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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Tên tiếng anh: CENTURY 21 JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: C21 JSC

Giấy CNĐKDN 

số:

0300978657 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, 

đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 16 

tháng 05 năm 2016.

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 VND

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu:
193.363.710.000VND

Địa chỉ:
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Số điện thoại: (+84.28) 38.256.395

Số fax: (+84.28) 38.256.396

Website: http://www.C21.com.vn

Email: info@C21.com.vn

Mã cổ phiếu: C21

THÔNG 

TIN KHÁI 

QUÁT

Thông tin khái quát
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Quá trình hình thành và phát triển

10/10/1997

Công ty CP Thế 

Kỷ 21 hoạt động 

chính thức là 

doanh nghiệp 

cổ phần với gần 

200 cổ đông, vốn 

điều lệ ban đầu là 

12 tỷ đồng theo 

giấy phép số: 

1728/GPUB do 

UBND TP.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 

02/08/1997.

1997

Công ty tiến hành 

triển khai các 

dự án bất động 

sản như dự án 

Khu dân cư Bình 

Trưng, các dự án 

tại Bình Thạnh.

2000-2006

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.

2007

Tăng vốn điều lệ 

lên 100 tỷ đồng 

sau 3 lần tăng 

vốn.

2009

Tăng vốn điều 

lệ lên 137,12 tỷ 

đồng.
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2010

Tăng vốn điều 

lệ lên 193,36 tỷ 

đồng.

15/07/2011

Chính thức niêm 

yết trên Sàn 

giao dịch chứng 

khoán TP.HCM 

với mã chứng 

khoán C21.

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.

01/11/2016

Đây là ngày giao 

dịch đầu tiên của 

cổ phiếu C21 trên 

sản giao dịch UP-

CoM, giá tham 

chiếu trong ngày 

giao dịch đầu tiên 

là 18.000 đồng/

cổ phiếu.
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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).



12Thông tin khái quát

Địa bàn kinh doanh

Các sản phẩm chính

 √ Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê  √ Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng

 √ TP.HCM

 √ Hàm Tân – Phan Thiết

 √ Nha Trang

 √ Phú Quốc

 √ Lâm Đồng
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Mô hình quản trị - Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu bộ máy quản lý
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Công ty con

Tên
Hoạt động 

chính
Giấy phép kinh doanh/Giấy phép 

đầu tư
Vốn điều lệ 

(VND)
Tỷ lệ của 

C21

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 23 ngày 

11/10/2019. Mã số DN: 4200378029

50.000.000.000 90%

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 do-

anh công ty TNHH một thành viên 

số 4804000001 ngày 24 tháng 6 

năm 2003, đã đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 09/05/2019. Mã số DN: 

3400367657

100.000.000.000 100%

Công ty TNHH 

MTV Đảo Ngọc 

Thế Kỷ 21

Dịch vụ lưu 

trú, dịch vụ hỗ 

trợ quảng bá 

và tổ chức tour 

du lịch.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh do-

anh công ty TNHH một thành viên 

1701953958 ngày 4 tháng 4 năm 2014. 

Thay đổi lần 4 ngày 06/02/2018. Thay 

đổi lần 7 vào năm 2019.

62.000.000.000 100%

Công ty TNHH 

An Việt Thế Kỷ 

21

Trồng cây nông 

- lâm nghiệp

Giấy chứng nhận đăng kí kinh do-

anh công ty TNHH 2 thành viên số 

5800749189 ngày cấp 10/6/2009. 

Thay đổi lần 4 ngày 15/08/2018.

20.000.000.000 70%

Công ty Cổ phần 

Đầu tư phát 

triển Nông ng-

hiệp Thế kỷ 21

Đầu tư phát 

triển nông ng-

hiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số 0315889921 đăng ký lần đầu vào 

ngày 09/09/2019.

60.000.000.000 63,65%

Công ty Cổ phần 

Khoa học Nông 

nghiệp Minh 

Trân

Kinh doanh 

trái cây, trồng 

và khai thác 

vườn xoài

Giấy chứng nhận đăng ký kinh do-

anh mã số DN 2100288226 cấp  ngày 

23/2/2004.

31.000.000.000 99,5%
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Tên
Hoạt động 

chính
Giấy phép kinh doanh/Giấy 

phép đầu tư
Vốn điều lệ 

(VND)

Tỷ lệ 
của 
C21

Công ty TNHH Đầu 

tư Nhơn Trạch 

TK21

Triển khai phát 

triển khu du 

lịch sinh thái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh do-

anh mã số DN 3603614277 cấp  

ngày 27/12/2018.

420.000.000.000 40%

Công ty liên kết

Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Phát triển công ty với mục tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp, 

làm tăng giá trị tài sản của cổ đông. Đẩy mạnh đầu tư các lĩnh 

vực hiện là thế mạnh của công ty như bất động sản, du lịch, bên 

cạnh đó mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng phát triển. 

Xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên chất lượng, hiệu quả và uy tín 

đối với đối tác và khách hàng.

Phát triển đầu tư và kinh doanh theo tiêu chí nhạy bén, lợi nhuận, 

đảm bảo quyền lợi cổ đông và tạo giá trị gia tăng cho xã hội.

Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đồng thời 

luôn thích ứng với sự biến chuyển của môi trường kinh tế Việt Nam.

Không ngừng bồi dưỡng chất lượng nhân sự, nâng cao năng suất lao 

động, quyền lợi và chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên.
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

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.

 √ Không ngừng đổi mới và sử dụng linh hoạt các phương 

án kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường.

 √ Tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản, 

phát triển quỹ đất.

 √ Tiến hành nâng cấp, cải tạo các khu lưu trú, du lịch, 

nghỉ dưỡng.

 √ Mở rộng đầu tư ra một số lĩnh vực tạo ra giá trị gia 

tăng và thiết thực khác.

 √ Hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị công ty và tài sản 

của cổ đông cao gấp đôi trong vòng 3 đến 5 năm tới.
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Các rủi ro

Đầu năm 2020, thế giới lâm vào cuộc khủng 

hoảng trầm trọng trên cả mặt trận y tế lẫn kinh 

tế do dịch bệnh Covid-19. Bùng phát ở TP Vũ 

Hán, Trung Quốc, số ca lây nhiễm và tử vong 

tăng nhanh, tốc độ lây lan vô cùng lớn, hơn 190 

nước trên thế giới ghi nhận các ca nhiễm. Nhiều 

quốc gia đã ban hành các biện pháp cứng rắn, 

nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội và ngăn cản lây 

nhiễm cộng đồng.

