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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên  tiếng Việt CÔNG TY C蔚 PH井N PHÁT TRI韻N H萎 
T井NG K駅 THU一T 

Tên tiếng Anh Becamex Infrastructure Development Joint 
Stock Company 

Tên viết tắt Becamex IJC 

Giấy ĐKKD Số 3700805566 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình 
Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay 
đổi lần thứ 10 ngày  02/02/2017 

Vốn điều lệ 1.370.973.230.000  đồng 

Địa chỉ Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, 
Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại 0274.3848 789 

Fax 0274.3848 678 

Email info@becamexijc.com 

Website www.becamexijc.com 

Tên chứng 
khoán 

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 
Kỹ thuật 

Mã chứng 
khoán 

IJC 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
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Kinh doanh bất động sản 

Thu phí giao thông 

Thi công xây dựng 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN 

2007 

CHUYỂNă Đ̉I D衛 ÁN QL.13 
THÀNH CÔNG TY C ̉ PH̀N 

Ủy Ban Nhân dân 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 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 
tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) với 
mức vốn điều lệ ban đầu là 337,47 
tỷ đồng 

2008 

TĂNGăV́NăĐIỀU Ḷ L̀N 1 

Tăng vốn điều lệ lần đầu từ 337,47 
tỷ đồng lên 548,389 tỷ đồng. Công ty 
Becamex IJC được Sở xây dựng tỉnh 
Bình Dương công nhận đủ điều kiện 
hoạt động sàn giao dịch Bất động sản 

2009 

C̉ PHÍU IJC CHÍNH TH 永C 
ĐƯ営C NIÊM Y ́T 

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

ậ ạ

TR雲 THĨNHă CÔNGă TYă Đ̣I 
CHÚNG 

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 

2010 2011 

TĂNGăV́NăĐIỀU Ḷ L̀N 2 

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 

2012 - 2014 

THÀNH L 一P CÔNG TY TR衛C 
THỤC 

2012: Thành lập Công ty TNHH 
MTV IJC do Becamex IJC làm chủ sở 
hữu 100% vốn điều lệ 

2014: Thành lập Công ty TNHH 
MTV Thương mại Becamex, do 
Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% 
vốn điều lệ 

2014: Đổi tên Công ty TNHH MTV 
IJC thành Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Becamex 

2015 

CHẤM D永T HỌTă Đ̣NG 
CÁC CHI NHÁNH 

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

2016 

GỈM V́NăĐIỀU Ḷ 

Thực hiện các thủ tục để giảm 
vốn điều lệ theo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông số 02/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016. 
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ĐỊăBĨNăKINHăDOANH 

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 đ̣t tại thị xư Thuận An và Tp.Thủ Dầu Một. Các dự án bất động sản 
do Công ty làm chủ đầu tư tại khu vực trên địa bàn tỉnh gồm ć: Tp.Thủ Dầu Một, Bến Cát,
Bàu Bàng, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên 

MÔăH̀NHăHOẠTăĐ̣NGăC̉AăCÔNGăTY
Mô hình quản trị tại Công ty Becamex IJC bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn. 

Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Ban Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của 
Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ được giao. 

TP.TH̉ D̀U ṂT: 

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 ậG28 

Trung tâm thương mạ ị

ạ

TÂN UYÊN : 

IJC Vĩnh Tân 

Đất TĐC E44, E34, D17 

NOCN D9, D3,D10, D5 

IJC Suối Tre Tân Bình 

NOCN: A59, A13, D3A, B43 

B́N CÁT:  

Phố TM IJC 

KDC K49,K33, K34 

The Green River 

Phố TM L55 

BÀU BÀNG:  

NOCN Bàu bàng 

KDC ấp 5C Bàu Bàng 
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GÍIăTHỊUăḤIăĐỒNGăQỦNăTṚ 

Hội đồng quản trị của IJC nhiệm k̀ (2017 ậ 2022)  gồm ć 7 thành viên, trong đ́ 1 thành viên 
kiêm giữ chức vụ trong Ban điều hành và 3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

ÔNG QỦNGăVĂNăVÍT 
CƯƠNG 

Phó Ch̉  ṭchăHĐQTă

------------- 
Với hơn kinh nghiệm 20 năm làm 
việc tại Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp ậ CTCP 
hiện giữ chức vụ Ph́ Tổng giám 
đốc tại Tổng Công ty. Ngoài ra, 
Ông còn giữ chức vụ Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển 
Đô Thị (UDJ), Ph́ Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao 
thông Bình Dương (BCE), thành 
viên HĐQT tại các công ty khác 
như: Công ty Cổ phần Kinh doanh 
và Phát triển Bình Dương (TDC), 
CTCP Công nghệ và Truyền thông 
VNTT.

ÔNG NGUYỄNăVĂNăHÙNG 

Ch̉ ṭchăHĐQTă
------------ 

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, với 
hơn 30 năm giữ các chức vụ quản 
ĺ tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp ậ CTCP, hiện là 
Chủ tịch Hội đồng quản trị tại 
Tổng Công ty. Ngoài ra, ông còn 
giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội 
đồng quản trị tại các công ty: Công 
ty Liên doanh TNHH Khu Công 
nghiệp Việt Nam Singapore 
(VSIP) và Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Giao thông Bình Dương 
(BCE).

ÔNG NGUYỄNăHOĨNăVŨ 

ThƠnhăviênăHĐQT 

------------ 
Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, và 
hiện là Phó Tổng giám đốc tại 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển 
Công nghiệp ậ CTCP. Ngoài ra 
Ông còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch 
và thành viên HĐQT tại các công 
ty khác  như: Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô Thị (UDJ), 
SetiaBecamex; Công ty Cổ phần 
Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 
Becamex Bình Phước.

ÔNG LÊ ANH TU ẤN 

ThƠnhăviênăHĐQTăđ̣c lập 
---------- 
Tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế - 
chuyên ngành Tài chính, với 
nhiều năm kinh nghiệm làm việc 
tại VPĐD Quỹ Dragon Capital, 
hiện Ông đang giữ chức vụ Giám 
đốc nghiệp vụ Phòng Quản lý 
danh mục đầu tư của doanh 
nghiệp này. 

ÔNG TR̀N THỊN THỂ 

ThƠnhăviênăHĐQTăđ̣c lập
---------- 
Tốt nghiệp cử nhân tài chính kế 
toán, hiện là Chủ Tịch HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn 
Dịch vụ & Đầu tư Chứng khoán Đệ 
Nhất,  thành viên HĐQT công ty 
CP Gạch Ngói Cao Cấp (mã CK: 
MCC).

