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Hạnh phúc là phụng sự 

Triết lý kinh doanh của IDJ chính sự sự khởi nguồn mong muốn đi từ trái tim đến trái tim. Không 

chỉ đơn thuần hướng tới chỉ số doanh thu và lợi nhuận, chúng tôi khẳng định ý nghĩa của doanh 

nghiệp là hoạt động vì hạnh phúc của mỗi cá nhân cán bộ nhân viên của Công ty, của khách 

hàng, của cổ đông và xã hội. Bằng cách san sẻ và cho đi, chúng tôi mong muốn hướng tới mô 

hình kinh doanh bền vững, cho một doanh nghiệp của tương lai, nơi lợi ích cá nhân song hành 

với lợi ích của cả xã hội và thế giới. Khi bạn không còn vụ lợi, nghĩ cho người khác trước khi 

nghĩ cho mình, khi “Tâm” bạn sáng trong thì bạn có nhìn thấu mọi việc của một vấn đề. Tâm 

tĩnh lặng như mặt hồ, nước trong thấu đáy, ánh trăng có thể soi  thấu dưới đáy hồ nước, đó cũng 

là cách mà IDJ Việt Nam sáng tạo, làm việc, và đưa các sản phẩm của chúng tôi đến tay khách 

hàng. 

Do đó, đóng góp cho xã hội và cộng đồng quanh bạn là một nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi cá nhân 

trong Công ty đều hiểu rõ vì chỉ khi bạn cho đi, bạn mới được nhận lại nhiều hơn. Bạn có thể 

chỉ cho đi một số tiền nhỏ nhưng nó thực sự có giá trị lớn với người cần nó. 
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I.     THÔNG TIN CHUNG: 

1.    Thông tin khái quát: 

-     Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 

-     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186593 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 15/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/03/2021 

-     Vốn điều lệ: 652.000.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi hai tỷ đồng) 

-     Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 652.000.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi hai tỷ đồng) 

-     Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

-     Số điện thoại: (84.24) 3555 8999 

-     Số fax: (84.24) 3555 8990 

-     Website: www.idjf.vn 

-     Mã cổ phiếu: IDJ tại HNX 

-    Quá trình hình thành và phát triển: 

     + 15/03/2007: IDJ Investment được thành lập với số vốn điều lệ là 149,6 tỷ đồng dựa trên nền 

tảng hoạt động của IDJ Connection - Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kết nối đầu tư và M&A 

tại Việt Nam. 

     + 07/2007: Đầu tư và phát triển dự án trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy. 

     + 05/01/2009: Đầu tư phát triển khối Trung tâm thương mại và 3 tầng văn phòng hạng A tại tổ 

hợp Khách sạn 5 sao - Văn phòng - Trung tâm thương mại Grand Plaza do tập đoàn Charmvit 

- Hàn Quốc đầu tư. 

     + 09/09/2009: Hanoi Academy khai giảng niên khóa đầu tiên với trên 500 học sinh. 

     + 05/06/2010: IDJ tăng vốn điều lệ từ 149,6 tỷ tỷ đồng lên 326 tỷ đồng. 

     + 17/07/2010: Khai trương Trung tâm thương mại Grand Plaza. 

     + 13/09/2010: IDJ niêm yết trên sàn Giao dịch HNX, mã CK IDJ, số lượng cổ phiếu: 32.600.000 

cổ phiếu. 

     + 15/01/2011: Được công nhận là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo VNR 

500. 

     + 05/07/2012: IDJ lọt vào danh sách 30 cổ phiếu “vàng” HNX30. 

     + 23/06/2015: IDJ Investment thay mặt tập đoàn IDJ nhận giải thưởng Doanh nghiệp công nghệ, 

sáng tạo và chất lượng (The New Era Award For The Technology, Innovation & Quality) do 

Hiệp hội Quản trị OMAC Paris, Pháp trao tặng. 

      + 2016-2017: Tham gia làm tổng thầu cho các dự án lớn: APEC Royal Park Bắc Ninh, APEC 

Royal Park Huế. 
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+ 2018-2019: Tiếp tục Tham gia làm tổng thầu cho các dự án lớn: APEC Mandala Wyndham 

Phú Yên, APEC Aqua Park Bắc Giang. Phát triển Dự án bất động sản tại nhà máy xi măng cũ 

nằm cạnh quốc lộ 1A thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; khu đất đấu giá 

tại đường DT716 – đường Xuân Thủy, Mũi Né, Bình Thuận. 

