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GIỚI THIỆU 
VỀ BECAMEX IJC1.
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Phần 1:  Giới thiệu về Becamex IJC

THÔNG TIN  

KHÁI QUÁT VỀ BECAMEX IJC

• Tên Công ty                                            CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

• Tên Tiếng Anh                                      Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company

• Tên viết tắt                                             Becamex IJC

• Giấy chứng nhận ĐKDN

    

•  Mã cổ phiếu                                           IJC

• Vốn điều lệ                                              1.370.973.230.000 đồng

                                                                                   (Tính đến ngày 13/01/2021, vốn điều lệ là 2.170.973.230.000 đồng)

• Trụ sở chính                                           Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,Tp. Thủ Dầu Một, 

                                                                                  Tỉnh Bình Dương

• Điện thoại                                               (0274) 3848 789

• Fax                                                                (0274) 3848 678

• Email                                                           info@becamexijc.com

• Website                                                    www.becamexijc.com

Số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu 

ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017.
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 “ Xây dựng Becamex IJC là doanh nghiệp đi đầu trong 
các lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, khai thác quản 
lý thu phí giao thông, xây dựng thi công cơ sở hạ tầng “

BECAMEX IJC
CHẶNG ĐƯỜNG 14 NĂM 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Với 14 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đạt 
được các thành tích, danh hiệu như sau:

Đạt thành tích Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012 “Đã 
năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, vượt qua 
khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển 
bền vững” do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao 
tặng;

Doanh nghiệp đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9008:2000 cho hoạt động thu phí và kinh doanh BĐS;

Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tư tốt 
nhất qua các năm: 2013, 2014, và 2015;

Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 và 2014;

Nhận giấy khen của Cục thuế tỉnh Bình Dương trao 
tặng vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế 
năm 2015, 2016, 2017, và 2018;

Là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông 
tin năm 2016 do Vietstock bình chọn;

Được vinh dự đứng trong bảng xếp hạng Profit 500 - 
Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
năm 2018 theo bình chọn của Viet Nam Report.

Được vinh dự đứng trong bảng xếp hạng Fast 500 - 
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt 
Nam năm 2020.
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2007

2008

2009

2010

2011

UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết 
định số 1131/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt phương án chuyển dự 
án Quốc lộ 13 trực thuộc Công ty 
Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 
thành CTCP Phát triển Hạ tầng 
Kỹ thuật (Becamex IJC) với mức 
vốn điều lệ ban đầu là 337,47 tỷ 
đồng.

Tăng vốn điều lệ lần đầu từ 337,47 tỷ 
đồng lên 548,39 tỷ đồng. Becamex 
IJC được Sở Xây dựng Tỉnh Bình 
Dương công nhận đủ điều kiện hoạt 
động sàn giao dịch bất động sản.

Được UBCKNN công nhận là 
công ty đại chúng. 
Được tổ chức Bureau Veritas 
cấp giấy chứng nhận hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2008.

Cổ phiếu Becamex IJC chính thức 
được niêm yết tại SDGCK Tp.HCM 
(HOSE) ngày 05/04/2010, số lượng cổ 
phiếu niêm yết lần đầu: 54.838.905 cổ 
phiếu. Mã chứng khoán: IJC.

Tăng vốn điều lệ từ 548,389 tỷ 
đồng lên 2.741 tỷ đồng. Chính thức 
niêm yết bổ sung 219.355.620 
cổ phiếu phát hành thêm trên 
SGDCK Tp.HCM theo quyết định 
số 45/2011/QĐ-SGDHCM ngày 
18/04/2011.
Thành lập chi nhánh tại Tp. Hà Nội.

QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2012

2014

2015

2016

2020

Thành lập Công ty TNHH 
MTV IJC do Becamex IJC 
làm chủ sở hữu 100% vốn 
điều lệ.

Thành lập Công ty TNHH MTV 
Thương mại Becamex, do 
Becamex IJC làm chủ sở hữu 
100% vốn điều lệ.
Đổi tên Công ty TNHH MTV IJC 
thành Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Becamex.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh 
của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh 
và Tp. Hà Nội.

Thực hiện các thủ tục để giảm 
vốn điều lệ theo nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 17/10/2016, từ 2.741 tỷ 
đồng xuống 1.371 tỷ đồng.

Thành lập công ty WTC.
Phát hành cổ phiếu để tăng 
vốn điều lệ theo nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 19/6/2020, từ 1.371 tỷ 
đồng lên 2.171 tỷ đồng .
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548.389.050.000

2.741.945.250.000

1.370.973.230.000

2.170.973.230.000

Năm 2008 Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020

Đầu tư dự án 
Becamex City 
Center và nâng 
cao năng lực sản 
xuất kinh doanh, 
khả năng cạnh 
tranh của Công ty.

Đầu tư vào dự án 
Khu đô thị IJC tọa 
lạc tại  Khu đô thị 
mới thuộc khu Liên 
hợp – Công nghiệp 
– Dịch vụ đô thị 
Bình Dương.

Giảm vốn để đảm 
bảo hiệu quả sử 
dụng vốn, phù hợp 
với quy mô hoạt 
động và điều kiện 
kinh doanh tại 
Công ty.

Đầu tư giai đoạn 
tiếp theo dự án 
Sunflower và 
Aroma.

Vốn đăng ký 
thành lập.

337.470.000.000

Năm 2007

QUÁ TRÌNH TĂNG 
VỐN ĐIỀU LỆ
Trong suốt 14 năm hình thành và phát 
triển, Becamex IJC đã 04 lần thay đổi vốn 
điều lệ, theo đó, số vốn nâng từ gần 338 tỷ 
đồng đến 2.171 tỷ đồng.
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HỆ SINH THÁI BECAMEX IJC

Công ty chủ yếu triển khai hoạt đông kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể các trạm thu 
phí giao thông được đặt tại thị xã Thuận An và TP.Thủ Dầu Một. Các dự án bất động sản do Công 
ty làm chủ đầu tư tại các huyện trên địa bàn tỉnh gồm có: TP.Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Tân 
Uyên, Bắc Tân Uyên.

Địa bàn kinh doanh

BẮC TÂN UYÊN: 
IJC Suối Tre Tân Bình
NOCN: A59, A13, D3A, B43

TÂN UYÊN: 
IJC Vĩnh Tân
Đất TĐC E44, E34, D17
NOCN D9, D3,D10, D5

TP.THỦ DẦU MỘT: 
Biệt thự Sunflower, 
Sunflower II MR
Chung cư Aroma
Nhà phố Prince Town, 
Prince Town MR
Khu Đô thị IJC
KDC Hòa Lợi F5, F11
Khu TĐC Hòa Lợi G1 –G28

BÀU BÀNG: 
NOCN Bàu bàng
KDC ấp 5C Bàu Bàng

BẾN CÁT: 
Phố TM IJC
KDC K49,K33, K34
The Green River
Phố TM L55

1

2

5

4

3

1

2

3

4

5
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Lĩnh vực kinh doanh
• Kinh doanh bất động sản

• Thu phí giao thông

• Thi công xây dựng

• Hợp tác kinh doanh

• Kinh doanh bất động sản đầu tư

• Kinh doanh khác

Thi công xây dựng

Doanh thu từ hoạt động xây dựng được IJC ghi nhận 
chủ yếu từ hai mảng thi công hạ tầng kỹ thuật và xây 
dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm 
các dự án cho các công ty như: Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Công ty TNHH 
Becamex Tokyu, Công ty Liên doanh TNHH Khu công 
nghiệp Việt Nam – Singapore,...

Kinh doanh bất động sản đầu tư

Doanh thu của hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư được 
ghi nhận từ việc cho thuê một số tầng của Trung tâm 
thương mại (TTTM) tòa nhà Becamex Tower và cho 
thuê Nhà ở công nhâ n (KDC Hòa Lợi).

Hợp tác kinh doanh

Doanh thu từ hợp tác kinh doanh được ghi nhận từ việc 
hợp tác đầu tư xây dựng dự án Becamex City Center. 
Đây là dự án hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty 
Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với quy mô 
diện tích trên 61.000 m2. Dự án Becamex City Center 
là một khu phức hợp các công trình dịch vụ như văn 
phòng làm việc, căn hộ cao cấp, trung tâm thương 
mại, khách sạn 5 sao, khu vui chơi nghỉ dưỡng, bãi đỗ 
xe, công viên,... và nhiều tiện ích khác.

Kinh doanh khác

Doanh thu hoạt động kinh doanh khác được ghi nhận 
từ kinh doanh nhà hàng & khách sạn, kinh doanh hàng 
hóa siêu thị và cung cấp dịch vụ, chủ yếu từ doanh thu 
hoạt động của 02 đơn vị thành viên - Công ty TNHH 
MTV Khách sạn Becamex và Công ty TNHH MTV 
Thương mại Becamex.

Kinh doanh bất động sản

Là hoạt động kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào cơ 
cấu tổng doanh thu của Công ty, trung bình trên 50% 
tỷ trọng tổng doanh thu. Hiện nay IJC là một trong 
những nhà phát triển bất động sản dân dụng hàng 
đầu tại Bình Dương với quỹ đất lớn và các sản phẩm 
đa dạng trong khác phân khúc từ bình dân, trung bình 
cho đến cao cấp. 

Chính sách của Công ty là tập trung phát triển quỹ 
đất xoay quanh các khu công nghiệp của Becamex, 
VSIP, cũng như các đơn vị khác nhằm cung cấp trọn 
gói các dịch vụ bất động sản, thương mại, dịch vụ cho 
khách hàng. Do phát triển song hành với các khu công 
nghiệp nên IJC hoàn toàn không mất thời gian, chi phí 
để phát triển quỹ đất do đất đã được các đơn vị phát 
triển khu công nghiệp hoàn thiện về giải phóng mặt 
bằng cũng như xây dựng hạ tầng. Điều này đã giúp 
Công ty không phải chịu các rủi ro về giải phóng mặt 
bằng gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Thu phí giao thông

Là hoạt động đem lại doanh thu đứng thứ 2 trong cơ 
cấu tổng doanh thu. Nguồn thu của hoạt động này 
đến từ việc thu phí từ 02 trạm BOT trên Quốc lộ 13 
đặt tại địa bàn Thị xã Thuận An và TP. Thủ Dầu Một, có 
thời hạn thu phí đến năm 2037. Hoạt động này mang 
lại cho IJC hơn 260 tỷ đồng doanh thu mỗi năm với 
biên lợi nhuận gộp trên 80%.

Với đặc thù là vùng công nghiệp trọng điểm của khu 
vực phía Nam, lưu lượng xe qua lại trên tuyến đường 
này là rất lớn. Vì vậy hoạt động thu phí đã mang lại 
nguồn thu ổn định và đáng kể cho IJC trong thời gian 
vừa qua. 



Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

18 19

Phần 1:  Giới thiệu về Becamex IJC

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Cơ cấu tổ chức

CÔNG TY MẸ Tổng Công ty  Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Giấy CNĐKDN số 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 
03/06/2010, thay đồi gần nhất lần thứ 6 ngày 15/07/2019.
Địa chỉ                  : 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Số điện thoại   : (0274) 3 822 655 
Fax                          : (0274) 3 822 713
Website              : becamex.com.vn
Ngành nghề kinh doanh chính                  : đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, 
                                                                                        Khu dân cư, đô thị và hạ tầng giao thông.
Vốn điều lệ (31/12/2020)                             : 10.350 tỷ đồng.
Tỷ lệ nắm giữ tại IJC (13/01/2021)        : 49,76%, tương đương 1.080 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI)
Giấy CNĐKDN số 3702280392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 
12/06/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 16/01/2018.
Địa chỉ: Becamex Tower 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh hoạt động trung tâm thương mại,  du lịch, vận tải 
hành khách, đại lý vé máy bay, tàu hỏa.   
Vốn điều lệ (31/12/2020)                                                 : 20.000.000.000 đồng. 
Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu bởi IJC (31/12/2020)   : 100%

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (BHI)
Giấy CNĐKDN số 3701906616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 
09/08/2011, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/04/2016.
Địa chỉ       : Becamex Hotel 230 Đại lộ Bình Dương,  Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh 
                         Bình Dương.
Website   : becamexhotel.com.vn
Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, các 
dịch vụ khách sạn, đại lý vé máy bay, tàu hỏa.
Vốn điều lệ (31/12/2020)                                                 : 12.000.000.000 đồng.
Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu bởi IJC (31/12/2020)   : 100%

Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương
Giấy CNĐKDN số 3702918734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 
06/10/2020.
Địa chỉ       : 811 Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Ngành nghề kinh doanh chính: 
• Tổ chức hoạt động triển lãm, hội thảo xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
• Cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược xúc tiến thương mại quốc tế và quản lý doanh nghiệp.
Vốn điều lệ (31/12/2020)                                                 : 5.000.000.000 đồng.
Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu bởi IJC (31/12/2020)   : 100%

CÔNG TY CON

TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,  TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : (0274) 3848 789

Fax                     : (0274) 3848 678

Hội đồng quản trị (HĐQT) 
Là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cho ĐHĐCĐ quản trị Công ty giữa 
hai kỳ ĐHĐCĐ và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 7 người, nhiệm kỳ 05 năm. Số lượng thành viên 
HĐQT mỗi nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bổ nhiệm hoặc 
miễn nhiệm. Hiện tại, HĐQT của IJC gồm 07 thành viên. 

Ban Tổng Giám đốc (TGĐ)
Là cấp quản lý điều hành hoạt động của Công ty, đứng đầu là Tổng Giám đốc do HĐQT lựa 
chọn và bổ nhiệm; chủ động điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả 
theo Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ công ty, quy định của UBCKNN, SGDCK và pháp luật. 
Hiện tại, Ban TGĐ của IJC gồm 04 thành viên.

