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Logo công ty  

 

Ra đời vào tháng 01 năm 1994, 

Công ty TNHH Tuổi Trẻ - tiền 

thân của CTCP Thế Kỷ 21– đã 

mang dáng dấp của một công 

ty cổ phần với hơn 120 thành 

viên gồm cơ quan Báo Tuổi Trẻ, 

phóng viên, nhân viên Báo Tuổi 

Trẻ và một số công tác viên, 

chuyên viên của Báo. 

 

Từ năm 2000 đến 2006, 

công ty tập trung đầu tư, 

tiến hành xây dựng các 

khu du lịch; đồng thời liên 

doanh với công ty Codona 

xây dựng các dự án nghỉ 

dưỡng, vui chơi, giải trí. 

 

Đến năm 1997, Công ty 

tiến hành triển khai các 

dự án bất động sản như 

dự án Khu dân cư Bình 

Trưng , hay các dự án 

tại Bình Thạnh 

 

Ngày 07 tháng 07 năm 

1997, Công ty chính thức 

chuyển sang CTCP Thế 

Kỷ 21 với gần 200 cổ 

đông, vốn điều lệ ban 

đầu là 12 tỷ đồng theo 

giấy phép số: 1728/GP-

UB do UBND TP.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 

02/08/1997. 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

1994 

 

1997 

 

1997 

 

2000-2006 
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Năm 2007, tăng vốn 

điều lệ lên 100 tỷ 

đồng sau 3 lần tăng 

vốn. 

Năm 2009, tăng vốn 

điều lệ lên 137,12 tỷ 

đồng. 

Năm 2010, tăng vốn 

điều lệ lên 193,36 tỷ 

đồng. 

Ngày 15/07/2011, 

chính thức niêm 

yết trên Sàn giao 

dịch chứng khoán 

TP.HCM với mã 

chứng khoán C21. 

Ngày 14/01/2014, 

kỷ niệm 20 năm 

thành lập Công ty, 

C21 chính thức 

bước vào tuổi 21. 

11/04/2015 Tại đại hội 

cổ đông, HĐQT C21 trình 

cổ đông phương án sẽ rời 

sàn Hose một thời gian, 

khi thuận lợi sẽ đăng ký 

niêm yết trở lại. 

18/09/2015, Công ty đã 

hủy niêm yết tự nguyện 

trên sàn giao dịch 

TP.HCM sau khi kết quả 

phương án hủy niêm yết 

được thông qua với sự 

đồng ý của hơn 75% tỷ 

lệ tham dự có quyền biểu 

quyết. 

Đây là ngày giao dịch 

đầu tiên của cổ phiếu 

C21 trên sản giao dịch 

UPCoM, giá tham chiếu 

trong ngày giao dịch 

đầu tiên là 18.000 

đồng/cổ phiếu. 

2007-2010 

 

2011 

 

2014 

 

2015 

 

2016 
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Ngành nghề kinh doanh 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

- Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống; 

- Kinh doanh khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại du lịch – làng du lịch – 

nhà hàng; 

- Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng; 

- Sữa chữa nhà và trang trí nội thất; 

- Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng; 

- Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; 

- Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

- Giáo dục thể thao và giải trí: câu cá, trò chơi trên mặt nước; 

- Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (trừ khám chữa bệnh). 

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp, các dịch vụ trồng trọt và dịch vụ sau khi thu hoạch. 

- Xử lý hạt giống để nhân giống, trồng rừng và chăm sóc rừng ( không hoạt động tại trụ sở). 

 

NGÀNH NGHỀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Sau 22 năm hoạt động, bắt đầu từ công ty TNHH Tuổi Trẻ, sau 

chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (ngày 7/7/1997), 

C21 đã phát triển bền vững trong đó lĩnh vực bất động sản và 

dịch vụ du lịch là hai ngành chủ lực. 
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Địa bàn kinh doanh 

- TP.HCM 

- Hàm Tân – Phan Thiết 

- Nha Trang 

- Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động tại Phú Quốc, Lâm Dồng 

 

Các sản phẩm chính 

- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê; 

- Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng; 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

Vietnam Property 
Holding 

CT TNHH Sao Mai 

Thế Kỷ 21 

Trần Minh Đức 

CT TNHH MTV Đảo 

Ngọc Thế Kỷ 21 

CT TNHH TM XD  

Khải Hoàn 

CTCP Khoa học 

Nông nghiệp  

Minh Trân 

Cổ đông khác 

Cổ đông lớn Công ty con Công ty liên kết 

CT TNHH Hàm Tân 

Thế Kỷ 21 

CT TNHH An Việt Thế 

Kỷ 21 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

TIẾP THỊ 

BQL các 

KDC, dịch 

vụ, thương 

mại 

PHÒNG 

THIẾT KẾ - 

KỸ THUẬT  

PHÒNG KẾ 

HOẠCH – 

ĐẦU TƯ  

BAN QUẢN 

LÝ CÔNG 

TRÌNH  

TỔ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

BAN PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH NHÂN 

SỰ 

CÁC ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC, 

LIÊN DOANH 

BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Tên Hoạt động chính 
Giấy phép kinh 

doanh/Giấy phép đầu tư 
Vốn điều lệ 

Tỷ lệ 

của 
C21 

Công ty con 
  

   

Công ty TNHH Sao 

Mai Thế Kỷ 21 

Khai thác nước 

khoáng, bùn 

khoáng phục vụ 

nghỉ dưỡng và 

thương mại. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

công ty TNHH có 2 thành viên trở lên 

số  072501 ngày 23 tháng 7 năm 1999, 

đã đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 20 

tháng 5 năm 2014. 

11.800.000.000 85% 

     

Công ty TNHH 

Hàm Tân Thế 

Kỷ 21 

Kinh doanh dịch vụ 

nhà hàng, nhà 

nghỉ, khách sạn và 

các dịch vụ du lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

công ty TNHH một thành viên số 

4804000001 ngày 24 tháng 6 năm 

2003, đã đăng ký thay đổi lần thứ 4 

ngày 9  tháng 11 năm 2011. 

80.000.000.000 100% 

     

Công ty TNHH 

Thương Mại Xây 

dựng Khải Hoàn 

Đầu tư xây dựng 

và khai thác du 

lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

công ty TNHH có 2 thành viên trở lên 

số  072501 ngày 23 tháng 7 năm 1999, 

đã đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28 

tháng 7 năm 2009. 

1.750.000.000 100% 

     

Công ty TNHH 

MTV Đảo Ngọc 

Thế Kỷ 21 

Đầu tư xây dựng 

và khai thác du 

lịch.  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

công ty TNHH một thành viên 

1701953958 ngày 4 tháng 4 năm 2014. 

Thay đổi lần 1 ngày 6/6/2014 

35.000.000.000 100% 

     

Công ty TNHH An 
Việt Thể Kỷ 21 

Trồng cây nông- 
lâm nghiệp 

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 
công ty TNHH một thành viên số 
615800749189 ngày cấp 10/6/2009 

20.000.000.000 70% 

 

THÔNG TIN CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
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Công ty liên doanh, liên kết 
  

   

Công ty cổ phần 
khoa học nông 
nghiệp Minh Trân  

Trồng cây ăn trái 
và xuất khẩu 

Công ty liên doanh theo giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 2100288226  ngày 
23 tháng 2 năm 2004 

21.000.000.000 40% 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Đầu tư vào các lĩnh vực có nhu cầu xã hội và giá trị bền vững; trong đó 

lĩnh vực chính là phát triển bất động sản và du lịch. Việc phát triển đầu tư 

và kinh doanh luôn theo tiêu chí bền vững, đảm bảo quyền lợi cổ đông. 

 Năng lực kinh doanh và giá trị công ty me luôn đảm bảo sự tăng trưởng 

ổn định, có khả năng cạnh tranh cao dựa trên nhân lực và tài sản giá trị. 

Công ty Mẹ luôn đảm bảo quan hệ hỗ trợ và phát triển các công ty con 

theo các nhu cầu phát triển kinh doanh. Thực hiện phương thức quản trị 

linh hoạt để đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể đồng thời luôn thích 

ứng với sự biến chuyển của môi trường kinh tế VN. 

 Kinh doanh với phương châm tạo ra lợi nhuận bền vững và đảm bảo các 

lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên 

chất lượng, hiệu quả và uy tín được cảm nhận của khách hàng. Không 

quảng bá công ty qua các phương thức PR có tính thời thượng, phô trương, 

lãng phí, các hoạt động chỉ phục vụ cho tầng lớp bên trên. Không lợi dụng 

hoạt động từ thiện, xã hội để đánh bóng tên tuổi. 

 Không giới hạn quy mô nhưng phát triển 

phải bền vững, chỉ có phát triển nhanh hoặc 

chậm chứ không chấp nhận công ty rơi vào 

khủng hoảng. Tất cả quyền lợi của cổ đông, 

nhất là cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, 

có thể được nhiều hoặc được ít chứ không bị 

mất.  

 Luôn củng cố tăng cường nhân lực tài lực 

công ty mẹ. Trong quá trình hoạt động tùy 

theo nhu cầu mà thiết lập và phát triển các 

công ty con chứ không theo chiều ngược lại.  

 Kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phải 

với bất cứ giá nào. Xây dựng hình ảnh, 

thương hiệu bằng uy tín, chất lượng hiệu quả 

vì lợi ích thiết thực cho khách hàng.  
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh có nhu cầu 

dài hạn và giá trị bao gồm lĩnh vực Bất động sản và 

Du lịch và một số lĩnh vực tạo ra giá trị cao và thiết 

thực. Công ty lựa chọn chiến lược hoạt động dựa 

trên nền tảng của sự an toàn, chắc chắn, vừa đảm 

bảo mục tiêu lợi nhuận bền vững đi kèm với việc 

mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. 

 

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội 

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài các chiến lược để đạt 

được giá trị kinh tế, Công ty còn hướng đến mục tiêu về môi 

trường và cộng đồng như sau: 

- Tuân thủ quy định về môi trường trong tất cả các hoạt 

động. 

- Thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ 

thể, thiết thực và nhân văn. 
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CÁC RỦI RO 

 

Rủi ro kinh tế 

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và thị trường bất động sản 

cũng ấm trở lại sau giai đoạn ảm đạm. Có thể nói kinh doanh bất cứ 

ngành nghề nào đều phải đi theo sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Trong xu hướng toàn cầu hóa, mở cửa và hội nhập không ngừng, Kinh 

tế Việt Nam có nhiều thuận lợi và đã đạt được những bước tiến vượt 

bậc nhưng cũng kèm theo rất nhiều khó khăn và thử thách. Việc thực 

hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và hình thành Cộng đồng 

ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng 

thách thức cũng lớn hơn, riêng đối với với các doanh nghiệp trong 

nước sự cạnh tranh sẽ là thách thức lớn nhất cần đối mặt và tìm ra 

biện pháp giải quyết, do đó chỉ những đơn vị có thực lực và dám thay 

đổi thích nghi mới có thể duy trì và giữ vững được sự phát triển. 

Năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản ổn định, các cân đối lớn cơ 

bản được bảo đảm, GDP tăng 6,21% mặc dù thấp hơn năm trước 

nhưng được đánh giá khá tốt. Năm qua, cũng là năm đánh dấu sự 

chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản và du lịch, nghỉ 

dưỡng. Với phương châm kinh doanh an toàn và bền vững, công ty 

luôn cố gắng thích nghi và tận dụng cơ hội trước mọi diễn biến của thị 

trường. Thời gian tới, lĩnh vực du lịch Việt Nam được đánh giá là có 

nhiều triển vọng, khi chất lượng dịch vụ du lịch ngày một nâng cao, 

tuy nhiên bên cạnh đó nhiều dự báo lại cho rằng thị trường bất động 

sản sẽ bảo hòa và có xu hướng đi chậm lại, nhưng với những cố gắng 

liên tục không ngừng của mình, công ty kỳ vọng sẽ luôn đứng vững 

trước những thách thức của thị trường, duy trì và phát triển hơn nữa 

các hoạt động kinh doanh truyền thống mà trong suốt thời gian mình 

đã theo đuổi. 
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Rủi ro pháp luật 

Hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, C21 chịu sự điều chỉnh của các văn bản 

pháp luật nền tảng như Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Bộ Luật lao động, Luật 

Thuế... Những văn bản này đều có sự thay đổi khá lớn trong những năm qua nhằm 

tạo một hành lang pháp lý phù hợp với sự hội nhập ngày một mạnh mẽ hơn. Điều này 

vừa tạo ra cơ hội lẫn thách thức đối với Công ty.  

Bất động sản là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, các quan hệ giao dịch đối với loại 

tài sản này thường có tác động đến nền kinh tế. Do đó kinh doanh bất động sản chịu 

sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước. Hiện nay, nhóm quy 

định liên quan đến ngành nghề hoạt động, Luật kinh doanh nhà ở, Luật Bất động sản 

cũng đã có những thay đổi từ 2014. Điểm nổi bật của sự thay đổi trong luật bất động 

sản 2014 là việc các giao dịch bất động sản không nhất thiết phải qua sàn giao dịch. 

Điều này sẽ giúp tăng tính thanh khoản của thị trường do hạn chế tạo điều kiện cho 

bên thứ ba trở thành nhà đầu tư thứ cấp gây nên sự xáo trộn hay giá ảo trên thị 

trường. Luật du lịch sửa đổi đang trong quá trình soạn thảo và dự định cũng sẽ ban 

hành trong trong thời gian tới.  

Đối với những văn bản luật có sự chi phối hoạt động Công ty, C21 luôn nghiên cứu kỹ 

lưỡng và phân tích rõ các tác động trực tiếp của chúng đến mình từ đó có sự chuẩn bị 

rõ ràng cho từng vấn đề để có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả khi rủi ro xảy ra. 
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Rủi ro đặc thù 

Đối với lĩnh vực bất động sản 

 
 Ngành bất động sản là một ngành cạnh tranh khốc liệt trên thị 

trường với nhiều công ty tên tuổi có tiềm lực lớn đòi hỏi công ty 

phải có những kế hoạch cùng những bước đi vững chắc để cạnh 

tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Nhằm giảm thiểu những 

rủi ro như trên, Công ty đã đầu tư vào giai đoạn nghiên cứu, khảo 

sát rất kỹ lưỡng, đồng thời, Ban lãnh đạo và các bộ phận có liên 

quan như Kế hoạch - dự án, thiết kế kỹ thuật, ban quản lý Công 

trình luôn theo sát tiến độ thực hiện các dự án và cùng phối hợp 

để đánh giá tình trạng hiện tại, đưa ra phương án xử trí kịp thời. 

 

 Đặc điểm của lĩnh vực đầu tư xây dựng bất 

động sản là chu kỳ kinh doanh khá dài, vốn 

đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khách quan khác. Đối với 

các dự án có sử dụng vốn vay nếu tiến độ 

kéo dài sẽ phát sinh thêm tiền lãi so với dự 

kiến, cũng là một vấn đề làm phát sinh thêm 

chi phí kinh doanh từ đó ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 
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Đối với lĩnh vực nông nghiệp- lâm nghiệp 

 Trong năm 2016, ngoài việc tập trung cho các lĩnh vực kinh 

doanh cốt lõi công ty đã bắt đầu bổ sung thêm vào ngành 

nghề kinh doanh của mình lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp. 

Vốn không phải là thế mạnh của mình, nhưng quyết định của 

công ty là có cơ sở trong bối cảnh các thương vụ đầu tư vào 

bất động sản còn nhiều hạn chế, điều này được kỳ vọng sẽ 

mang lại doanh thu đa dạng hơn cho C21 trong thời gian tới. 

Tuy nhiên việc tham gia vào lĩnh vực mới là một thách thức 

rất lớn do công ty chưa có nhiều kinh nghiệm đối với mảng 

kinh doanh này. 

Rủi ro môi trường 

 Ngày nay, giá trị của công ty không còn hoàn toàn nằm trên 

sổ sách mà nó còn thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp 

đó đối với xã hội và môi trường. Trong khi vấn đề môi trường 

ngày càng được xã hội, cộng đồng và chính phủ quan tâm, 

chú trọng. Việc mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp đòi hỏi C21 phải cẩn trọng hơn trong các vấn đề về 

môi trường vốn là vấn đề khó khăn với nhiều doanh nghiệp. 

 Công ty luôn áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng 

tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của từng ngành nghề 

và tại từng địa bàn của dự án. Mục tiêu của việc này là giảm 

thiếu tối đa tác động đến môi trường từ các hoạt động của 

Công ty để hướng đến phát triển bền vững. 

 

Đối với lĩnh vực du lịch 

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia nổi bật với nhiều địa danh 

du lịch nổi tiếng được khách du lịch quốc tế ưu tiên lựa chọn. 

Cũng chính vì lý do đó mà có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cả 

trong và ngoài nước tham gia khai thác. Vấn đề này đặt ra 

nhiều áp lực yêu cầu C21 phải thay đổi, nâng cấp hơn nữa khả 

năng cung cấp dịch vụ, tạo sự đặc sắc, mới mẻ để thu hút du 

khách, giữ vững thị phần. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát  

 Ban điều hành công ty 

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành  

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

 
Cơ cấu Ban điều hành 

Thành viên Chức Vụ 

Ông Nguyễn Mạnh Hào Tổng Giám đốc 

Ông Lý Tiên Đạt Phó Tổng Giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Minh Tần Kế toán trưởng 

 

Năm sinh: 1961 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

599.999 cổ phần - tỷ lệ 3,10%  

Quá trình công tác: 

1986 – 1994: Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ 

1994 – Nay: Làm việc tại Công ty 

TNHH Tuổi Trẻ nay là CTCP Thế Kỷ 21 

Ông Nguyễn Mạnh Hào 

Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  1984 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:  

27.888cổ phần - tỷ lệ 0,14% 

Quá trình công tác: 

2006 – 2011:  Chuyên viên phòng 

KHĐT – Công ty CP Thế Kỷ 21 

2012 – 2015:  Trưởng phòng KHĐT – 

Công ty CP Thế Kỷ 21 

Từ T11/2015 - nay:Phó Tổng Giám đốc 

– Công ty CP Thế Kỷ 21 

Ông Lý Tiên Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

 

Năm sinh: 1975 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 

14.000 cổ phần - tỷ lệ 0,07%  

Quá trình công tác: 

1999 – 2001:  Kế toán tại công ty 

TNHH TVXD Tuổi Trẻ 

2001 – 2006:  Kế toán tại công ty Giao 

Nhận Kho Vận Ngoại Thương 

2006 – nay:  Kế toán tại công ty cổ 

phần Thế Kỷ 21 

Bà Nguyễn Thị Minh Tần 

Kế toán trưởng 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Thành viên Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Ông Trần Công Tuấn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Ông Nguyễn Mạnh Hào Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Ông Đinh Thế Hiển Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Bà Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Ông Louis. T.Nguyễn Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

 
Ông TRẦN CÔNG TUẤN – Chủ tịch HĐQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1949 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư Phạm 

Quá trình công tác  

1975 – 1988:  Cán bộ quản lý ngành giáo dục 

1989 – 1994:  Cán bộ Ban trị sự Báo Tuổi Trẻ 

1995 – 1997:  Cán bộ Công ty TNHH Tuổi Trẻ. 

1998 – 2001:  Cán bộ quản lý Công ty TNHH Tân Uyên, cán bộ CTCP Thế Kỷ 21 

2002 – 2011:  Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT CTCP Thế Kỷ 21 

2012 – 2016:  Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21 

Chức vụ hiện tại:  Chủ tịch HĐQT  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   

 Thành viên HĐQT Công ty TNHH Trần Minh An 

 Thành viên HĐQT CTCP Codona – Thế Kỷ 21 

 Chủ tịch HĐTV Công ty Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21 

 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải Hoàn 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân 689.111 cổ phần - tỷ lệ 3,56%  

 

 
Ông LOUIS T.NGUYỄN – Thành viên HĐQT 

Giới tính:  Nam 

Năm sinh:  1963 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Khoa học – Chuyên ngành Kế toán 

Quá trình công tác  

2003 – 2005:  Người sáng lập Quỹ IDG Ventures Vietnam 

2005 – 2007:  Giám đốc điều hành Vinacapital 

2007 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Quỹ Saigon Asset Management 

20/06/2012 – nay:  Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21 

Chức vụ hiện tại :  Thành viên HĐQT. 