ÔNG NGUYỄNăVĂNăHIỀN 
PHÚC 

ThƠnhăviênăHĐQTăđ̣c lập 
---------- 
Tốt nghiệp cử nhân Luật- 
Trường Đại học Luật TPHCM  

Hiện là Giám đốc Công ty Luật 
TNHH  B.C.M. Ngoài ra ông 
còn là thành viên HĐQT tại các 
Công ty: Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp ậ 
CTCP, Công ty Cổ phần Kinh 
doanh và Phát triển Bình Dương 
(TDC), Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Giao thông Bình 
Dương (BCE).

BÀ VÕ TH  ̣HUYỀN TRANG 

ThƠnhăviênăHĐQTăkiêm PhóăTGĐ 
------------- 
Tốt nghiệp đại học kinh tế - chuyên 
ngành quản trị kinh doanh và chuyên 
ngành tài chính kế toán các doanh 
nghiệp, tham gia đào tạo và được cấp 
các chứng chỉ về giám đốc dự án, kế 
toán trưởng, quản ĺ điều hành sàn 
giao dịch BĐS.  
Năm 1997 đến năm 2015 giữ nhiều 
chức vụ quan trọng tại các doanh 
nhiệp như: Trợ lý Tổng giám đốc 
Công ty Toa Việt Nam TNHH; Phó 
phòng kinh doanh công ty cổ phần 
phát triển KCN Sóng Thần; Quyền 
trưởng phòng kinh doanh công ty cổ 
phần Đại Nam; Phó ban quản lý dự 
án NOXH Becamex. Từ 9/2015-
nay: Trưởng phòng KD và PTGĐ 
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 
tầng Kỹ Thuật.
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CÁC TI ỂU BAN THỤC ḤIăĐỒNG QỦN TṚ: 

Năm 2019, 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 ĺ điều hành hoạt động kinh doanh tại công ty. 

GÍIăTHỊUăBANăKIỂMăSOỄT 

BĨăNGUYỄNăTḤăTHÙYă
DƯƠNG 

Trưởngăbanăki吋măsoát 

---------- 

Tốt nghiệp thạc sĩ nghành tài 
chính Đại học Durham Anh 
Quốc,  hiện là kiểm soát viên tại 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công  nghiệp – CTCP và 
hiện giữ chức vụ Trưởng ban 
kiểm soát và thành viên Ban kiểm 
soát tại các Công  ty: Công ty Cổ 
phần Phát triển Đô Thị (UDJ), 
Công ty Cổ  phần Cao su Bình 
Dương, CTCP Công nghệ và 
Truyền thông VNTT, Công ty Cổ 
phần Phát  triển Hạ tầng Kỹ thuật 
Becamex Bình Phước, Công ty 
Cổ phần Xây  dựng và Giao 
thông Bình Dương (BCE), Công 
ty Cổ phần Kinh  doanh và Phát 
triển Bình Dương  (TDC) 

BĨăLểăTḤăTHÙYăDƯƠNGă

Thành viên BKS 

--------- 

Tốt nghiệp cử nhân chuyên 
ngành kinh tế xây dựng, hiện 
đang làm việc tại Tổng Công ty 
Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 
ậ CTCP và hiện đang giữ chức vụ
thành viên BKS tại Công ty Cổ 
phần Phát triển Đô Thị (UDJ) 

BĨăCHỂUăTḤăVỂN 

Thành viên BKS 

-------- 

Tốt nghiệp Đại học quản trị 
kinh doanh, hiện là kế toán viên 
tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp ậ CTCP 
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Í

I T
H

I
̣U

 T
̉

N
G

 Q
U

A
N

 B
E

C
A

M
E

X
 IJ

C
 



Trang 8 

GÍIăTHỊUăBANăT̉NGăGIỄMăĐ́C 

 

 

 

ÔngăĐ姥 QUANG NGÔN 
- T̉ngăgiámăđ́c 

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế và 
ć hơn 20 năm kinh nghiệm 
giữ các chức vụ quản lý tại các 
đơn vị trực thuộc của Tổng 
Công ty Đầu tư và Phát triển 
Công nghiệp - CTCP. Từ năm 
2007 đến nay, giữ chức vụ 
Tổng giám đốc Công ty  

ÔngăTRƯƠNGăĐ永C HÙNG 
- Phó T̉ ng giámăđ́c  

Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ 
thuật Xây dựng. Từ năm 1997- 
2008, làm việc tại Tổng Công ty 
Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 
và giữ các vị trí ph́ giám đốc, 
giám đốc xí nghiệp bêtông nhựa 
ńng, giám đốc xí nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng Becamex.

Tháng 6/2008- 6/2014: Thành 
viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Bê tông 
Becamex, thành viên HĐQT 
Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước.  

ụ ổng giám đố

Bà VÕ TḤ HUYỀN TRANG 
- ThƠnhăviênăHĐQTăkiêmăPhó 
T̉ngăgiámăđ́c 

Xem nội dung thông tin chi tiết 
được nêu tại Danh sách HĐQT. 

Ông TṚNH THANH HÙNG - 
Phó T̉ngăgiámăđ́c kiêm Ḱ 
toánătrưởng 

Tốt nghiệp ngành Kinh tế công 
nghiệpậĐại học Kinh tế 
TP.HCM. Từ năm 1988 ậ 2007, 
giữ các chức vụ kế toán viên, phó 
phòng kế toán và kế toán trưởng 
tại Công ty VIFACO Bình 
Dương. Từ năm 2007 chuyển về 
làm việc tại Becamex IJC và giữ 
chức vụ Kế toán trưởng. Tháng 
06/2014 đến nay ông giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc công ty 
kiêm Kế toán trưởng tại 
Becamex IJC.
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Í

I T
H

I
̣U

 T
̉

N
G

 Q
U

A
N

 B
E

C
A

M
E

X
 IJ

C
 

Tháng 6/2014- 6/2015: TV.HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Bê tông Becamex, thành 
viên HĐQT Công ty CP Bệnh 
viện Mỹ Phước, Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Khoáng sản Becamex.

Tháng 7/2015- 3/2019: Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần Bê tông 
Becamex,  Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Khoáng sản Becamex.  Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Đá ốp lát 
An Bình, thành viên HĐQT Công 
ty CP Bệnh viện Mỹ Phước.