Vì vậy, các ngành ảnh hưởng nặng nề trong giai 

đoạn này bao gồm du lịch, nhà hàng, khách sạn, 

khu vui chơi giải trí…, kéo theo đó là hầu như 

các ngành nghề kinh doanh khác đều ghi nhận 

sụt giảm doanh thu và lợi nhuận. Điều này đã 

gây nhiều ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của 

các công ty con C21, ghi nhận rủi ro dịch bệnh là 

một trong những rủi ro đáng gờm nhất với kết 

quả kinh doanh của C21.

Rủi ro dịch bệnh

Nền kinh tế 2019 tiếp tục phát triển vượt mức 

kế hoạch đề ra, GDP đạt 7.02%. Đây là năm thứ 

hai kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trên 

7%. Tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế 

là thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch và 

bất động sản.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro về lĩnh vực bất động sản

Tình hình giá bất động sản trên thị trường đang 

diễn biến phức tạp và khó lường, hệ thống pháp 

luật đang từng bước hoàn thiện. Bất động sản 

là ngành có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt khi 

hội nhập thương mại khu vực và quốc tế. Các 

công ty trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh 

tranh của các công ty lớn, có tiềm lực về kinh tế 

đến từ các nước. Đứng trước những thách thức 

đó C21 đã đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát thị 

trường, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ công 

trình nhằm đem lại các sản phẩm tốt nhất với 

giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Rủi ro về lĩnh vực du lịch

Trước tình hình dịch bệnh và cạnh tranh trên thị 

trường. Để có thể tồn tại qua giai đoạn khó khăn 

và giữ được chỗ đứng trên thị trường, đòi hỏi 

C21 phải cải tiến, nâng cấp các dịch vụ tạo nên 

sự mới mẻ để thu hút được khách hàng.

Rủi ro đặc thù
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Mọi hoạt động kinh doanh luôn chịu sự kiểm 

soát của pháp luật. Hệ thống pháp luật Việt 

Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên 

liên tục thay đổi, điều này mang lại nhiều lợi 

ích nhưng cũng không thiếu phần trở ngại cho 

doanh nghiệp. Là một công ty cổ phần, công 

ty luôn hoạt động dưới sự điều chỉnh của các 

luật liên quan như: Luật doanh nghiệp, Luật 

chứng khoán, Luật thuế, Luật xây dựng, luật 

nhà ở,... và các nghị định, thông tư liên quan. 

Do đó để giảm thiểu rủi ro về pháp luật, công 

ty đã thường xuyên cập nhật về việc sửa đổi 

luật, chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm 

ngặt theo đúng quy định của pháp luật. 

Rủi ro luật pháp

Bất động sản là tài sản quan trọng của mỗi 

quốc gia, do đó chịu sự điều chỉnh mạnh mẽ 

của hệ thống pháp lý và sự quản lý của nhà 

nước. Nhiều thông tư nghị định đã được ban 

hành gần đây như Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - định 

hướng phát triển thị trường bất động sản du 

lịch trong năm 2018 cũng như trong trung 

hạn và dài hạn. Nghị định này ảnh hưởng trực 

tiếp đến hai ngành mũi nhọn của công ty. Hay 

là Nghị quyết 01 ngày 01/01/2018 của Chính 

phủ đã định hướng theo dõi sát diễn biến thị 

trường để có giải pháp thúc đẩy bất động sản 

phát triển ổn định, bền vững, không để xảy ra 

tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Hoạt động của công ty còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bất khả kháng như cháy, nổ, thiên tai,... 

những rủi ro này xác suất xảy ra là rất nhỏ, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của 

công ty. Để giảm thiểu tác động của rủi ro này, công ty cần bảo đảm an toàn lao động, các yếu tố bảo vệ 

môi trường, hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.

Rủi ro khác





20Tổ chức & Nhân sự

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Hội đồng Quản trị
2. Ban Kiểm soát
3. Ban Tổng Giám đốc
4. Những thay đổi nhân sự
5. Tình hình nhân sự và các chính sách đối với 

người lao động
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Hội đồng Quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số lượng CP sở 

hữu

1 Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 08/01/2020) 0

2 Trần Công Tuấn Chủ tịch HĐQT (Từ nhiệm ngày 08/01/2020) 0

3 Trần Thế Vinh Phó Chủ tịch thường trực (Bổ nhiệm ngày 16/03/2020) 0

4 Nguyễn Mạnh Hào Thành viên HĐQT 716.898

5 Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên HĐQT 0

6 Đỗ Thị Kim Oanh Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 20/04/2020) 0

7 Đinh Thế Hiển Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 20/04/2020) 58

Quá trình công tác 

2013 – 2017 Phó Chủ tịch quỹ đầu tư OBC

21/04/2018 – 2019 Thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21

08/01/2020 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21

Năm sinh 1980

Trình độ chuyên môn Đại học –Kỹ sư xây dựng

Số lượng cổ phiếu sở hữu 

cá nhân
Không có

Nguyễn 
Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT
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Quá trình công tác 

06/2009 – 11/2015 Phó Phòng Truyền thông - Công ty CP ô tô Trường Hải

12/2015 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Khánh

04/2016 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE

Năm sinh 1958

Trình độ chuyên môn Đại học văn hóa, Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ đang nắm giữ tại 

tổ chức khác
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE

Trần Thế 
Vinh

Phó Chủ tịch 

thường trực

Quá trình công tác 

1986 – 1994 Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ

1994 – 2002 Cán bộ kế hoạch và đầu tư Công ty CP Thế Kỷ 21

2002 – 2008 Trưởng phòng kế hoạch và đầu tư Công ty CP Thế Kỉ 21

2008 – 2014 Phó tổng giám đốc Công ty CP Thế Kỷ 21

07/2014  – 2019 Tổng Giám Đốc Công ty CP Thế Kỷ 21

04/2016 đến nay Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21

Năm sinh 1961

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu sở hữu 

cá nhân 
716.898 cổ phần - tỷ lệ 3,71%

Nguyễn 
Mạnh Hào
Thành viên HĐQT
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Quá trình công tác 