Chức vụ hiện tại nắm giữ ở tổ chức khác :  Thành viên HĐQT CTCP Đầu 

tư Năm Bảy Bảy; Thành viên HĐQT CTCP Hợp tác xã Kinh tế và Xuất nhập 

khẩu SAVIMEX. 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân:  0 cổ phần. 



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 20 

Ông ĐINH THẾ HIỂN – Thành viên HĐQT độc lập 

Giới tính:  Nam 

Năm sinh:  1961 

Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ tài chính, Kỹ sư công nghệ thông tin 

Quá trình công tác  

1997 – 2004:  Phó phòng Thẩm định Quỹ Đầu Tư TP.HCM 

2004 đến nay:  Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng Dụng. 

Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT độc lập. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

 Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng 

 Ủy viên Ủy ban Chiến lược Phát triển Ngân hàng TMCP Eximbank 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân:  36.410 cổ phần - tỷ lệ 0,19% 

Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ– Thành viên HĐQT 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 1978 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

2000 – 2005:  Cán bộ tiếp thị kinh doanh công ty TNHH Tân Uyên 

2006-3/2016:  Cán bộ nhân sự, chánh văn phòng, thư kí HĐQT công ty CP Thế Kỷ 21 

4/2016-nay:  Chánh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21 

Chức vụ hiện tại :  Chánh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  không 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân:  109.613 cổ phần - tỷ lệ 0,57% vốn điều lệ. 
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Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát 

Cơ cấu Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng Ban 

Ông Phạm Trường Phương Thành viên  

Ông Võ Hoàng Chương Thành viên 

 

Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Trưởng Ban Kiểm soát 

 

Giới tính:  Nữ 

Năm sinh:  1955 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tếKỹ sư Nông nghiệp 

Quá trình công tác  

1981-11/1994:  

 Công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh 

 Cán bộ Ban Nông thôn Thành Đoàn 

 Bí Thư Đoàn Sở Thủy Sản 

 Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy (chuyên trách) Đảng ủy Thành đoàn 

11/1994 – 30/11/2012: 

  Công tác tại báo Tuổi trẻ 

  Cán bộ Văn phòng 

  Phó Chánh Văn Phòng 

  Chánh Văn phòng 

01/12/2012 – nay:  Nghỉ hưu 

Chức vụ hiện tại :  Trưởng Ban Kiểm soát 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân:  31.000 cổ phần – tỷ lệ 0,16% 

BAN KIỂM SOÁT 
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Ông PHẠM TRƯỜNG PHƯƠNG – Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Giới tính:  Nam 

Năm sinh:  1974 

Trình độ chuyên môn: 

  Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 

  Cử nhân Tài chính Kế toán 

  Cử nhân chính trị 

Quá trình công tác  

2007 – 2008: Phó giám đốc BQL Cụm Công nghiệp – khu dân cư Đô thị mới Nhị Xuân 

2008 – 2012: 

  TP kế hoạch CTCP Đầu tư Bất động sản EXIMLAND 

  Giám đốc CTCP Đầu tư KCN – Đô thị Hóc Môn (thuộc EXIMLAND) 

2010 – nay: 

  Thành viên Hội đồng khoa học – Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế Ứng dụng (IIB) 

  Giảng viên Trường Đại học Gia Định, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

Chức vụ hiện tại : TV Ban kiểm soát 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : 300 cổ phần – tỷ lệ 0,00% 

Ông VÕ HOÀNG CHƯƠNG – Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1985 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính 

Quá trình công tác  

2009 – 2010: Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP quản lý quỹ đầu tư VIPC 

2010 – 2012: Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP chứng khoán Rồng Việt 

2012 – nay: Chuyên viên Phân tích đầu tư của Saigon Asset Management 

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban Kiểm soát. 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, 

BAN KIỂM SOÁT 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

STT Tính chất phân loại Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng 2016 

A Theo trình độ 353 333 100,00% 

1 Trên đại học 2 2 0,60% 

2 Đại học 66 61 18,32% 

3 Cao đẳng 41 43 12,91% 

4 Khác 244 27 8,11% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 353 333 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 102 76 22,82% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 238 245 73,57% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 13 15 4,50% 

 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 23/04/2016, Đại hội đã thông qua số lượng Thành viên HĐQT giảm 

xuống còn 05 Thành viên. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của 

Ông Trần Minh Đức (nguyên là Chủ tịch HĐQT C21), Ông Phạm Uyên Nguyên và Ông Huỳnh Phước Sơn, đồng thời 

bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Hào và Bà Nguyễn Thị Anh Thư làm Thành viên Hội đồng quản trị. 

Ngoài ra, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 26/04/2016, Hội đồng quản trị đã thống 

nhất bẩu ông Trần Công Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế kỷ 21. 

 

 

 

0,60%

18,32%

12,91%

8,11%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Trên đại học Đại học Cao đẳng Khác
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC NĂM 

STT Năm 
Mức lương bình quân 

(đồng/ người /tháng) 

1 2014 6.389.123 

3 2015 7.344.306 

4 2016 7.471.071 

 

Chính sách đối với người lao động 

Để đảm bảo nền tảng cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

khuyến khích và thúc đẩy nhân viên cống hiến cho đam mê công 

việc, Công ty cam kết thực hiện tốt những thỏa ước và đáp ứng đầy 

đủ quy định về lao động.  

Chính sách lương ngoài việc đảm bảo được đời sống của người lao 

động còn nhằm mục đích tạo động lực phấn đấu, phát triển hơn 

nữa của từng cá nhân. Việc trả lương thực hiện theo quy định của 

Luật lao động và quy định của Công ty. Mức lương bình quân của 

năm qua đã tăng từ 6,34 triệu đồng lên 7,47 triệu 

đồng/người/tháng. Đây là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty để 

có được kết quả tốt trong kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập của 

từng cá nhân. 

Chính sách thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc trong công việc; thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh; thưởng 

nhân các ngày Lễ, Tết,... 

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế 

độ đau ốm, thai sản, nghỉ hưu .... được Công ty thực thi nghiêm túc 

và giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho nhân viên. 

Ngoài ra, với truyền thống xuất thân từ một đơn vị báo chí, hoạt 

động văn nghệ, thể thao, giải trí của Công ty đều được ban lãnh 

đạo và Công đoàn quan tâm nhằm tạo một sân chơi gắn kết tình 

đồng nghiệp giữa các cá nhân trong Công ty với nhau. 

Công tác đào tạo 

Hằng năm Công ty vẫn luôn duy trì các chính sách 

đào tạo, nâng cao trình độ nhân lực trong tổ chức 

Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các 

lớp an toàn lao động, hướng dẫn cách phòng cháy 

chữa cháy cho toàn thể nhân viên. 

 

6,4

7,3
7,5

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Lương bình quân 

(Triệu đồng/người/tháng)

Lương bình quân (Triệu đồng/người/tháng)
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 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

TH/KH 2016 

(%) 

TH 2016/2015 

(%) 

Tổng doanh thu 250.600 262.900 159.843 60,78% 63,77% 

Doanh thu thuần 240.012 256.900 147.591 57,45% 61,49% 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 10.321 6.000 9.85 163,42% 95,00% 

Doanh thu khác 267 - 2.407 - 901,50% 

Lợi nhuận từ HĐKD 88.891 - 48.879 - 54,99% 

Lợi nhuận khác (178) - 565 - - 

Lợi nhuận trước thuế 88.713 83.000 49.444 59,57% 55,73% 

Lợi nhuận sau thuế 68.820 65.760 39.372 59,87% 57,21% 

LNSTcủa cổ đông công ty mẹ 59.874 33.854 24.157 71,36% 40,35% 

EPS (đồng/cổ phiếu) 3.529 2.364 1.617 68,40% 45,82% 

 

95,77%

4,12% 0,11%

Cơ cấu tổng doanh thu 2015

Doanh thu thuần

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu khác

92,36%

6,14% 1,50%

Cơ cấu tổng doanh thu 2016

Doanh thu thuần

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu khác

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 159,8 tỷ đồng, giảm 36,23% so với năm 2015 và chỉ hoàn thành 60,78% kế hoạch đã 

đề ra. Doanh thu thuần từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ tiếp tục đóng góp đến 92,36% tổng doanh thu. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ khoảng 5%, do chênh lệch tỷ giá, lãi ngân hàng giảm đi so với năm trước, 

nhưng doanh thu mảng này đã tăng đến 63,42% so với kế hoạch đề ra. Trong khi đó khoản mục doanh thu khác 

tăng đến 801,5%, chủ yếu là các khoản thu về từ việc thanh lý tài sản cố định, từ việc giao dịch giá rẻ mua lại công 

ty con (Công ty TNHH An Việt Thế kỷ 21). 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Cho thuê văn phòng 24.408 10,17% 25.080 16,99% 

Kinh doanh BĐS 134.434 56,01% 38.741 26,25% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn 68.179 28,41% 68.959 46,72% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort 12.779 5,32% 14.281 9,68% 

Kinh doanh khác 212 0,09% 380 0,26% 

Nông nghiệp - - 150 0,10% 

Tổng cộng 240.012 100% 147.591 100% 

 

10,17%

56,01%

28,41%

5,32% 0,09%

Cơ cấu doanh thu thuần 2015

Cho thuê văn phòng

Kinh doanh BĐS

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

Kinh doanh khác

16,99%

26,25%
46,72%

9,68% 0,26%

0,10%
cơ cấu doanh thu thuần 2016

Cho thuê văn phòng

Kinh doanh BĐS

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort

Kinh doanh khác

Nông nghiệp

Doanh thu thuần trong năm giảm 38,5% so với năm trước 

và đã hoàn thành 57,45% so với kế hoạch. Xét về cơ cấu, 

tỷ trọng các nhóm doanh thu của Công ty có thay đổi lớn. 