Tháng 7/2015 đến nay: Phó tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Phát 
triển Hạ tầng Kỹ thuật.
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ḰTăQỦăHỌTăĐ̣NGăKINHăDOANHăNĂMă2019 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành với thế mạnh về 
kinh doanh bất động sản, thu phí giao thông, xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại, dịch vụ 
lưu trú, nhà hàng v.vầ từ lâu đư khẳng định vị thế trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

Kết thúc năm 2019, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đạt mức tăng trưởng hai con số và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra, cụ thể: 

 Tổng doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.625 tỷ đồng, tăng 28% 
so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần 
lượt đạt 345 tỷ đồng, 284 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018 và 
bằng 113% so với kế hoạch đề ra. 

Đvt: tỷ đồng;% 

Chỉ tiêu Tḥc hi羽n 
nămă2018 

Ḱ họch 
nămă2019 

Tḥc hi羽n 
nămă2019 

% TH 2019/ 
KH 2019 

% TH 2019/ 
TH2018 

Tổng doanh thu 1.273 1.226 1.625 133% 128% 
Tổng chi phí 991 921 1.280 139% 129% 
Lợi nhuận trước thuế 282 305 345 113% 122% 
Lợi nhuận sau thuế 233 252 284 113% 122% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019) 

Cơăcấu doanh thu 

 Đvt: tỷ đồng 

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 
và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 314 tỷ đồng 268 tỷ đồng, tăng 24% và tăng 26% so với năm 2018 
và bằng 114% và 116% so với kế hoạch đề ra. 

Chỉătiêu Tḥcăhi羽nă
nămă2018 

Ḱăhọchă
nămă2019 

Tḥcăhi羽nă
nămă2019 

% TH 2019/ 
KH 2019 

% TH 2019/ 
TH2018 

Tổng doanh thu 1.047 990 1.364 138% 130% 
Tổng chi phí 794 715 1.050 147% 132% 
Lợi nhuận trước thuế 253 275 314 114% 124% 
Lợi nhuận sau thuế 213 232 268 116% 126% 

Chỉ tiêu Năm 2019 T̉ătṛng 

 Doanh thu thu phí 286 17,6% 

 Doanh thu  KDBĐS 883 54,38% 

 Doanh thu hoạt động xây dựng 83 5,1% 

 Doanh thu KDBĐS đầu tư 22 1,4% 

 Doanh thu hoạt động HTKD 18 1,1% 

 Doanh thu khác 333 20,5% 

T̉NG DOANH THU 
H営P NHẤT 

1.625 
(Tỷ đồng) 

17,6%

54,38%

5,1%

1,4%

1,1%

20,5%

 Doanh thu thu phí  Doanh thu  KDBĐS

Doanh thu hoạt động xây dựng Doanh thu KDBĐS đầu tư

Doanh thu hoạt động HTKD  Doanh thu khác
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Trang 10 

ĐỄNHăGIỄăḰT QỦ HỌTăĐ̣NGăCỄCăLĨNHăV衛C KINH DOANH 

   Bấtăđ̣ng s̉ n 

Năm 2019, hoạt động kinh 
doanh bất động sản tại IJC
đạt kết quả khả quan cụ 
thể: Tổng doanh thu đạt 
883 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 
54,3% tổng doanh thu hợp 
nhất, tăng 62% so với năm 
2018 và bằng 167% so với 

kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế 
lần lượt đạt 62 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, giảm 
3% và 2% so với năm 2018 và bằng 78% kế 
hoạch. Doanh thu trong năm được ghi nhận từ 
các dự án như: Biệt thự Sunflower I, Khu đô 
thị IJC, G10 Bàu Bàng, Nhà ở công nhân A13, 
Khu dân cư ấp 5B Thới Hòa, Khu Prince 
Town và một số dự án khác. 

Thu phí giao thông 

Tình hình kinh tế phát 
triển cùng với việc thành 
lập mới các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương đư ǵp phần 
gia tăng lưu lượng xe lưu 
thông qua trạm thu phí. 
Kết thúc năm 2019, 
lượng xe lưu thông qua 

hai trạm đạt 20.348.000 lượt xe, tổng 
doanh thu  đạt 286 tỷ đồng, tăng 8% so với 
năm 2018 và bằng 104% kế hoạch, chiếm 
tỷ trọng 17,6% tổng doanh thu hợp nhất. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 199 tỷ đồng, tăng 
16% so với năm 2018, đạt 115% so với kế 
hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng 
tăng 16% so với năm 2018, đạt 117% so 
với kế hoạch. 

Xây ḍng 

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 2019, 
với tổng doanh thu trong 
năm đạt 83 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 5,1% tổng doanh thu hợp 
nhất, giảm 52% so với năm 2018 và bằng 
54% 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 làm ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh. 

Họtăđ̣ng kinh doanh BĐS đầuătư 

Với tổng doanh thu năm 2019 đạt 22 tỷ 
đồng, tăng 38% so với năm 2018 và bằng 
275% kế hoạch đề ra, chiếm tỷ trọng 1,4% 
tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu được 
ghi nhận từ việc cho thuê một số tầng của 
TTTM tòa nhà Becamex Tower và cho thuê 
tầng trệt block B tòa nhà IJC Aroma.   

Họtăđ̣ng hợp tác kinh doanh 

Doanh thu hoạt động hợp tác kinh doanh tại 
IJC được ghi nhận từ việc hợp tác đầu tư xây 
dựng dự án Becamex City Center. Trong 
năm, doanh thu từ hoạt động này đạt 18 tỷ 
đồng tăng 6% so với năm 2018, chiếm tỷ 
trọng 1,1%  tổng doanh thu hợp nhất. 

883 tỷ đồng 

doanh thu thuần 

tăﾐg 6ヲ% so với 

ﾐăﾏ ヲヰヱ8 và 
bằng 167% kế 

hoạch 

83 tỷ đồng
tổng doanh thu 

giảm 52% so 
với năm 2018 
và bằng 54% 

kế hoạch 

286 tỷ đồng
tổng doanh 

thu, tăng 8% 
so với năm 

2018 và bằng 
104% kế 

hoạch 

883 tỷ đồng 
tổng doanh thu 

tăng 62% so 
với năm 2018 
và bằng 167% 

kế hoạch 
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Trang 11 

Họtăđ̣ng kinh doanh khác 

Chiếm tỷ trọng 20,5% 
tổng doanh thu hợp nhất 
của Công ty, hoạt động 
kinh doanh khác được 
ghi nhận từ doanh thu 
hoạt động của 02 đơn vị 
thành viên; hoạt động 

cho thuê trang thiết bị khách sạn và  cho thuê 
nhà ở công nhân; tài chính và thu nhập khác. 
Năm 2019, doanh thu từ hoạt động này đạt 
333 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2018 và 
bằng 128% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 
20,5% tổng doanh thu hợp nhất.