04/2016 – 05/2016 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

04/2016 Người được Ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần TIE

05/2016 đến nay 
Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công 

ty Cổ phần TIE

Năm sinh 1982

Trình độ chuyên môn Đại học

Chức vụ đang nắm giữ tại 

tổ chức khác
Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE

Đỗ Thị 
Kim Oanh
Thành viên HĐQT

Quá trình công tác 

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

2006 – 03/2016 Cán bộ nhân sự, chánh văn phòng, thư kí HĐQT công ty CP Thế Kỷ 21

04/2016 đến nay Chánh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21

Năm sinh 1978

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu sở hữu 

cá nhân
Không có

Nguyễn 
Thị Anh 

Thư
Thành viên HĐQT
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Ban Kiểm soát

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Số lượng CP sở hữu

1 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng BKS 33.170

2 Võ Hoàng Chương Thành viên 0 

3 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 0 

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 đến nay Nghỉ hưu

Năm sinh 1955

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Kỹ sư Nông nghiệp

Số lượng cổ phiếu sở hữu 

cá nhân
33.170  cổ phần – tỷ lệ 0,17%

Nguyễn 
Thị Kim 

Dung
Trưởng BKS

Tổ chức & Nhân sự
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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 đến nay Chuyên viên Phân tích đầu tư của Saigon Asset Management

Năm sinh 1985

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính

Số lượng cổ phiếu sở hữu 

cá nhân
0 cổ phần

Võ Hoàng 
Chương

Thành viên BKS

Quá trình công tác 

09/1981 – 10/1994 NV kế hoạch LL TNXP

11/1994 – 10/2004 NV kế toán vận chuyển Saigon Tourist

11/2004 – 12/2005 Kế toán tổng hợp cty Đại Phú Tài

01/2006 – 09/2006 Kế toán trưởng Cty TNHH Hà Thanh

10/2006 – 09/2017 Kế toán trưởng Cty TNHH Đỉnh Phương Nam

10/2017 đến nay Kế toán trưởng Cty TNHH DV TM Song Phan

Năm sinh 1957

Trình độ chuyên môn Đại học

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác
Kế toán trưởng Cty TNHH DV TM Song Phan

Nguyễn 
Thị Thu 
Hương

Thành viên BKS
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Ban Tổng Giám đốc

STT
Thành viên Ban Tổng 

Giám đốc
Chức vụ Số lượng CP sở hữu

1 Đỗ Thị Kim Oanh Tổng Giám Đốc (Bổ nhiệm ngày 17/03/2020) 0

2 Nguyễn Mạnh Hào
Tổng Giám đốc (Bãi nhiệm ngày 13/01/2020)

Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 13/02/2020)
716.898

Tổ chức & Nhân sự

Những thay đổi nhân sự

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

1 Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 08/01/2020

2 Trần Công Tuấn Chủ tịch HĐQT Từ nhiệm ngày 08/01/2020

3 Đinh Thế Hiển TV HĐQT Miễn nhiệm ngày 20/04/2019

4 Trần Thế Vinh
TV HĐQT

Phó Chủ tịch thường trực

Bổ nhiệm ngày 20/04/2019

Bổ nhiệm ngày 16/03/2019

5 Đỗ Thị Kim Oanh
TV HĐQT

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 20/04/2019

Bổ nhiệm ngày 17/03/2020

6 Nguyễn Mạnh Hào
Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Bãi nhiệm ngày 13/01/2020

Bổ nhiệm ngày 13/02/2020



Báo cáo thường niên 201927

Tình hình nhân sự &

Chính sách đối với người lao động

Tổ chức các đợt tập huấn về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động cho toàn thể nhân viên nhằm 

hạn chế rủi ro cháy nổ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân viên 

theo học các khóa học khác.

Công tác đào tạo

Công ty luôn thực hiện đầy đủ và theo quy định của pháp luật về chính sách lương, thưởng, bảo hiểm, 

nghỉ phép và các quyền lợi khác. Không ngừng khuyến khích nhân viên lao động, sáng tạo, cống hiên 

cho công việc.

Công Đoàn C21 luôn sát sao và quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên để có những động 

viên và hỗ trợ kịp thời vào các ngày lễ, tết, ma chay, hiếu hỉ...

Chính sánh lương thưởng được đánh giá dựa trên năng lực cũng như sự đóng góp của nhân viên vào 

sự phát triển của công ty. Ban lãnh đạo khuyến khích tính sáng tạo, tự chủ và đột phá trong xử lý công 

việc.

Công ty cam kết thực hiện đúng các nội dung của thỏa ước lao động tập thể được ký kết. Chính sách trả 

lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng, công khai minh bạch. 

Ban lãnh đạo cùng với công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ nhằm tạo sân 

chơi nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn kết tình đồng nghiệp.

Chính sách đối với người lao động

Tổng số cán bộ nhân viên của công ty CP Thế kỷ 21 vào thời điểm cuối năm 2019 là hơn 288 người 

giảm so với cuối năm 2018 (298 người) đang làm việc tại công ty mẹ và các công ty con trong năm 

2019. Tình hình nhân sự ổn định, không có nhiều biến động ở các vị trí quan trọng.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình hoạt động đầu tư
3. Tình hình tài chính
4. Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư 

của chủ sở hữu
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019

TH/KH

2019 (%)

TH

2019/2018

(%)

Tổng doanh thu 420.732 240.110 207.190 86,29% 49,25%

Doanh thu thuần 358.695 228.134 184.684 80,95% 51,49%

Doanh thu hoạt động tài chính 55.290 11.801 21.606 183,09% 39,08%

Doanh thu khác 6.747 171 900 526,32% 13,34%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 110.760 89.933 75.844 88,12% 71,55%

Lợi nhuận khác 943 128 -8.363

Lợi nhuận trước thuế 111.595 90.061 67.481 74,93% 60,47%

Lợi nhuận sau thuế 79.958 71.343 44.663 62,60% 55,86%

LNST của cổ đông công ty mẹ 78.677 41.200 46.548 112,98% 59,16%

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 4.629 2.239 2.362 105,49% 51,03%

Doanh thu năm 2019 sụt giảm hơn so với năm 2018, tổng doanh thu là 207 tỷ đồng trong đó do-

anh thu thuần đạt 184 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu còn lại đến từ dự án bán nhà Camel-

lia Garden năm nay đạt 70 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với doanh thu năm 2018. Tuy nhiên, chi phí 

hoạt động trong năm cũng giảm tương ứng. Mặc dù nguồn thu từ dự án giảm nhưng công ty đã có 

những nguồn thu khác kịp thời bù đắp (doanh thu từ hoạt động tài chính), dẫn đến lợi nhuận sau 

thuế của công ty mẹ đạt 46,5 tỷ đồng, cao hơn 13% so với kế hoạch đặt ra, EPS đạt 2,362 VND, 

vượt kế hoạch gần 6%.