Bất động sản không còn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong cơ cấu doanh thu của C21 do tình hình triển khai kinh 

doanh các dự án gặp nhiều khó khăn ở khâu thủ tục pháp 

lý, nên mặt dù tốc độ tiêu thụ vẫn tốt nhưng số lượng sản 

phẩm bàn giao cho khách hàng đã thấp hơn so với dự kiến. 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn năm qua không có 

nhiều biến động, nhưng do sự giảm đi của của doanh thu 

kinh doanh bất động sản nên mang này đã vươn lên dẫn 

đầu trong cơ cấu doanh thu khi chiếm đến 46,72% về tỷ 

trọng.  Ngoài ra hoạt động cho thuê văn phòng và cung 

cấp dịch vụ nghĩ dững Resort vẫn tiếp tục duy trì sự phát 

triển ổn định khi tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh 

thu có sự tăng nhẹ so với năm trước. Theo như kế 

hoạch, C21 sẽ tiêp tục tập trung vào các ngành vốn là 

thế mạnh của mình đó là Kinh doanh bất động sản, cung 

cấp dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn và dịch vụ 

nghỉ dưỡng Resort. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua 

công ty còn đầu tư và mở rộng sang lĩnh vực nông 

nghiệp để đa dạng hóa ngành nghề và tạo tiềm năng 

tăng trưởng trong tương lai, mảng hoạt động này tuy 

vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ những đã dần tạo ra giá trị 

trong tổng doanh thu. 

Cơ cấu doanh thu 
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 Lợi nhuận 
Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Cho thuê văn phòng 15.914 14,23% 16.177 23,08% 

Kinh doanh BĐS 54.607 48,83% 14.177 20,23% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn 42.250 37,78% 40.952 58,44% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort (1.153) -1,03% 31 0,04% 

Nông nghiệp - - (1.638) (2,34%) 

Kinh doanh khác 213 0,19% 380 0,55% 

Tổng cộng 111.830 100,00% 70.079 100,00% 

 
Lợi nhuận từ các nhóm nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn, cho 

thuê văn phòng vẫn mang lại hiệu quả tốt. Ngành dịch vụ nghỉ 

dưỡng tắm khoáng - bùn trở thành ngành chủ lực mang về lợi 

nhuận cao cho công ty do lợi nhuận thu được từ kinh doanh 

bất động sản giảm mạnh. Các khoản đầu tư trong những năm 

trước dần có hiệu quả và kì vọng mang lại nguồn lợi nhuận ổn 

định cho công ty trong những năm tiếp theo. Hoạt động của 

ngành nông nghiệp vẫn đang trong những bước đầu hình 

thành và chưa đạt được lợi nhuận. Tuy nhiên nông nghiệp 

được kỳ vọng sẽ là một ngành mới với tiềm năng phát triển 

cao trong tương lai đối với C21. 

Nhìn chung năm 2016 vừa qua, tình hình kinh doanh của công 

ty đã gặp phải những khó khăn nhất định làm mảng hoạt động 

cốt lõi là kinh doanh bất động sản giảm sút, 

kết quả cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh sau thuế giảm khoảng 42,79% so với 

năm trước và chỉ đạt 59,87% kế hoạch đã 

đề ra. Tuy nhiên, những mảng hoạt động 

khác như du lịch nghỉ dưỡng tắm khoáng – 

bùn, nghỉ dưỡng Resort vẫn giữ được sự 

phát triển và đã có những đóng góp giá trị 

trong kết quả kinh doanh của C21. Cuối 

cùng, ngành kinh doanh mới có tiềm năng 

phát triển cao như nông nghiệp… được kỳ 

vọng sẽ là nền tảng tốt để công ty có những 

bước tiến phục hồi mạnh mẽ trong tương lai. 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 
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LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Dự án 9B7 – Khu Nam Sài Gòn: 

 Về tiến độ xây dựng: Hoàn tất xây 

dựng giai đoạn 1 và 2 của dự án, 

đang tiến hành thi công giai đoạn 3. 

 Về pháp lý: Đã tạm đóng tiền sử 

dụng đất ở, đã được Sở xây dựng 

chấp thuận đủ điều kiện mở bán 

chính thức và bắt đầu tiến hành ký 

các hợp đồng mua bán nhà ở với 

khách hàng từ tháng 12. 

 Về bán hàng: Đã bán được 85 căn/ 

197 căn. Đã bàn giao nhà: 16 căn 

 Vốn đầu tư dự án không kể chi phí 

phát triển khu TMDV cao tầng: 

386,7 tỉ 

 Đến ngày 31/12/2016: chi phí đầu 

Dự án Gò Sao - Quận 12:  

Do các đối tác góp vốn chính 

trong dự án chủ trương chuyển 

nhượng, không đẩy tiếp thực 

hiện dự án nên Công ty cũng đã 

thống nhất hướng chuyển 

nhượng phần vốn góp, đảm bảo 

có lợi   nhuận trong năm 2017. 

Chi phí đầu tư góp vốn đến 

31/12/2016: 34,3 tỉ. 

 

Dự án Khu dân cư tại phường 

Phước Long B, quận 9:  

 Diện tích đã đền bù: 

68.075,8m2 

 Tạm ngưng thương lượng 

đền bù 02 hộ còn lại trong 

dự án CVCX hồ điều tiết.  

 Đang tiến hành các thủ tục 

điều chỉnh ranh dự án, diện 

tích: 6,5ha 

Đến ngày 31/12/2016: Chi phí 

đầu tư cho dự án là hơn 82,8 tỉ. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
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Dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình 

Chánh: diện tích 4.077m2 

 Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận 

chủ trương thực hiện dự án, 

sau đó sẽ tiến hành xin thay 

đổi quy hoạch 1/2000 của 

dự án 

 Đã cho thuê lại khu đất 

trong thời gian thực hiện các 

thủ tục pháp lý của dự án 

Đến ngày 31/12/2016: chi phí 

đầu tư cho dự án là hơn 4,4 tỉ 

đồng (trong đó 4 tỉ là chi phí 

chuyển nhượng đất đợt 1) 

 

Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 tại xã Lộc Tân - Bảo Lâm, Lâm Đồng: 

Đang tiến hành cải tạo đất, hệ thống tưới trà olong, trồng chanh dây . Năm 2017 

sẽ triển khai thi công hạ tầng điện, cải tạo đường vào dự án. 

Vốn đầu tư dự kiến cho từ đây đến hết 2017 là hơn 8,7 tỉ đồng. 

Công ty Minh Trân: Trang trại trồng xoài cát Hòa Lộc 27 ha tại Trà Vinh đã 

được cấp chứng nhận Global Gap và hoạt động XNK trái cây. 

Đã góp 8,4 tỉ đồng tương đương với 40% cổ phần của Công ty Minh Trân. 

 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 
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Dự án khách sạn Phú Quốc: tổng vốn đầu tư được duyệt là 55 tỉ 

 Qui mô: 75 phòng, tổng diện tích sàn XD: 3.425m2 

 Đã thi công xong phần thô, 02 phòng mẫu. 

 Đang tiến hành thi công cơ điện, ốp lát hoàn thiện. 

  Đến ngày 31/12/2016: giá trị HĐ thi công đã ký 33,2 tỉ; tổng chi phí đầu tư đã giải ngân cho 

dự án là hơn 28,8 tỉ (bao gồm chi phí mua đất). 

Dự án Khách sạn Đảo Ngọc 2 – đường CMT8, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc: 

+ Đã thỏa thuận chuyển nhượng  đất 2.120m2 

+ Đang nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đăng bộ chuyển mục đích sử dụng đất 

+ Chi phí đã đầu tư: 13,7 tỉ đồng ( chi phí đất) 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH DU LỊCH 



  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 34 

 

Dự án Mũi Đá: 

 Về tiền thuê đất: Đã có quyết định cho tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính cho đến khi đền bù xong 

 Về đền bù: tiếp tục theo dõi việc tòa thụ lý các hộ dân kiện quyết định của UBND Thị xã Lagi 

 Chi phí đầu tư đến 31/12/2016: 713 triệu đồng. 

Dự án Phong Điền: 

 UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất 

 Đang hoàn thiện các thủ tục bổ sung hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác. 

 Chi phí đầu tư đến 31/12/2016: 1,7 tỉ đồng. 

Dự án Mỏm Đá Chim mở rộng: tạm dừng đầu tư 

Dự án hồ Sông Mây: đang thực hiện chuyển nhượng 100% vốn góp 
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ĐVT : Đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 % tăng giảm 

Tổng tài sản 590.393.532.033 760.042.854.435 28,73% 

Doanh thu thuần 240.012.198.236 147.591.054.378 -38,51% 

Lợi nhuận từ HĐKD 88.889.454.195 48.878.877.930 -45,01% 

Lợi nhuân khác -178.208.929 565.122.546 - 

Lợi nhuận trước thuế 88.711.245.266 49.444.000.476 -42,26% 

Lợi nhuận sau thuế 68.820.166.837 39.371.858.147 -42,79% 

 
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 8,86 1,93 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 8,81 1,92 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 21,22% 37,44% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 26,93% 59,84% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 72,77 40,60 

Vòng quay tài sản Vòng 0,39 0,22 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 28,67% 26,68% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 14,80% 8,46% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 11,66% 5,18% 

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DTT % 37,04% 33,12% 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Chỉ số khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh có sự sụt giảm 

so với năm trước, nguyên nhân là trong năm nợ ngắn hạn đã tăng 

394,88% trong khi tài sản ngắn hạn chỉ tăng nhẹ 7,9%. Trong đó khoản 

mục phải trả cho người bán ngắn hạn và khoản phải trả ngắn hạn khác 

tăng đột biến khi tăng gấp 22 và 8 lần. Do công ty có phát sinh các 

khoản phải trả cho đơn vị thi công dự án Camellia Garden, nhận tiền 

cọc và nhận tiền trả trước thanh toán theo tiến độ để mua bất động 

sản của khách hàng. Hàng tồn kho trong năm cũng đã tăng 33,52%, 

đây là giá trị các khoản nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa 

và chi phí kinh doanh dở dang trong kỳ, sự gia tăng của khoản mục này 

cũng đã góp phần làm khả năng thanh toán của C21 sụt giảm. 