Các chỉ tiêu tài chính ch̉  ýu 

Đvt: tỷ đồng; % 

Chỉ tiêu Nămă2019 Nămă2018 Tăng/gỉm 
2019/2018 

Tài sản ngắn hạn 5.782 6.277 (8%) 
Tài sản dài hạn 1.765 1.861 (5%) 
Tổng tài sản 7.547 8.138 (7%) 
Nợ phải trả 5.715 6.401 (11%) 
Vốn chủ sở hữu 1.832 1.736 6% 
Doanh thu thuần 1.600 1.246 28% 
Gía vốn hàng bán 1.062 777 37% 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

344 268 28% 

Lợi nhuận trước thuế 345 282 22% 
Lợi nhuận sau thuế 284 233 22% 

Tài sản ngắn hạn giảm 495 tỷ đồng từ 6.277 tỷ 
đồng xuống còn 5.782 tỷ đồng trong năm 2019, 
chủ yếu là do biến động ở các chỉ tiêu hàng tồn 
kho giảm trong k̀  từ 5.110 tỷ đồng xuống còn 
4.780 tỷ đồng và do ảnh hưởng bởi chỉ tiêu tiền 
và các khoản tương đương tiền giảm 150 tỷ 
đồng. 

Tài sản dài hạn ghi nhận mức giảm 5% so với 
cùng k̀  năm 2018, đạt mức 1.765 tỷ đồng tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2019 là do các khoản 
phải thu dài hạn, tài sản dở dang dài hạn đều 
giảm so với năm 2018. 

Tổng nợ phải trả năm 2019 là 5.715 tỷ 
đồng giảm 11%, tương ứng giảm 686 tỷ 
đồng so với năm 2018 là do khoản phải trả 
người bán giảm 1.378 tỷ đồng và khoản 
vay và nợ thuê tài chính giảm 1.143 tỷ 
đồng. 

V́n chủ sở hữu tăng 6% từ 1.736 tỷ đồng 
lên 1.832 tỷ đồng cuối năm 2019 chủ yếu 
do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 
từ 242 tỷ đồng lên 326 tỷ đồng và quỹ đầu 
tư và phát triển tăng từ 109 tỷ đồng lên 120 
tỷ đồng. 

333 tỷ đồng
tổng doanh thu  

tăng 29% so 
với năm 2018 
và bằng 128% 

kế hoạch 
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Trang 12 

Các chỉ ś  tài chính ch̉  ýu: 

Chỉ tiêu Nămă2019 Nămă2018 
Chỉ tiêu v̀ kh̉ năngăthanhătoánă(lần) 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,49 1,15 
Hệ số thanh toán nhanh 0,26 0,2 
Chỉ tiêu v̀ cơăcấu v́n (lần) 
   Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,76 0,78 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 3,1 3,7 
Chỉ tiêu v̀ nợ vay (lần) 
Hệ số về nợ  vay / Tổng tài sản 0,07 0,2 
Chỉ  tiêu v̀  năngăḷc họ tăđ̣ng (vòng) 
Vòng quay tài sản 0,1 0,15 
Vòng quay hàng tồn kho 0,11 0,15 
Chỉ tiêu v̀ kh̉ năngăsinhălời (%) 
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 17,8% 18,6% 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 15,5% 13,4% 
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,76% 2,86% 

Trong năm 2019, các khoản vay và nợ  thuê tài chính giảm, đồng thời  Công ty  tăng cường công tác 
thu hồi công nợ  dẫn đến các khoản phải thu giảm nên các chỉ số về  khả năng thanh toán tăng 

Các chỉ tiêu nợ phải trả/Tổng tài sản, chỉ tiêu về nợ vay giảm so với năm trước là do Công ty 
đáo hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019. 

Chỉ tiêu về  khả năng sinh lời tăng so với năm 2018 là do năm 2019 lợi  nhuận sau thuế tăng 
26% so với năm 2018 

T̀NHăH̀NHăĐ̀UăTƯăNĂMă2019 

Năm 2019, Công ty chủ yếu thực hiện chi đầu tư cho hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt 
động thu phí giao thông, trong đ́: 
Đ́i với hoạt động kinh doanh bất động sản: Công ty ưu tiên đầu tư đối với các dự án đưa vào kinh 
doanh trong năm bao gồm: dự án Khu Đô thị IJC, dự án Nhà phố liền kề tại Khu dân cư  ấp 4 và ấp 5 
Vĩnh Tân khu VSIP 2 mở rộng, dự án Nhà ở công nhân tại Khu dân cư IJC Hòa Lợi, dự án Khu Tái 
định cư Hòa Lợi khu A, B, C. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này trong năm là 1.534 tỷ đồng. 
Đ́i với hoạt động thu ph́ giao thông: Các khoản chi đầu tư chủ yếu tập trung cho công tác duy 
tu, sữa chữa tuyến QL.13, và một phần chi đầu tư để lắp đ̣t hệ thống thu phí không dừng tại hai 
trạm thu phí của công ty. Tổng vốn đầu tư trong năm là 35 tỷ đồng. 

ḰăHỌCHăHỌTăĐ̣NGăNĂMă2020 
Năm 2020, trước tình hình khu vực, thế giới được dự báo tiếp tục có những biến động kh́ lường; 
tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế phục hồi chậm; căng thẳng thương mại giữa một 
số nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp, đ̣c biệt là tình hình dịch bệnh kéo dài dự kiến sẽ tác động 
đến các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng nói riêng.Vì 
thế, để phát triển ổn định và bền vững, chúng tôi xác định tập trung phát triển các mảng hoạt động 
kinh doanh cốt lõi như: kinh doanh bất động sản, thu phí giao thông đư và đang mang lại doanh 
thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty trong những năm qua. Trên cơ sở đ́, chúng tôi đ̣t mục tiêu 
kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau: 
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Trang 13 

(*):  Hàng hóa siêu thị; kinh doanh nhà hàng; khách sạn và dịch vụ; cho thuê trang thiết bị khách sạn và NOCN; tài chính 

và thu nhập khác 

Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2020 như sau:

