây dựng Nhà xưởng số 1 + số
2 với diện tích 6.000m2.
- Xây dựng hệ thống nhà nấu keo
+ Nồi hơi + Nồi dầu, hệ thống
PCCC

17

II. TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM

4. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾ U
2017

2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1,98

1,64

Hệ số thanh toán dài hạn

1,30

0,87

2017

2018

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

31,8

38,7

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

46,6

63,0


ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN
Các chỉ tiêu tài chính của
Công ty vẫn duy trì ổn định
ở điều kiện tích cực. Công
ty đã tận dụng tốt dòng
vốn bổ sung làm tăng các
chỉ tiêu về khả năng thanh
toán, giảm hệ số nợ, tăng
các chỉ số về năng lực hoạt
động có mức tăng trưởng
tốt cho thấy của việc Công
ty đã tập trung nguồn vốn
đầu tư hiệu quả cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.



Khả năng thanh toán

Cơ cấu vốn

2017

2018

Vòng quay hàng tồn kho

2,45

3,96

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0,66

0,96

2017

2018





Năng lực hoạt động

Khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/DTT

10,0

6,62

Lợi nhuận sau thuế/VCSH

8,0

9,85

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

6,0

6,35

12,0

7,33

Lợi nhuận từ HĐKD/DTT
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5. CỔ PHẦN, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
 Cổ phần
Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:
TLD
Mệnh giá cổ phiếu:
10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày bắt đầu niêm yết:
07/12/2017
Tổng khối lượng cổ phiếu :
18.719.788 cổ phiếu
Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành:
18.719.788 cổ phiếu
 Cơ cấu cổ đông
STT

Nội dung

1
2

Cổ đông Nhà nước
Cổ đông nội bộ
a. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
b. Người có liên quan
Cổ phiếu quỹ
Cổ đông khác
a, Cổ đông trong nước
Cá nhân
Tổ chức
b, Cổ đông nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức
Tổng

3
4

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
(%)

0
7.068.850
5.810.850
1.258.000
0
11.650.938
11.572.048
11.571.838
210
78.890
78.890
0
18.719.788

37,76
31,04
6,72
0
62,24
61,82
61,82
0,42
0,42
0
100

1.4

Nội bộ
37.8

61.9

Trong nước
Nước ngoài
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 Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Ngày 12/09/2018, Công ty trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:4 cho 1.205 cổ đông
(trong đó có 25 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ).
Số cổ phiếu đã phân phối: 719.788 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành để trả cổ tức: 18.719.788 cổ phiếu.
 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 19/03/2019
STT

Cổ đông

Địa chỉ

1

Nguyễn An Ngọc

Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội

Số lượng
cổ phần
3.978.250

2

Nguyễn An Quân

Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội

1.479.000

7,9

5.457.250

29,1

Tổng cộng

Tỷ lệ
(%)
21,3

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2018
Cổ đông
Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch
Số lượng cổ phiếu mua thêm
Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch
Tỷ lệ tương ứng
Ngày thực hiện giao dịch