8,86 8,81

1,93 1,92

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ số khả năng thanh toán

Năm 2015 Năm 2016

Chỉ số cơ cấu vốn 

Hệ số nợ của công ty tăng so với năm trước, năm 2016 nợ phải trả 

của công ty tăng 127,17% đạt 284,55 tỷ đồng, do trong kỳ cả nợ 

ngắn hạn và nợ dài hạn đều có sự gia tăng trong đó nợ ngằn hạn đã 

tăng lên khá lớn. Tổng tài sản tăng khoản 28,73%, mức này nhỏ hơn 

tỷ lệ gia tăng của nợ phải trả, nguyên nhân chủ yếu do tài sản dở 

dang dài hạn và tài sản cố định đã tăng lên đáng kể trong kỳ. Cuối 

cùng, vốn chủ sở hữu của công ty không có sự biến động lớn chỉ tăng 

nhẹ khoảng 2,23%. Như vậy, rủi ro về áp lực tài chính có thể sẽ gia 

tăng đối với C21 trong thời gian tới, tuy nhiên với việc duy trì tốt các 

hoạt động kinh doanh cốt lõi công ty vẫn có thể đảm bảo được khả 

năng thanh toán các khoản nợ phải trả hiện tại. 

 
Chỉ số năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho của công ty trong năm đã giảm 44,21%, cụ thể chỉ số này đã giảm 32,17 vòng so với cùng 

kỳ. Giá vốn hàng bán có sự sụt giảm 39,53% đạt mức 77,51 tỷ đồng và hàng tôn kho tăng 33,52% nguyên nhân chủ 

yếu do công ty phát sinh chi phí sản xuất dở dang trồng cây trà trong năm. Doanh thu thuần cũng đã giảm 38,51% 

so với năm trước, đạt mức 147,59 tỷ đồng do tình hinh hoạt động trong năm của công ty gặp nhiều khó khăn trong 

mảng hoạt động kinh doanh bất động sản, điều này khiến vòng quay tổng tài sản công ty đã có sự sụt giảm. 

Chỉ số khả năng sinh lời 

Các chỉ số khả năng sinh lời của công ty đều thấp hơn so với năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi 

nhuận sau thuế giảm lần lượt 45,01%và 42,79%, bên cạnh đó doanh thu thuần cũng đã giảm 38,51%. Ngược lại với 

diễn biến trên, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lại có sự gia tăng tuy nhiên chỉ tăng nhẹ khoảng 28,73% và 2,23% 

điều này đã làm cho chỉ số ROE, ROA và biên lợi nhuận của công ty giảm đáng kể trong năm 

 

21,22%
26,93%

37,44%

59,84%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Năm 2015 Năm 2016
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Cổ phần 

Cổ phần phổ thông    : 19.336.371 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi    : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành   : 13.536.475 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ    : 5.799.896 cổ phần 

Mệnh giá    : 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng  : 0cổ phần 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 

 

Cơ cấu cổ đông năm 2016 

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Trong nước 449 11.825.725 61,16% 

2 Nước ngoài 13 1.710.750 8,85% 

3 Nhà nước 0 0 0,00% 

4 Cổ phiếu quỹ 1 5.799.896 29,99% 

Tổng cộng 451 463 19.336.371 

1 Cổ đông lớn 2 2.102.349 10,87% 

2 Cổ đông nhỏ 460 11.434.126 59,14% 

3 Cổ phiếu quỹ 1 5.799.896 29,99% 

Tổng cộng 451 463 19.336.371 

1 Cổ đông tổ chức 12 9.512.096 49,19% 

2 Cổ đông cá nhân 450 9.824.275 50,82% 

3 Cổ phiếu quỹ 1 5.799.896 29,99% 

Tổng cộng 451 451 19.336.371 

 
Danh sách cổ đông lớn 

STT Loại cổ đông SL CP Tỷ lệ (%) 

Trần Minh Đức Cá nhân 1.086.000 5,62% 

Vietnam Property Holding Tổ chức 1.016.349 5,26% 

Tổng cộng 4.352.743 100,00% 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 
Tình hình kinh tế Việt Nam nhìn chung năm 2016 tương đối ổn định, có mặt tích cực là số lượng doanh nghiệp đăng ký 

mới tăng mạnh (đặc biệt các công ty kinh doanh bất động sản), doanh nghiệp dừng hoạt động và giải thể giảm; lãi suất 

ổn định, riêng tỉ giá USD/VND cuối năm tăng mạnh do từ đầu năm đã được kìm chế tăng không quá 2%. Thị trường bất 

động sản có một năm phát triển tốt, đặc biệt là khu vực TPHCM,  giá đất Phú Quốc chững lại và giảm nhẹ do năm 2015 

đã tăng quá nóng. Nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng cao nhất trong 6 năm và bán lẻ tăng trưởng mạnh so với năm trước 

đến 8,5%.  

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc cùng CBNV công ty đã tập trung các việc: 

 Cùng với đối tác tập trung phát triển, kinh doanh dự án Camellia – 9B7 Nam Sài Gòn. 

 Tổ chức lại đơn vị kinh doanh Hàm Tân – TK21, thay bộ máy quản lý resort, cải tổ hoạt động resort. 

 Tập trung xây dựng khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc, phát triển thêm quỹ đất tại Phú Quốc. 

 Thực hiện đầu tư mua lại vốn 2 công ty nông nghiệp, nghiên cứu đầu tư rộng hơn trong mảng nông nghiệp. 

Năng lực tài chính của công ty, dòng tiền vẫn đảm bảo tốt. Công ty có danh mục đầu tư không quá nhiều nhưng nhóm 

ngành thuộc nhóm ổn định và tăng trưởng. Công tác thẩm định đầu tư kỹ, không nóng vội. 

Tuy nhiên, hiên nay nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, phải tuyển dụng thêm để hình thành bộ 

khung nhân sự quản lý chuyên trách, có khả năng đào tạo và xây dựng môi trường làm việc năng động. Bên cạnh đó, 

do các thủ tục pháp lý đối với các dự án bất động sản còn nhiều vướng mắc nên đã gây ra những tác động kiềm hãm 

sự phát triển của C21. Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 của Công ty thấp hơn kế hoạch, chỉ hoàn thành 60,80%, 

Lợi nhuận sau thuế thấp hơn năm trước 43,31%, hoàn thành 59,33% kế hoạch đề ra. 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2016 
TH/KH 2016 

(%) 
TH 2016/2015 

(%) 

Tổng doanh thu 250.600 262.900 159.803 60,78% 63,77% 

Lợi nhuận trước thuế 88.713 83.000 49.100 59,16% 55,35% 

Lợi nhuận sau thuế 68.820 65.760 39.372 59,87% 57,21% 

LNST của cổ đông công ty mẹ 59.874 33.854 24.157 71,36% 40,35% 

EPS (đồng/cổ phiếu) 3.529 2.364 1.617 68,40% 45,82% 
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HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

 Chủ yếu đến từ việc kinh doanh Dự án Khu dân cư Camellia – huyện Bình Chánh. Dự án này Công ty làm 

chủ đầu tư, hợp tác đầu tư cùng Công ty CP Đầu tư Nam Long. Năm 2016 thị trường BĐS giao dịch tốt, 

tổng số sản phẩm bán được là 85 căn trên tổng số 197 căn toàn dự án (43%). 

 Tuy nhiên do tiến độ pháp lý dự án (tiền sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ) kéo dài đến cuối năm, chỉ bàn giao 

nhà được 16 căn, nên kết quả từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2016: 

 Doanh thu: 38.741.171.393 VNĐ  đạt 26,72% so với KH 2016 

 Lợi nhuận sau thuế: 10.977.698.326 VND đạt 29,1% so với KH 2016  
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Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 

 Số lượng khách du lịch đến Nha Trang năm 2016 đạt 4,5 triệu lượt 

khách trong nước và 1,1 triệu khách quốc tế. Lượng khách Trung 

Quốc tăng 3,3 lần so năm 2015, đối tượng khách này cũng chiếm 

đến 72% khách nước ngoài đến Tháp Bà Spa. 

 Mặc dù trong năm 2016 Tháp Bà Spa thi công chỉnh trang liên tục 

(trừ tháng 7,8) và thêm sửa đường Ngô Đến (tháng 03) phải tăng 

bo khách từ Tháp Bà Ponagar  các đối tác giảm bớt đưa khách vào 

Tháp Bà Spa, nhưng kết quả kinh doanh đạt được như sau: 

 Năm 2016 đạt 413.581 khách, tăng 13% so năm 2015. Bình quân 

đạt 1.130 khách/ ngày.  

 Doanh thu đạt 68,9 tỉ đồng, tăng 01% so năm 2015, bình quân đạt 

188 triệu đồng/ ngày, thực hiện được 94,08% so với KH 2016.  

 Tổng chi phí năm 2016 là 43 tỉ đồng, chiếm 62% tỉ trọng doanh thu 

thuần,   tăng 5% so năm 2015, đạt 94,32% so KH 2016.  

 Lợi nhuận sau thuế: đạt 21,8 tỉ đồng, bằng năm 2015 và đạt 98,7% 

so với KH 2016. 
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Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 

 Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Bình Thuận nói chung và khu vực Lagi nói riêng theo báo cáo đánh 

giá của Sở VHTT và Hiệp hội du lịch Bình Thuận trong năm 2016 là có khởi sắc , sôi động và doanh thu tăng từ 

10% đến 25 %.   