(**):  Cho thuê trang thiết bị khách sạn và NOCN; tài chính và thu nhập khác 

Chỉătiêu 

Ḱăhọchă
nămă2020 

Tḥcăhi羽n 

nămă2019 

%ăḰăhọchă2020ă
soăv́iă2019 

T̉ngădoanhăthu 2.129 1.625 132% 

+ Doanh thu thu phí 277 286 97% 

+ Doanh thu kinh doanh BĐS 1.468 883 166% 

 +  Doanh thu hoạt động xây dựng 110 83 132% 

+ Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 25 22 114% 

+ Doanh thu hoạt động hợp tác KD - 18 - 

 +  Doanh thu khác(*) 249 333 75% 

Tổng chi phí 1.806 1.280 141% 

Lợi nhuận trước thuế 323 345 94% 

Lợiănhuậnăsauăthú 266 284 94% 

Chỉătiêu 

Ḱăhọchă
nămă2020 

Tḥcăhi羽n 

nămă2019 

%ăḰăhọchă2020ă
soăv́iă2019 

T̉ngădoanhăthu 1.888 1.364 138% 

+ Doanh thu thu phí 277 286 97% 

+ Doanh thu kinh doanh BĐS 1.468 883 166% 

 +  Doanh thu hoạt động xây dựng 110 83 133% 

+ Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 5 5 100% 

+ Doanh thu hoạt động hợp tác KD - 18 - 

 +  Doanh thu khác(**) 28 89 31% 

Tổng chi phí 1.575 1.050 150% 

Lợi nhuận trước thuế 314 314 100% 

Lợiănhuậnăsauăthú 260 268 97% 

2.129TỶ ĐỒNG

T蔚NG DOANH THU 

 31% so với năm 2019 

1.806 TỶ ĐỒNG

T蔚NG CHI PHÍ 

 41% so với năm 2019 

323 TỶ ĐỒNG

L営I NHU一N TR姶閏C THU蔭 

 6% so với năm 2019 
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Trang 14 

Ḱăhọchăhọtăđ̣ngăc̉aăcácăl̃nhăṿcăkinhădoanh 

Bấtăđ̣ng s̉ n 

Năm 2020, với mục tiêu đề ra là 1.468 tỷ đồng doanh thu, tăng 66% so với năm 2019, lĩnh vực 
bất động sản tiếp tục được IJC xác định là nguồn thu chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng 
doanh thu của Công ty. Theo kế hoạch, 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. Theo dự kiến kế hoạch doanh thu năm 
2020 chủ yếu tập trung vào các dự án tại khu vực thành phố mới Bình Dương và thị xã Tân Uyên 
như: Dự án Khu biệt thự Sunflower, Khu Đô thị IJC, Khu dân cư Hòa Lợi F1, các dự án nhà ở 
thương mại dịch vụ công nhân và một số dự án khác.  

Thu phí giao thông 

Năm 2020, chúng tôi dự kiến lưu lượng xe lưu 
thông qua 02 trạm là 19.737.000 lượt xe, giảm 3% 
so với năm 2019, doanh thu dự kiến là 277 tỷ đồng, 
giảm 3% so với năm 2019 và sẽ triển khai một số 
các hoạt động trong năm như sau: triển khai thu 
phí không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-
TTg ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng 
chính phủ cho tất cả các làn tại 02 trạm thu phí trên 
QL13; kiểm tra giám sát hoạt động thu phí đảm 

bảo không xảy ra thất thoát; thi công đầu tư các hạng mục  cống thoát nước cải tạo vỉa hè nhằm 
đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng toàn 
tuyến  

Họtăđ̣ng xây ḍ ng 

Năm 2020, 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. Chúng tôi dự kiến doanh thu cho mảng 
thi công xây dựng là 110 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019 

15,2 16,5
18… 18,9 20,3

Lưu lượng xe qua trạm giai đoạn 
2015 - 2019

Đvt: triệu lượt

2017
2019

2015 

2016 2018 
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ĐỄNHăGIỄăḰTăQỦăHỌTăĐ̣NGăC̉AăCỄCăCÔNGăTYăCON 
A. CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNGăṂI BECAMEX (B TI)

Năm thành lập:  Năm 2014 

Địa chỉ trụ sở: Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, T.BD 

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: 81 người 

Ḱt qủ kinhădoanhănămă2019 

Năm 2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex đạt 107 tỷ đồng tổng doanh thu tăng 
9,4% so với năm 2018, 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 15,4 tỷ đồng và 12,2 tỷ đồng tăng 78% so với năm 2018 

B̉ngăcơnăđ́i ḱ toán tóm tắt 

Đvt: đồng 

Chỉ tiêu Nămă2019 Nămă2018 
Tài s̉ n ngắn ḥn 45.542.731.966   42.266.867.277 
Tiền và các khoản tương đương tiền 5.553.487.204   10.050.616.740 
Các khoản phải thu ngắn hạn 31.572.616.311 26.462.239.243 
Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.805.000.000 2.805.000.000 
Hàng tồn kho 2.563.839.793 2.695.443.379 
Tài sản ngắn hạn khác 47.788.658 253.567.915 
Tài s̉ n dài ḥn 1.027.185.782 2.081.487.094 
Các khoản phải thu dài hạn 
Tài sản cố định 790.262.844 1.033.051.820 
Tài sản dở dang dài hạn 
Tài sản dài hạn khác 236.922.938 1.048.435.274 
T̉NG TÀI S̉N 46.569.917.748 44.348.354.371 
Nợ ph̉i tr ̉ 32.540.440.574 32.784.595.100 
Nợ ngắn hạn 20.531.408.395 21.382.589.923 
Nợ dài hạn 12.009.032.179 11.402.005.177 
V́n ch̉  sở h英u 14.029.477.174 11.563.759.271 
Vốn điều lệ đư ǵp 10.162.826.677 10.162.826.677 
Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ 3.842.250.497 1.400.932.594 
T̉NG NGUỒN V́N 46.569.917.748 44.348.354.371 

Ḱăhoạch kinhădoanhănămă2020

Đvt: đồng 

Chỉătiêu 

Ḱăhọchă
nămă2020 

Tḥcăhi羽n 

nămă2019 

%ăḰăhọchă2020ă/ 
Tḥcăhi羽nă2019 

T̉ngădoanhăthu 120.674.659.326 107.232.744.709 112,54% 

Lợi nhuận trước thuế 17.500.534.412 15.421.888.843 113,48% 

Lợiănhuậnăsauăthú 14.000.427.530 12.230.989.516 114,47% 
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B. CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH S ̣N BECAMEX (BHI)

Năm thành lập: Năm 2012

Địa chỉ trụ sở chính: Becamex Hotel, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, BD 

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và hội nghị 

Số lượng nhân viên: 481 

Ḱt qủ kinhădoanhănămă2019: 

Năm 2019, Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex đạt 220 tỷ đồng tổng doanh thu tăng 
27% so với năm 2018, tăng trưởng doanh thu chủ yếu tập trung ở hai mảng chính là hoạt động 
nhà hàng và hoạt động khách sạn, doanh thu từ hoạt động khách sạn tăng 31,5% so với năm 
2018. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 15,4 tỷ đồng và 12,2 tỷ đồng tăng 78% so 
với năm 2018 