Các phòng/ban nghiệp vụ
• Phòng Quản lý tài chính: 
• Ban Pháp chế:
• Phòng Hành chính – Nhân sự:
• Phòng Kỹ thuật: 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có 
quyền thông qua quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển và kế hoạch phát triển 
kinh doanh hàng năm của Công ty; quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền 
chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; và các quyền 
hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát (BKS)
Gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm. Thành viên BKS là những 
người thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt 
động kinh doanh Công ty, trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính của Công ty nhằm đảm 
bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông. Hiện tại, BKS của IJC gồm 03 thành viên.

Cơ cấu bộ máy quản lý

• Phòng Quản lý thu phí: 
• Bộ phận CNTT: 
• Phòng Kinh doanh và Phát triển dự án: 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TGĐ 
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

PHÓ TGĐ KIÊM KTT 
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG KINH DOANH & 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

BAN QUẢN LÝ VÀ VẬN 
HÀNH CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở

PHÒNG QUẢN LÝ
 TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH- NHÂN SỰ

BAN PHÁP CHẾ

THƯ KÝ CÔNG TY

PHÓ TGĐ 
PHỤ TRÁCH KINH DOANH

PHÒNG QUẢN LÝ 
THU PHÍ

BỘ PHẬN QLDTSC
QUỐC LỘ 13

2 TRẠM THU PHÍ

BỘ PHẬN CNTT
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

“Kiến tạo không ngừng”

Phương châm hoạt động và phát triển: 

Chính sách chất lượng: 

Mục tiêu chủ yếu của công ty

 Phấn đấu trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu khu vực và đóng góp vào sự 
phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà và cả nước.

Đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển các 
dự án nhà ở gắn với dịch vụ thương mại tại các khu dân cư tập trung.

Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh và thương hiệu, từng bước 
chuyên nghiệp hóa hoạt động thu phí giao thông.

Phát triển đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, có tâm và tầm nhìn cùng công 
ty phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật- Becamex IJC mong muốn 
đem đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất, 
phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực đầu tư, 
kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản.

Trong kế hoạch 5 năm tới, Becamex IJC tiếp tục đặt bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh chính thúc 
đẩy tăng trưởng, sau đó là thu phí giao thông. Các mảng kinh doanh khác như xây dựng và dịch vụ tăng 
trưởng đều đặn, tỷ trọng ổn định trong cơ cấu doanh thu.

Định hướng phát triển của Becamex IJC là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực phát triển 
dự án bất động sản, khai thác quản lý thu phí giao thông, xây dựng thi công cơ sở hạ tầng. Trong đó, với lĩnh 
vực bất động sản tiếp tục là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng khi đóng góp tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh 
thu với tỷ trọng luôn trên 50%.

Chiến lược của Becamex IJC là tập trung phát triển quỹ đất xoay quanh các khu công nghiệp của Becamex, 
VSIP, cũng như các đơn vị khác nhằm cung cấp trọn gói các dịch vụ bất động sản, thương mại, dịch vụ cho 
khách hàng. Chiến lược này phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại và dễ dàng đáp ứng nhu cầu thuê/mua 
của công nhân, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương.

Theo lộ trình phát triển đã được phê duyệt của Chính phủ năm 2020, Bình Dương sẽ trở thành đô thị loại I và 
là một trung tâm công nghiệp hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời với những thuận 
lợi từ tình hình kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, Công ty đã đặt ra kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 
tăng dần đều lên mức 622 tỷ đồng (2021), 681 tỷ đồng (2022), 750 tỷ đồng (2023), 736 tỷ đồng (2024) và 
795 tỷ đồng (2025). Theo đó, trong giai đoạn 5 năm từ 2020-2025, Becamex IJC đặt kế hoạch tăng trưởng 
CAGR lợi nhuận đạt 6,34%.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

ĐVT: tỷ đồng

2.857

1.970

887

681

2.722

1.747

975
750

2.621

1.629

992
736

2.519

1.487

1.032
795

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

3.075

2.277

798
622
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NHỮNG CẢI TIẾN MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC

Trình độ công nghệ
• Để xây dựng Becamex IJC là doanh nghiệp đi đầu trong 

lĩnh vực hoạt động kinh doanh, một trong những giải 
pháp hàng đầu của IJC là ứng dụng tiến bộ công nghệ, 
xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát chuyên nghiệp 
trong các lĩnh vực quản lý thu phí và quản lý vận hành 
dự án nhà ở;

• Về công nghệ và hiệu quả của hệ thống chiếu sáng: 
Chi phí thắp sáng hằng năm trên tuyến Quốc lộ 13 tại 
Công ty là khá lớn, nhằm hướng đến việc sử dụng điện 
tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường. Từ cuối năm 
2018, Công ty đã có những sáng kiến trong việc tiết 
kiệm năng lượng bằng cách thay thế hệ thống chiếu 
sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn huỳnh quang 
chấn lưu sắt từ) bằng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm 
điện (bóng compact tiết kiệm điện, chấn lưu điện tử).  
Đối với các thiết bị chiếu sáng ngoài trời, điều khiển tắt 
bật theo các chế độ tự động (theo thời gian, theo độ 
sáng của môi trường);

• Trong năm 2020, Công ty đã sẳn sàng ứng dụng công 
nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm văn phòng 
điện tử E-office nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong công tác quản lý.

Nghiên cứu và phát triển
Hoạt động nghiên cứu và phát triển Công ty được thể hiện 
qua việc chú trọng: 

• Nghiên cứu các giải pháp nhằm sắp xếp lại vị trí đặt 
trạm thu phí và nâng cấp lên hệ thống thu phí tự động 
không dừng;

• Không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện quy trình quản 
lý, kiểm soát chất lượng và tăng cường ứng dụng công 
nghệ nhằm tăng lưu lượng xe qua các trạm thu phí và 
kiểm soát chống thất thu;

• Do ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm thi 
công xây dựng và kinh doanh BĐS, nên Công ty đầu tư 
chủ yếu cho việc hoàn chỉnh các công nghệ thi công 
phối hợp với các nhà tư vấn thiết kế chuyên nghiệp 
tiến hành nghiên cứu, phát triển những mô hình thiết 
kế phù hợp với đặc trưng của từng công trình xây lắp 
để làm ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất và đúng kế 
hoạch tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào hoạt 
động mang lại hiệu quả;

• Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với sự phát 
triển của nền kinh tế thị trường của từng thời kỳ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm
Công ty đã hoàn thiện chính sách chất lượng theo những 
chương trình hoạt động cụ thể sau:
• Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú 

trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông 
nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc được giao;

• Không ngừng nâng cao chất lượng quản lý thi công 
các công trình xây lắp, các gói thầu để đáp ứng kịp thời 
những đòi hỏi của chủ đầu tư và nâng cao khả năng đấu 
thầu của Công ty;

• Công ty luôn quan tâm cải tiến chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ cung ứng để các sản phẩm và dịch vụ do 
IJC đem đến cho khách hàng phải đảm bảo đạt uy tín 
- chất lượng - hiệu quả - thân thiện với môi trường và 
con người;

• Công ty đặt mục tiêu ứng dụng tiến bộ công nghệ và 
xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát chuyên nghiệp 
trong việc quản lý vận hành dự án nhà ở;

• Công ty cũng thường xuyên kiểm tra thực hiện công 
tác duy tu, bảo dưỡng toàn tuyến Quốc lộ 13;

• Hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận đạt 
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào năm 2008 bởi tổ chức 
Bureau Veritas.

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty
• Tại trụ sở Công ty: là Phòng Kỹ thuật, có nhiệm vụ giúp 

lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý chất lượng, kỹ 
thuật, biện pháp thi công, an toàn lao động và nghiệm 
thu nội bộ công trình.

• Tại vị trí thi công: là mạng lưới các cán bộ kỹ thuật hiện 
trường, trực tiếp tổ chức thi công theo biện pháp đã 
được phê duyệt phân cấp công trình theo quy chế, 
thực hiện thi công đảm bảo chất lượng theo đúng yêu 
cầu thiết kế và các quy trình, quy phạm do Nhà nước 
quy định.

• Đối với dịch vụ thu phí: Công ty triển khai áp dụng hệ 
thống thu phí không dừng theo quyết định số 07/2017/
QĐ-TTg ngày 27/03/2017 củaThủ tướng Chính phủ.

Hoạt động Marketing
Là một công ty hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực 
kinh doanh BĐS và thi công xây dựng thì hoạt động 
Marketing tốt nhất là từ chất lượng sản phẩm BĐS 
công ty đã cung cấp. Với định hướng phát triển là 
“Xây dựng Becamex IJC là doanh nghiệp đi đầu trong 
các lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, khai thác 
quản lý thu phí giao thông, xây dựng thi công cơ sở hạ 
tầng”, Công ty luôn không ngừng nỗ lực xây dựng uy 
tín trong việc đầu tư và thi công nhiều công trình.

Tính đến cuối năm 2019, Becamex IJC dẫn đầu trong 
việc xây dựng thương hiệu và giá trị cho các mảng kinh 
doanh cốt lõi so với các đối thủ cạnh tranh. Trong năm 
2020, công ty tiếp tục thực hiện mục tiêu đa dạng hóa 
danh mục bất động sản, nâng cao tính cạnh tranh, 
khẳng định thương hiệu trên từng sản phẩm, cũng 
như chú trọng tăng cường tìm kiếm cơ hội tham gia 
thi công các công trình xây dựng dân dụng, các công 
trình hạ tầng.
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Trong năm 2020, Công ty phân loại và đánh giá các 
nhóm rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh và sự phát triển dài hạn bao gồm

Các rủi ro

Rủi ro về kinh tế vĩ mô

Rủi ro về luật pháp

Rủi ro đặc thù

Rủi ro về quản trị Công ty

Rủi ro khác

QUẢN TRỊ RỦI RO

Tại Becamex IJC, Công tác quản trị rủi ro được Công ty đặc biệt quan tâm và 
được thực hiện thống nhất từ cấp lãnh đạo quản lý đến các cấp quản lý từng 
phòng ban, cụ thể:

• HĐQT thực hiện việc ban hành các quy chế liên quan đến tất cả các hoạt 
động tại công ty, quyết định chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, cá 
nhân  liên quan đến việc kiểm soát rủi ro tại Công ty.

• Ban Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo các hoạt động  
quản trị rủi ro được thực hiện và đánh giá theo đúng quy trình, quy chế đã 
ban hành

• Cán bộ quản lý các phòng ban thực hiện việc phân tích, báo cáo và áp 
dụng đúng các quy định về quản trị rủi ro.

Chiến lược quản trị rủi ro
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
• Rủi ro thay đổi khung giá đất

• Rủi ro tài chính

• Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro thay đổi khung giá đất

Rủi ro tài chính

Rủi ro cạnh tranh

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, 
IJC chịu ảnh hưởng nhiều bởi các thay đổi trong khung giá đất ban 
hành bởi Chính phủ. Cụ thể như vừa qua, khung giá đất mới ban hành 
cho giai đoạn 2020-2024 với mức tăng chung 20% so với giai đoạn 
2015-2019. Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất 
tại địa phương. Mức giá đất theo khung tăng ảnh hưởng đến nghĩa vụ 
tài chính của các doanh nghiệp khi tiền sử dụng đất, giá đền bù, giải 
phóng mặt bằng tăng, tuy nhiên IJC đã hoàn tất ký kết các hợp đồng 
mua bán từ đối tác đối với quỹ đất hiện tại thuộc sở hữu của doanh 
nghiệp, trong đó đã xác định cụ thể đơn giá nên hiện tại doanh nghiệp 
không bị ảnh hưởng bởi rủi ro này.

Các loại rủi ro tài chính tại Becamex IJC thông thường bao gồm rủi ro 
thanh khoản, tín dụng, và lãi suất. Rủi ro thanh khoản thường xảy ra 
do trong hoạt động xây lắp, thời gian thi công các công trình thường 
kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần, còn việc 
giải ngân vốn thường chậm do quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng 
như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu 
thường mất nhiều thời gian. Lĩnh vực xây dựng cũng đòi hỏi nhiều vốn 
nên các công ty trong lĩnh vực này thường phải vay nhiều nên chịu ảnh 
hưởng lớn của rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh TTTM 
và bán lẻ, dịch vụ nhà hàng khách sạn, Becamex IJC phải đối mặt với 
mức độ canh tranh cao. Đối thủ cạnh tranh của Công ty có cả trong 
và ngoài địa bàn hoạt động kinh doanh, cạnh tranh gay gắt về giá và 
cả chất lượng dịch vụ. Vì vậy, để gia tăng năng lực cạnh tranh, Công ty 
đã không ngừng đa dạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của khách hàng 
đối với mảng kinh doanh bất động sản. Đồng thời, đối với mảng kinh 
doanh dịch vụ bán lẻ, Công ty đặt biệt chú trọng đến việc đa dạng hoá 
các kênh phân phối, các dịch vụ tiện ích, thực hiện tốt công tác chăm 
sóc khách hàng.
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RỦI RO KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO LUẬT PHÁP

Các biến động về kinh tế vĩ mô phát sinh từ sự thay đổi trong tốc độ 
tăng trưởng GDP, lạm phát, tăng trưởng tín dụng, tỷ giá,… có thể tác 
động lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong 
đó có doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thu phí, dịch vụ như 
Becamex IJC. 