+ 2020-2021: Triển khai các dự án lớn như APEC Mandala Wyndham Mũi Né, APEC 

Diamond Park Lạng Sơn, APEC Grand Phú Yên. 

+ 15/03/2021: IDJ tăng vốn điều lệ từ 326 tỷ tỷ đồng lên 652 tỷ đồng. 

 

2.    Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

-      Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

-     Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Thuận, Phú Yên, Hòa Bình, … 

 

3.    Mô hình quản trị: 

 Mô hình quản trị: 
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BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

HCNS 

PHÒNG PHÁT 

TRIỂN KINH 

DOANH 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 

CNTT 

BAN QUẢN 

LÝ TTTM 

BAN QUẢN 

LÝ DỰ ÁN 

KIỂM 

SOÁT 

NỘI BỘ 

Công ty con:  

- CTCP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn  

- CTCP In Thái Nguyên 

- Công ty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân 

- Công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc 

-  

Công ty liên kết:  

- CTCP Đầu tư và giáo 

dục Hà Nội Academy 

- CTCP TMDV và Đầu 

tư Việt Hàn 

- CTCP Đầu tư quốc 
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 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền 

biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được luật pháp và 

Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân 

sách tài chính cho năm tiếp theo. Ngoài ra, ĐHĐCĐ có nhiệm vụ chính là bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của Công ty. 

 Ban Kiểm Soát 

 Ban Kiểm Soát của IDJ được bầu/bổ nhiệm theo quy định pháp luật. Danh sách thành viên 

BKS được thông qua tại các kỳ họp của Công ty phù hợp Điều Lệ của Công ty và Quy định pháp 

luật. BKS hiện tại của IDJ gồm 3 (ba) thành viên độc lập với các thành viên của HĐQT. 

 Hội Đồng Quản Trị 

 HĐQT là cơ quan quản trị 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 ĐHĐCĐ. 

 Tổng Giám đốc 

 Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám 

sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
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Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty. Trực 

tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch SXKD năm đã đề ra trong cuộc họp 

Đại hội cổ đông thường niên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SXKD theo từng giai đoạn. 

 Các Phòng ban chức năng của Công ty: Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và phân 

công. 

 Danh sách các công ty con: 

o CTCP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn 

 Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Nước Vải, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt 

Nam 

 Giấy CN ĐKKD: Số 5400345569 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình ngày 04/05/2010 

 Số điện thoại: 0902221005 

 Vốn điều lệ: 22.700.000.000 đồng 

 Vốn góp của IDJ: 22.680.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 99,91% 

 Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú (Khách sạn, Biệt thự và văn hộ kinh doanh du 

lịch lưu trú ngắn hạn), dịch vụ ăn uống, trồng cây, chăn nuôi, … 

o CTCP In Thái Nguyên 

 Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, tổ 23, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam 

 Giấy CN ĐKKD: Số 4600308555 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu 

ngày 26/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 26/4/2019. 

 Số điện thoại: 02803855590 

 Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng 

 Vốn góp của IDJ: 119.880.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 99,90% 

 Hoạt động kinh doanh chính: Công ty thực hiện dịch vụ in ấn, Công ty tạm ngừng dịch vụ in 

ấn từ từ tháng 3 năm 2019 và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

o Công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc 

 Địa chỉ trụ sở chính: Kênh cầu số 10, Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, 

Việt Nam 

 Giấy CN ĐKKD: Số 1602110379 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu 

ngày 23/10/2019. 

 Vốn điều lệ: 28.290.200.000 đồng 

 Vốn góp của IDJ: 28.290.200.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 100% 

 Hoạt động kinh doanh chính: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. 
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o Công ty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân 

Địa chỉ trụ sở chính: Nằm trong Khu xử lý rác thải liên huyện Phú Tân - Tân Châu, Xã Phú 

Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam 

Giấy CN ĐKKD: Số 1602110361 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 

23/10/2019. 

Vốn điều lệ: 15.816.400.000 đồng 

Vốn góp của IDJ: 15.816.400.000 đồng 

Tỷ lệ nắm giữ: 100% 

Hoạt động kinh doanh chính: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. 