Nguyễn An Ngọc

Nguyễn An Quân

3.120.000

1.040.000

858.250

439.000

3.978.250

1.479.000

21,3 %

7,9 %

11/01 – 11/02
2019

29/01 – 28/02
2019
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6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾ N MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ
HỘI
Ban lãnh đạo TLD luôn tâm niệm, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thành công chiến lược
phát triển bền vững khi thực hiện kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với mục tiêu thực
thi trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, trong những năm gần đây, TLD không ngừng cải tiến phương thức quản lý nguồn
nguyên vật liệu đầu vào và tiêu thụ nguồn năng lượng tự nhiên.
 Quản lý nguồn nguyên vật liệu đầu vào
Sản phẩm chính của TLD là ván ép, được làm từ gỗ rừng tự nhiên. Nguồn nguyên liệu từ gỗ
rừng tự nhiên ngày một thiếu hụt, chính vì thế TLD đã ứng dụng những công nghệ sản xuất ván ép
mỏng tân tiến nhất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với khối lượng gỗ rừng tự nhiên tiêu thụ ở
mức hợp lý nhất. Công nghệ mới này không chỉ là một phương thức kinh tế nhất trong việc sản
xuất gỗ chất lượng cao, mà còn cho phép TLD góp phần quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên gỗ rừng
quý hiếm.
Song song với việc sử dụng các công
nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại, Ban Tổng
Giám đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên của Công
ty luôn chú trọng công tác nghiên cứu, cải tiến
kỹ thuật mới trong quá trình phát triển. Cụ thể,
Công ty thường xuyên cập nhật và tổ chức các
buổi làm việc, tham quan trao đổi kiến thức,
công nghệ chế biến, sản xuất gỗ ván ép từ các
nguyên liệu thân thiện với môi trường với các cơ
quan, viện nghiên cứu khoa học trong nước.
Về mảng kinh doanh xây dựng, TLD hiểu rõ rằng rất nhiều vật liệu xây dựng, bao gồm các
nguyên liệu thô được tiêu thụ trong quá trình thi công, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Vì vậy,
các công trình và dự án xây dựng của TLD thực hiện đều cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng
thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Mỗi dự án mới được triển khai đều được quy
hoạch bài bản, khoa học, đồng bộ, thiết kế bảo vệ môi trường, khai thác tối đa thế mạnh thiên nhiên
bằng cách tôn tạo và phát huy lợi thế không gian sẵn có.
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Những nỗ lực không ngừng của TLD về cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và
gắn liền trách nhiệm xã hội trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên và góp phần giải quyết các vấn đề môi trường.
 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu xây dựng (ván ép gỗ) và trực tiếp triển khai
xây dựng các công trình, dự án, TLD ý thức được rằng bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm
cao cả của doanh nghiệp. TLD luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về môi trường, đồng thời tìm
tòi, hướng đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường, mà vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Trong đó phải kể đến việc
đưa hệ thống quản lý chất lượng về an toàn lao động, kiểm soát ảnh hưởng tới môi trường (như
tiếng ồn, sử dụng công nghệ mới cho công tác thi công, che chắn khu vực đang thi công xây dựng
chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn chế cát, bụi bay, xử lý nước thải, ...) vào hoạt động sản xuất kinh
doanh hàng ngày. Các loại chất thải rắn như sắt thép vụ, bao xi măng,... được tận dụng hoặc bán
phế liệu; đất đã được tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi trường. Song hành
với công tác tự giám sát kiểm tra, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước
tại địa phương để thực hiện định kỳ công tác giám sát môi trường theo đúng quy định pháp luật
kịp thời và đầy đủ.