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Chỉ tiêu

Năm 2018 Năm 2019

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

Đầu tư, kinh doanh BĐS 240.414 67,02% 70.261 38,04%

Dịch vụ cho thuê văn phòng 27.880 7,77% 30.344 16,43%

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm  

khoáng - bùn
59.750 16,66% 57.115 30,92%

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort 26.168 7,30% 23.528 12,74%

Nông nghiệp 1.295 0,36% 1.142 0,62%

Kinh doanh khác 3.192 0,89% 2.302 1,25%

Tổng cộng 358.699 100,00% 184.692 100,00%

 ♣ Cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lĩnh vực bất động sản vẫn là nguồn thu chính trong cơ cấu doanh thu mặc dù trong năm 2019 mặc 

dù nguồn thu này sụt giảm mạnh so với 2018 do dự án gần như đã được bán hết. Dịch vụ cho thuê 

văn phòng có doanh thu ổn định qua các năm. Lĩnh vực tắm khoáng, bùn ở công ty Sao Mai mặc 

dù giảm nhẹ nhưng cũng là một nguồn thu quan trọng của tổng công ty. Tiếp theo là nguồn thu 

từ dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú và nông nghiệp, đóng góp khoảng 15% trong tổng doanh 

thu 2019.

Tình hình hoạt động
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Tình hình hoạt động đầu tư

 ♣ Dự Án Camellia Garden (9b7), Huyện Bình Chánh, TP. HCM

• Quy mô dự án: 5,95ha bao gồm 102 nhà phố liên kế, 84 biệt thự đơn lập, 11 căn nhà phố 

thương mại.

• Dự án Khu dân cư cao cấp- phân khu số 9B7 nằm trong tổng thể quy hoạch khu đô thị nam 

TP 2000 ha, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh.

• Về xây dựng: Đã hoàn thành xây dựng 102 căn liên kế, 84 căn biệt thự. Khu thương mại, dịch 

vụ chưa xây dựng

• Về kinh doanh: Đã bán được 197/197 căn và bàn giao 186/197 căn

• Về pháp lý: Đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 ♣ Dự Án Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

• Diện tích: 65.069m2 (Đã đền bù 100%) theo Quyết định chấp thuận chủ trương số 2145/

UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/4/2017.

• Là dự án khu dân cư hoàn chỉnh với các tiện ích và môi trường sống đầy đủ.

• Tình trạng pháp lý: Đã nộp hồ sơ tại sở Kế hoạch- Đầu tư TP HCM để thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư Dự án. Hoàn tất hồ sơ phê duyệt chi tiết 1/500.

 ♣ Dự Án Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

• Dự án có quy mô 4.963,9 m2, tại đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP 

HCM.

• Đã thực hiện nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư sang Sở kế hoạch- Đầu tư TP HCM.

• Đã tiến hành hoạt động san lấp tạm.

 ♣ Dự Án Mỏm Đá Chim 2

• Dự án Mỏm Đá Chim 2, diện tích 21.974,4 m2, tiếp giáp với KDL Mỏm Đá Chim 1, xã Tân Tiến, 

thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

• Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án: giao (thuê) đất, quy 

hoạch tổng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính.
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 ♣ Dự Án Khu Đô Thị Kết Hợp Du Lịch Sinh Thái  Nhơn Trạch

• Dự án Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái Nhơn Trạch có quy mô 169,3 ha tại xã Long Tân, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

• Dự án gồm hai giai đoạn: phát triển quỹ đất tại Nhơn Trạch để thực hiện dự án (Giai đoạn 1) 

và thành lập pháp nhân phát triển dự án (Giai đoạn 2).

• Hiện tại đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch TK21 với phần vốn góp của C21 

tương ứng là 40% để triển khai dự án khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch.

 ♣ Dự Án Mũi Đá

• Dự án Khu du lịch Mũi Đá, diện tích 51.489 m2, tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận.

• Đang thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục về phát triển quỹ đất.

 ♣ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Thế Kỷ 21 (CAD)

• Trụ sở: TP HCM

• Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nông nghiệp Thế kỷ 21 (CAD), vốn điều lệ 60 

tỷ đồng.

• Các cổ đông đã hoàn tất việc góp vốn, trong đó Công ty CP Khoa học Nông nghiệp Minh Trân 

trở thành công ty con (99%) đối với công ty C.A.D.

• Hiện công ty Minh Trân đang duy trì hoạt động chăm sóc trang trại xoài khoảng 30ha tại Trà 

Vinh.

 ♣ Công Ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21

• Địa điểm công ty: Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

• Đã thực hiện tái cấu trúc vốn. Hiện nay TK 21 đã chiếm 99% vốn của công ty, đã hoàn thiện 

thủ tục pháp lý và đầu tư.

• Hiện đang hoàn chỉnh nghiên cứu định hướng phát triển phù hợp với chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch phát triển dài hạn sau năm 2030.