B̉ngăcơnăđ́i ḱ toán tóm tắt 

Đvt: đồng 

Chỉ tiêu Nămă2019 Nămă2018 
Tài s̉ n ngắn ḥn 84.611.884.543 88.122.092.346 
Tiền và các khoản tương đương tiền 23.396.315.120 42.332.059.307 
Các khoản phải thu ngắn hạn 16.785.351.434 12.487.967.291 
Đầu tư tài chính ngắn hạn 39.400.000.000 28.400.000.000 
Hàng tồn kho 3.213.717.954 2.967.654.413 
Tài sản ngắn hạn khác 1.816.500.035 1.934.411.335 
Tài s̉ n dài ḥn 8.294.720.133 4.953.997.849 
Các khoản phải thu dài hạn 
Tài sản cố định 7.128.257.378 3.877.423.780 
Tài sản dở dang dài hạn 
Tài sản dài hạn khác 1.166.462.755 1.076.574.069 
T̉NG TÀI S̉N 92.906.604.676 93.076.090.195 
Nợ ph̉i tr ̉ 65.978.293.162 66.147.778.681 
Nợ ngắn hạn 65.978.293.162 66.147.778.681 
Nợ dài hạn 
V́n ch̉ sở h英u 26.928.311.514 26.928.311.514 
Vốn góp của chủ sở hữu 12.000.000.000 12.000.000.000 
Quỹ đầu tư phát triển 14.782.706.043 14.782.706.043 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 145.605.471 145.605.471 
T̉NG NGUỒN V́N 92.906.604.676 93.076.090.195 

Ḱăhoạch kinhădoanhănămă2020

Đvt: đồng 

Chỉătiêu 

Ḱăhọchă
nămă2020 

Tḥcăhi羽n 

nămă2019 

%ăḰăhọchă2020ă
soăv́iă2019 

T̉ngădoanhăthu 151.921.715.850 219.998.152.393 69% 

Lợi nhuận trước thuế 169.430.098 58.620.875.044 0.29% 

Lợiănhuậnăsauăthú 169.430.098 46.815.484.209 0.29% 
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84,1%

14,4%

1,2% 0,30%

Cổ đông tổ chức - trong nước Cổ đông cá nhân - trong nước

Cổ đông tổ chức - nước ngoài Cổ đông cá nhân - trong nước

CƠăCẤUăC̉ăĐÔNG 

Thôngătinăc̉ăphíu 

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 

 (*) IJC không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài trong năm 2019 

Phân lọ iăcơăcấu c̉  đôngătheoădanhăsáchăch́t ngày 03/03/2020 

ST
T 

Đ́iătượng Ś  lượng c̉  
phíu 

T̉ l羽 sở h英u 
(%) 

Ś  lượng c̉  đông 

1 C̉ đôngătrongănức 135.062.780 98,5% 1.903 

Tổ chức 

- Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

-     Cổ đông khác 

115.304.346 

108.033.003 

7.271.343 

84,1% 

78,8% 

5,3% 

24 

1 

23 

Cá nhân 19.758.434 14,4% 1.879 

2 C̉ đôngănức ngoài 2.034.543 1,5% 57 

Tổ chức 1.634.757 1,2% 16 

Cá nhân 399.786 0,3% 41 

T̉NG C̣NG (1+2) 137.097.323 100% 1.960 
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Đ̣NHăHỨNGăPHỄTăTRIỂN 

"  Xây dựng Becamex IJC là
doanh nghiệp hàng đầu trong các 
lĩnh vực phát tri ển dự án bất động 
sản, khai thác quản lý thu phí giao 
thông, xây dựng thi công cơ sở hạ 
tầng "

Mục tiêu: 

 Đa dạng hóa danh mục bất 
động sản, nâng cao tính cạnh tranh 
khẳng định thương hiệu trên từng 
sản phẩm.

 ́ng dụng tiến bộ công nghệ, 
xây dựng hệ thống quản ĺ   kiểm 
soát chuyên nghiệp trong các lĩnh 
vực quản ĺ  thu phı́ và quản lý vận 
hành dự án nhà ở.

 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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BỄOăCỄOăC̉AăḤIăĐỒNGăQỦNăTṚ 

Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh 
vực quan trọng. Trên cơ sở đ́, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ 
nhân viên của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đư tích cực phấn đấu hoàn 
thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, cụ thể:  

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.625 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 
và sau thuế lần lượt đạt 345 tỷ đồng và 284 tỷ đồng, tăng 28% doanh thu và 22% lợi 
nhuận sau thuế so với năm 2018. 

Mỗi lĩnh vực hoạt động Bất động sản, thu phí, kinh doanh bất động sản đầu tư và hoạt 
động kinh doanh khác đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. 
Trong đ́, doanh thu hoạt động bất động sản đạt 883 tỷ đồng, tăng 63%; doanh thu 
hoạt động thu phí đạt 286 tỷ đồng, tăng 8%; doanh thu hoạt động kinh doanh bất động 
sản đầu tư và doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác đạt 22 tỷ đồng và 333 tỷ đồng, 
tăng lần lượt 38% và 30% so với năm 2018.  

Về kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 
đạt 1.364 tỷ đồng và 268 tỷ đồng, tăng 30% và 26% so với năm 2018, bằng 138% và 
116% so với kế hoạch.  

Cácăcụcăḥpăc̉aăHội đồng quản trị trong năm 2019 

Năm 2019, Hội đồng quản trị đư tổ chức 10 cuộc họp với tỷ lệ tham dự họp của các 
thành viên Hội đồng quản trị đạt 100%. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đư 
ban hành 10 Nghị quyết và 02 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng 
và thẩm quyền của Hội đồng quản trị gồm các nội dung: 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Thông qua báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 
kinh doanh năm 2019. 
Các vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 
Thông qua việc hoán đổi tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP B ản Việt. 
Vay vốn ngắn, trung dài hạn tại BIDV. 
Rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng NCB 
Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 từ ngày: 26/12/2019, với tỷ lệ chi 
trả là 12%/Vốn điều lệ 
Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 
Thông qua việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ lô K8, J10, K3 
thuộc dự án Khu đô thị IJC 
Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ḱ Công ty năm 2018 
Bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng Phó Tổng giám đốc kiêm giữ chức vụ người 
phụ trách quản trị Công ty 
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Ḱtăqủăgiámăsátăđ́iăv́iăT̉ngăgiámăđ́căđìuăhƠnhăvƠăcácăcánăḅăqủnăĺ 

Năm 2019, Hội đồng quản trị  đư 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 k̀ . 
Ngoài ra, các cuộc họp giao ban định k̀  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 đ́, 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 đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đư 
đề xuất nhiều giải pháp kịp thời, đúng đắn thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đề ra 
trong năm 2019, công tác quản ĺ điều hành luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, 
điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty. 