 Resort MĐC cũng nằm trong khuynh hướng này nhưng tăng trưởng doanh thu chỉ đạt mức thấp là 11,7%. 

 Tổng doanh thu năm 2016 là 14,2 tỉ chỉ đạt được 92,1% so với kế hoạch 15,4 tỉ và tăng 11,7% so với năm 2015.  

 Tổng chi phí năm 2016 : 18 tỉ, đạt 97,7% so với kế hoạch, tăng 3% so với 2015. 

 Lãi GOP năm 2016 đạt được 491 triệu đồng, chỉ đạt được 33% so với kế hoạch 2016 (kế hoạch 1,5 tỉ). 
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Tòa nhà văn phòng YoCo 

 Công suất cho thuê trung bình cả năm đạt 99,41% 

giàm 0.47% so với năm 2015 (99,88%). 

 Giá thuê trung bình cả năm là 21,71USD/m2/tháng, 

chưa bao gồm 10% thuế GTGT, tăng 0,46% so với giá 

thuê năm 2015 (21,25USD), do có tăng 5% giá thuê 

với các hợp đồng gia hạn. 

 Doanh thu: 24,11 tỉ đồng tăng 3,6% so với năm 2015; 

tăng 3,4% so với kế hoạch (23,3 tỉ). 

 Chi phí: 8,6 tỉ đồng tăng 7,6% so với năm 2015 do 

tăng chi phí lương, sửa chữa, bảo trì. 

 Lợi nhuận sau thuế: 12,48 tỉ đồng tăng 4,6% so với 

năm 2015; tăng 4,7% so với kế hoạch  (11,92 tỉ đồng). 

 

Các bộ phận TH 2015 KH 2016 TH 2016 
So sánh với 

kế hoạch 

So sánh với 

cùng kỳ 

YOCO      

Doanh thu thuần 23.261 23.300 24.111 103,48% 103,65% 

Chi phí 8.022 8.400 8.634 102,79% 107,63% 

Lãi sau thuế 11.931 11.920 12.477 104,67% 104,60% 

Bất động sản      

Doanh thu thuần 134.433 145.000 38.741 26,72% 28,82% 

Chi phí 91.694 97.860 25.019 25,57% 27,29% 

Lãi sau thuế 33.291 37.712 10.977 29,11% 32,97% 

SAO MAI      

Doanh thu thuần 68.178 73.300 68.959 94,08% 101,15% 

Chi phí 40.903 45.640 43.049 94,32% 105,25% 

Lãi sau thuế 21.865 22.128 21.810 98,56% 99,75% 

HÀM TÂN      

Doanh thu thuần 12.778 15.300 14.280 93,33% 111,75% 

Chi phí 17.553 18.500 18.105 97,77% 103,04% 

Lỗ sau thuế (4.386) (3.200) (3.373) 105,41% 76,90% 

AN VIỆT      

Doanh thu thuần - - 150 - - 

Chi phí - - 2.112 - - 

Lãi sau thuế - - (1.899) - - 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 Tỷ lệ % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn 244.230.897 .611 263.537.307.635 7,90% 

Tài sản dài hạn 346.162.634.422 496.505.546.800 43,43% 

Tổng tài sản 590.393.532.033 760.042.854.435 28,73% 

Nợ ngắn hạn 27.551.005.326 136.344.792.432 394,88% 

Nợ dài hạn 97.707.023.761 148.208.884.195 51,69% 

Vốn chủ sở hữu 465.135.502.945 475.449.177.808 2,22% 

Tổng nguồn vốn 590.393.532.033 760.042.854.435 28,73% 

 

Tài sản: 

Tổng tài sản của công ty đã tăng 28,73% đạt mức 760,04 tỷ đồng, cơ cấu tài sản thay đổi theo hướng tăng cả tài 

sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong giá trị tài sản ngắn hạn đã tăng nhẹ 7,9%, chủ yếu do các khoản phải thu 

ngắn hạn tăng đến có sự gia tăng, đây chủ yêu là khoản tiền ứng trước để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty, bên cạnh đó trong năm C21 cũng đã cho vay ngắn 

hạn 10,5 tỷ đồng cũng là nguyên nhân dẫn đến sự biến động trên. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản 

tương đương tiền vẫn chiếm tỷ trọng lớn chiếm 67,57% tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn đứng vị trị thứ hai 

với 16,36%. 

Năm 2016, tài sản dài hạn của công ty tăng mạnh 43,43% đạt mức 496,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty gia tăng đầu 

tư vào tài sản cố định và tài sản dở dang dài hạn, phần lớn đây là chi phí tại dự án Camellia Garden khi trong năm 

C21 đã chi cho việc đền bù giải tỏa đất, san lắp mặt bằng cũng như hạ tầng và thiết kế đo vẽ.   

Như vậy, tài sản có sự chuyển biến tích cực trong năm qua, với đóng góp lớn đến từ sự gia tăng của tài sản dài hạn, 

mà nguyên nhân chính là do công ty đã và đang triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các dự án bất động sản 

tại Tp.HCM và Phú Quốc. 

2015 2016

41,37% 34,67%

58,63% 65,33%

Tỷ trọng tài sản qua các năm

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

67,57%

11,89%

16,36%

0,83%
3,35%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn 2016

Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
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Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả:trả: 

Nợ phải trả của công ty đã tăng 127,17% đạt mức 284,55 

tỷ đồng, cơ cấu nợ có sự thay đổi rõ rệt khi tỷ trọng nợ 

ngắn hạn ngày càng được nâng cao, tuy nhiên nợ dài hạn 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong năm, nợ ngắn hạn có sự 

tăng mạnh đến 394,88%, đạt mức 136,34 tỷ đồng, chủ 

yếu do chi phí phát sinh đối với nhà thầu thi công dự án 

Camellia Garden, đây là một trong những dự án bất động 

sản chính mà C21 đang triển khai. Ngoài ra, các khoản 

khách hàng đặt cọc và trả trước tiền mua bất động sản 

cũng đã ảnh hưởng nhiều đến nợ ngắn hạn từ đó dẫn 

đến sự biến động trên. 

Nợ dài hạn cũng đã tăng đến 51,69%, đạt mức 148,21 tỷ 

đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này phải 

kể đến việc vay vốn của C21 tại ngân hàng Ngoại thương 

– Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng khách sạn Đảo 

Ngọc trong năm, ngoài ra công ty còn có khoản phải trả 

dài hạn xuất hiện do việc nhận tiền từ Công ty Nam Long 

nhằm hợp tác đầu tư dự án Camellia Garden. Trong năm 

2016, dự án đã được bắt đầu mở bán, lợi nhuận mang về 

sẽ được phân phối theo tỷ lệ vốn góp đầu tư ban đầu giữa 

C21 và Nam Long. 

2015 2016

22,00%
47,92%

78,00%
52,08%

Tỷ trọng nợ phải trả qua các năm

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2,22%, đạt mức 475,45 tỷ đồng 

do sự tăng lên của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như 

vậy, để tài trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, C21 đã có 

sự gia tăng nợ vay dài hạn, trong năm nợ ngắn hạn cũng 

đã có sự gia tăng. Về tổng thể, mặc dù nợ phải trả tăng 

đáng kể, tuy nhiên nếu xem xét kỹ có thể thấy tình hình 

đảm bảo các khoản nợ vẫn được thực hiện tốt, tốc độ tiêu 

thụ các dự án bất động sản mà công ty đầu tư khá nhanh 

nên rủi ro tài chính cho sự tăng lên của nợ phải trả được 

đánh giá là không lớn đối với C21. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Năm qua, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vẫn tiếp tục hoạt động với cơ cấu tổ chức và các chính sách quản lý đã đề ra. 

Công ty sẽ xem xét và cân nhắc cải tiến khi cần thiết để có thể duy trì, phát triển kinh doanh hiệu quả và khoa học. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 

 

Bất động sản: Thị trường như 2016, không tăng mà có thể giảm ít nhiều. Cung không tăng nhiều như 2015, 2016, nhưng 

sức mua giảm. Giá đất vùng quy hoạch đô thị nhìn chung không tăng. Giá đất ở chỉ tăng ít nhiều tại các dự án khu dân 

cư được quy hoạch tốt, thuận tiện đi lại. Giá vật liệu xây dựng không có biến động lớn. 

Du lịch: Năm 2017 không có sự kiện du lịch nào lớn thu hút khách trong nước cũng như nước ngoài. Cho đến nay, không 

có chỉ báo nào về sự tăng vọt số lượng khách. Lượng khách nước ngoài vẫn tiếp tục tăng khá nhưng không bằng năm 

2016 (25%). Phú Quốc có phải là nơi dành cho các dự án nhỏ, lẻ không, vẫn là một ẩn số. 

Nông nghiệp: Chính phủ bắt đầu thực thi một số chính sách cụ thể tái cơ cấu nông nghiệp, nhưng kết quả thấp, tình 

trạng về đất đai có thể có một số thay đổi theo hướng phù hợp SX hàng hóa năng suất cao, hiệu quả hơn nhưng cũng 

là chắp vá đối phó. Tuy vậy, Thế Kỷ 21 vẫn nên giữ định hướng đầu tư vào nông nghiệp. Những năm đầu tập trung vào 

khâu tăng quỹ đất và giải quyết khâu yếu nhất là nhân sự quản lý và chuyên môn. Năm 2017, bắt đầu SXKD nhằm hình 

thành đội ngũ cán bộ có chuyên môn SXKD nông nghiệp và tạo liên kết, kết nối với Công ty, tổ chức tiêu thụ. 

Kế hoạch tài chính – kinh doanh 

Kinh doanh Bất động sản – KDC Camellia H.Bình Chánh TPHCM 

- Tiếp tục kinh doanh các sản phẩm nhà ở tại KDC Camellia. Dự kiến doanh thu từ dự án năm 2017 là: 298 tỉ, 

bao gồm ghi nhận doanh thu từ các sản phẩm đã bán năm 2016 và bán thêm các sản phẩm trong năm 2017. 

Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 80,5 tỉ. 