Tình hình hoạt động
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Chỉ tiêu 2018 2019 Tăng / giảm 2019

Tổng tài sản 1.024.327.611.238 902.275.900.308 -11,92%

Doanh thu thuần 358.694.861.255 184.684.433.809 -48,51%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 110.652.217.521 75.844.476.001 -31,46%

Lợi nhuận khác 6.747.712.345 (8.363.293.892) -

Lợi nhuận trước thuế 111.594.801.393 67.481.182.109 -39,53%

Lợi nhuận sau thuế 79.957.609.955 44.663.553.436 -44,14%

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2018 2019

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán hiện hành Lần 2,03 2,75

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,03 2,63

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 34,51% 24,06%

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 52,71% 31,68%

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 102,82 4,59

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) Vòng 0,40 0,19

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 22,23% 24,18%

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình quân) % 13,35% 6,59%

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) % 8,80% 4,64%

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 30,87% 41,07%

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều tăng so với năm 2018. Nguyên nhân là do 

nợ ngắn hạn trong năm giảm nhanh hơn tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn giảm khoảng 39,87% so với 

năm 2018, trong khi đó tài sản ngắn hạn giảm 18,8%. Khoản mục Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

giảm từ 60,5 tỷ đồng xuống còn 254 triệu đồng (Công ty đã bàn giao xong nhà ở cho phía khách hàng 

của dự án Camellia); khoản mục Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm từ 30 tỷ xuống còn 8,3 tỷ 

đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn giảm từ 123 tỷ đồng xuống 48,5 tỷ đồng (Giá vốn trích trước và các chi 

phí khác – dự án Camellia Garden). Từ đây có thể thấy trong năm, Công ty đã hoàn thành xong việc bàn 

giao nhà cho người mua của dự án Camellia. Tại thời điểm lập báo cáo khả năng thanh toán của Công 

ty vẫn ở mức an toàn. 

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

Như đã phân tích, nợ phải trả trong năm 2019 đã giảm xuống đáng kể nên cơ cấu vốn của công ty đã có 

sự thay đổi, tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn giảm mạnh. Cụ thể hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm xuống 24,06%, 

hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm còn 31,68%. Ngoài ra, trong cấu trúc nợ của Công ty không có nợ vay 

ngân hàng nên C21 không có áp lực trả lãi vay.

Chỉ tiêu về hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh, do đồng thời giá vốn hàng bán giảm 75,79% và hàng tồn kho tăng 

gấp 12,5 lần. Đối với hàng tồn kho, chi phí dở dang cũng tăng từ 259 triệu lên 1,5 tỷ đồng. Lý do là 

trong năm tiến hành tái cấu trúc công ty Minh Trân và tách chuỗi cửa hàng trái cây do đầu tư không 

hiệu quả.

Doanh thu thuần trong năm giảm 48,51%, nguyên nhân đến từ doanh thu bán nhà (dự án Camellia 

Garden) giảm 70,77% so với năm trước đó. Điều này dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty sụt 

giảm.

Khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu sinh lời của công ty đều có sự giảm sút, cụ thể, lợi nhuận sau thuế giảm 44,14%, lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh giảm 31,46% dẫn đến hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH giảm từ 13,35% xuống 

6.59%, hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS giảm từ 8,8% xuống 4.64%. Điều này cho thấy, trong năm 2019, 

khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả.

Tình hình hoạt động
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Cơ cấu cổ đông & thay đổi

trong vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần (CP)
Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

(%)

1 Cổ đông trong nước 481 17.364.490 89,8%

2 Cổ đông ngước ngoài 12 119.525 0,6%

3 Nhà nước 0 0 0%

4 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,6%

Tổng cộng 494 19.336.371 100%

1 Cổ đông lớn 3 5.373.591 27,8%

2 Cổ đông nhỏ 490 12.110.424 62,6%

3 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,6%

Tổng cộng 494 19.336.371 100%

1 Cổ đông tổ chức 17 12.508.850 64,7%

2 Cổ đông cá nhân 476 4.975.165 25,7%

3 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,6%

Tổng cộng 494 19.336.371 100%

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 : 17.484.015 cổ phần

• Cổ phiếu quỹ : 1.852.356 cổ phần

• Mệnh giá : 10.000 VNĐ

• Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 3.000.000 cổ phần (Cổ phiếu hạn chế chuyển 
nhượng theo phương án phát hành cổ phiếu quỹ riêng lẻ)

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2019
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trong vốn đầu tư của chủ sở hữu STT Cổ đông
Loại CĐ 

(Cá nhân/
TC)

Số lượng cổ phần
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

1 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Tổ chức 2.330.391 12,05%

2 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Dịch Vụ An Khánh Tổ chức 1.920.000 9,93%

3 Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Hưng Phú Tổ chức 1.123.200 5,81%

Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2019

Tình hình hoạt động

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm 2019, vốn cổ phần không thay đổi.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có
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3. Tình hình tài chính
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019

TH/KH

2019 (%)

TH

2019/2018

(%)

Doanh thu thuần 358.695 228.134 184.684 80,95% 51,49%

Lợi nhuận trước thuế 111.595 90.061 67.481 74,93% 60,47%

Lợi nhuận sau thuế 79.958 71.343 44.663 62,6% 55,86%

LNST của cổ đông công ty mẹ 78.677 41.200 46.548 112,98% 59,16%

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 4.629 2.239 2.362 105,64% 51,03%

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH
Thực hiện 

2019

Kế hoạch 
2019

Thực hiện 

2018
 TH/KH 2019 TH 

2019/2018

YOCO 

Doanh thu 30.344 28.736 27.491 105,60% 110,38%

Giá vốn 9.151 11.083 8.735 82,57% 104,76%

Lãi sau thuế 16.954 14.123 15.004 120,05% 113,00%

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty bị ảnh hưởng bởi doanh thu từ việc 

kinh doanh mua bán nhà (cụ thể là dự án Camellia) sụt giảm. Về doanh thu, năm 2019 đạt khoảng 

81% so với kế hoạch đề ra đạt 184,68 tỷ đồng. Ngoài ra, hai chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ và EPS vượt kế hoạch đề ra tương ứng là 46,5 tỷ và 2.362 đồng/cổ phiếu.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng
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CÁC BỘ PHẬN CHÍNH
Thực hiện 