 Danh sách công ty liên kết 

o CTCP Đầu tư và Giáo dục Hà Nội Academy 

 Địa chỉ trụ sở chính: Lô D45-D46 Khu Đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - Ciputra Hà Nội, 

Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 Giấy CN ĐKKD: Số 0102288122 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 

11/06/2007 

 Số điện thoại: 024.5148386 

 Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng 

 Vốn góp của IDJ: 27.910.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 22,23% 

 Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và cung cấp dịch vụ giáo dục 

chất lượng. 

o CTCP TMDV và Đầu tư Việt Hàn 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Giấy CN ĐKKD: Số 0106985639 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 

10/09/2015 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

Vốn góp của IDJ: 5.700.000.000 đồng 

Tỷ lệ nắm giữ: 28,5% 

Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ tiệc cưới, nhà hàng. 

o CTCP Đầu tư quốc tế Dubai  

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Yên Ninh, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận, Việt Nam. 

Giấy CN ĐKKD: Số 4500626924 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu 

ngày 05/11/2018 

Vốn điều lệ: 650.000.000.000 đồng 

Vốn góp của IDJ:260.000.000.000 đồng 

Tỷ lệ nắm giữ: 40% 

Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản 
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4.    Định hướng phát triển: 

 Mục tiêu của công ty: 

Tầm nhìn: Trở thành công ty hạnh phúc. Đứng trong top 10 công ty phát triển trong các phân 

khúc BĐS dân cư và BĐS du lịch tại Việt Nam, thông qua chiến lược cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ khác biệt và chuyên nghiệp. Với tư duy của một công ty công nghệ - nothing is impossible - 

chúng tôi kỳ vọng trong 10 năm tới trên 51% doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn sẽ tới từ các nền 

tảng ứng dụng công nghệ mới với triết lý đầu tư hạnh phúc và nâng tầm khát vọng thế hệ trẻ Việt 

Nam thông qua quỹ đầu tư khởi nghiệp APEC cho các doanh nghiệp xã hội, phục vụ cộng đồng, 

phát triển y tế, giáo dục, sinh học, in IDJ, trí tuệ nhân tạo AI, ... 

Sứ mệnh: sứ mệnh của chúng tôi là trao “Hạnh phúc” cho những người đồng hành. Thực hiện 

sứ mệnh đó, chúng tôi đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, xã hội và đất nước, tối đa 

hóa lợi ích của nhân viên, cổ đông, khách hàng và đối tác, với tất cả niềm đam mê và niềm tin mãnh 

liệt rằng tất cả mọi người đều xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

BỨC TRANH IDJ 2021-2025: BIỂU TƯỢNG PHỤNG SỰ - HẠNH PHÚC – SÁNG TẠO 

Tiên phong tạo ra những giải pháp, giá trị bền vững cho cộng đồng, xã hội, dẫn đầu những xu 

hướng đột phá trong các lĩnh vực bất động sản – du lịch – nông nghiệp – bảo vệ môi trường – giáo 

dục. 

 Bất động sản: 

Bất động sản vẫn sẽ tiếp tục là trọng tâm và cốt lõi trong mô hình kinh doanh của IDJ. Chiến 

lược trong 5 năm tới, IDJ sẽ tiếp tục khai phá và góp phần thay đổi diện mạo của các tỉnh thành 

trên cả nước với mục tiêu hiện diện tại 30/63 tỉnh thành. Công thức thành công của IDJ là: đất 

sạch tại vị trí vàng, thiết kế biểu tượng, phân phối và triển khai thần tốc, chất lượng công trình 

và dịch vụ xuất sắc. 

Ngoài BĐS nghỉ dưỡng và BĐS khu đô thị mà IDJ đã khẳng định được vị thế trong năm 

qua, IDJ sẽ tiếp tục sáng tạo và phát triển những mô hình BĐS mới: resort dưỡng lão (kết hợp 

nghỉ dưỡng và nghỉ hưu cho người cao tuổi), wellness resort (kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc 

sức khỏe và cân bằng tinh thần), organic resort (kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm làm nông 

nghiệp hữu cơ), BĐS Khu công nghiệp, … 

 Du lịch khách sạn: 

Với sứ mệnh kiên định đưa du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới, IDJ tiếp tục phát triển 

các các dự án, các dòng thương hiệu BĐS nghỉ dưỡng trên khắp cả nước. Mục tiêu tung ra thị 

trường 10.000 phòng khách sạn đến năm 2025. Kết hợp với nền tảng nông nghiệp hữu cơ, IDJ 