Đ̣nhăhứngăhọtăđ̣ngăc̉aăCôngătyănămă2020 

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. 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 đư và đang ć 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. Trên cơ sở đ́, Hội đồng 
quản trị đề ra một số định hướng hoạt động như sau: 

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là 2.129 tỷ đồng, tăng 
trưởng 31% so với năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 
hợp nhất dự kiến là 323 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019. 

Giải pháp chiến lược thực hiện kế hoạch năm 2020: 

- Tận dụng các điều kiện và cơ hội của thị trường bất động sản tiếp tục phát 
triển và đầu tư xây dựng các dự án trên quỹ đất sẵn có của Công ty, đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm đem đến những trải nghiệm cho nhiều đối tượng khách hàng tại từng 
dự án. 
- Xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt 
động kinh doanh khác tại Công ty và hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên. 
- Tập trung nâng cao năng lực quản lý tài chính, tối ưu h́a hiệu suất sử dụng 
nguồn vốn. 
- ́ng 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 

2.129 TỶ ĐỒNG

T蔚NG DOANH THU 

 31% so với năm 2019 
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- Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế đảm bảo mọi hoạt 
động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật 
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo đội ng̃ cán 
bộ tinh thông nghiệp vụ. 

ḤATăĐ̣NGăC̉AăBANăKIỂMăSOỄT 

I. Các họ tăđ̣ng c̉ a Ban ki吋m soát 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) gồm 3 
thành viên. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đư tiến hành 3 cuộc họp, thông qua các 
nội dung sau:  

- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại 
hội đồng cổ đông năm 2019; 

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty Becamex IJC theo kết quả kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2019. 

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty Becamex IJC theo kết quả kinh 
doanh 9 tháng đầu năm 2019. 

II. Ḱtăqủăki吋mătraăc̉aăBanăki吋măsoát
1. Đánhăgiáăhọtăđ̣ngăc̉aăHĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đư tổ chức 10 phiên họp định k̀ và các phiên 
họp bất thường, ban hành 10 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 
- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn tại các ngân hàng thương mại. 
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019. 
- Thông qua việc ḱ hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức ć liên quan. 
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 
2. Đánhăgiáăhọtăđ̣ngăc̉aăBanăT̉ngăGiámăĐ́c

Về công tác tài chính, kế toán: Ban Tổng giám đốc đư chỉ đạo nghiêm túc việc lập báo 
cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và công bố thông tin theo đúng quy định. 
Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng quy định về tuyển 
dụng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn c̃ng như đào tạo nâng cao chất 
lượng lao động. 
Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh: Ban Tổng giám đốc Công ty đư thực hiện các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả như sau:  
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         Đvt: tỷ  đồng 

ĐVT : tỷ  đồng 

Chỉătiêu 

Nămă2018 Nămă2019 TH2019/
TH 2018 

(%) 

TH2019/ 

KH2019 (%) Tḥcăhi羽n Ḱăhọch Tḥcăhi羽n 

Tổng Doanh thu 1.047 990 1.364 130% 138% 

Tổng chi phí 794 715 1.050 132% 147% 

Lợi nhuận trước thuế 253 275 314 124% 114% 

Lợi nhuận sau thuế 213 232 268 126% 116% 

Nguồn: BCTC Tổng hợp kiểm toán năm 2019  

Trong năm 2019, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đư đạt được kết quả kinh doanh ấn 
tượng với tổng doanh thu hợp nhất là 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với kết quả kinh 
doanh năm 2018 và vượt 33% so với kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 
Trong đ́, lĩnh vực thu phí cầu đường, kinh doanh bất động sản và kinh doanh nhà hàng 
khách sạn vẫn là ba lĩnh vực đ́ng ǵp chính vào doanh thu và lợi nhuận gộp bán hàng và 
cung cấp dịch vụ trong k̀ với tỷ trọng đ́ng ǵp vào Lợi nhuận gộp lần lượt là 44%, 33%, 
và 18%. Lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2018 và bằng 
113% so với kế hoạch năm 2019. 
Tình hình tài chính của công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản: 

STT CH迂ăTIểU ĐƠNăṾ ṬiăngƠyă
31/12/2018 

ṬiăngƠy
31/12/2019 

A H羽ăśăthanhătoán 

1 
Hệ số thanh toán hiện hành 
= Tổng tài sản/Nợ phải trả 

Lần 1,27 1,32 

2 
Hệ số thanh toán nợ ngắn 
hạn = Tài sản NH/Nợ NH 

Lần 1,15 1,15 

B H羽ăśăcơăcấuăngu欝năv́n 

1 
Cơ cấu Tài sản NH = Tài 
sản NH/ Tổng tài sản 

% 77,13% 77,61% 

Chỉătiêu 

Nămă2018 Nămă2019 TH2019/
TH 2018 

(%) 

TH2019/KH
2019 (%) Tḥcăhi羽n Ḱăhọch Tḥcăhi羽n 

Tổng Doanh thu 1.273 1.226 1.625 128% 133% 

Tổng chi phí 991 920 1.280 129% 139% 

Lợi nhuận trước thuế 282 305 345 122% 113% 

Lợi nhuận sau thuế 233 252 284 122% 113% 
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2 
Cơ cấu vốn nợ = Nợ phải 
trả/ Vốn CSH 

Lần 3,69 3,12 

C H羽ăśăkh̉ănăngăsinhălời 

1 
Tỷ suất LNTT trên Tổng tài 
sản ROA 

% 3,47% 4,57% 

2 
Tỷ suất LNTT trên Vốn chủ 
sở hữu ROE 

% 16,26% 18,83% 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 

3. Ḱtăqủăthẩmăđ̣nhăbáoăcáoătƠiăchínhănămă2019
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo đúng chuẩn 
mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.  
Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Báo cáo 
đã phản ảnh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019.

4. Đánhăgiáăṣăph́iăhợpăgi英aăBanăki吋măsoátăv́iăḤiăđ欝ngăqủnătṛăvƠăBanăT̉ng
giámăđ́c.
Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra chứng từ định k̀ và giám sát các hoạt động của 
Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. 
Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty để hoàn 
thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đư tích cực phối 
hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài 
liệu, các nghị quyết c̃ng như các báo cáo về hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ 
và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty. 