Với tốc độ tăng trưởng GDP lần lượt đạt 7,08% và 7,02% trong giai 
đoạn 2018-2019, Việt Nam đã được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng 
ở mức tương đương trong những năm tiếp theo do lợi ích từ các hiệp 
định tự do thương mại và đà tăng trưởng từ quá khứ. Tuy nhiên, đại 
dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đã  làm hoạt động của nền 
kinh tế toàn cầu đình trệ một cách nghiêm trọng. Với trên 1,9 triệu ca 
tử vong và 90 triệu ca nhiễm trên thế giới tính tới ngày 12/01/2021, 
dịch Covid-19 được coi là sự kiện thời bình tiêu cực nhất trong hơn 
một thế kỷ, khiến nhiều nền kinh tế lớn phải đóng cửa và đẩy kinh tế 
thế giới lâm vào suy thoái. Tại Việt Nam, nhờ vào những chủ trương 
đúng đắn và kịp thời của Chính phủ, sự thành công hiện thời trong 
công tác ngăn chặn dịch bùng phát đã giúp nền kinh tế Việt Nam vẫn 
giữ mức tăng trưởng ổn định với sô ca nhiễm cộng đồng nhỏ. Theo 
đó, CPI năm 2020 tăng 3,23% và GDP tăng 2,91%, dù đây là mức tăng 
trưởng thấp từ năm 1988 đến nay nhưng vẫn là thành quả khả quan khi 
so sánh với khu vực và thế giới. 

Trước diễn biến phức tạp và khó dự đoán của đại dịch COVID-19 cùng 
những biến động kinh tế vĩ mô khác, để hạn chế rủi ro có thể phát sinh, 
Các cấp quản lý chuyên trách thường xuyên theo dõi các biến động 
của nền kinh tế, định kỳ thực hiện phân tích đánh giá những ảnh hưởng 
cụ thể về môi trường kinh tế vĩ mô để đưa ra những định hướng hoạt 
động phù hợp, kịp thời đưa ra các giải pháp thay đổi phù hợp và hiệu 
quả nhất. 

Becamex IJC là Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE). Do đó, Công ty bị chi phối bởi nhiều văn bản luật khác nhau như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Luật Thuế,…Ngoài ra, Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng,..  nên cũng 
chịu ảnh hưởng từ các văn bản pháp luật có liên quan như như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động 
sản và Luật Nhà ở,… Những thay đổi trong hệ thống pháp luật, sẽ có nhiều tác động đến tình hình quản trị cũng như 
hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện nay, hệ thống luật của Việt Nam đã và đang được dần hoàn thiện - tuy nhiên 
chưa được hoàn chỉnh, các văn bản dưới luật còn nhiều chồng chéo và tính ổn định của văn bản luật chưa cao - điều này 
ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Công ty  luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật; thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật về các thay đổi 
của pháp luật, thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, nhân viên và cổ đông của Công ty, đồng thời đưa ra các biện pháp 
ứng phó hợp lý nhằm tận dụng mọi cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ những thay đổi pháp lý này.

RỦI RO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

RỦI RO KHÁC

Rủi ro quản trị công ty là rủi ro những tổn thất 
trong hoạt động kinh doanh đến từ những 
quyết định và phương hướng quản trị của Ban 
điều hành. Rủi ro này được hạn chế ở mức 
thấp nhất nhờ vào nhân sự trong Ban điều 
hành là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, 
nhiều năm gắn bó với Công ty nên có những 
am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh của 
Công ty.

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa là những rủi ro bất khả kháng 
và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người 
và tình hình hoạt động chung của Công ty. Do vậy, trong quá trình 
hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đến các nhân tố có ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh để có những biện pháp xử lý phù hợp 
nhằm giảm thiểu những thiệt hại có thể có. Đồng thời, Công ty cũng 
thường xuyên thực hiện những công tác nhằm phòng ngừa rủi ro 
như: thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị, trang 
bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, tập huấn an toàn lao động, 
PCCC cho cán bộ nhân viên,…
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH2.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Nhận định tình hình chung

Năm 2020 đã phát họa bức tranh kinh tế bất ổn với 2 gam màu sáng và tối đan xen. Trong năm, căng thẳng 
thương mại giữa các nền kinh tế tuy không tiếp tục leo thang nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng 
thời sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 kéo dài đến hết năm 2020 đã khiến chuỗi cung 
ứng toàn cầu bị tê liệt nghiêm trọng. Thị trường bất động sản Việt Nam cũng ít nhiều bị ảnh hưởng do (1) 
vướng mắc pháp lý còn tồn động từ năm 2018, (2) nhiều dự án chung cư, nghĩ dưỡng hoãn mở bán hoặc 
mở bán online theo quy định giãn cách xã hội của Chính phủ, (3) người mua nhà và đầu tư do thu nhập sụt 
giảm nên ít khả năng mua nhà, du lịch, nghĩ dưỡng hơn so với cùng kỳ trước đại dịch.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thị trường bất động sản nói riêng có nhiều cơ hội phục hồi nhờ 
vào các động lực sau:

• Sự chỉ đạo,điều hành linh hoạt của Chính phủ và các Bộ ngành trong công tác phòng 
chống dịch bệnh và khôi phục kinh tế;

• Xu hướng hồi hương tránh dịch COVID-19 của kiều bào; 

• Những động thái tích cực của Chính phủ về chính sách - pháp lý hỗ trợ ngành Bất 
động sản; 

• Năng lực cyar các chủ đầu tư Việt Nam ngày càng lớn mạnh; 

• Cơ sở hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư tại nhiều tỉnh, thành tạo động lực 
thu hút nhà đầu tư bất động sản.

• Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản tiếp tục gia tăng; 

• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) được thông qua; 

Kết thúc năm 2020, Việt Nam nằm trong số hiếm hoi các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng 
dương 2,91% GDP, được choi là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và 
phục hồi kinh tế nhanh hình chữ V với mức tăng trưởng dự báo từ hơn 6% tới 11,2% trong năm 
2021. Theo đó, thị trường bất động sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ khôi phục nhanh chóng và 
tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị 
cùng sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Becamex IJC tiếp tục duy trì 
đà tăng trưởng dương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm đều tăng so với năm 2019, hoàn thành và vượt 
tất cả kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu
Thực hiện 
năm 2019

Kế hoạch 
năm 2020

Thực hiện 
năm 2020

% TH 2020/ 
KH 2020

% TH 2020/ 
TH2019

Tổng doanh thu 1.628 2.080 2.167 104% 133%

Tổng chi phí 1.259 1.776 1.715 97% 136%

Lợi nhuận trước thuế 369 304 452 149% 122%

Lợi nhuận sau thuế 304 250 370 148% 122%

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 2.167 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019 và đạt 104% năm. Sự gia tăng này chủ 
yếu đến từ biến động tăng trong mảng doanh thu bất động sản do (1) quỹ đất sạch lớn tọa lạc tại những vị trí 
đắc địa như trung tâm Thành phố mới Bình Dương hoặc liền kề với các khu công nghiệp Becamex; (2) quỹ đất có 
giá trị vốn hóa thấp do các hợp đồng chuyển nhượng quỹ đất đã được hoàn tất ký kết từ những năm trước; (3) 
hoàn tất chuyển nhượng quyền sử dụng lô K8, J10 Khu đô thị IJC cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công 
nghiệp – CTCP.

Tổng chi phí được ghi nhận mức tăng trưởng 36%, tương đương đạt 1.715 tỷ đồng và đạt 97% kế hoạch do (1) 
việc Công ty thực hiện điều chỉnh tăng giá vốn kinh doanh bất động sản từ cuối quý 3/2020 dẫn đến sự tăng 
mạnh trong chi phí giá vốn hàng bán so với năm 2019, tương đương tăng 415 tỷ đồng; (2) chi phí lãi vay và cổ tức 
trả chậm lần lượt tăng 39 tỷ đồng và 14 tỷ đồng làm cho chi phí tài chính năm 2020 tăng 67,43% so với cùng kỳ.
Năm 2020, mặc dù nhiều hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nhưng IJC đã 
đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 370 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 
trưởng 2 con số 22%, vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Với kết quả trên, Công ty dự kiến trình 
Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% vốn điều lệ.

Với quỹ đất lớn cùng sự bức phá mạnh mẽ của thị trường Bình Dương, kết quả kinh doanh của Công ty hứa hẹn 
sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2020 Becamex IJC
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Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục

Năm 2019 Năm 2020 Tăng /giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

DT kinh doanh BĐS 883 54,24% 1570 72,45% 687 77,80%

DT thu phí giao thông 286 17,57% 270 12,46% -16 -5,59%

DT từ thi công xây dựng 83 5,10% 85 3,92% 2 2,41%

DT KDBĐS đầu tư 22 1,35% 26 1,20% 4 18,18%

DT từ hợp tác kinh doanh 18 1,10% 13 0,60% -5 -27,78%

DT khác 336 20,64% 203 9,37% -133 -39,58%

Tổng doanh thu 1628 100,00% 2167 100,00% 539 33,11%

Cơ cấu doanh thu 

Trong năm 2020, cơ cấu doanh thu của Công ty vẫn duy trì với mảng kinh doanh bất động sản là hoạt động 
kinh doanh chính khi đóng góp đến 72,45% tổng doanh thu. Tiếp theo đó là hoạt động thu phí giao thông và 
thi công xây dựng khi đóng góp lần lượt 12,46% và 3,92% tổng doanh thu, các mảng kinh doanh còn lại đóng 
góp không đáng kể trong cơ cấu doanh thu của Tổng Công ty.

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, doanh thu kinh doanh bất động sản của Công 
ty tăng trưởng mạnh mẽ, tăng hơn 687 tỷ đồng so với giá trị năm 2019, chiếm 
72,45% doanh thu. Trong đó, doanh thu trong năm 2020 được ghi nhận phần lớn 
từ các dự án thuộc khu vực thành phố mới Bình Dương và thị xã Tân Uyên, Bến 
Cát như: Dự án khu đô thị IJC,  dự án The Green River, dự án Nhà ở thương mại  
tại KDC Ấp 4 Vĩnh Tân KCN VSIP2 mở rộng, dự án chuyển nhượng đất tái định cư 
thuộc KDC Suối Tre và KDC Ấp 4 Tân Bình, dự án Nhà ở thương mại  lô G10, KDC 
Lai Uyên-Lai Hưng, huyện Bàu Bàng,...
Tổng quỹ đất còn có thể kinh doanh của IJC là gần 57,5ha, trong đó có 35ha thuộc 
các dự án đang triển khai kinh doanh, còn lại 22,5ha thuộc các dự án chuẩn bị kinh 
doanh. Tất cả các khu đất này đều đã được IJC ký hợp đồng mua bán với đối tác 
tại thời điểm nhiều năm trước đây, khi giá đất tại Bình Dương vẫn còn ở mức thấp. 
Đến thời điểm hiện tại, với việc thị trường bất động sản Bình Dương đã có những 
tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm vừa qua và được dự báo tiếp tục phát 
triển do những yếu tố thuận lợi trong thời gian tới, việc sở hữu quỹ đất lớn sẵn 
sàng kinh doanh, với các sản phẩm đa dạng phân khúc có thể mang về nguồn thu 
không nhỏ cho IJC trong những năm tới.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các biện pháp giãn cách xã hội đã tác động làm 
sụt giảm lưu lượng xe lưu thông qua 02 trạm BOT trên Quốc lộ 13 đặt tại địa bàn 
Thị xã Thuận An và TP. Thủ Dầu Một. Theo tổng kết, lưu lượng xe lưu thông qua 
hai trạm đạt 19.218.093 lượt xe, giảm 5,26% so với lưu lượng năm 2019. Do vậy, 
doanh thu năm 2020 đạt 270 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019 và bằng 97% kế 
hoạch.
Hiện nay Bình Dương đang tích cực phối hợp với TP.HCM và Đồng Nai để đẩy 
nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông liên kết vùng. Trong đó, hai dự án quy mô lớn 
nhất là mở rộng quốc lộ 13 và kéo dài tuyến metro số 1 từ TP.HCM về đến thành 
phố mới Bình Dương. Đồng thời, Bình Dương cũng đang phát triển các khu công 
nghiệp lớn ở phía Bắc mà trọng điểm là khu khoa học – công nghệ Bàu Bàng rộng 
900ha; quy hoạch đô thị giáo dục Cổng Xanh 600ha ở Tân Uyên, xây dựng Đại học 
quốc tế Việt Đức tại thị xã Bến Cát với quy mô lớn nhất Việt Nam,... Với tiềm năng 
khu vực tiếp tục được ưu tiên phát triển hạ tầng với nhiều dự án quy mô như vậy, 
hoạt động thu phí trên Quốc lộ 13 dự kiến tiếp tục là nguồn thu ổn định cho IJC 
trong những năm tiếp theo.

Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình dân dụng là các mảng hoạt 
động chính của hoạt động xây dựng tại IJC trong năm 2020, với tổng doanh thu 
trong năm đạt 85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,92% tổng doanh thu, tăng 2,4% so 
với năm 2019 và bằng 77% kế hoạch, doanh thu trong năm của lĩnh vực này chưa 
đạt kế hoạch đề ra là do một số dự án chủ đầu tư tạm ngưng triển khai.
Trong thời gian tới, khi các dự án khởi động lại hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu ổn 
định cho Công ty. 