 Phát triển nguồn nhân lực
Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhân viên có thể phát huy hết khả năng và sự
sáng tạo, TLD luôn cố gắng để xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, năng động và
không ngừng hoàn thiện chính sách nhân sự ngày một tốt hơn. Bên cạnh việc chú trọng đến các
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chính sách đãi ngộ và chính sách phúc lợi, gắn liền trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của toàn bộ
cán bộ nhân viên, Ban Tổng Giám đốc TLD cùng bộ phận quản lý nhân sự trực tiếp tham vấn ý kiến
của nhân viên và cùng xây dựng các chính sách thăng tiến và chính sách khen thưởng. Các chính
sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: kết quả công việc, những đóng góp cho sự phát
triển chung của TLD, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để khuyến khích tập thể, cá nhân cống hiến
và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, TLD luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên chứng minh năng
lực, thể hiện kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đề xuất các phát kiến cải tiến trong sản xuất và vận hành
tại các nhà xưởng. Năm 2018, Công ty tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi cho các công nhân viên
giữa các đội nhóm kỹ thuật thuộc 05 nhà xưởng, với mức thưởng lên tới hàng chục triệu đồng
nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, tăng tình đoàn kết giữa các đơn vị, và tạo môi trường làm
việc thân thiện gắn bó cho nhân viên.
Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Do vậy, TLD luôn đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực trong định hướng phát triển của Công
ty. Các sáng kiến đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo,
vun đắp cho đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên luôn được Ban Giám đốc ủng hộ
và quan tâm. Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động tăng cường thể chất như thi đấu bóng đá,
teambuilding, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức những “chuyến xe yêu thương” đưa cán bộ
nhân viên về nhà ăn tết. Những hoạt động này thực sự đã giúp nâng cao đời sống tinh thần, rèn
luyện thể chất và gắn kết cán bộ nhân viên. Năm vừa qua, Ban Giám đốc TLD cũng phát động phong
trào để các cán bộ nhân viên TLD có cơ hội cùng nhau tham gia chương trình thiện nguyện, cứu
trợ, cấp phát lương thực, quần áo ấm, sách vở, đồ dùng cần thiết, v.v cho các trung tâm bảo trợ xã
hội tại địa phương, các vùng bị thiên tai lũ lụt, các hộ nghèo tại các khu vực khó khăn trên địa bàn
các tỉnh miền Bắc.
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1. ĐÁNH GIÁ KẾ T QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Thực hiện năm 2018
So với KH
(%)

1

Doanh thu thuần

250

308,3

123,3

2

Lợi nhuận sau thuế

25

20,4

81,6

3

Cổ tức

12%

8%

-

Nhờ có định hướng phát triển rõ ràng và đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty, năm 2018
kết quả kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả rất tốt, giữ vững tốc độ tăng trưởng và
đạt được những thành tựu đáng kể về doanh số, thị phần và chất lượng sản phẩm. Cùng với
05 nhà máy đang hoạt động trên địa bàn cả nước và hơn 200 CBNV, TLD đặt mục tiêu tăng
trưởng mạnh về sản lượng và cải tiến chất lượng sản phẩm gỗ ván ép, không chỉ phục vụ
kịp thời và hiệu quả các hoạt động xây dựng trong nước, mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng thêm nhà máy sản xuất ván ép xuất
khẩu thứ 6 tại Quảng Bình với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng chắc chắn sẽ mang lại nhiều
cơ hội hợp tác kinh doanh cho TLD tại các tỉnh miền Trung và giúp Công ty tăng doanh thu
lên mức đáng kể.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
 Tình hình tài sản
STT

Chỉ tiêu

2017

2018

(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Chênh lệch 2017/2018
Giá trị

%

1

Tài sản ngắn hạn

165,4

171,7

6,3

3,8

2

Tài sản dài hạn

128,7

176,9

48,2

37,4

Tổng tài sản

294,1

348,6

54,5

18,5
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 Tình hình nợ phải trả
STT
1

Chỉ tiêu

2018

Giá trị

%

Nợ phải trả

93,4

134,8

41,4

44,3

Nợ ngắn hạn

83,6

107,9

24,3

29,0

9,8

26,8

17,0

173,5

Vốn chủ sở hữu

200,6

213,8

13,2

6,6

Tổng cộng nguồn vốn

294,1

358,6

64,5

21,9

Nợ dài hạn
2

2017

(Đơn vị tính: đồng)
Chênh lệch 2017/2018

3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂ N TRONG TƯƠNG LAI

Về lĩnh xây dựng: Theo báo cáo tổng kết của Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản trong năm 2018 đạt 9,308 tỷ USD; tăng 15,9% so
với năm 2017, chiếm hơn 23% giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt khoảng 8,787 tỷ USD; chiếm 95% giá
trị. Các thị trường xuất khẩu lâm sản tập trung chủ yếu tại 5 thị trường chính gồm Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc; chiếm khoảng 87,33% kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Với
nhiều điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cánh cửa xuất khẩu đã thông thoáng, mục tiêu 10,5 tỷ USD
trong năm 2019 được nhiều chuyên gia dự báo khả thi. Trong tình hình đó, Công ty vẫn tiếp tục
tận dụng thế mạnh là doanh nghiệp đã phát triển lâu năm trên thị trường, duy trì ổn định doanh
thu và lợi nhuận nhờ vào thương hiệu và đội ngũ công nhân lành nghề.


Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ván ép: Chính sách bảo vệ môi trường và đảm bảo an

toàn trong sản xuất cho người lao động của Chính phủ sẽ hạn chế sự phát triển của các cơ sở sản
xuất nhỏ là một thuận lợi về mặt thị trường đối với các doanh nghiệp lớn. Đó cũng thách thức với
công ty về việc tự nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ cho người lao động cũng như cần có phương án
nâng cấp trang thiết bị để tạo ra sản phẩm tốt và hướng tới các phân khúc cao cấp hơn.
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1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 Về hoạt động kinh doanh
TLD đã có một năm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đạt mức tăng trưởng cao. Các chỉ
tiêu về tăng trưởng đều vượt xa mức năm 2017. Trong năm, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán
bộ công nhân viên đã có nhiều nỗ lực trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều khó khăn,
biến động để cơ bản hoàn thành đạt mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao
phó.
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Thực hiện năm 2018
So với KH
(%)

1

Doanh thu thuần

250

308,3

123,3

2

Lợi nhuận sau thuế

25

20,4

81,6

3

Cổ tức

12%

8%

-

 Về việc phát triển hệ thống:
Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản trị của các Công ty thành viên, cùng
việc hệ thống và thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo hơn. Nhờ đó, hiệu quả hoạt
động kinh doanh được cải thiện đáng kể, doanh số tăng mạnh, tốc độ thu tiền bán hàng được đẩy
nhanh, củng cố thêm niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm mang thương hiệu TLD.
 Về công tác giám sát tài chính và công bố thông tin:
HĐQT đánh giá tốt việc thiết lập, mở rộng các mối quan hệ nhằm tìm kiếm, thu hút nguồn vốn
cũng như dòng tiền đáp ứng nhu cầu thanh khoản và mục tiêu tăng trưởng của Công ty. Việc công
bố thông tin chính xác và kịp thời đến các cổ đông, minh bạch trong toàn bộ hoạt động cũng giúp
thu hút và duy trì tốt mối quan hệ với các cổ đông, tạo thuận lợi trong việc huy động vốn cho hoạt
động kinh doanh của Công ty.
 Về trách nhiệm xã hội:
HĐQT đánh giá cao các chính sách khuyến khích các ý tưởng sáng kiến tiết kiệm nguyên liệu và
tận dụng hiệu quả điện nước đã đi vào thực tế, góp phần giúp giảm chi phí gia tăng tỷ lệ lợi nhuận
cho doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường xung quanh các
khu nhà xưởng của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức các cuộc dã ngoại và từ thiện nhiều ý
nghĩa giúp phát triển tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội của cán bộ công nhân viên Công ty.
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2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của
Ban Tổng giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:
-

Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch
kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2018.

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán, cũng
như Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thành
công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.

-

Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2019 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động hiệu quả, kịp thời và đúng theo các quy định tại
Quy chế Quản trị và Điều lệ của Công ty trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều thách
thức. Mặc dù chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra đầu năm, hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty có những bước tăng trưởng mạnh so với chỉ số năm 2017, đánh dấu
một năm hoạt động thành công của tập thể lãnh đạo và cán bộ của Công ty.