THUăNH一PăC̉AăHĐQT,ăBKSăVĨăBANăT̉NGăGIỄMăĐ́C 
Di宇n gỉi Thù lao Lương Ś  lượng 

(người) 
Ś  tìn 

(đồng) 

Hội đồng quản trị x 7 859.000.000 

Ban kiểm soát x 3 207.000.000 

Ban Tổng giám đốc x 4 2.550.000.000 

H営PăĐỒNGăGIAOăḌCHăV́IăC̉ăĐÔNGăṆIăḄ 

Nội dung được thể hiện tại phần VI của Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán 
năm 2019 của Công ty  

CỄCăR̉IăRO 
Tại Becamex IJC, công tác quản trị rủi ro được chúng tôi đ̣c biệt quan tâm và được
thực hiện thống nhất từ cấp lưnh đạo quản ĺ đến các cấp quản lý từng phòng ban, cụ 
thể: 

Q
U
̉
N
ăT
R
̣ăC

Ô
N
G
ăT
Y

 



Trang 24 

 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 đư
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.

 Trong năm 2019, chúng tôi phân loại và đánh giá các nh́m rủi ro có khả năng ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển dài hạn tại Công ty gồm có: 

1. R̉i ro v̀ kinh t́ ṽămô

Rủi ro về kinh tế vĩ mô là những rủi ro do có sự biến động những yếu tố như tốc độ 
tăng trưởng GDP, lạm phát, tăng trưởng tín dụng, tỷ giá v.vầć ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thu phí, 
dịch vụ như Becamex IJC. Các cấp quản ĺ chuyên trách định k̀  thực hiện phân tích 
đánh giá những ảnh hưởng cụ thể về môi trường kinh tế vĩ mô, giúp Ban Tổng giám 
đốc đưa ra những định hướng hoạt động phù hợp. 

2. R̉i ro v̀ c̣ nh tranh

Các ngành kinh doanh của Becamex IJC có mức độ cạnh tranh cao là kinh doanh bất 
động sản, kinh doanh TTTM và bán lẻ, dịch vụ nhà hàng khách sạn, đối thủ cạnh 
tranh trên cùng địa bàn hoạt động kinh doanh tại Bình Dương chiếm tỷ trọng tương 
đối lớn, không chỉ cạnh tranh về giá mà còn cạnh tranh về dịch vụ. Vì thế, đối với 
mảng kinh doanh bất động sản chúng tôi không ngừng đa dạng hóa danh mục đầu tư 
và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Riêng đối với mảng 
kinh doanh dịch vụ bán lẻ, chúng tôi đ̣t biệt chú trọng đến việc đa dạng hoá các kênh 
phân phối, các dịch vụ tiện ích, thực hiện tốt công tác chăm śc khách hàng.  

3. R̉i ro tài chính

Các loại rủi ro tài chính tại Becamex IJC thông thường bao gồm rủi ro tín dụng, thanh 
khoản và lãi suất. Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát và đánh giá dòng tiền định k̀  
hàng tháng, góp phần ổn định dòng tiền và đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho hoạt 
động kinh doanh tại Công ty, thường xuyên rà soát doanh mục các khoản nợ vay tại 
Công ty giúp công ty sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp và hiệu quả, đẩy mạnh công 
tác bán hàng nhằm giảm tỷ lệ hàng tồn kho gia tăng dòng tiền hoạt động. 

TIểUăTH影ăNĂNGăLƯ営NG 

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 2018, Công ty đư ć những sáng kiến trong việc tiết kiệm năng lượng 
bằng cách thay thế hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn hùnh 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). 
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Tại các TTTM, khách sạn các thang máy và thang cuốn hoạt động theo thời gian nhất 
định để giảm tiêu hao điện năng. 

TUỂNăTH̉ăPHỄPăLU一TăVỀăB̉OăṾăMÔIăTRƯ云NG 

Với định hướng tạo dựng các công trình và sản phẩm xanh, sạch và thân thiện với 
môi trường. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ng̣t các quy định của pháp luật về công tác 
bảo vệ môi trường như:  
Các công trình thi công xây dựng: Chất thải phát sinh từ các khu vực dự án (bao 
gồm chất thải nguy hại) được phân loại, tập kết và chuyển giao cho đơn vị chức 
năng để đưa đi xử ĺ. Bên cạnh đ́, Công ty luôn thực hiện tốt việc kiểm soát và 
ngăn ngừa để giảm thiểu tiếng ồn, bụi ḅm phát sinh trong quá trình thi công. 
Thực hiện bảo vệ môi trường tại trạm thu phí và tuyến QL.13:  Sử dụng công nghệ 
thu phí tự động không dừng tại hai trạm thu phí đư giảm lượng khí CO2 góp phần 
bảo vệ môi trường. Định k̀ thực hiện duy tu, bảo dưỡng tăng cường phát triển các 
mảng xanh trên toàn tuyến QL.13 nhằm tạo môi trường xanh - sạch -  đẹp. 
Trong năm 2019, IJC không bị bất k̀ các xử phạt vi phạm nào liên quan đến vấn đề 
môi trường. 

CHệNHăSỄCHăĐ́IăV́IăNGƯ云IăLAOăĐ̣NG 
Tại IJC, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường làm việc tốt nhất. Chính 
sách tiền lương luôn đảm bảo tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành, 
phù hợp với năng lực và hiệu quả làm việc của CBNV. Ngoài ra, Công ty 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 k̀ tại cơ sở y tế đạt chất lượng quốc tế. Bên cạnh việc tham gia 
các chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc, chúng tôi còn tham gia các chương trình 
bảo hiểm tự nguyện đem lại nhiều lợi ít tốt nhất cho CBNV. 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. 

HỌTăĐ̣NG XÃ ḤI - C̣NGăĐỒNG 

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh, IJC được biết đến là doanh nghiệp có nhiều 
đ́ng ǵp cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Năm 2019, Ban lưnh đạo 
cùng toàn thể cán bộ nhân viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện: đ́ng ǵp quỹ 
phòng chống thiên tai, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sĩ, 
ṭng quà tết cho các hộ nghèo,  người già neo đơn, gia đình ć hoàn cảnh kh́ khăn
tại phường Vĩnh Phú Tp Thuận An và  xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

NGƯ云IăĐ̣IăDỊNăTHEOăPHỄPăLU一TăC̉AăCÔNGăTY 

  T̉NGăGIỄMăĐ́C 

  Đ姥ăQUANGăNGÔN 
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