định hướng phát triển một nền du lịch “thuận tự nhiên”, trong đó sức khỏe, tinh thần của khách 

hàng được ưu tiên hàng đầu cùng với việc bảo vệ môi trường và sự sống trong thiên nhiên. Ngoài 

ra, IDJ sẽ phối hợp với từng địa phương để đưa việc bảo tồn văn hóa, truyền thông bản địa trở 

thành cốt lõi của du lịch. 
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Ngoài các dự án do chính IDJ đầu tư và phát triển, để đạt được mức tăng trưởng và tạo ảnh 

hưởng đột phá, IDJ còn xây dựng và phát triển nền tảng công nghệ và hệ thống nhượng quyền 

thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn với trọng tâm là dòng thương hiệu Mandala. Năm 

2019 đã hoàn thành nhượng quyền thành công hơn 400 khách sạn, với 10.000 phòng khách 

sạn. Mục tiêu đến năm 2025, số phòng nhượng quyền sẽ lên tới 1 triệu phòng khách sạn từ 3 

sao trở lên, cả trong nước và quốc tế. 

 Môi trường 

Với tâm huyết xử lý vấn nạn ô nhiễm rác thải rắn của đất nước, IDJ đặt sứ mệnh giải quyết 

các vấn đề môi trường là “việc phải làm”. IDJ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư các nhà máy xử lý 

rác thải rắn ở tỉnh thành khác trên cả nước. Ngoài công nghệ xử lý thì thay đổi nhận thức của 

người dân, giáo dục và hình thành hệ thống phân loại rác tại nguồn một cách triệt để là mong 

muốn của công ty trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu tới năm 2025, 90% rác thải rắn tại VN được 

phân loại rác tại nguồn và 100% các huyện đều có nhà máy xử lý rác thải hiện đại là mơ ước 

mà IDJ đang hướng đến. 

 Nông nghiệp hữu cơ 

IDJ dự kiến sẽ áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào nông nghiệp hữu cơ, mục tiêu của trong 

năm 2021 là tiếp tục phát triển diện tích đất trồng nông nghiệp hữu cơ để cung ứng nguồn rau 

sạch với giá hợp lý cho người dân. IDJ cũng sẽ tích hợp hệ thống nông nghiệp hữu cơ vào hệ 

sinh thái du lịch hữu cơ – khách sạn hữu cơ – tiêu dùng hữu cơ – giáo dục hữu cơ. Để có thể 

phát triển và tạo giá trị mạnh mẽ, IDJ xác định sứ mệnh trở thành “platform” (nền tảng) để mọi 

người cùng tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ, xã hội hóa hệ thống sản xuất và phân phối 

thực phẩm hữu cơ, đưa nguồn sản phẩm chất lượng phổ biến rộng rãi đến với toàn xã hội. 

 Giáo dục 

IDJ xác định sứ mệnh xây dựng “platform” (nền tảng) giáo dục sáng tạo và giáo dục khởi 

nghiệp hoàn toàn khác biệt trên thị trường, IDJ mong muốn trở thành nơi ươm mầm, bệ phóng 

để các doanh nghiệp trẻ Việt vươn tầm, trở thành những kỳ lân của Đông Nam Á, châu Á và 

thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp của châu Á. 

 Trung tâm đổi mới sáng tạo 
Với mục tiêu mang đến những giá trị và trải nghiệm đỉnh cao cho khách hàng của mình, 

IDJ sẽ xây dựng Grand Plaza trở thành một trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và trải nghiệm sản 

phẩm và dịch vụ để áp dụng vào các dự án. Với mong muốn trao cho khách hàng không chỉ là 

dịch vụ hay sản phẩm mà là trao đi triết lý sống hạnh phúc, phong cách sống vị nhân sinh, 

thông qua các trải nghiệm và xúc cảm của tất cả các giác quan (ăn uống, đọc, học, thưởng thức 

nghệ thuật, ...). Tại đây, IDJ sẽ tạo ra những cộng đồng chia sẻ sở thích, phong cách sống: cộng 

đồng những người đam mê nghệ thuật, cộng đồng người ăn chay, cộng đồng gluten-free, cộng 

đồng người mê sách, cộng đồng người sống tử tế, … 
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 Mục tiêu phát triển bền vững: 

Trên cơ sở khái niệm chung về phát triển bền vững, Ban lãnh đạo công ty xác định tầm nhìn và 

cam kết của doanh nghiệp đối với xã hội: “Phụng sự vì sự hạnh phúc của xã hội và cộng đồng.” 