Kinh doanh bất động sản

Thu phí giao thông

Thi công xây dựng

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lưu lượng xe qua trạm
15.2 16.5 18 18.97 20.35 19,22

(đơn vị: triệu lượt xe)
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục
Năm 2019 Năm 2020 Tăng /giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Lợi nhuận gộp kinh doanh BĐS 175 32,6% 400 60,4% 225 128,6%

Lợi nhuận gộp từ thu phí giao 
thông

237 44,1% 218 32,9% -19 -8,0%

Lợi nhuận gộp từ thi công xây 
dựng

-0,05 0,0% 7 1,1% 7 -14385,7%

Lợi nhuận gộp kinh doanh BĐS 
đầu tư

8,6 1,6% 11 1,7% 2 27,9%

Lợi nhuận gộp từ hợp tác KD -7 -1,3% -1 -0,2% 6 -84,3%

Lợi nhuận gộp khác 124 23,1% 27 4,1% -97 -78,1%

Tổng lợi nhuận gộp 537,5 100,0% 662 100,0% 124 23,2%

Cơ cấu lợi nhuận gộp

4,1%1,1%
1,7%

60,4%

32,9%

 NĂM 2020

23,1%

44,1%32,6%

1,6%

NĂM 2019

Lợi nhuận gộp kinh doanh BĐS

Lợi nhuận gộp kinh doanh BĐS đầu tư

Lợi nhuận gộp khác

Lợi nhuận gộp từ thi công xây dựng

Lợi nhuận gộp từ thu phí giao thông

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp từ hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng tốt, trong đó lợi nhuận gộp từ 
kinh doanh bất động sản tăng mạnh đến 128,6% đưa giá trị lợi nhuận gộp đạt mức 400 tỷ đồng. Đồng thời, các 
mảng kinh doanh khác như thi công xây dựng, hợp tác kinh doanh và kinh doanh bất động sản đầu tư đều có mức 
lợi nhuận gộp gia tăng so với cùng kỳ năm 2019, lần lượt tăng 7, 6 và 2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, dưới tác động của đại dịch Covid-19, đặc biệt là việc giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến lĩnh vực kinh doanh vốn mang lại nguồn lợi nhuận gộp chính cho Công ty là mảng thu phí giao thông và kinh 
doanh nhà hàng khách sạn. Theo đó, hai mảng có mức lợi nhuận gộp lần lượt giảm 19 và 97 tỷ đồng, tương đương 
với mức giảm 8% và 78,1% so với năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2020, mặc dù lợi nhuận gộp từ thu phí giao thông và kinh doanh khác giảm sâu so với năm 
trước nhưng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh bất động sản cùng số lượng hàng bán trả lại 
trong năm giảm 61,66% xuống còn 22 tỷ đồng, từ đó giúp tổng lợi nhuận gộp đạt 662 tỷ đồng, tương đương với 
mức tăng trưởng 02 con số 23,2%.

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục
Năm 2019 Năm 2020 Tăng /giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Giá vốn hàng bán 1.064 84,47% 1.479 86,22% 415 38,96%

Chi phí tài chính 77 6,09% 129 7,51% 52 67,83%

Chi phí bán hàng 47 3,71% 38 2,24% -8 -17,97%

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp

58 4,62% 52 3,03% -6 -10,75%

Chi phí khác 14 1,10% 17 1,00% 3 23,98%

Tổng Chi phí 1.260 100,00% 1.715 100,00% 455 36,14%

Cơ cấu chi phí

Với đặc thù kinh doanh chính thuộc lĩnh vực ngành kinh doanh bất động sản và thu phí giao thông nên giá vốn hàng 
bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng chi phí của Công ty, chiếm 86,22% giá trị. Trong năm, giá vốn 
hàng bán tăng 415 tỷ đồng so với năm 2019, chủ yếu do sự tăng lên của giá vốn kinh doanh bất động sản, với mức 
tăng 64,35%; đồng thời chi phí tài chính cũng tăng 52 tỷ đồng tương ứng 67,83%.

Năm 2020, một năm đầy biến động đối với nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng, tuy nhiên với 
sự lãnh đạo đúng đắn của ban lãnh đạo và lòng nhiệt thành của toàn thể CBNV, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 
doanh nghiệp giữ ổn định, chỉ giảm nhẹ với mức giảm lần lượt là 17,97% (8 tỷ đồng) và 10,75% (6 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán

Chi phí tài chính

Chi phí Quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng

Chi phí khác

84,47%

6,09%
4,62%

NĂM 2019

3,71%
1,1%

86,22%

7,51%3,03%

NĂM 2020

2,24%
1%
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

TÌNH HÌNH 
ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Địa điểm: P. Thới Hòa, TX. Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 571.931 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 491.038 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 80.893 m2

Tổng mức đầu tư 476,3 tỷ đồng

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 53.746 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 14.380 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 39.366 m2

Tổng mức đầu tư 1.181,9 tỷ đồng

Dự án đang triển khai kinh doanh

Dự án The Green River

Dự án khu biệt thự cao cấp
 Sunflower Villa
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 236.961 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 187.596 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 49.365 m2

Tổng mức đầu tư 6568 tỷ đồng

Dự án khu đô thị IJC

Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

Tổng diện tích: 146.882 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 7.949 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 138.933 m2

Tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng

Địa điểm: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 
Dương

Tổng diện tích: 20.684 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 17.542 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 3.142 m2

Tổng mức đầu tư 73,8 tỷ đồng

Dự án nhà ở công nhân Bàu Bàng

Dự án Khu dân cư IJC Hòa Lợi (F1-F16)

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

Tổng diện tích: 21.388 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 11.550 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 9.838 m2

Tổng mức đầu tư 900,1 tỷ đồng

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 6.462 m2

Diện tích kinh doanh đã bán: 5.972 m2

Diện tích kinh doanh còn lại: 490 m2

Tổng mức đầu tư 355,5 tỷ đồng

Dự án căn hộ cao cấp IJC Aroma

Dự án phố thương mại 
Princetown
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 36.354 m2

Tổng mức đầu tư: 725 tỷ đồng

Địa điểm: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích: 52.738 m2

Tổng mức đầu tư: 1.457 tỷ đồng

Dự án Princetown mở rộng

Dự án Sunflower mở rộng

Dự án dự kiến triển khai kinh doanh

Địa điểm: Huyện Chơn Thành, 
tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 26.012 m2

Tổng mức đầu tư: 196,8 tỷ đồng

Dự án nhà ở công nhân IJC 
Bình Phước
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020         Tăng/Giảm

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần           1,15           1,48                0,33 

Hệ số thanh toán nhanh Lần           0,20           0,33                0,13 

CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN

Chỉ số nợ trên tổng tài sản % 75,52 68,83 -6,69

Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu % 308,56 220,82 -87,74

CHỈ TIÊU NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho Vòng           0,21           0,35                0,14 

Vòng quay tổng tài sản Vòng           0,21           0,32                0,11 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 18,98 17,27 -1,71

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 16,38 17,88 1,5

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 4 5,57 1,57

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 22,83 20,83 -2

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh 
nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều có sự tăng trưởng tốt 
so với tình hình tài chính trong năm 2019.

Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Về khả năng thanh toán
Trong các năm qua, hệ số thanh toán của Công ty nhìn chung đều 
có sự gia tăng mạnh qua từng năm, điều này cho thấy khả năng 
thanh toán của Công ty ngày càng vững mạnh. Cụ thể, khả năng 
thanh toán trong ngắn hạn tăng lên 1,48 lần, sau khi loại bỏ hàng 
tồn kho thì hệ số đạt giá trị 0,33 lần. Nguyên nhân của sự chênh 
lệch trên là do đặc thù ngành kinh doanh bất động sản, thu phí 
giao thông và các lĩnh vực kinh doanh khác của Công ty có lượng 
hàng tồn kho lớn.
Năm 2020, nợ ngắn hạn của Công ty giảm 1.852 tỷ đồng tương 
đương 19,98% so với năm 2019,  chủ yếu là do khoản phải trả cho 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp.  Nguyên nhân 
chính dẫn đến sự sụt giảm trên tài sản ngắn hạn phát sinh chính 
từ  sự sụt giảm trong lượng hàng tồn kho với mức giảm được ghi 
nhận là 1.144 tỷ đồng. Theo đó, việc khoản mục nợ ngắn hạn 
giảm nhanh hơn so với tài sản ngắn hạn đã tác động làm cho có xu 
hướng thanh khoản tốt trong năm 2020.

Về cơ cấu vốn
Cơ cấu vốn của Công ty dịch chuyển theo xu hướng giảm tỷ 
trọng nợ phải trả trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu: chỉ tiêu nợ 
trên tổng tài sản đạt mức 68,83% và nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 
220,82%. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do nợ phải trả giảm 
nhanh hơn so với mức tăng/giảm của tổng tài sản và vốn chủ sở 
hữu.
Cụ thể, trong năm, biến động bù trừ trong cơ cấu nợ  phải trả 
không cân xứng - tăng 703 tỷ đồng trong nợ dài hạn và giảm 1.582 
tỷ đồng nợ ngắn hạn – làm cho nợ phải trả năm 2020 giảm đến 
1.149 tỷ đồng. Trong khi đó, dưới tác động suy giảm mạnh trong 
lượng hàng tồn kho, tổng tài sản năm 2020 giảm 11,99% xuống 
còn 6.642 tỷ đồng. Mặc khác, sự tăng lên trong khoản lợi nhuận 
giữ lại và quỹ đầu tư với giá trị tăng trưởng lần lượt là 174 tỷ đồng 
và 36 tỷ đồng, đã tác động làm gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu của 
Công ty trong năm 2020 lên  mức 2.070 tỷ đồng, tương đương với 
mức tăng trưởng 12,92%.

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2019 Năm 2020

1,15

0,20

0,33

1,48

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

Năm 2019 Năm 2020

308,56

75,22
68,83

220,82



Phần 2:  Tình hình hoạt động kinh doanh

48 49

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Về năng lực hoạt động

Năm 2020, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty trong 
năm có sự tăng trưởng tốt, điều này cho thấy năng lực hoạt động 
của Công ty ngày càng được cải thiện. Theo đó, vòng quay hàng 
tồn kho và vòng quay tổng tài sản lần lượt đạt 0,35 và 0,30 vòng.
Trong năm, các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà 
biệt thự, nhà chung cư,… của Công ty đang dần hoàn thiện song 
do doanh thu kinh doanh BĐS thực hiện năm 2020 đạt 1.570 tỷ 
đồng hàng tồn kho giảm 1.144 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 
Giá vốn hàng bán năm 2020 tăng mạnh 415 tỷ đồng, chủ yếu là do 
sự tăng trong giá vốn bất động sản. Như vậy, sự sụt giảm đối với 
lượng hàng tồn kho trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ đã làm 
gia tăng tỷ số vòng quay hàng tồn kho từ mức 0,21 lên 0,35 vòng.
Bên cạnh đó, với sự tăng trưởng lớn trong doanh thu bất động sản, 
doanh thu thuần của Công ty năm cùng sự sụt giảm trong  tổng tài 
sản, vòng quay tổng sản năm 2021 tăng từ 0,2 lên 0,3 vòng.

Về khả năng sinh lợi
Nhìn chung, khả năng sinh lợi của Công ty năm 2020 đạt kết khả khá khả quan. Tỷ số ROA và ROE có mức tăng 
trưởng dương, lần lượt đạt 5,577% và 17,88%, riêng tỷ số LNST/DTT và LN HĐKD/DTT giảm so với cùng kỳ, lần 
lượt đạt 17,27% và 20,83%. Nguyên nhân của sự biến động đối lập trên là do doanh thu thuần và lợi nhuận thuần 
trong năm tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần tăng 
lần lượt 541 tỷ đồng và 82 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ hơn với mức tăng 83 tỷ đồng. Trong 
thời gian tới, khi các chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư bắt đầu được nghiên cứu và triển khai, các chỉ tiêu 
về khả năng sinh lợi hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Năm 2019

Năm 2020

Hệ số LNST/
DTT (ROS)

Hệ số LNST/ 
VCSH (ROE)

Hệ số LNST/
Tổng TS (ROA)

Hệ số lợi nhuận 
từ HĐKD/ DTT

18,98

16,38
17,27

17,88

4
5,57

22,83
20,83

Năm 2019 Năm 2020

0,21
0,20

0,35

0,32
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI)

• Năm thành lập:  Năm 2014
• Địa chỉ trụ sở: Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
• Ngành nghề kinh doanh chính: Siêu thị, vé máy bay, văn phòng cho thuê, hoạt động trung tâm thương mại và dịch vụ 

quản lý tài sản
• Số lượng nhân viên: 78 người

Kết quả kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex đạt 99,7 tỷ đồng tổng doanh thu giảm 7% so với năm 2019, tăng 
trưởng doanh thu chủ yếu tập trung ở hai mảng chính là kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê và kinh doanh trung tâm 
thương mại. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 11 tỷ đồng và  9,4 tỷ đồng, bằng 63% và 67%% so với kế hoạch.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

Tài sản ngắn hạn 45,54 61,01

Tiền và các khoản tương đương tiền 5,55 10,37

Các khoản phải thu ngắn hạn 31,57 42,34

Đầu tư tài chính ngắn hạn 5,81 5,81

Hàng tồn kho 2,56 2,27

Tài sản ngắn hạn khác 0,05 0,23

Tài sản dài hạn 1,03 5,17

Các khoản phải thu dài hạn - -

Tài sản cổ định 0,79 0,66

Tài sản dở dang dài hạn 0,00 4,48

Tài sản dài hạn khác 0,24 0,04

TỔNG TÀI SẢN 46,57 66,19

Nợ phải trả 32,54 50,29

Nợ ngắn hạn 20,53 37,30

Nợ dài hạn 12,01 12,98

Vốn chủ sở hữu 14,03 15,90

Vốn điều lệ đã góp 10,16 15,90

Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ 3,84 0,00

TỔNG NGUỒN VỐN 46,57 66,19

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 KH 2021 %KH2021/TH2020

Tổng doanh thu 99,74 106,98 107,26%

Lợi nhuận trước thuế 11,11 15,28 137,53%

Lợi nhuận sau thuế 9,47 12,22 129,10%

Kế hoạch kinh doanh 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (BHI)

• Năm thành lập: Năm 2013
• Địa chỉ trụ sở chính: Becamex Hotel, số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh  Bình Dương
• Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và hội nghị
• Số lượng nhân viên: 419 người

Kết quả kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex đạt 67 tỷ đồng tổng doanh thu giảm 61% so với năm 2019. Lợi nhuận 
trước thuế và sau thuế lần lượt là -21 tỷ đồng và -17 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

Tài sản ngắn hạn 84,61 45,28

Tiền và các khoản tương đương tiền 23,40 23,77

Các khoản phải thu ngắn hạn 16,79 15,19

Đầu tư tài chính ngắn hạn 39,40 2,50

Hàng tồn kho 3,21 2,93

Tài sản ngắn hạn khác 1,82 0,89

Tài sản dài hạn 8,29 12,76

Các khoản phải thu dài hạn 0,00 0,00

Tài sản cổ định 7,13 7,99

Tài sản dở dang dài hạn - -

Tài sản dài hạn khác 1,17 4,77

TỔNG TÀI SẢN 92,91 58,04

Nợ phải trả 65,98 48,19

Nợ ngắn hạn 65,98 48,19

Nợ dài hạn - -

Vốn chủ sở hữu 26,93 9,84

Vốn điều lệ đã góp 12,00 12,00

Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ 14,93 -2,16

TỔNG NGUỒN VỐN 92,91 58,04

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 KH 2021 %KH2021/TH2020

Tổng doanh thu 87,31 130,33 149,27%

Lợi nhuận trước thuế -21,31 4,40 -20,64%

Lợi nhuận sau thuế -17,08 3,52 -20,59%

Kế hoạch kinh doanh 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng
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Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương

• Năm thành lập: năm 2020
• Địa chỉ trụ sở chính: 811 Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
• Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Tổ chức hoạt động triển lãm, hội thảo xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
+ Cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược xúc tiến thương mại quốc tế và quản lý doanh nghiệp.