2019

Kế hoạch 
2019

Thực hiện 

2018
 TH/KH 2019 TH 

2019/2018

BẤT ĐỘNG SẢN - Camellia

Doanh thu 70.261 106.153 240.414 66,19% 29,23%

Giá vốn 34.760 48.644 161.852 71,46% 21,48%

Lãi sau thuế 28.401 46.007 62.849 61,73% 45,19%

SAO MAI TK21

Doanh thu - Thu nhập 59.351 67.268 62.329 88,23% 95,22%

Chi phí 39.756 43.314 43.086 91,79% 92,27%

Lãi sau thuế 15.700 19.119 15.435 82,12% 101,72%

HÀM TÂN TK21

Doanh thu - Thu nhập 16.482 17.568 17.133 93,82% 96,20%

Chi phí 22.050 20.810 20.009 105,96% 110,20%

Lãi sau thuế (5.568) (3.242) (2.876) 171,75% 193,60%

AN VIỆT TK21

Doanh thu - Thu nhập 576 1.500 1.294 38,40% 44,51%

Chi phí 13.196 4.438 4.677 297,34% 282,15%

Lãi sau thuế (12.640) (2.938) (3.383) 430,22% 373,63%

ĐẢO NGỌC TK21

Doanh thu - Thu nhập 7.494 8.881 9.320 84,38% 80,41%

Chi phí 9.221 9.758 10.059 94,50% 91,67%

Lãi sau thuế (1.726) (877) (739) - 233,56%

MINH TRÂN

Doanh thu - Thu nhập 566 - 11.634 - 4,87%

Chi phí 1.520 - 11.906 - 12,77%

Lãi sau thuế (954) 750 (272) - 350,74%

C.A.D

Doanh thu - Thu nhập 13 - - - -

Chi phí 31 - - - -

Lãi sau thuế (18) - - - -

Đơn vị tính: Triệu đồng

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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Tình hình tài chính

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

Ngoài các cải thiện những chính sách, đề xuất đem lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng 

cao năng suất lao động và hiệu quả HĐKD; thì trong năm qua, Công ty hầu như không có những cải tiến 

đáng kể trong cơ cấu tổ chức, chính sách khác và quản lý. 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 %tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn Đồng 572.054.966.032 464.525.543.064 -18,80%

Tài sản dài hạn Đồng 452.272.645.206 437.750.357.244 -3,21%

Tổng tài sản Đồng 1.024.327.611.238 902.275.900.308 -11,92%

Nợ ngắn hạn Đồng 281.192.767.015 169.084.719.050 -39,87%

Nợ dài hạn Đồng 72.279.826.322 47.993.818.836 -33,60%

Tổng nợ Đồng 353.472.593.337 217.078.537.886 -38,59%

Tổng tài sản trong năm có giảm nhẹ so với 

năm 2018, trong đó khoản mục giảm nhiều 

nhất là Các khoản tương đương tiền giảm từ 

357,89 tỷ xuống 154 tỷ đồng. Các khoản mục 

khác thay đổi không đáng kể. Sự thay đổi này 

không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Nợ ngắn hạn trong năm đã giảm rất nhiều. Cụ thể, Thuế và 

các khoản phải nộp giảm từ 30 tỷ xuống 8,7 tỷ; Chi phí trích 

trước cho dự án Camellia Garden giảm từ 122 tỷ xuống 46,9 

tỷ đồng; Giá trị hợp tác đầu tư với Công ty Nam Long giảm 

xuống 25,7 tỷ đồng. Điều này cho thấy trong năm, C21 đã 

hoàn thành một phần nghĩa vụ nợ với các bên liên quan. 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

TÌNH HÌNH 

NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: Đồng
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

 ♣ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Không ngừng đổi mới và sử dụng linh hoạt các 

phương án kinh doanh phù hợp với xu thế của thị 

trường.

• Tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản, 

phát triển quỹ đất. Tiến hành nâng cấp, cải tạo các 

khu lưu trú, du lịch, nghỉ dưỡng. 

• Hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị công ty và tài sản 

của cổ đông cao gấp đôi trong vòng 3 đến 5 năm tới.

 ♣ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020
Tỷ lệ KH2020/

TH2019

Doanh thu thuần 184.684.433.809              75.340.206.387 40,79%

Lợi nhuận trước thuế 67.481.182.109              16.456.477.848 24,39%

Lợi nhuận sau thuế 44.663.553.436              10.485.953.677 23,48%

LNST của cổ đông công ty mẹ 46.548.715.702              10.048.408.503 21,59%

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 2.362                                546 23,12%

CHI TIẾT KH 2020 Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận cổ 
đông công ty

TK21 27.309.250.987    19.072.891.599   15.258.313.279    15.258.313.279 

Sao Mai 34.264.789.743    10.779.729.254     8.623.783.403      7.761.405.063 

Hàm Tân 8.031.647.819     (8.630.186.598) (8.630.186.598) (8.630.186.598)

An Việt -       (1.308.000.000) (1.308.000.000) (1.294.920.000)

Đảo Ngọc 5.225.106.380     (2.329.437.454) (2.329.437.454) (2.329.437.454)

MTAS 509.411.458     (1.097.518.954) (1.097.518.954) (697.034.288)

CAD      -            (31.000.000)         (31.000.000)         (19.731.500)

Tổng 75.340.206.387    16.456.477.848   10.485.953.677    10.048.408.503 

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: Đồng

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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 ♣ Cơ sở xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Dựa vào đề xuất kế hoạch của các đơn vị công ty con, tình hình thực tế phát sinh của công ty. Ghi 

nhận kế hoạch doanh thu 2020 sẽ sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh.

 ♣ Giải pháp hoàn thành kế hoạch

• Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện các hồ sơ pháp lý dự 

án còn tồn đọng: Dự án Phước Long B, dự án Bình 

Triệu, dự án Mũi Đá, dự án Mỏm đá chim 2…

• Huy động vốn để thực hiện dự án Phước Long B 

trong năm 2020 và phát triển thêm các bất động 

sản du lịch để gia tăng nguồn thu..

• Thúc đẩy chương trình bán hàng và quảng bá 

chất lượng dịch vụ sau thời gian chống dịch bệnh 

Covid-19, nhằm cải thiện doanh thu trong thời 

gian bị ảnh hưởng nặng.

• Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự và hoạt động.

• Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất tại các 

cơ sở lưu trú.