Không chỉ xây dựng một công ty hạnh phúc, chúng tôi còn lan tỏa sự hạnh phúc của mình cho toàn 

xã hội. 

Kinh tế 

Phát triển kinh tế chính là phát triển thị trường năng động, bền vững, nâng cao năng lực cạnh 

tranh gắn liền với phát triển đội ngũ nhân sự. IDJ luôn nỗ lực phát huy các nguồn lực và giải pháp 

để đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong thị trường Bất động sản. 

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng: 

Phụng sự luôn đi kèm với Trách nhiệm xã hội và cộng đồng, cụ thể hóa điều đó, mọi thành viên 

trong tập đoàn APEC và công ty phải tự nhủ rằng mình bắt buộc phải có trách nhiệm phụng sự xã 

hội và cộng đồng. Vì vậy mỗi sản phẩm chúng tôi mang tới thị trường luôn phải đảm bảo gia tăng 

phúc lợi cho xã hội và cộng đồng. Với triết lý gieo nhân, gặt quả, những nhân viên của chúng tôi 

luôn sục sôi nhiệt huyết để sẵn sàng chia sẻ những hạnh phúc đến với cộng đồng. 

Môi trường 

Ở IDJ, chúng tôi luôn triển khai các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường với mong muốn 

không chỉ xây dựng môi trường xanh trong công ty mà quan trọng hơn là kiến tạo những giá trị xanh 

cho cộng đồng. 

5.   Các rủi ro: 

 Rủi ro chung: 

 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế nói chung sẽ làm tăng thu nhập 

cho xã hội, giúp doanh nghiệp bất động sản bán được sản phẩm. Năm 2020, trước những biến động 

từ dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh và làm ảnh hưởng đến toàn thị trường. 

Tuy nhiên với triết lý kinh doanh sâu sắc và sự sáng tạo trong sản phẩm, IDJ đi ngược lại thị trường 

và đạt được những thành tựu nhất định trong năm 2020. 

 Rủi ro lạm phát: Lạm phát ảnh hưởng tới giá nguyên vật liệu xây dựng, gây khó khăn trong 

quá trình thực hiện dự án. Do chi phí đầu vào tăng khiến các dự án BĐS tăng giá và khó bán hàng 

hơn. Chỉ số lạm phát biến động khiến cho lợi nhuận thực hiện của dự án sai lệch so với báo cáo 

tiền khả thi trước khi thực hiện dự án. 

 Rủi ro lãi suất: Các dự án lớn chủ yếu thường dựa vào sự hỗ trợ tài chính của các ngân hàng. 

Chủ đầu tư thường phải đi vay vốn và chi phí sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Khách 

hàng cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng vay khi mua dự án. Do tác động của Covid-19, hiện ngân 

hàng nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản giảm lãi suất huy động, hỗ trợ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tuy nhiên do giai đoạn hiện tại thị trường vốn đang khan hiếm, nên lãi suất huy động 

bình quân của IDJ trên thị trường vẫn đạt mức cố định 13%/năm với sản phẩm trái phiếu IBond. 
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 Rủi ro tỷ giá: Với sự tăng mạnh của nguồn vốn FDI, khiến gia tăng một khối lượng lớn các 

chuyên gia nước ngoài dịch chuyển theo dòng vốn này và kèm theo đó là sự gia tăng nhu cầu nhà 

ở tại khu vực có đầu tư nguồn vốn FDI. Rủi ro tỷ giá sẽ tác động tới các doanh nghiệp BĐS thông 

qua tác động tới khả năng quyết định đầu tư vào bất động sản của các chuyên gia nước ngoài. 

 Rủi ro về luật pháp: Các chính sách có tác động trực tiếp như thuế, ngân hàng, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản mới sửa đổi... đều ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh 

doanh địa ốc. IDJ tin tưởng với những sự thay đổi mới sẽ là động lực và cơ hội để IDJ vươn lên 

tiếp tục dẫn đầu thị trường condotel Việt Nam. 

 Rủi ro khác: Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do 

hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch 

bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít 

khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của IDJ. 

 Rủi ro đặc thù ngành Bất động sản: 

 Rủi ro trong quá trình giải phóng mặt bằng: Giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ 

của dự án, bên cạnh đó là những chi phí phát sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. 