Cao ốc văn phòng Yoco Quận 1 TPHCM 

Vì nguồn cung của thị trường trong năm 2017 không nhiều, nên kỳ vọng Yoco có nguồn khách ổn định. Giá 

thuê tại Yoco đã điều chỉnh tăng 5 – 10% với các hợp đồng đến thời hạn thuê. 

- Giá cho thuê: 22 - 24USD, chưa thuế.  

- Công suất cho thuê đạt trên 95%. 

- Doanh thu: 24,5 tỉ 

- Lãi sau thuế: 12,2 tỉ 

Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 – Tháp Bà Spa Nha Trang 

- Doanh thu thuần 2017 dự kiến: 71,9 tỉ tăng 4,2% so với 2016. 

- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác khoảng 1,4 tỉ. 

- Tổng chi phí dự kiến năm 2017 là 45,9 tỉ, tăng 3,9 tỉ tương đương 6,8% so với 2016.  

- Lợi nhuận HĐKD sau thuế ước đạt 21,9 tỉ tăng 1% so với 2016 

- Lượng khách 2017 dự kiến đạt 399.044 lượt khách, giảm -4% so với 2016 
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Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 – Mỏm Đá Chim 

resort Bình Thuận 

Doanh thu MDC 2017 dự kiến 15,3 tỉ tăng 7% so với năm 2016. 

Chi phí (không tính khấu hao) không quá 90% doanh thu. 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (GOP): 1,5 tỉ 

Tỉ lệ khách lẻ (vãng lai, gia đình, nhóm) tăng lên chiếm 40% 

cơ cấu khách đến resort. 

Công suất phòng trung bình trong khoảng 22-25%. 

Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 – Khách sạn 

Đảo Ngọc Phú Quốc 

Dự kiến đưa vào kinh doanh từ 30/4/2017, doanh thu dự kiến 

6 tháng 2017 là 3,5 tỷ 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (GOP): 1 tỉ. 

Công ty TNHH Minh Trân – trang trại xoài cát hòa lộc 27 

ha Trà Vinh 

Doanh thu dự kiến: 19,2 tỉ từ 2 mảng: trang trại xoài Trà Vinh 

hiện mới khai thác nửa số cây trồng, số còn lại tiếp tục đầu tư 

chăm sóc; dự kiến năng suất 75 tấn xoài loại 1, 40 tấn xoài loại 

2, doanh thu dự kiến 4 tỉ và xuất khẩu trái cây đạt 15,2 tỉ 

Lợi nhuận sau thuế: 1,17 tỉ 

Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21 – khu nông nghiệp 

TK21 tại Lâm Đồng 

Năm 2017 tập trung cải tạo chăm sóc vườn trà ôlong 14ha, thi 

công hạ tầng điện, đường, hệ thống tưới, văn phòng, kho; và 

trồng mới 10ha chanh dây, khoai lang. 

Doanh thu dự kiến 2017: 4,5 tỉ. 

Lợi nhuận sau thuế:  0,8 tỉ. 
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Kế hoạch đầu tư – phát triển: 

Từ các nhận định tình hình năm 2017, phương hướng đầu tư trong năm tới như sau: 

- Hoàn tất kinh doanh KDC Camellia - lô 9B7 Nam Sài Gòn; triển khai dự án KDC 

6,5ha tại Quận 9, phát triển thêm quỹ đất cho những dự án KDC nhỏ; 

- Tiếp tục đầu tư, phát triển quỹ đất nông nghiệp, xây dựng đội ngũ chuyên trách 

về nông nghiệp; 

- Hoàn thành xong và đưa vào kinh doanh khách sạn Phú Quốc, đồng thời tập 

trung nghiên cứu phát triển thêm quỹ đất tại Phú Quốc. 

 Kinh doanh bất động sản 

KDC Camellia ( lô 9B7 Khu Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh): 

Hoàn tất nghĩa vụ tài chính của dự án và thủ tục cấp GCN QSDĐ. 

Tiếp tục thi công và đưa vào kinh doanh giai đoạn 3 của dự án 

Tiến hành ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà cho khách hàng. 

KDC Phước Long B - Quận 9 : 

Thực hiện các thủ tục đầu tư : quy hoạch 1/500, chấp thuận dự án đầu tư, 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục giao đất. 

Triển khai san lấp, đầu tư xây dựng hạ tầng trong năm 2017 và đưa vào kinh 

doanh vào năm 2018. 

 

KDC Gò Sao - Quận 12  

Do các đối tác góp vốn chính trong dự án chủ trương chuyển nhượng, không đẩy tiếp thực hiện dự án nên Công 

ty cũng đã thống nhất hướng chuyển nhượng phần vốn góp, đảm bảo có lợi nhuận trong năm 2017. 

Dự kiến lợi nhuận: hơn 17,8 tỉ.  

Dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình Chánh: diện tích 4.077m2 

Sau khi hồ sơ xin chấp thuận chủ trương thực hiện dự án được duyệt, sẽ tiến hành xin thay đổi quy hoạch 

1/2000 của dự án; nghiên cứu lập Dự án khả thi. 

Cho thuê khu đất trong thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án. 
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Dự án Khách sạn Đảo Ngọc 2 – đường CMT8, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc: 

Hoàn tất thủ tục đầu tư: xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đăng bộ chuyển mục đích sử dụng đất, thiết 

kế QH tổng mặt bằng, giấy chứng nhận đầu tư. 

Chi phí đã đầu tư: 13,7 tỉ đồng ( chi phí đất), dự kiến cho 2017: 3 tỉ 

Tổng vốn đầu tư dự án:  55 tỉ 

KDL Mỏm Đá Chim:  (Thị xã Lagi – Bình Thuận) 

Ổn định bộ máy quản lý resort MĐC 

Tập trung xây dựng lại thương hiệu, hình ảnh mới; nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ có nghiệp vụ. 

Các dự án khác ở Bình Thuận: tiếp tục tạm dừng đầu tư trong 2017, theo dõi tình hình đầu tư hạ tầng, 

các mô hình đầu tư mới ở khu vực để kịp thời đề xuất chủ trương đầu tư. 

 Các dự án tập trung nghiên cứu: 

 Phát triển quỹ đất nông nghiệp diện tích lớn . 

 Dự án nông nghiệp Thế Kỷ 21 tại Công viên ứng dụng công nghệ sinh học – Tp. Bảo Lộc: qui mô 2ha.  

 Các dự án chung cư – căn hộ dịch vụ quy mô vừa và nhỏ tại TPHCM 

 Dự án Khu dân cư ven sông tại Phú Quốc 

 

 Du lịch 

Dự án KS Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 – Phú Quốc 

- Tiếp tục thi công cơ điện, ốp lát, hoàn thiện nội 

thất và trang thiết bị. 

- Hoàn tất xây dựng và đưa vào kinh doanh vào 

dịp 30/4/2017. 
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Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2017 

- Tổng doanh thu :  448,675 tỷ 

- Lợi nhuận trước thuế :  157,438  tỷ 

- Lợi nhuận sau thuế :  125,010 tỷ 

- Lợi nhuận cổ đông Công ty :  67,066 tỷ 

- EPS :  4,693 đồng/ cổ phiếu 

ĐVT: Triệu đồng 

Diển giải 
Doanh thu, TN 

khác, TN tài chính 
Chi phí Lãi trước thuế 

Lãi sau thuế 
2017 

Lãi cổ đông 
Cty mẹ 

Yoco 24,520 9,220 15,300 12,240 6,120 

Tháp Bà 73,320 45,950 27,370 21,896 18,612 

Mỏm Đá Chim  15,300 18,500 (3,200) (3,200) (3,200) 

Đảo Ngọc 3,500 5,000 (1,500) (1,500) (1,500) 

Bất Động Sản 298.279 197.652 100.627 80.501 32.201 

Gò Sao  
           

22.256  
  

      
22.256  

17.805 17.805 

Nông nghiệp            4.500  2.915 1.585 1.268 1,028 

Thu nhập khác 
             

7.000  

      

12.000  

      

(5.000) 

      

(4.000) 

           

(4.000) 

Tổng cộng 448.675 291.237 157.438 125.010 67.066 

 

Các dự án đang thực hiện 
Tổng vốn 

dự kiến 

Tổng vốn đã 

đầu tư 

Vốn đầu tư 

năm 2017 

Dự án Camellia (9B7) 386,7 207,7 179,0 

Dự án Phước Long B Q.9 742,5 82,6 23,0 

Dự án Tuổi Trẻ Q.Thủ Đức 168,0 4,4 3,5 

Dự án Đảo Ngọc 30/4 PQ 55,0 30,0 25,0 

Dự án Đảo Ngọc 2 CMT8 PQ 55,0 13,7 3,0 

An Việt Thế Kỷ 21 21,7 12,9 8,8 

Tổng cộng (các DA hiện hữu) 1.428,9 351,3 242,3 

Dự án 9B7 vốn huy động khách hàng đủ chi 2017 179,0 

Vốn CSH dự kiến các dự án hiện hữu 2017 63,3 

Dự kiến Phát triển dự án mới 80,0 

Tổng cộng nhu cầu vốn cho 2017 143,3 

 

Tổng hợp chi phí đầu tư 2017 (ĐVT: Tỷ đồng) 
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Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH BDO đã đưa ra ý kiến kiểm 

toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Thế Kỷ 21, vì vậy Ban Giám đốc không có 

ý kiến giải trình thêm.  

 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với 

Ban Giám đốc để nghiên cứu đầu tư vào những lĩnh vực 

mới nhằm đem đến sự tăng trưởng bền vững của công 

ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên theo sát 

nhằm phân tích đánh giá, dự báo, tình hình triển khai, 

kế hoạch đầu tư kinh doanh từng tháng để HĐQT có 

biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý. 