• Không ngừng nghiên cứu các dự án đầu tư khác 

và phát triển quỹ đất.
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Giải trình của Ban Tổng Giám đốc  

đối với ý kiến Kiểm toán

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, công ty kiểm toán độc lập đã giải thích lý do ý kiến ngoại 

trừ tại báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Ban Tổng giám đốc không có ý kiến gì thêm.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty 

 √ Trong năm, Hội Đồng Quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Tổng 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 kinh 

doanh của C21 trong năm 2019 đã đạt được một số mục tiêu nhất định, thị trường có một số 

tác động khách quan và chủ quan đến công ty C21 như sau:

 √ Về mặt khách quan: Năm 2019 là năm khó khăn chung cho toàn ngành bất động sản khi vướng 

phải quy định về pháp lý dự án, dẫn đến nhiều dự án không thể tiếp tục triển khai như đúng 

kế hoạch đề ra ban đầu. Mặc dù nhu cầu của xã hội có gia tăng ở một số phân khúc nhất định 

nhưng nguồn cung khá hạn chế. Điều này cũng đã ảnh hưởng tới nguồn doanh thu của công 

ty mẹ, đây là tình trạng của hầu hết các nhà đầu tư khi nguồn cung trên thị trường ngày càng 

trở nên khan hiếm.

 √ Về mặt chủ quan: Trong năm 2019, HĐQT và ban lãnh đạo công ty đã ra quyết định nâng cấp, 

cải tạo cơ sở vật chất và cảnh quan của các khu lưu trú, dẫn đến gia tăng chi phí trong năm, 

ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận của đơn vị kinh doanh của đơn vị kinh doanh. Bên cạnh 

đó, công ty đã có những quyết định tái cơ cấu các công ty con hoạt đông không hiệu quả trong 

lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển quỹ đất nhằm mục đích phục vụ cho 

nhu cầu phát triển trong trung và dài hạn.

 √ Vì vậy, mặc dù năm 2019 không phải là năm ghi nhận những bước nhảy vọt về doanh thu và lợi 

nhuận, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc C21 đã thực hiện được những mục tiêu trọng yếu nhằm ổn 

định tình hình kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, xây 

dựng một nền tảng vững chắc để hướng đến việc gia tăng giá trị công ty trong những năm tới.
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Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 

Tập trung vào các mục tiêu chính đề ra: 

 √ Tiếp tục phát triển ngành nghề kinh doanh hiện hữu bao gồm: Bất động sản, dịch vụ du lịch 

nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê, lưu trú… 

 √ Trong đó, linh hoạt thay đổi phương thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh và theo dõi trước 

tình hình pháp lý bất động sản còn nhiều khó khăn vướng mắc, chuẩn bị tốt nguồn lực về tài 

chính, nhân sự cũng như quỹ đất để phát triển lâu dài. 

 √ Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng: Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối tượng 

khách hàng, cải tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả 

năng cạnh tranh với đối thủ.

 √ Đối với lĩnh vực lưu trú, nhà hàng khách sạn: Phát triển dựa trên nền tảng có sẵn, nâng cấp, 

cải tạo, đẩy mạnh kinh doanh theo hướng năng động, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp trong 

chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất. 

 √ Bên cạnh định hướng cụ thể các bước đi của các lĩnh vực truyền thống, công ty sẽ mở rộng đầu 

tư vào các lĩnh vực mới, mang lại lợi nhuận và nâng cao giá trị của công ty và cổ đông.

 √ Kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự để đáp ứng với các mục tiêu phát triển 

của công ty.

 √ Ban TGĐ đã điều hành công ty để đạt được các kết quả nhất định.

 √ HĐQT ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao công tác của Ban Tổng Giám đốc trong việc thay 

đổi, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của công ty, vận hành hoạt động của công ty suôn sẻ. 

BGĐ đã luôn cố gắng tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tạo điều kiện cho cán 

bộ nhân viên cống hiến, xây dựng tình đoàn kết giữa các cán bộ nhân viên.

 √ BGĐ đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà HĐQT đưa ra, 

tham mưu các giải pháp và công tác điều hành công ty.

 √ Tuy nhiên, BGĐ với lực lượng mỏng, đảm nhiệm nhiều vị trí kiêm nhiệm, năm 2019 cũng là 

năm kinh tế có nhiều biến động nên các chỉ tiêu về kinh doanh, lợi nhuận chưa có những tăng 

trưởng hơn so với năm 2018. Đây cũng là điều HĐQT nhận ra và hết sức quan tâm, sắp tới sẽ 

có các chỉ đạo đường lối cũng như điều chỉnh thích hợp, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc hoàn 

thành tốt công việc của mình.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị
2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Ban Kiểm soát
4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hiện Công ty không có tiểu ban Hội đồng quản trị

Trong năm công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện như sau:

 √ Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

 √ Giám sát việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

 √ Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm 2019 đạt hiệu quả.

 √ Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; 

hoạt động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến 

pháp lý của Công ty,...

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/ không 

còn là TV 
HĐQT

Số buổi 
họp 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
Lý do không tham dự

1 Trần Công Tuấn Chủ tịch 11/11 100%

2 Đinh Thế Hiển Ủy viên 20/04/2019 4/11 36,4%

Đơn từ nhiệm ngày 

28/03/2019, ĐHĐCĐ 

đã thông qua vào  

20/04/2019

3 Nguyễn Thị Anh Thư Ủy viên 10/11 90,9%
Vắng họp 01 buổi do có 

việc đột xuất

4 Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên 11/11 100%

5 Trần Thế Vinh Ủy viên 20/04/2019 07/11 63,6%
TV HĐQT chính thức vào 

ngày 20/4/2019

6 Đỗ Thị Kim Oanh Ủy viên 20/04/2019 7/11 63,6%
TV HĐQT chính thức vào 

ngày 20/4/2019

7 Nguyễn Mạnh Hào Ủy viên 11/11 100%
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STT Số NQ Ngày Nội dung

1 01/2019/NQ-HĐQT 13/03/2019 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

2 02/2019/NQ-HĐQT 26/04/2019 Thanh toán cổ tức năm 2018 (đợt cuối)

3 03/2019/NQ-HĐQT 03/05/2019
Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Hàm Tân 

TK21

4 04/2019/NQ-HĐQT 14/06/2019
Thông qua việc thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Nông nghiệp Thế kỷ 21.

5 05/2019/NQ-HĐQT 14/06/2019

Thông qua việc thành lập Khối Du lịch Thế kỷ 21 chịu 

sự quản lý điều hành của TGĐ và sự chỉ đạo của HĐQT 

công ty.