Các dự án của IDJ có nguồn gốc là đất đấu giá, pháp lý đầy đủ và đã được nhà nước thực hiện 

giải phóng mặt bằng. 

 Rủi ro về hạ tầng và môi trường quanh dự án: Những nơi có cơ sở hạ tầng yếu kém và ô 

nhiễm môi trường, thiếu thốn tiện ích... có thể làm giảm giá trị khai thác của dự án, thậm chí ế 

hàng và ngược lại. Với những bài học rủi ro về hạ tầng từ khi còn làm tổng thầu các dự án lớn, 

IDJ luôn lựa chọn nhưng khu vực tiềm năng về vị trí, hạ tầng nhất để phát triển dự án. 

 Rủi ro về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn hay mất cân đối cung cầu: Việc có quá nhiều đối thủ 

sẽ có khả năng làm cung vượt cầu dẫn đến kết quả kinh doanh kém do giá bất động sản giảm, 

thậm chí là ế hàng. Các đối thủ của IDJ hiện đang có sẵn các dự án đi vào hoạt động và chịu rủi 

ro từ dịch bệnh, đây có thể là một yếu tố thể hiện rõ “Trong nguy có cơ” với IDJ. Bên cạnh đó 

các thị trường IDJ phát triển đều là các thị trường tỉnh lẻ, mức độ cạnh tranh thấp. 

 Rủi ro về kiến trúc phong thủy: Thiết kế bất động yêu cầu sự cân bằng giữa ngũ hành và tư 

tưởng tôn giáo trong dự án là yếu tố cá biệt rất được quan tâm khi đầu tư kinh doanh bất động sản 

tại các quốc gia phương Đông. Tại IDJ, việc thiết kế được pha trộn giữa nhiều tư tương trong đó 

chủ đạo là triết lý Phật giáo, dung hòa giữa yếu tố văn hóa, lịch sử và thiết kế đương đại để tạo 

sản phẩm với nét riêng phù hợp với nhu cầu khách hàng. 

 Rủi ro về năng lực tài chính: IDJ luôn đề cao rủi ro về năng lực tài chính của công ty, việc 

này thực hiện qua kế hoạch phân bổ vốn cho dự án. Với các dự án trọng điểm, IDJ luôn duy trì 

mức dự phòng rủi ro để tránh trường hợp nguồn cung cấp vốn cho dự án gặp vấn đề khiến dự án 

bị trì hoãn. Để giảm thiểu rủi ro vốn, IDJ phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á 

Thái Bình Dương để phát hành các gói trái phiếu IBond với lãi suất cố định 13%/năm. 
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 Rủi ro về ý tưởng sản phẩm hay định vị phân khúc thị trường không phù hợp: Mặc dù là nhà 

thầu chuyên về Bất động sản, IDJ lại sở hữu một phòng ban phát triển sản phẩm với những nhiệm 

vụ như nghiên cứu thị trường, marketing và PR cho các sản phẩm bất động sản. Điều này dẫn đến 

IDJ luôn có được nghiên cứu khả thi bài bản cho dự án và phân khúc hàng hóa. 

 Rủi ro về năng lực quản lý dự án: Để quản lý dự án IDJ thực hiện thuê các nhà thầu chất 

lượng cho từng lĩnh vực trong dự án, các cái tên đó là Coteccon, Delta, Ricon, Vinaconex 2…. 

Điều này giúp IDJ tránh rủi ro về chất lượng, tiến độ và cả phát sinh chi phí cho dự án nếu như đội 

ngũ quản lý dự án không đủ năng lực. 

 Rủi ro về năng lực vận hành bất động sản hay hậu mãi: Đa phần chủ đầu tư chưa từng có 

kinh nghiệm vận hành tòa nhà hoặc không có quy trình quản lý chuyên nghiệp nhưng họ vẫn chi 

phối hoạt động này. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ không đạt yêu cầu hoặc sai quy định, 

chưa khai thác hết tiềm năng của tài sản và hiệu quả kinh doanh của bất động sản cũng không cao. 