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
STT

Chỉ tiêu

(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Kế hoạch

1

Doanh thu thuần

355

2

Lợi nhuận sau thuế

25,5

3

Cổ tức

5%
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Để đạt được mục tiêu này, HĐQT sẽ tiến hành các biện pháp:
 Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô
thị Thăng Long, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2020
– 2025
 Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
 Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2018;
 Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhập tình hình sản xuất kinh
doanh lên website của Công ty;
 Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ
chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
 Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
 Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

-

Sản phẩm Ván ép phủ phin của Công ty

-
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
STT

Họ và tên

Chức vụ tại TLD

Tỷ lệ sở
hữu TLD

Chức vụ tại
tổ chức khác

1

Nguyễn An Ngọc

Chủ tịch HĐQT

21,3

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ
phần Xây dựng Thương mại và
Sản xuất ván ép Thăng Long

2

Phạm Văn Cường

Uỷ viên HĐQT

0,27

Không

3

Nguyễn An Quân

Uỷ viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

7,9

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Giám đốc - Công ty Cổ
phần Xây dựng và Thương mại
Hưng Thịnh

4

Nguyễn Thanh Hải

Uỷ viên HĐQT

0,55

Không

5

Phạm Văn Tuyến

Ủy viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc

0,27

Không

 Hoạt động của Hội đồng quản trị
a. Hoạt động giám sát của HĐQT
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của
Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:
-

Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch
kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2018.

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán,
cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thành
công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.

-

Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2019 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
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b. Công tác chỉ đạo và giám sát
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của
Ban Tổng Giám đốc trong các công việc như sau:
-

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám
đốc. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban
Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn
đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong
tháng tới.

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và
Báo cáo thường niên 2018;

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức thành công
Đại hội đồng cổ đông 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn
bản;

-

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm
định giá Việt Nam trong việc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính và Báo cáo thường
niên 2018 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. BAN KIỂ M SOÁT
 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
STT

Họ và tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu TLD

1

Lê Thị Huyền Thanh

Trưởng Ban Kiểm soát

0,11

2

Mai Thị Hương Lan

Thành viên Ban Kiểm soát

0,0006

3

Trần Đức Mưu

Thành viên Ban Kiểm soát

0,11

 Hoạt động của Ban Kiểm soát
Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:
- BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm
2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh
doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát
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đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BTGĐ.
Ban Kiểm soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty.
Tuy vậy, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám
đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và
các cổ đông.
Giám sát tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh: BKS trong năm đã thẩm định tính chính
xác của các Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định
giá Việt Nam. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo
tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
Công tác kế toán, tài chính: Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm
toán và Thẩm định giá Việt Nam làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2018. Công
ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo
cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng
thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
 Thù lao, các khoản lợi ích
STT
Vị trí
1
Chủ tịch HĐQT
2
Thành viên HĐQT
1
2

Tổng cộng thù lao HĐQT
Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên BKS
Tổng cộng thù lao BKS

Số lượng
1
4

Thù lao tháng
5.000.000
3.000.000

Cả năm (đồng)
60.000.000
144.000.000

5
1
2
3

3.000.000
2.000.000
-

204.000.000
36.000.000
40.000.000
76.000.000
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
STT

Thời gian
ký
hợp đồng
Tháng
1/2018

1

Tháng
5/2018
Tháng
2/2018

2

3

Tháng
10/2018
Tháng
8/2018
Tháng
4/2018

Tên người có liên
quan/cổ đông nội bộ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng và Chế biến Lâm sản
Thăng Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng và Chế biến Lâm sản
Thăng Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng và Chế biến Lâm sản
Thăng Long
CTCP XDTM và SX Ván Ép
Thăng Long
CTCP XDTM và SX Ván Ép
Thăng Long
Công ty CP XD và TM
Hưng Thịnh
Tổng cộng

Mối quan
hệ
liên quan

Nội dung Hợp
đồng/ giao dịch

Giá trị thực hiện hợp đồng
(VNĐ)
Mua vào
Bán ra
Vay tiền mặt

Công ty vay tiền
mặt tạm thời
Công ty
con

16.000.000.000

Bán ván ép copha
Mua NVL sản xuất
ván ép

Công ty
con

Mua ván ghép
thanh
Mua NVL sản xuất
ván ép

Cty liên
kết

Bán ván ép copha

11.221.200.000

2.216.554.364
10.065.700.000
3.863.500.000

5.459.630.000
16.145.754.364 16.680.830.000

16.000.000.000