• Số lượng nhân viên:  10 người

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 KH 2021 %KH2021/TH2020

Tổng doanh thu 1.028.050.103 5.000.000.000 486%

Lợi nhuận trước thuế 270.781.749 750.000.000 276%

Lợi nhuận sau thuế 216.625.399 600.000.000 276%

Kế hoạch kinh doanh 2021 Đơn vị:  đồng
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Vốn điều lệ của Công ty:    1.370.973.230.000 đồng
Số lượng cổ phiếu niêm yết:   137.097.323 cổ phiếu
Loại cổ phiếu:     Phổ thông
Khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng:                    137.097.323 cổ phiếu
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:  0 cổ phiếu
Mệnh giá:     10.000 đồng/1 cổ phiếu

Thông tin cổ phần

Cơ cấu cổ đông 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

1 Cổ đông trong nước 2492 135420630 98,78%

Cá nhân trong nước  2463 19426169 14,17%

Tổ chức trong nước 29 115994461 84,61%

2 Cổ đông nước ngoài 58 1676693 1,22%

Cá nhân nước ngoài 40 275391 0,20%

Tổ chức nước ngoài 18 1401302 1,02%

Tổng cộng 137097323 100,00%

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng cổ phiếu
Tỷ trọng 

%VĐL

1
Tổng Công ty  Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp - 
CTCP (*)

Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa 
Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương

108.033.003 78,8%

  Tổng cộng 108.033.003 78,8%

(*) Tính đến ngày 13/01/2021, sau khi hoàn tất đợt đấu giá cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty  Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP là 49,76%.

(Theo danh sách cổ đông tại ngày 28/12/2020)

(Theo danh sách cổ đông tại ngày 28/12/2020)



Phần 2:  Tình hình hoạt động kinh doanh

58 59

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

TỔ CHỨC 
VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ

Hội đồng quản trị

1 Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 

2 Quảng Văn Viết Cương Phó Chủ tịch HĐQT

3 Võ Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

4 Nguyễn Hoàn Vũ Thành viên HĐQT

5 Lê Anh Tuấn Thành viên HĐQT độc lập

6 Trần Thiện Thể Thành viên HĐQT độc lập

7 Nguyễn Văn Hiền Phúc Thành viên HĐQT

Ban Tổng giám đốc

1 Đỗ Quang Ngôn Tổng Giám đốc

2 Trịnh Thanh Hùng Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

3 Trương Đức Hùng Phó TGĐ

4 Võ Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng Ban Kiểm soát

2 Lê Thị Thùy Dương Thành viên Ban Kiểm soát

3 Châu Thị Vân Thành viên Ban Kiểm soát

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Năm 2020, HĐQT không thành lập các tiểu ban giúp việc là do HĐQT đề cử các thành 
viên chuyên trách thực hiện chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro tham gia trực tiếp 
vào việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành hoạt động 
kinh doanh tại công ty.
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Quá trình công tác
1991 - 1996 Tổng giám đốc Công ty TN XNK Sông Bé

1996 - 1998 Tổng giám đốc Công ty XNK Bình Dương

1999 - 2000 Tổng giám đốc Công ty Becamex

03/2000 - 2004 Tổng giám đốc Công ty TN ĐT&PT Becamex

2005 - 2010 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp (Becamex)

05/2010 - 2018 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC)

01/2018 - 08/2018 Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc Tổng 
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

09/2018 - nay Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 
- CTCP 

Ông Nguyễn Văn Hùng 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh  : 1959
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP)

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

2009 - 2018 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP Giám đốc Phòng Đầu tư

2018 - nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh  : 1970
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Anh Ngữ

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
• Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: Phó TGĐ
• CTCP Phát triển Đô Thị (UDJ): Chủ tịch HĐQT 
• CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Chủ tịch HĐQT
• CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Thành viên HĐQT 
• CTCP Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Thành viên HĐQT 
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty:
• Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: Không có
• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: 108.033.003 cổ phiếu, tỷ lệ 49,76% VĐL 

Ông Quảng Văn Viết Cương 
Phó Chủ tịch HĐQT

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1995 – 1997 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hồng Phát Nhân viên kinh doanh

1997 – 1998 Công ty Toa Việt Nam TNHH Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Chuyên 
viên tiếp thị

1998 – 2006 Công ty Cổ phần Thanh Lễ Nhân viên phòng kinh doanh

2006 – 2008 Công ty Cổ phần Phát triển KCN Sóng Thần Phó phòng kinh doanh 

2008 – 2010 Công ty Cổ phần Đại Nam Quyền trưởng phòng kinh doanh 

2010 – 2012 Công ty Becamex IDC Nhân viên

2012 - 9/2015 Công ty Becamex IDC Phó Ban quản lý dự án Nhà ở xã hội 
Becamex

9/2015 – nay Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Trưởng phòng kinh doanh và Phó TGĐ 

Bà Võ Thị Huyền Trang 
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Năm sinh  : 1973
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và 
Phát triển dự án 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có



Phần 2:  Tình hình hoạt động kinh doanh

62 63

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
2008 - 2017 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP Giám đốc Phòng sản xuất kinh doanh

2017 - nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP Phó Tổng giám đốc

Năm sinh  : 1973
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
• Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: Phó TGĐ 
• CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Thành viên HĐQT 
• CTCP Phát triển Đô thị (UDJ): Thành viên HĐQT 
• CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Ông Nguyễn Hoàn Vũ 
Thành viên HĐQT

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
2003 – 12/2006 Công ty Dầu thực vật Cái Lân Nhân viên Phòng kiểm toán nội bộ

12/2006 - 11/2011 Công ty Dragon Capital Chuyên viên phân tích cao cấp

11/2011 – 5/2017 Công ty Dragon Capital Giám đốc nghiệp vụ - Phòng quản lý danh 
mục đầu tư 

5/2017 – nay Công ty Dragon Capital Giám đốc đầu tư - Phòng quản lý danh 
mục đầu tư 

9/2015 – nay Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành viên HĐQT

Ông Lê Anh Tuấn
Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh  : 1980
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế - Chuyên ngành tài chính 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:  Thành viên HĐQT Độc lập
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Công ty Dragon Capital: 
Giám đốc đầu tư - Phòng quản lý danh mục đầu tư 
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

10/1985 – 12/1988 Liên Hiệp các Xí Nghiệp Sành Sứ sông Bé Nhân viên Kế Toán

1988 – 1995 Xí nghiệp Gốm Sứ Xuất Khẩu Sông Bé Kế Toán Trưởng

1996 – 1997  Xí nghiệp Xây Dựng Becamex Kế Toán Trưởng

1998 – 1999 Công Ty Becamex Phó Phòng kế toán

Năm sinh  : 1963
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (MCC):  Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Ông Trần Thiện Thể 
Thành viên HĐQT độc lập

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
09/2002-10/2003 Văn phòng Luật sư Chính Luật Phó văn phòng

10/2003-01/2006 Văn phòng Luật sư Chính Luật Trưởng Văn phòng

01/2006 - 01/2008 Văn phòng Luật sư BCM Trưởng Văn phòng

01/2008 - nay Công ty Luật BCM Giám đốc

06/2010 - nay Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương Chủ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc
  Thành viên HĐQT

Năm sinh  : 1969
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
• Công ty Luật TNHH B.C.M: Giám đốc 
• Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: Thành viên HĐQT 
• Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex (UDJ): Thành viên HĐQT
• Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có



Phần 2:  Tình hình hoạt động kinh doanh

64 65

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1989 - 1991 Công ty Thương mại Tổng hợp Nhân viên

1992 - 1994 Chi nhánh Lạng Sơn Phó Giám đốc

1995 - 1998 Trạm Móng Cái Kế toán trưởng

1999 - 2001 Bộ phận quản lý thu phí QL.13 Trưởng bộ phận

2002 - 2004 CTCP Bóng đá Bình Dương Tổng giám đốc

2005 - 2007 Nhà máy sản xuất Bê tông thép Giám đốc

2007 - nay CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Tổng giám đốc

Năm sinh  : 1967
Trình độ học vấn  : Cử nhân Kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Ông Đỗ Quang Ngôn 
Tổng Giám đốc

Thông tin thành viên Ban điều hành

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1988 – 1992 Công ty chăn nuôi VIFACO Bình Dương Kế toán viên

1993 – 1996 Công ty chăn nuôi VIFACO Bình Dương Phó Phòng kế toán

1997 – 2007 Công ty chăn nuôi VIFACO Bình Dương Kế toán trưởng

2007 - 05/2014 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Trưởng Phòng Quản lý tài chính kiêm Kế 
toán trưởng

06/2014 - nay CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

Ông Trịnh Thanh Hùng 
 Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh  : 1965
Trình độ học vấn  : Kỹ sư Kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó TGĐ kiêm Kế toán 
trưởng .
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1997 - 2001 Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Nhân viên

2001-2006 Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Phó Giám đốc

2007 Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Giám đốc

2007 - 2008 Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Becamex Giám đốc

06/2008 - 06/2014 CTCP Bê tông Becamex Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

CTCP Bệnh viện Mỹ Phước Thành viên HĐQT

CTCP Khoáng sản Becamex Chủ tịch HĐQT
CTCP Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình 
Dương Phó Chủ tịch HĐQT 

06/2014 - 06/2015 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Phó TGĐ kiêm Giám đốc Phòng kỹ thuật

CTCP Bê tông Becamex Chủ tịch HĐQT

CTCP Khoáng sản Becamex Chủ tịch HĐQT

CTCP Bệnh viện Mỹ Phước Thành viên HĐQT

07/2015 - 03/2019 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Phó TGĐ kiêm Giám đốc Phòng kỹ thuật

CTCP Bê tông Becamex Chủ tịch HĐQT

CTCP Khoáng sản Becamex Chủ tịch HĐQT

CTCP Đá ốp lát An Bình Chủ tịch HĐQT

07/2015 - 02/2020 CTCP Bệnh viện Mỹ Phước Thành viên HĐQT

03/2019 - nay CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Phó TGĐ kiêm Giám đốc Phòng kỹ thuật

Năm sinh  : 1971
Trình độ học vấn  : Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác CTCP Bệnh viện Mỹ 
Phước: Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Ông Trương Đức Hùng
Phó Tổng Giám đốc

Bà Võ Thị Huyền Trang  
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

(Xem lý lịch chi tiết phần HĐQT)
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
10/2012 – 4/2013 Tổng Công ty Becamex IDC Nhân viên

5/2013 – 7/2014 Bệnh viện ĐKQT Becamex, Tổng Công ty 
Becamex IDC

Ban quản lý dự án

8/2014 – 12/2014 Tổng Công ty Becamex IDC Nhân viên Phòng Sản xuất kinh doanh

1/2015 – 6/2016 Tổng Công ty Becamex IDC Tổ phó Tổ đấu thầu

7/2016 – 4/2017 Tổng Công ty Becamex IDC Tổ trưởng Tổ quản lý công nợ KCN

5/2017 – nay Tổng Công ty Becamex IDC Trưởng BKS

3/2017 - nay CTCP Phát triển Đô thị UDJ Trưởng BKS

4/2017 - nay CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam 
VNTT

Thành viên Ban kiểm soát

4/2017 - nay CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 
TDC

Trưởng Ban kiểm soát

5/2017 - nay Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 
IJC

Trưởng Ban kiểm soát

4/2017 - nay CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh  : 1988
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng BKS 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
• Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: Trưởng BKS 
• CTCP Phát triển Đô Thị (UDJ):Trưởng BKS
• CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Trưởng BKS 
• CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT: Thành viên BKS
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

2012 - 2017 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thư ký Công ty
 2017 đến nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – 

CTCP
Nhân viên phòng quản lý CTCP

Năm sinh  : 1989
Trình độ học vấn  : Cử nhân Kinh tế 

Bà Lê Thị Thùy Dương 
Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
• Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: 

Nhân viên Phòng Quản lý thuộc Tổng Công ty 
• Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị (UDJ): Thành viên BKS
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: Không có

Quá trình công tác

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1986 - 1991 Công ty Thương mại tổng hợp Bến Cát Kế toán

1992 - 1997 Công ty Thương mại XNK Sông Bé Kế toán

1998 - 2000 Công ty Thương mại XNK Bình Dương Kế toán

2000 - nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công 
nghiệp - CTCP

Kế toán

2014 - nay CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành viên BKS

Bà Châu Thị Vân
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh  : 1967
Trình độ học vấn  : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp – CTCP: Nhân viên Phòng Quản lý tài chính
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty:
• Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 500 cổ phiếu 

(0,00036% VĐL)
• Số cổ phiếu đại diện nắm giữ: Không có
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

SỐ LƯỢNG, THU NHẬP CÁN BỘ NHÂN VIÊN

STT Tính chất phân loại
Số lượng 

(người)
Tỷ trọng (%)

I Phân loại theo giới tính

1 Nam 161 66,53%

2 Nữ 81 33,47%

II Phân loại theo trình độ

1 Cán bộ có trình độ đại học trở lên 57 23,55%

2 Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp 22 9,09%

3 Cán bộ lao động phổ thông 163 67,36%

Số lượng cán bộ, nhân viên

Số lượng cán bộ, nhân viên của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là  242 người.