Kết quả cho thấy năng lực tài chính của công ty, dòng 

tiền vẫn đảm bảo tốt. Công ty có danh mục đầu tư 

không quá nhiều nhưng nhóm ngành thuộc nhóm ổn 

định và tăng trưởng. Công tác Thẩm định đầu tư kỹ, 

không nóng vội. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của các thủ tục pháp lý, kết quả 

kinh doanh bất động sản chưa đạt được kế hoạch đã đề 

ra, mảng hoạt động du lịch vẫn duy trì được sự tăng 

trưởng và có đóng góp đáng kể trong tổng doanh thu. Đối 

với lĩnh vực kinh doanh mới, mảng hoạt động nông nghiệp 

mà C21 đang nghiên cứu và triển khai hoạt động đã dần 

mang lại hiệu quả, nhưng do vẫn là hoạt động kinh doanh 

mới nên đóng góp doanh thu từ mảng này vẫn còn khá 

khiêm tốn. Hiện nay, nguồn nhân lực trong hệ thống vẫn 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, phải tuyển dụng thêm 

để hình thành bộ khung nhân sự quản lý chuyên trách, có 

khả năng đào tạo và xây dựng môi trường làm việc năng 

động. Trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ có những 

định hướng cụ thể nhằm khắc phục khuyết điểm này, để 

có thể nâng cao tính đồng bộ và hiệu quả trong mọi hoạt 

động kinh doanh của công ty. 
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Trong năm qua, HĐQT đã thường xuyên giám sát hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công 

ty được triển khai đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hết mình 

để đạt được những mục tiêu mà HĐQT giao phó, thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin minh bạch về tình 

hình hoạt động kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban 

Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng và chủ động trong các phương 

án kinh doanh của mình nhằm nhanh chóng ứng phó với mọi 

diễn biến của thị trường và tập trung thực hiện mục tiêu hoạt 

động đã đề ra. HĐQT đánh giá cao và trân trọng ghi nhận 

những giá trị mà Ban Tổng Giám đốc đã mang lại cho Công ty 

trong năm qua. Hi vọng rằng, với sự năng nổ, nhiệt tình của 

các thành viên điều hành, phương hướng và các chỉ tiêu hoạt 

động được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó trong thời 

gian tới sẽ được tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết 

quả tốt đẹp, qua đó duy trì được lợi ích kinh tế cho cổ đông và 

đảm bảo việc làm ổn đinh cho người lao động. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kế hoạch phát triển dự án mới 

Tiếp tục tập trung tìm kiếm, đầu tư góp vốn 

vào công ty hoặc mua lại dự án bất động sản 

nhỏ và vừa tại TP HCM , dự án BĐS du lịch tại 

TP.HCM, Phú Quốc và Tp.Nha Trang. Dự kiến 

kế hoạch  vốn dành cho phát triển dự án mới 

khoảng 120 tỷ 

Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khác: góp vốn 

đầu tư vào các công ty sản xuất, thương mại 

các sản phẩm nông nghiệp khoảng 30 tỷ. 
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Theo nhận định của HĐQT, kinh tế 2017 có những dự báo về tăng 

trưởng khá tốt, tuy nhiên với thị trường bất động sản thì luôn tiềm 

ẩn các rủi ro mà các doanh nghiệp tầm trung như C21 luôn phải đối 

mặt như thủ tục hành chính, chi phí ngoài, tiền thuê và sử dụng đất 

biến động bất thường, hay những quy định còn chưa rõ ràng trong 

quá trình đầu tư các dự án nên quá trình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Chưa 

kể, thị trường hiên nay được nắm giữ bởi các doanh nghiệp bất động 

sản có quy mô lớn, nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính lớn trong 

ngành. 

Trước tình hình đó, HĐQT nhận thấy bên cạnh ngành nghề chính là 

kinh doanh bất động sản và du lịch, công ty cần mở rộng nghiên cứu 

đầu tư một số ngành nghề lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực liên 

quan nông nghiệp kỹ thuật cao, sản phẩm hợp chuẩn mà HĐQT và 

Ban Tổng Giám đốc đã dành khá nhiều công sức và thời gian nghiên 

cứu từ những năm trước, trong năm sau dự tính công ty sẽ tiếp tục 

phát huy và đầu tư một cách có hiệu quả hơn đối với các lĩnh vực 

kinh doanh mới, song song đó vẫn tập trung duy trì phát triển các 

lĩnh vực kinh doanh truyền thống vốn mang lại doanh thu với tỷ trọng 

lớn trong suốt thời gian qua. Với phương châm sản xuất sản phẩm 

chất lượng và tăng trưởng bền vững, công ty không đặt nặng vấn đề 

về lợi nhuận ngay lập tức, mà từng bước học hỏi kinh nghiệm cũng 

như đưa ra các chiến lược phù hợp. Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng 

Giám đốc sẽ chọn lọc và tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đang 

có theo kế hoạch, đồng thời nghiên cứu tìm kiếm phát triển các dự 

án mới có hiệu quả. 
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Giá trị kinh tế 

Ngay từ thời điểm thành lập C21 đã xác định hoạt đông kinh 

doanh với phương châm tạo ra lợi nhuận bền vững và đảm bảo 

các lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Xây dựng giá trị thương 

hiệu dựa trên chất lượng, hiệu quả và uy tín được cảm nhận của 

khách hàng. Cho đến hiện nay, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vẫn 

luôn hoạt động với tinh thần tôn trọng pháp luật, huy động và 

sử dụng vốn từ cổ đông có hiệu quả, qua đó tạo được việc làm 

ổn định cho người lao động, đảm bảo các nghĩa vụ về thuế, góp 

phần gia tăng ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế khu vực.  

Những năm qua, công ty luôn cố gắng duy trì các giá trị kinh tế 

mang lại đúng với những mục tiêu đã theo đuổi. Cụ thể trong 

năm 2016, C21 đã tạo ra được những giá trị rất đáng ghi nhận 

sau đây: 

 

 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2016 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 147,59 tỷ đồng; LNST: 39,37 tỷ đồng 

Cổ đông Cổ tức năm 2015 được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% 

Nộp ngân sách Tổng khoản đã nộp ngân sách năm 2016 bằng 25,93 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2016 là 7,4 triệu đồng/người/tháng  
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Đối với người lao động 

Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho nhân viên 

của mình, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho 

người lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn hàng 

năm. Thu nhập bình quân của người lao động trong những năm 

gần đây được cải thiện tích cực. 

Đối với khách hàng 

Công ty không ngừng cải tiến chất lượng dịch 

vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Chất lượng và sự an toàn tại những dự án bất 

động sản là mục tiêu hàng đầu của công ty. 

Bên cạnh đó, C21 không ngừng đổi mới và 

nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch 

để khách du lịch có thể tận hưởng không khí 

vui vẻ, ấm áp khi đến đây du lịch và nghỉ mát. 

Đối với cộng đồng 

Trong những năm qua, công ty đã tham gia rất 

nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, chung 

tay cùng địa phương và các tổ chức giúp đỡ 

những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như 

ủng hộ người dân lũ lụt Miền Trung, người 

nghèo vui Tết. Tham gia các chương trình 

chung tay giúp đỡ cộng đồng, những người 

hoàn cảnh khốn khó... 
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Hoạt động chính của C21 là kinh doanh bất động sản, 

đầu tư, điều hành và cung cấp các dịch vụ du lịch. 

Những lĩnh vực này, tuy không trực tiếp khai thác và 

sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có nhưng ở 

góc độ nào đó công ty ít nhiều cũng có sử dụng các 

loại năng lượng thiết yếu như điện, nước. Bên cạnh 

đó, thời gian gần đây, Công ty cũng đã mở rộng thêm 

vào ngành nghề hoạt động của mình ở lĩnh vực nông 

nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, nên ý thức trách nhiệm 

và nghĩa vụ trong việc sử dụng hợp lý tiết kiệm các 

nguồn năng lượng càng được Công ty xem trọng.  

Hiện nay, C21 vẫn duy trì được các công tác hoạt động 

liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong 

sạch như thường xuyên vệ sinh lau dọn môi trường 

kinh doanh của mình, rác thải trong quá trình hoạt 

động được tập hợp và xử lý khoa học, đúng quy định, 

có những biện pháp tuyên truyền, khuyến khích việc sử 

dụng tiết kiệm điện, nước góp phần tiết kiệm chi phí hoạt 

động doanh nghiệp từ đó nâng cao thêm kết quả kinh 

doanh. Đặc biệt hơn, khi C21 hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch, nên chất lượng môi trường sống tại các khu du lịch là 

một trong những điều kiện tiên quyết đối với khách hàng 

trong việc lựa chọn các sản phẩm dịch vụ mà công ty cung 

cấp, điều này vừa là thách thức khi phải có chiến lược kinh 

doanh, kỹ năng điều hành hiệu quả cũng vừa là cơ hội nếu 

công ty nắm bắt được để từ đó có thể tạo ra sự khác biệt, 

gây ấn tượng tốt đối với khách hàng. Sắp tới, C21 sẽ có 

những biện pháp cụ thể và thiết thực hơn nữa để duy trì 

và tiếp tục theo đuổi mục tiệu hoạt động kinh doanh phát 

triển bền vững. Công ty chưa từng vi phạm các quy định 

về môi trường. 

 

Môi trường và năng lượng 
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Hành động với môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh thường được gọi là hòn ngọc của Viễn Đông với vô số các dự án đầu tư, bất động sản 

hàng đầu. Tuy nhiên, vấn đề môi trường ô nhiễm, kết cấu giao thông hạ tầng hạn chế cũng là yếu tố khiến cho 

các dự án bất động sản đóng băng và là một vấn đề nhức nhối đối với chính phủ cũng như các nhà kinh doanh 

bất động sản. Đối với một doanh nghiệp chuyên cung cấp những sản phẩm dịch vụ như C21 thì công ty đặc 

biệt chú trọng đến vấn đề này với những hành động cụ thể như: 

Thu gom rác thải, trồng nhiều cây xanh tại khu vực có những dự án bất động sản của công ty. Đặt nhiều thùng 

chứa rác và các thông điệp bảo vệ môi trường tại các khu du lịch. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên dọn 

dẹp vệ sinh tại các khu du lịch để đảm bảo một môi trường xanh sạch đẹp cho khách du lịch. 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN MẠNH HÀO 
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