6 06/2019/NQ-HĐQT 28/06/2019
Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét 

BCTC 6 tháng đầu năm 2019

7 07/2019/NQ-HĐQT 28/06/2019
Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty 

TNHH An Việt TK 21 từ ông Đỗ Đình Dũng

8 08/2019/NQ-HĐQT 29/06/2019

Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hào giữ 

chức vụ TGĐ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhiệm kỳ 2019-

2024 từ 01/07/2019

9 09/2019/NQ-HĐQT 23/08/2019
Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ 

phần Khoa Học và Nông Nghiệp Minh Trân.

10 10/2019/NQ-HĐQT 23/08/2019
Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đảo 

Ngọc TK21

11 11/2019/NQ-HĐQT 23/08/2019
Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư 

Phát triển Nông nghiệp TK21 (C.A.D)

12 12/2019/NQ-HĐQT 10/3/2019

Thông qua việc Công ty CP Thế kỷ 21 nhận chuyển 

nhượng vốn góp công ty TNHH Sao Mai TK21 từ công ty 

TNHH Trần Minh An

13 13/2019/NQ-HĐQT 01/10/2019

Thông qua việc thành lập 03 khối chính thuộc mảng 

kinh doanh bất động sản từ  01/10/2019 chịu sự quản 

lý điều hành của TGĐ và sự chỉ đạo của HĐQT công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2019:

Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại 

các cuộc họp. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết, cụ thể như sau:
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Ban Kiểm soát

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 

tham dự

1 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng BKS 5 100%  

2 Võ Hoàng Chương Thành viên 5 100%

3 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 5 100%

Trong năm 2019 đã thực hiện 3 buổi họp BKS, 1 buổi họp với HĐQT, 1 đợt thực tế Mỏm Đá Chim. 

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác thông qua 

việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc 

với BKS khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát còn tổ chức các buổi họp bất thường hoặc trao đổi qua 

các phương tiện liên lạc khác để giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời. Qua công tác thẩm 

tra, kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra một số kiến nghị đối với các mặt hoạt động của Công ty 

như sau:

 √ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị;

 √ Giám sát hoạt động của Ban TGĐ;

 √ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh;

 √ Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Giám sát việc chấp hành các 

Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;

 √ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, 

báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quán lý của Hội đồng quản 

trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn 

bản, thư điện tử.
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

Họ và tên Chức vụ
Tiền 

lương
Tiền 

thưởng
Thù lao Tổng cộng

Hội đồng Quản trị

1. Trần Công Tuấn Chủ tịch HĐQT 0% 30% 70% 100%

2. Đinh Thế Hiển TV. HĐQT 0% 43% 57% 100%

3. Nguyễn Thị Anh Thư TV. HĐQT 0% 31% 69% 100%

4. Nguyễn Minh Tuấn TV. HĐQT 0% 28% 72% 100%

5. Trần Thế Vinh TV. HĐQT 0% 0% 100% 100%

6. Đỗ Thị Kim Oanh TV. HĐQT 0% 0% 100% 100%

7. Nguyễn Mạnh Hào TV. HĐQT 53% 25% 22% 100%

Ban Kiểm soát

1. Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng BKS 0% 34% 66% 100%

2. Võ Hoàng Chương Thành viên BKS 0% 34% 66% 100%

3. Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên BKS 0% 34% 66% 100%

Ban Tổng Giám đốc

1. Nguyễn Mạnh Hào Tổng Giám Đốc 53% 25% 22% 100%

2. Nguyễn Thị Minh Tần Kế Toán Trưởng 74% 26% 0% 100%

Trong năm 2019, tổng tiền lương, thưởng và thù lao của HĐQT là 3.669.290.000 VND. Trong đó, 

lương thưởng Ban TGĐ, thù lao HĐQT, BKS phát sinh 2019 là: 1.972.890.000 VND và thưởng, thù 

lao bổ sung HĐQT, BKS 2018 chi trong năm 2019 là 1.696.400.000 VND.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Giá trị kinh tế
2. Môi trường và năng lượng
3. Đối với người lao động
4. Đối với khách hàng
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C21 luôn hướng tới sự phát triển mang lại ích chung cho cộng đồng và xã hội, đặt chất lượng và 

uy tín lên hàng đầu. Công ty đã xây dựng được thương hiệu riêng trên thị trường, nhiều năm liền 

đạt được kết quả kinh doanh tích cực, công ty góp phần tạo việc làm cho số đông người lao động. 

Năm 2019 công ty đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh 

tế, xã hội. Những năm qua, công ty luôn có gắng duy trì các giá trị kinh tế mang lại đúng với những 

mục tiêu đã theo đuổi. Cụ thể trong năm 2019, C21 đã tạo ra được những giá trị rất đáng ghi nhận 

sau đây:

Giá trị kinh tế

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2019

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 184,68  tỷ đồng; LNST công ty mẹ: 46,55 tỷ đồng

Cổ đông Cổ tức chi trả năm 2019 là 12%, cổ tức dự kiến 2020 là 10%

Nộp ngân sách Tổng khoản đã nộp ngân sách năm 2019 bằng 50 tỷ đồng
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 Đối với người lao động
Những năm gần đây, thu nhập bình quân của người lao động đang dần được cải thiện, phần 

nào đảm bảo được cuộc sống ổn định cho CBCNV. Công ty luôn nỗ lực để tao ra môi trường 

làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên, chính sách lương thưởng xứng đáng với sự đóng góp 

của nhân viên, tuân thủ nghiêm túc các quy định về chính sách người lao động.

 Môi trường và Năng lượng
Công ty chưa từng vi phạm quy định về môi trường, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại nơi 

hoạt động, có phương pháp xử lý rác thải đúng quy định đảm bảo không ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. Đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp 

là điều kiện hàng đầu để khách hàng lựa chọn sản phẩm du lịch của công ty. C21 thường xuyên 

tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong việc tiết kiệm điện, nước nhằm góp phần 

cắt giảm chi phí hoạt động; 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.

 Đối với khách hàng
Với phương châm mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến với người tiêu dùng, công ty 

không ngừng nghiên cứu để có những cải tiến trong dịch vụ cũng như sản xuất. Đối với dịch 

vụ du lịch, C21 liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo được sự thoải mái 

và vui vẻ khi đến nghỉ dưỡng tại các khu du lịch. Bên cạnh đó với phân khúc bất động sản, sự 

an toàn và chất lượng luôn được công ty đặt lên hàng đầu.

Báo cáo phát triển bền vững

 Hành động với môi trường
Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường. 

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 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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