 Tỷ lệ theo trình độ

Tỷ lệ theo giới tính

66,53% NAM

33,47% NỮ

23,55 %
 trình độ Đại học trở lên

67,36% 
Trình độ Lao động phổ thông

9,09% 
Trình độ Trình độ ĐH, CĐ

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Điều kiện làm việc và chính sách phúc lợi đối với nhân viên luôn được Ban lãnh đạo quan tâm điều chỉnh để 
đảm bảo sự cạnh tranh, thu hút nhân tài và tạo sự gắn kết hiệu quả với đội ngũ nhân viên hiện hữu hiệu quả 
trong công việc.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa 
ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có hợp đồng lao động, được 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện các chương trình phúc lợi toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của nhân viên 
như:

• Công ty luôn cải thiện và nâng cao phúc lợi cho toàn thể CBNV, từ những hỗ trợ trong công việc như 
phụ cấp xăng, phụ cấp xe di chuyển, phụ cấp điện thoại, các khoản thưởng Lễ/Tết trong năm, cho đến 
việc tặng quà vào các dịp đặc biệt của mỗi cá nhân như kết hôn, sinh con, ốm đau. 

• Hàng năm, Công ty luôn duy trì thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để đảm bảo quyền 
lợi tối đa cho nhân viên. 

• Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, Công ty đảm bảo theo dõi thường xuyên các rủi ro ảnh 
hưởng sức khỏe từ các hoạt động xây dựng đặc thù, như: ngoài việc tham gia đầy đủ BHYT bắt buộc, 
Công ty còn áp dụng gói Bảo hiểm sức khỏe & Tai nạn 24/24 dành cho tất cả CBNV ngay từ ngày đầu 
tiên đi làm.

• Nhằm giúp nhân viên nâng cao thể lực, Công ty thường xuyên tổ chức chương trình giao lưu TDTT như 
Giải Bóng đá Nam, cầu lông, chạy việt dã và những môn chơi đồng đội để nâng cao tinh thần kết nối, 
đoàn kết. 

• Lao động nữ được đảm bảo nghỉ thai sản theo đúng quy định của Pháp luật. Chương trình bảo hiểm BIC 
đem đến thêm nhiều quyền lợi cộng thêm cho nhân viên nữ trong thời gian nghỉ thai sản hoặc các phúc 
lợi khác ngoài các chế độ tiêu chuẩn của Luật BHXH.

• Vào tháng 3/2020, Công ty đã ứng dụng phần mềm Eoffice. Việc áp dụng này giúp cho CBNV có thể 
làm việc từ xa, tiết kiệm chi phí giấy tờ in ấn, nâng cao chất  lượng hiệu quả công tác điều hành của ban 
lãnh đạo, đồng thời tạo tác phong làm việc hiện đại. 

Thu nhập bình quân của người lao động 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập BQ Đồng/người/tháng 9.303.000 11.496.000 13.580.000 13.775.000
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BÁO CÁO 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC3.
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC có lợi thế là hoạt động trong địa bàn tỉnh Bình Dương, là một trong 
những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam. Tỉnh Bình Dương là cửa ngõ giao thương với Thành phố 
Hồ Chí Minh với các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua 
như Quốc Lộ 13, Quốc Lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á … cách 
các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng biển chỉ từ 10 km – 15 km 
nên vị trí của tỉnh rất thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. 
Bình Dương sở hữu 48 khu/cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 
10.000 ha, chiếm ¼ diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam, tỉnh đã và 
đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công ng-
hiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Với vị thế là một tỉnh trọng điểm về phát triển công nghiệp, Bình Dương 
hiện đang có lượng cầu nhà ở rất lớn, bởi theo thống kê của UBND tỉnh Bình 
Dương trong đợt rà soát dân số năm 2020, tỉnh là đơn vị hành chính đông 
thứ sáu về dân số và là tỉnh có dân số đông thứ tư cả nước, xếp thứ ba về 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ ba về GRDP bình quân đầu 
người, đứng thứ 8 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 2.465.000 người dân, 
GRDP đạt 389.500 tỉ đồng (tương ứng với 16,81 tỉ USD), GRDP bình quân 
đầu người đạt 158,1 triệu đồng (tương ứng với 6907 USD), tốc độ tăng 
trưởng GRDP dự kiến đạt 9,5%. Trong năm 2020, lượng lao động nhập cư về 
Bình Dương chiếm khoảng 50% tổng dân số, cùng với hơn 50.000 chuyên 
gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1 triệu công nhân kỹ sư - kỹ thuật cao. Do đó, 
nhu cầu về bất động sản dân dụng tại Bình Dương, đặc biệt là các khu vực 
lân cận các khu công nghiệp là rất lớn. 

Là một doanh nghiệp với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh BĐS, IJC 
chịu sự ảnh hưởng của sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường 
bất động sản nói riêng. Từ những tháng cuối năm 2019 đến nay, các chỉ tiêu 
của thị trường kinh doanh BĐS giảm so với cùng kỳ các năm trước: lượng 
giao dịch BĐS giảm hơn 70%, nguồn cung dự án mới giảm hơn 40% so với 
cùng kỳ 2019. Nguyên nhân cơ bản là do ách tắc trong việc cấp phép mới 
dự án và tín dụng bất động sản bị siết chặt trong năm 2019 cũng như ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình kinh tế nói chung trong năm 
2020. 

Để chuẩn bị cho việc kinh doanh có xu hướng khó khăn trong giai đoạn tiếp 
tới và giữ vững việc phát triển ổn định, Công ty xác định tập trung phát 
triển các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là kinh doanh bất động sản và 
thu phí giao thông - đã và đang mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho 
Công ty trong những năm qua.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thuận lợi

Khó khăn

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Bước sang năm 2020, Trên cơ sở nhận thức sâu sắc bối cảnh, cơ hội và thách thức từ những dự báo về tình hình 
kinh tế vĩ mô trong năm 2020. Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Công ty tiếp tục phát triển các lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh đã và đang có lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi như: kinh doanh bất động sản, thu phí giao 
thông, xây dựng và thương mại dịch vụ.
Năm 2020, tổng doanh thu Becamex IJC đạt 2.167 tỷ đồng, hoàn thành vượt 4% kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước 
thuế đạt 452 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 370 tỷ đồng, hoàn thành vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho 
cả năm. 
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục
31/12/2019 31/12/2020 Tăng /giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 5.803 76,62% 4.716 62,27% -1.087 -18,73%

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 56 0,74% 290 3,83% 234 417,81%

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45 0,59% 8 0,11% -37 -81,54%

III. Các khoản phải thu 902 11,91% 761 10,05% -141 -15,60%

IV. Hàng tồn kho 4.798 63,35% 3.654 48,24% -1.144 -23,85%

V. Tài sản ngắn hạn khác 2 0,03% 3 0,04% 1 39,13%

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.771 23,38% 1.926 25,42% 155 8,73%

I. Các khoản phải thu dài hạn 605 7,99% 607 8,02% 2 0,41%

II. Tài sản cố định 533 7,04% 549 7,25% 16 3,09%

III. Bất động sản đầu tư 191 2,52% 354 4,67% 163 85,33%

IV. Tài sản dở dang dài hạn 432 5,70% 401 5,30% -31 -7,06%

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0,00% -

VI. Tài sản dài hạn khác 10 0,13% 13 0,17% 3 32,06%

C. TỔNG TÀI SẢN 7.574 100,00% 6.642 87,69% -932 -12,31%

Cơ cấu tổng tài sản của Công ty năm 2020 vẫn giữ ở mức ổn định với phần lớn là tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ lệ 62,27% giá 
trị, trong khi tài sản dài hạn hạn chỉ chiếm 25,42% tổng tài sản.

TÀI SẢN

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của Becamex IJC đạt 6.642 tỷ đồng, giảm 932 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 12,31% so 
với năm 2019. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do biến động đối lập không tương xứng giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn, 
trong khi tài sản dài hạn tăng 155 tỷ đồng thì tài sản ngắn hạn lại giảm mạnh đến 1.087 tỷ đồng.

Trong năm, tài sản ngắn hạn của Công ty được ghi nhận là 4.716 tỷ đồng, giảm 1.087 tỷ đồng, tương ứng giảm 18,73% so với 
năm 2019; trong đó hàng tồn kho giảm mạnh nhất với mức giảm gần 23,85%, xuống còn 3.654 tỷ đồng. Biến động giảm này 
đa phần phát sinh từ sự sụt giảm trong chi phí dở dang của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự như 
Khu đô thị IJC, NOCN VSIP 2 và các dự án khác Công ty ghi nhận doanh thu trong năm 2020.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Công ty đã tăng cường công tác thu hồi công nợ từ khách hàng làm cho các khoản phải thu giảm 
141 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, sự sụt giảm này chủ yếu do thu từ các khách hàng mua bất động sản của Công ty.
Ở một khía cạnh khác, sự gia tăng doanh thu từ hoạt động bất động sản đã góp phần làm tăng khoản mục tiền và tương đương 
tiền trong năm 2020, đạt 290 tỷ đồng, tăng hơn 234 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi ngân 
hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng lần lượt tăng 127 tỷ đồng và 109 tỷ đồng. Tuy mức gia tăng không quá cao nhưng việc trữ lượng 
tiền và tương đương tiền lớn, hỗ trợ thanh khoản tốt, giúp Công ty dễ dàng triển khai thêm nhiều dự án, sẵn sàng nắm bắt các 
thương vụ đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tài sản dài hạn năm 2020 của Công ty tăng 155 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 8,73% so với năm 2019; trong đó, khoản 
mục bất động sản đầu tư và tài sản dở dang dài hạn lần lượt tăng 163 tỷ đồng và giảm hơn 31 tỷ đồng. Công ty đã mua 4 tầng 
tại Becamex Tower để đầu tư vào Trung tâm thương mại Becamex, đồng thời thi công diện tích sàn thương mại dự án Aroma 
và thi công nhà ở công nhân khu dân cư Hòa lợi để cho thuê. Các hoạt động này tác động làm tăng giá trị khoản mục giá trị bất 
động sản đầu tư lên đến 354 tỷ đồng, tương ứng với tăng 163 tỷ đồng.

Dưới ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công ty đã quyết định tạm ngưng xây dựng đối với 02 dự án bao gồm  dự án chung cư 
IJC Aroma và dự án khu dân cư ấp 5C Lai Uyên. Khoản mục tài sản dở dang dài hạn giảm 31 tỷ so với năm 2019 do trong năm 
Công ty kết chuyển chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào tài sản cố định. Trong thời gian tới, khi tình hình kinh tế chung và lĩnh 
vực bất động sản diễn biến khả quan hơn, 02 dự án này sẽ tiếp tục được triển khai và kỳ vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu tốt 
cho Công ty.

76,62% 23,38%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

62,27% 25,42%

31/12/202031/12/2019
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục
31/12/2019 31/12/2020 Tăng /giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

A. NỢ PHẢI TRẢ 5.720 75,52% 4.572 68,84% -1.148 -20,08%

I. Nợ ngắn hạn 5.036 66,49% 3.184 47,94% -1.852 -36,77%

II. Nợ dài hạn 684 9,03% 1.387 20,88% 703 102,74%

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.854 24,48% 2.070 31,17% 216 11,67%

I.Vốn chủ sở hữu 1.854 24,28% 2.070 31,17% 216 11,67%

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
                                     

-   
                                     

-   
                                     

-   
                                     

-   
                                     

-   

C. TỔNG NGUỒN VỐN 7.574 100% 6.642 100% -932 -12,31%

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2020 có thay đổi nhưng sự biến động về tỷ trọng không quá lớn, trong đó, nợ phải trả 
vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với tỷ lệ là 68,84% giá trị.

