


  

          CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
                      
   
                     Số : 71/NQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022 

      

NGHỊ QUYẾT 

Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương  
(Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022) 

------------- 
 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 9h00 ngày 15/07/2022. 

Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị: 

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 6 tháng 

cuối năm 2022: 

1.1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022: 

- Giá trị Sản lượng:  656 tỷ đồng   đạt 35% KH năm; 

- Giá trị Doanh thu: 533 tỷ đồng   đạt 31% KH năm; 

- Lợi nhuận trước thuế :   13 tỷ đồng   đạt 22% KH năm; 

- Giá trị Đầu tư:  106 tỷ đồng   đạt 12% KH năm; 

- Giá trị Thu hồi vốn: 510 tỷ đồng   đạt 43% KH năm. 

1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022: 

- Giá trị Sản lượng:         1.050 tỷ đồng;    

- Giá trị Doanh thu:        1.000 tỷ đồng;   

- Lợi nhuận trước thuế :   35 tỷ đồng;   

- Giá trị Đầu tư:  225 tỷ đồng;    

- Giá trị Thu hồi vốn: 725 tỷ đồng.    

2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội 

cổ đông thường niên đã phê duyệt, để hoàn thành mục tiêu và chi tiêu kế hoạch SXKD 

trong 6 tháng cuối năm 2022; 

3. Đổi mới toàn diện phương thức quản lý trong hoạt động nhận thầu thi công xây lắp, đảm 

bảo chuyên nghiệp hiệu quả, không để tình trạng kinh doanh lỗ trong hoạt động này; 

4. Tiếp tục thực hiện sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình thật sự linh hoạt, 

phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho từng thời kỳ. Điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh bằng hệ thống quy chế, quy định, quy trình thực hiện trong tất 

cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm việc đánh giá nhận xét, sắp xếp bổ nhiệm nhân sự, 

khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; 

5. Giao nhiệm vụ, trách nhiệm và trao quyền hạn rõ ràng cho từng vị trí làm việc, đặc biệt 

là các vị trí đứng đầu: TGĐ Công ty mẹ, Công ty con, Trưởng phòng, Trưởng ban. Xây 

dựng quy chế về nhiệm vụ và quyền lợi trong thực thi nhiệm vụ.  

6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Văn Minh Hoàng – Tổng giám đốc Công ty chỉ 

đạo Trưởng phòng đầu tư thực hiện việc xây dựng kế hoạch chi tiết trong hoạt động đầu 

tư các dự án bất động sản; Rà soát, sàng lọc các dự án khả thi, lập báo cáo cụ thể, chi tiết 

từng dự án để trình HĐQT phê duyệt; Thực hiện nhanh chóng các thủ tục đối với cơ quan 

Nhà nước theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù tại dự án Central garden 2 

tại Hóc Môn; 



 

7. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Đoàn Lam Trà – Phó tổng giám đốc Công ty chủ 

trì xây dựng và thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống quản lý, điều hành hoạt động xây lắp 

của Công ty, đảm bảo chuyên nghiệp, thông suốt và hiệu quả; 

8. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng phương án thành lập Phòng phát triển 

dự án đầu tư trên cơ sở tách một phần chức năng nhiệm vụ của Phòng đầu tư hiện nay, để 

Phòng đầu tư làm hết chức năng, nhiệm vụ theo quy định (đầu tư bất động sản/ đầu tư 

máy móc thiết bị và đầu tư M&A); 

9. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo Sàn giao dịch Bất động sản rà soát toàn bộ 

hợp đồng cho thuê đối với các khách hàng thuê tại khu văn phòng, dịch vụ 328 Võ Văn 

Kiệt, đàm phán, thương lượng với khách hàng, để xuất ký lại hợp đồng mới, phù hợp với 

điều kiện thực tế và giá hiện tại của thị trường. Đối với khu vực chợ Nga thực hiện đòi 

nợ và phục hồi giá cả thuê theo hợp đồng đã ký kết. Sàn giao dịch bất động sản nhanh 

chóng thực hiện việc thủ tục, hồ sơ cấp sổ hồng các chung cư Công ty đã bàn giao đưa 

vào sử dụng; 

10. Hội đồng quản trị thống nhất giao Kế toán trưởng Công ty phải có biện pháp kiểm soát 

chi phí mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Công tác hạch toán, vay vốn, huy 

động và sử dụng nguồn vốn cần linh hoạt, phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật 

và quy chế tài chính Công ty. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh toán, kiểm soát chi 

phí hiệu quả cho từng dự án, từng lĩnh vực, từng nội dung thu-chi của từng đối tượng 

pháp nhân; 

11. Hội đồng quản trị thống nhất giao giám đốc các Công ty con bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã 

được Đại hội Cổ đông phê duyệt để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đạt kế 

hoạch năm 2022; 

12. Hội đồng quản trị giao Ban kiểm toán nội bộ Công ty: Lập Kế hoạch kiểm tra hệ thống 

quản trị tại Công ty mẹ và các Công ty con, bao gồm: công tác xây dựng và thực hiện quy 

chế, quy trình, quy định… theo một chuẩn mực chung, phù hợp với hoạt động Công ty 

và hệ thống bộ máy Công ty mẹ.  

 

 Các thành viên HĐQT/ Tv BKS, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nội 

dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất. 

 
 

 

                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên HĐQT, BKS Cty. 
- TGĐ và các Phó TGĐ 
- Lưu VP-HĐQT 
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