Trong năm, tổng nguồn vốn của Becamex IJC đạt 6.642 tỷ đồng, giảm 932 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 12,31% so với 
năm 2019. Sự sụt giảm trên đến từ biến động giảm trong khoản nợ phải trả, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 216 tỷ đồng thì 
nợ phải trả giảm mạnh đến 1.148 tỷ đồng so với năm 2019.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NGUỒN VỐN

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2020 ghi nhận 4.572 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 20,08% so với 
cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do nợ ngắn hạn trong năm giảm nhiều hơn (giảm 
1.852 tỷ đồng) so với mức tăng trưởng trong nợ dài hạn (tăng 703 tỷ đồng).
Nợ ngắn hạn năm 2020 được ghi nhận giảm 36,77% xuống còn 3.184 tỷ đồng. Sự sụt giảm mạnh mẽ trên là 
do chi 1.073 tỷ đồng trả Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC). Ngoài ra, 
việc Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho Becamex IDC  cũng tác động làm giảm khoản phải trả ngắn hạn hạn 
khác giảm 568 tỷ đồng, từ đó góp phần làm giảm khoản nợ ngắn hạn.
Trong năm, nợ dài hạn tăng mạnh so với năm 2019 với mức tăng 102,74% lên 1.387 tỷ đồng, chủ yếu do sự 
tăng lên trong khoản thanh toán theo tiến độ hợp đồng bất động sản của khách hàng chưa nhận bàn giao 
với mức tăng gần 331 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc Công ty tăng vay dài hạn và phát hành trái phiếu ngày 
31/12/20220 để tăng quy mô vốn hoạt động đã tác động làm tăng khoản vay và nợ thuê tài chính lên 408 tỷ 
đồng, từ đó góp phần vào mức tăng trưởng chung của nợ dài hạn. 
Ở một khía cạnh khác, nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 2.070 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11,67% so 
với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do sự tăng lên của lợi nhuận giữ lại và quỹ đầu tư phát triển với mức tăng lần 
lượt là 36 tỷ đồng và 174 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

66,49%

9,03%

24,48%

31/12/2019

47,94%

20,88%

31,17%

31/12/2020
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021

• Thị trường bất động sản TP.HCM đang khan hiếm dần về quỹ đất và điểm nghẽn về pháp lý thì các thị 
trường vệ tinh có dư địa phát triển trở nên hấp dẫn dòng tiền đầu tư hơn. Trong đó, Bình Dương sở hữu 
nhiều ưu điểm về vị trí và hạ tầng giao thông khi là nằm trong tam giác vàng kinh tế Bình Dương - Đồng 
Nai - TP.HCM, với các trục lộ giao thông huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Mỹ Phước – Tân 
Vạn, đường Hồ Chí Minh,… và đang tiếp tục lên kế hoạch đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm 
khác như tuyến metro Thủ Dầu Một – Mỹ Phước – Bàu Bàng – Long Nguyên… 
Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Bình Dương luôn là địa phương nằm trong Top đầu cả nước về thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài FDI. Năm 2019, Bình Dương là địa phương đứng thứ 3 cả nước, với tổng nguồn vốn 
FDI đạt 3,073 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2018. Số liệu thống kê cho thấy, Bình Dương có 29 khu công 
nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 13.500 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80%. Theo quy 
hoạch năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha.
Đặc biệt, làn sóng dịch chuyển nhà máy của các tập đoàn đa quốc gia đã làm tăng nhu cầu về bất động 
sản khu công nghiệp, qua đó kéo theo nhu cầu về bất động sản dân dụng tại tỉnh trọng điểm phát triển 
khu công nghiệp như Bình Dương. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Bình Dương từ trước đến nay luôn 
thiếu các dự án đầu tư bài bản, thiếu các nguồn cung đúng nghĩa cho các chuyên gia cư trú. Đặc biệt, 
theo dự báo của các chuyên gia, trong tương lai không lo bội thực nguồn cung do các quỹ đất đẹp, vị trí 
xung quanh các khu công nghiệp lớn cũng đang hiếm dần. Đây cũng là lý do tỷ suất cho thuê bất động 
sản các dự án căn hộ cao cấp có thể lên tới 10 - 12%.

• Với dự báo khả quan về nền kinh tế cùng quỹ đất lớn, sạch quanh các khu công nghiệp kinh nghiệm và 
năng lực hiện có, Becamex IJC có lợi thế vượt trội và nhiều dư địa phát triển trong các năm tiếp theo. 

Nhận định những khó khăn và cơ hội trong năm 2021: 

• Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định, triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 vẫn 
khó lường khi đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế với mức độ và thời 
gian tác động khác nhau ở mỗi quốc gia.
Tại Việt Nam quốc hội đã thông qua chỉ tiêu: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%, GDP 
bình quân đầu người khoảng 3.700 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.Và 
theo dự báo bất động sản năm 2021 sẽ bước vào chu kỳ tăng cao trong bối cảnh vấn đề pháp lý có dấu 
hiệu tích cực từ việc sửa đổi Luật Xây dựng năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và kỳ vọng GDP đạt tăng 
trưởng khả quan trong năm.
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Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu
 Thực hiện 
năm 2020

Kế hoạch 
năm 2021

% KH 2021/
TH 2020

Tổng doanh thu 2.167 3.074 142%

+ Doanh thu kinh doanh BĐS 1.570 2.312 147%

+ Doanh thu thu phí 270 286 106%

+ Doanh thu hoạt động xây dựng 85 163 192%

+ Doanh thu KD BĐS đầu tư 26 43 165%

+ Doanh thu HĐ hợp tác KD 13 - -

 + Doanh thu khác 203 270 140%

Tổng chi phí 1.715 2.277 133%

Lợi nhuận trước thuế 452 797 176%

Lợi nhuận sau thuế 370 622 168%

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Trên cơ sở những cơ hội và thách thức trong năm 2021, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 
2020 cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục nỗ lực xây dựng 
IJC phát triển bền vững và  phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau: tổng doanh 
thu hợp nhất tại IJC là 3.074 tỷ đồng, trong đó doanh thu bất động sản dự kiến là 2.312 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng 75,21%, doanh thu thu phí dự kiến là 286 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3%, doanh thu xây dựng 
dự kiến là 163 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,3%, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư dự kiến là  43 
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,4%, còn lại là doanh thu khác chiếm tỷ trọng 8,87%, với mức doanh thu dự 
kiến là 270 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021

Kế hoạch nhân sự và đào tạo

• Tiếp tục sắp xếp, rà soát lại nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức đáp ứng 
yêu cầu công việc.

• Tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ nhân viên.

•  Đảm bảo phát triển chính sách chi trả lương, các chế độ phúc lợi nhằm  đảm 
bảo tính cạnh so với các doanh nghiệp cùng ngành.

• Ngay từ đầu quý I năm 2021, IJC đã tổ chức cho các nhân viên tham gia các 
khóa học đào tạo về kiểm toán nội bộ nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các 
hoạt động của công ty.

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ 
cán bộ tinh thông nghiệp vụ.

Kinh doanh bất động sản
Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án mở rộng và kiểm soát, quản lý tốt số 
lượng và chất lượng thi công các công trình nhằm tạo sức hút lớn cho sự kết nối 
và dịch chuyển dân cư tại các dự án trọng điểm như: Khu dân cư IJC Hòa lợi, biệt 
thự Sunflower, chung cư IJC Aroma và dự án NOXH Việt Sing.
Đẩy nhanh việc khảo sát, xây dựng các phương án thiết kế chuẩn bị công tác đầu 
tư giai đoạn tiếp theo cho dự án Becamex City Center
Chú trọng đầu tư kiến tạo các phân khúc sản phẩm nhằm đa dạng hóa cho khách 
hàng, nâng cao tiện ích và chất lượng cuộc sống.

Thu phí giao thông
Tiếp tục áp dụng triển khai mở rộng thêm hệ thống thu phí không dừng ETC, tại 
các trạm thu phí.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động thu phí đảm bảo chống thất 
thoát.

Thi công xây dựng
Năm 2021, đối với hoạt động xây dựng IJC sẽ tiếp tục tập trung triển khai  nhận 
thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông các dự án 
thuộc khu VSIP và thi công xây dựng nhà ở xã hội VietSing, cụ thể thi công nhà ở 
Suncasa giai đoạn 1A2; 1C2, 2A; xây dựng hạ tầng khu tái định cư ấp 4, ấp 5 Vĩnh 
Tân, Tân Uyên, Bình Dương.
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BÁO CÁO 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ4.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2020, theo số liệu báo cáo kết quả kiểm 
toán, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 
thuật (IJC) đã hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kết quả kinh doanh do Đại hội đồng cổ 
đông đề ra. Kết quả này, đã thể hiện được sự 
quyết tâm, đoàn kết nỗ lực của tập thể Ban 
điều hành cùng toàn thể các bộ nhân viên công 
ty trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và 
trong nước chịu tác động ảnh hưởng nặng nề  
do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. 
Kết quả kinh doanh năm 2020 của IJC đạt được 
rất khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 
2.167 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019 và 
vượt 4% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất đạt 370 tỷ đồng, tăng 30% so với 
năm 2019 và vượt 48% so với kế hoạch.
Ngoài ra, IJC cũng đã thực hiện thành công 
nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2020 giao về  việc 
phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn 
điều lệ từ 1.371 tỷ đồng lên 2.171 tỷ đồng và 
chính thức đăng ký và đưa số lượng cổ phần 
mới sau phát hành vào giao dịch tại SGDCK 
Tp.HCM vào ngày 03/02/2021.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT thực hiện việc kiểm tra giám sát Ban Tồng giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, các báo cáo 
kết quả công việc theo yêu cầu. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đà nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết 
quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời có những chi đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh 
doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.
HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Năm 2020, Hội đồng quản trị  đã thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông 
qua các báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ. Ngoài ra, các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường  
của Ban Tổng giám đốc đều có sự tham dự của thường trực Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 
giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc. Từ đó, HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có những 
quyết định chỉ đạo phù hợp và kịp thời.
Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã thể hiện 
được năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện các biện pháp kịp thời, đồng bộ, linh hoạt giúp Công ty 
duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

• Trong năm 2020, ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị theo 
như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích 
hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

• Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm đã được Đại 
Hội đồng cổ đông thông qua, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh 
kịp thời đảm bảo thực hiện mục tiêu với kết quả cao nhất.

• Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, kịp thời của Ban Tổng Giám đốc để đạt 
được những kết quả kinh doanh tốt. Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực thi một cách hiệu quả các Nghị 
quyết của HĐQT, quản trị và điều hành chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng 
đến khâu quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ kế cận; tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, vận 
hành các dự án; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng, qua đó 
nâng cao uy tín và thương hiệu Becamex IJC.

• Các hoạt động về môi trường đã được triển khai tốt, tích cực tham gia nhiều hoạt động mang nhiều lợi ích 
cho xã hội và cộng đồng.

• Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty, tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định; tổ chức các phiên họp HĐQT; họp giao ban định kỳ; thực hiện tốt các quy định về 
lao động, chính sách lương thưởng,…

• Đối với công tác đầu tư dự án, Ban Tổng Giám đốc đã tính toán kỹ lưỡng và triển khai linh hoạt nhằm đảm 
bảo cân đối giữa tính hiệu quả của dự án và chi phí sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền đáp ứng kịp thời theo 
tiến độ xây dựng của dự án. Phối hợp, hỗ trợ trong công tác công bố thông tin theo quy định của các công 
ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

• Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo tăng cường hoạt động quản trị rủi ro và quản trị tập trung. Công tác tuyển 
dụng, phân công, bổ nhiệm nhân sự hợp lý, đảm bảo đúng người đúng việc, tạo ra hiệu quả công việc cao. 
Xây dựng môi trường làm việc năng động, khoa học, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBNV.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục tiêu

Bước sang năm 2021, trên cơ sở nhận thức sâu sắc bối cảnh, cơ hội và thách thức từ những dự báo 
về tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2021. Để phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị xác 
định IJC sẽ tiếp tục các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã và đang có lợi thế cạnh tranh và năng lực 
cốt lõi như: kinh doanh bất động sản, thu phí giao thông, xây dựng và thương mại dịch vụ.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021
Đơn vị: tỷ đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiên 2020 Kế hoạch 2021 KH 2021 so với TH 2020

1 Vốn điều lệ 1.371 2.171 158%

2 Vốn chủ sở hữu 2.070 2.426 117%

3 Doanh thu thuần 2.141 3.072 142%

4 Lợi nhuận sau thuế 370 622 168%

5 Tỷ lệ LNST /DTT (%) 17,27% 20,25% 117%

6 Tỷ lệ LNST/VCSH (%) 17,87% 25,63% 143%

7 Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% 16% 107%
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BIỆN PHÁP 
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

Về mảng kinh doanh BĐS
Công ty tiếp tục triển khai kinh doanh, ghi nhận doanh thu cho các dự án trọng điểm như sau:

STT Dự án 

1 Biệt thự Sunflower

2 Khu Đô thị IJC 

3 Khu Dân cư Hòa Lợi

Xác định kinh doanh BĐS là nguồn thu chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty nên 
IJC sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm để tiếp cận đối tượng khách hàng ở các phân khúc từ trung đến cao 
cấp. Trong năm 2020, tình hình BĐS tại khu vực Bình Dương dự kiến sẽ vẫn sôi động nhờ mức dân số 2,4 
triệu dân, trong đó có hơn 75% đang trong độ tuổi lao động. Thêm vào đó, Bình Dương là một trung tâm 
công nghiệp hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hạ tầng phát triển, nên ngày càng nhiều 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Bình Dương hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là khi ảnh hưởng 
căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục kéo dài, kéo theo lượng lao động nhập cư dồi dào. Trong năm 
2019, lượng lao động nhập cư về Bình Dương khoảng 90.000 người, chưa kể công nhân kỹ thuật cao, 
chuyên gia, kỹ sư nước ngoài. Theo ước tính, lượng lao động nhập cư về đây tăng trung bình 2 - 2,5%/năm. 
Công ty sẽ tận dụng các điều kiện và cơ hội của thị trường BĐS để tiếp tục phát triển và đầu tư xây dựng 
các dự án trên quỹ đất sẵn có tại Bình Dương, Bình Phước.

Về hoạt động thu phí
Công ty dự kiến lưu lượng xe qua lại 02 trạm thu phí là 19,70 triệu lượt xe. Công ty sẽ triển khai hoạt 
động thu phí không dừng, kiểm tra giám sát hoạt động thu phí đảm bảo không xảy ra thất thoát. Bên 
canh đó công ty cũng sẽ tiến hành các hoạt động duy tu bảo dưỡng, thi công các hạng mục nhằm đảm 
bảo an toàn giao thông cho tuyến Quốc lộ 13:
• Đầu tư khoảng 10km cống thoát nước tại một số đoạn ngập cục bộ khi trời mưa: 
• Tiếp tục thi công cống thoát nước dọc đoạn qua xã Lai Hưng từ km41+600 đến km48+300 (hai 

bên tuyến) 
• Đoạn qua xã Trừ Văn Thố: Từ ngã ba Bằng Lăng đến cầu Tham Rớt (km63+500 – km65+200)
• Đoạn qua địa bàn thị xã Thuận An: đoạn từ cầu Ông Bố đến ngã ba Sữa Cô Gái Hà Lan, đoạn từ 

cổng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đến ngã tư 22/12 (trái tuyến)
• Đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát: Đoạn khu công nghiệp Hoàng Gia đến suối Cầu Định, đoạn gần 

cổng MP3
• Thi công cải tạo vỉa hè Quốc lộ 13 đoạn từ vòng xoay Gò Đậu đến Mũi Tàu CMT8.
• Thực hiện thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng để tuyến đường luôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 

như: dặm vá ổ gà, sơn dặm vạch phân làn, sơn dải phân cách, bảo trì sửa chữa hệ thống đèn tín 
hiệu giao thông, đèn chiếu sáng, bổ sung thay thế biển báo theo quy chuẩn 41/2016…

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí, đảm bảo không xảy ra thất thoát 
trong hoạt động thu phí.

Đối với hoạt động xây dựng
Công ty sẽ tiếp tục triển khai thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông 
cho các đối tác như VSIP, Becamex – Tokyu, v.v...

Các công tác khác
• Công ty sẽ chú trọng xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy các hoạt động 

kinh doanh tại Công ty và tại các đơn vị thành viên.
• Tập trung nâng cao năng lực quản lý tài chính, tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn.
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG5.



Phần 5:  Báo cáo Phát triển bền vững

92 93

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xử lý rác thải, chất 
thải trong quá trình 
sản xuất

Trong quá trình thi công, công ty đã lập ra các kế hoạch về nguyên 
vật liệu bao gồm: kế hoạch định mức sử dụng nguyên, vật liệu; kế 
hoạch thu mua; kế hoạch dự trữ, bảo quản; kế hoạch xuất dùng. Việc 
sử dụng nguyên liệu được theo dõi qua 2 kênh là kế toán tài chính và 
kế toán quản trị. Các nguyên liệu được sử dụng hợp lý, đúng mục đích 
và tiết kiệm, không xảy ra tình trạng thất thoát vật tư.

Trong quá trình triển khai các dự án, hầu hết nguồn nước sử dụng là 
từ các đơn vị cung cấp nước thi công, không sử dụng nguồn nước 
mặt, nước ngầm. Việc sử dụng nước tuân thủ theo các nguyên tắc 
tiết kiệm, tránh lãng phí và thất thoát. Nguồn nước đã qua sử dụng 
được chuyển qua các hệ thống xử lý nước thải nội bộ trước khi đưa 
vào hệ thống xử lý nước thải chung.

Trong nhiều năm qua, Công ty luôn chú trọng đến việc sử dụng nguồn 
năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm, trong đó, hệ thống chiếu 
sáng luôn được Công ty đặc biệt quan tâm. 
Hệ thống chiếu sáng: Chi phí thắp sáng hằng năm trên tuyến QL.13 
tại Công ty là khá lớn, nhằm hướng đến việc sử dụng điện tiết kiệm 
và góp phần bảo vệ môi trường. Từ cuối năm 2019, Công ty đã có 
những sáng kiến trong việc tiết kiệm năng lượng bằng cách thay thế 
hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn huỳnh quang 
chấn lưu sắt từ) bằng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện (bóng 
compact tiết kiệm điện, chấn lưu điện tử). Đối với các thiết bị chiếu 
sáng ngoài trời, điều khiển tắt bật theo các chế độ tự động (theo thời 
gian, theo độ sáng của môi trường). Ngoài ra, tại các TTTM và khách 
sạn, các thang máy và thang cuốn hoạt động theo thời gian nhất định 
để giảm tiêu hao điện năng.

Với định hướng tạo dựng các công trình và sản phẩm xanh, sạch và 
thân thiện với môi trường, trong nhiều năm qua, Công ty luôn quan 
tâm đến công tác kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động kinh 
doanh đến môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, Công ty luôn tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi 
trường như:

• Đối với các công trình thi công xây dựng: Chất thải phát sinh từ 
các khu vực dự án (bao gồm chất thải nguy hại) được Công ty 
phân loại, tập kết và chuyển giao cho đơn vị chức năng để đưa 
đi xử lý. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm soát và 
ngăn ngừa để giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm phát sinh trong quá 
trình thi công.

• Đối với trạm thu phí và tuyến QL.13:  việc Công ty sử dụng công 
nghệ thu phí tự động không dừng tại hai trạm thu phí đã giúp 
giảm lượng khí CO2 góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, 
Công ty cũng thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng, định 
kỳ, tăng cường phát triển các mảng xanh trên toàn tuyến QL.13 
nhằm tạo môi trường xanh - sạch -  đẹp.

Quản lý 
nguồn nguyên liệu

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ năng lượng
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Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về 
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Trong năm 2020, các công ty trong Tập đoàn hoàn thành nghĩa vụ 
thuế với Nhà nước là 259 tỷ đồng, tăng 69 tỷ so với năm 2019.

Chính sách đối với người lao động 

Với mong muốn xây dựng môi trường làm việc tốt nhất, Công ty 
xây dựng chính sách lương cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng 
ngành, phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho 
người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà 
nước, phù hợp với trình độ, năng lực, công việc chuyên môn và kết quả 
làm việc của từng CBNV. Đồng thời, mức lương mà Công ty thực hiện 
phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử dụng vào mục đích 
khác. Mức lương này được căn cứ theo tính chất công việc và trách 
nhiệm của người lao động, trường hợp người lao động làm thêm giờ 
hoặc làm đêm, Công ty sẽ thực hiện chi trả lương làm thêm giờ hoặc 
phụ cấp làm đêm theo quy định của Bộ luật Lao động. 
Trong nhiều năm qua, Công ty luôn đảm bảo chi trả đầy đủ các khoản 
thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức các chương trình du lịch, khám 
sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế đạt chất lượng quốc tế. Bên cạnh việc 
tham gia các chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc, Công ty còn tham 
gia các chương trình bảo hiểm tự nguyện đem lại nhiều lợi ít tốt nhất 
cho CBNV. Ngoài ra, tại các công trường và trạm thu phí, tất cả nhân 
viên được trang bị bảo hộ lao động, thường xuyên tổ chức các lợp 
huấn luyện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo 
an toàn cho người lao động và tránh các bệnh nghề nghiệp.

Hoạt động xã hội - cộng đồng

Bên cạnh nỗ lực tăng cường hiệu quả kinh doanh, hằng năm, Công ty 
đã thực hiện nhiều công tác hỗ trợ cộng đồng thông qua nhiều hoạt 
động ý nghĩa. Nhờ vậy,  Công ty luôn được biết đến là doanh nghiệp có 
nhiều đóng góp cho cộng đồng , đặc biệt là địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Năm 2020, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên tham gia các 
hoạt động xã hội từ thiện: đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, ủng 
hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sĩ, tặng quà tết 
cho  hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 
phường Vĩnh Phú TP.Thuận An và  xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên,…



Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

96 97

QUẢN TRỊ 
CÔNG TY6.



Phần 6:  Quản trị Công ty

98 99

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai 
đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ nhằm thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua. Định kỳ mỗi quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp 
để nghe báo cáo và kế hoạch đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình Công ty và có chiến lược hoặc 
điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 20 lần với thành phần tham gia 
như sau:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/không 

còn là TVHĐQT
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 26/05/2017 20/20 100%

2 Quảng Văn Viết Cương
Phó Chủ tịch 

HĐQT
26/05/2017 20/20 100%

3 Võ Thị Huyền Trang
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ
26/05/2017 20/20 100%

4 Nguyễn Hoàn Vũ Thành viên HĐQT 26/05/2017 20/20 100%

5 Lê Anh Tuấn
Thành viên HĐQT 

độc lập
26/05/2017 20/20 100%

6 Trần Thiện Thể
Thành viên HĐQT 

độc lập
26/05/2017 20/20 100%

7 Nguyễn Văn Hiền Phúc Thành viên HĐQT 26/05/2017 20/20 100%

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

L/ Nghị quyết HĐQT:

01. 01/NQ-HĐQT 03/01/2020
Hủy thực hiện phương án phát hành trái phiếu  đã được HĐQT 
thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019

02. 02/NQ-HĐQT 10/02/2020
Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 
2020

03. 03/NQ-HĐQT 19/03/2020 Hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ  thường niên năm 2020

04. 04/NQ-HĐQT 30/03/2020 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải_180 tỷ đồng

05. 05/NQ-HĐQT 06/04/2020 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt_70 tỷ đồng

06. 06/NQ-HĐQT 27/04/2020
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế tổ chức 
ĐHĐCĐ trực tuyến,  và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020 ngày 19/06/2020

07. 07/NQ-HĐQT 18/05/2020
Thời gian tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 
các tài liệu trình ĐHĐCĐ

08. 07A/NQ-HĐQT 08/06/2020
Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và 
các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên

09. 08/NQ-HĐQT 18/06/2020 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải_170 tỷ đồng

10. 09/NQ-HĐQT 22/06/2020 Triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

11 10/NQ-HĐQT 22/06/2020 Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

12 11/NQ-HĐQT 28/07/2020 Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

13 12/NQ-HĐQT 28/07/2020
Phân bổ nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 
năm 2020

14 13/NQ-HĐQT 03/08/2020 Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

15 14/NQ-HĐQT 22/09/2020 Thành lập công ty TNHH MTV WTC Bình Dương

16 15/NQ-HĐQT 16/10/2020 Cấp hạn mức tín dụng tại BIDV

17 16/NQ-HĐQT 26/10/2020 Các vấn đề liên quan đến công tác đấu giá tại Hose

18 17/NQ-HĐQT 28/10/2020 Thông qua giá khởi điểm và quy chế bán đấu giá

19 18/NQ-HĐQT 04/11/2020
Chấp thuận ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ lô 
J9 Khu đô thị IJC

20 19/NQ-HĐQT 04/11/2020
Thông qua báo cáo KQKD 9 tháng năm 2020 và ước thực hiện cả 
năm 2020, chi trả cổ tức còn lại năm 2019

21 20/NQ-HĐQT 04/11/2020 Điều chỉnh lộ trình buổi đấu giá công khai tại SGDCK Tp.HCM

22 21/NQ-HĐQT 25/12/2020
Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 
2020

IL/ Quyết định HĐQT:

01 01/QĐ-HĐQT 01/10/2020
Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV 
WTC Bình Dương

02 02/QĐ-HĐQT 05/11/2020 Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019

03 03/QĐ-HĐQT 19/11/2020 Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá

04 04/QĐ-HĐQT 11/12/2020 Thành lập hội đồng bán đấu giá cổ phiếu

Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị
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Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết 
quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng 
quản trị:

Số lượng thành viên HĐQT của IJC trong năm 2020 là 07 thành viên, trong đó thành viên hội đồng 
quản trị độc lập tại Công ty gồm có 02 thành viên. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc 
họp HĐQT tại Công ty và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty
Tại IJC, sự tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách 
nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra 
quyết định, nâng cao tính độc lập của HĐQT.
Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:
Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò của mình trong việc đề 
ra các giải pháp, quyết định đúng đắn kịp thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 
Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020 tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 
lệ, quy chế quản trị công ty và theo quy định của pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, các thành viên ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công 
ty IJC theo đúng điều lệ và quy định hiện hành thông qua các hoạt động giám sát như sau: 
• Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 

tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; xem xét tính phù hợp trong công tác tổ chức, ban hành và 
triển khai các Nghị quyết định của HĐQT;

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, 
trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

• Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công 
tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;

• Các chức năng khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
• Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ nhằm thông qua báo cáo ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 

năm 2020, thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong năm 2020 cho các thành viên ban kiểm soát, thẩm 
định báo cáo tài chính và đánh giá tình  hình hoạt động kinh doanh của Công ty bán niên và 9 tháng đầu năm 2020.

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bắt đầu/không 

còn là TV BKS
Số buổi họp

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng BKS 26/05/2017 04/04 100%

2 Lê Thị Thùy Dương Thành viên BKS 26/05/2017 04/04 100%

3 Châu Thị Vân Thành viên BKS 26/05/2017 04/04 100%

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát 

Năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 
theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 là 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019, tương ứng với số tiền 
là: 1.342.000.000 đồng, được phân phối phù hợp cho từng thành viên HĐQT theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 
05/11/2020, cụ thể:
• Chủ tịch HĐQT : 227.000.000 đồng
• Phó Chủ tịch HĐQT : 176.000.000 đồng
• Thành viên HĐQT : 122.000.000 đồng/thành viên

Thù lao năm 2019 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2020 là 260.000.000 đồng, trong đó: 
• Trưởng ban            : 122.000.000 đồng
• 02 Thành viên       : 69.000.000 đồng/người

Giao dịch cổ phiếu giữa Công ty và người có liên quan
Ngày 17/11/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật có thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất Khu đô thị IJC, thuộc Khu Đô thị mới, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp – CTCP, là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty. Chúng tôi cũng đã thực hiện 
công bố thông tin về giao dịch theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 theo quy định trên trang thông tin 
điện tử của công ty, SGDCK Tp.HCM và UBCKNN.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN NĂM 20207.
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐỐI VỚI Ý KIẾM KIỂM TOÁN
Không có

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 
các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 
2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 
Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

(Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đính kèm)

             

                            

                  



Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Việt Nam

(0274) 3848 789 - (0274) 3848 678

info@becamexijc.com

www.becamexijc.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT










































































