 

II.    TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1.     Tình hình hoạt động kinh doanh: 

Tiếp nối những thành công trong chiến lược kinh doanh đột phá năm 2019, năm 2020 IDJ 

tiếp tục nắm bắt chính xác những cơ hội của thị trường bất động sản bằng sự nhạy bén, định hướng 

và phát triển những phân khúc mới, những sản phẩm mới, những chính sách bán hàng hiệu quả đã 

đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty. IDJ ghi nhận tổng doanh thu tăng trưởng theo tỷ lệ 

CAGR tích cực với mức 19%/năm trong giai đoạn 2018-2020 chủ yếu nhờ sự chuyển dịch mạnh 

mẽ trong lĩnh vực phát triển bất động sản dựa trên nền tảng kinh nghiệm khi đã là tổng thầu các dự 

án BĐS lớn trong năm 2018-2019. Năm 2020, doanh thu hoạt động xây dựng giảm 62% so với 

năm 2019 nhưng IDJ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ các Dự án Bất động sản do công ty làm chủ 

đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 256 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% tổng doanh thu 

cả năm 2020. 

Mảng kinh doanh BĐS sẽ là 

động lực tăng trưởng của IDJ 

trong giai đoạn tiếp theo. Trong 

năm 2020, mảng kinh doanh 

BĐS đóng góp 90% tổng lợi 

nhuận gộp của IDJ, mảng xây 

dựng chỉ còn đóng góp 10% tổng 

lợi nhuận gộp. Biên lợi nhuận 

gộp mảng kinh doanh BĐS cũng 

cao hơn rất nhiều so với mảng 

xây dựng (40% so với 9% trong 

năm 2020).  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 So sánh (%) 

1 Doanh thu thuần 465.344 410.721 88,26 

2 
Giá vốn hàng bán + CP tài chính 

+ CP bán hàng + CP QLDN 
373.468 333.098 89,19 

3 Lợi nhuận trước thuế 91.876 99.486 108,28 

4 Lợi nhuận sau thuế 73.500,8 78.759 107,15 

 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu của IDJ chưa đạt được như kỳ 

vọng khi thực hiện ghi nhận doanh thu từ các Dự án đang triển khai. Tuy nhiên trên tinh thần phát 

huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2020 bằng việc quản lý chi phí chặt chẽ, 

IDJ đã đạt được kết quả lợi nhuận tích cực khi vượt 7% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Một số điểm 

mạnh trong việc phát triển và phân phối dự án của của IDJ: 

- Các nhà thầu thi công dự án của IDJ đều là những đơn vị uy tín và có năng lực thi công tốt, 

đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta, CTCP Đầu 

tư Xây dựng Ricons, Coteccons, … 

- Chính sách bán hàng thông minh, linh hoạt và cực kỳ hấp dẫn với các nhà đầu tư. Đặc biệt 

như dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, tiến độ thanh toán của NĐT lên tới 30 năm, 

50% giá trị căn hộ có thể được ân hạn nợ gốc vô thời hạn. Chủ đầu tư công bố chính sách cam 

kết cho thuê cực ưu đãi cho nhà đầu tư lựa chọn: 1) Cam kết lãi suất 12%/năm tròng vòng 5 

năm, từ năm thứ 6 trở đi KH được hưởng 80% lợi nhuận từ chương trình cho thuê; 2) Ủy thác 

quản lý vận hành căn hộ và hưởng 80% lợi nhuận từ khai thác cho thuê. 

Thị trường bất động sản 2021 dự đoán có nhiều ‘điểm sáng’, IDJ tin rằng với những chiến 

lược, sứ mệnh mà IDJ lựa chọn, IDJ sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với dự án quy 

mô phòng, đồng thời kiến tạo những biểu tượng dẫn dắt dẫn dắt những thị trường IDJ có dự án. 

2.     Tổ chức và nhân sự 

 

Danh sách ban điều hành và Kế toán trưởng tính đến thời điểm 31/12/2020 

a.     Ông Hán Kông Khanh – Chủ tịch HĐQT: 

Họ và tên : Hán Kông Khanh 

Ngày tháng năm sinh : 27/10/1975 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Khoa học Quản lý 
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Quá trình công tác 

- 2015 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí 

Việt; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Cotana; 

- 2018 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hồng Hà Việt 

Nam;  Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình 

Dương; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; 

- 2019 - Nay: Trưởng BKS CTCP Chứng khoán Trí việt TVB; 

Trưởng BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana; Thành viên HĐQT 

CTCP IDJ Việt Nam; 

- 04/2020 - Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu 

đang nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

b.     Ông Nguyễn Quang Huy – Quyền Tổng Giám đốc 

 

Họ và tên : Nguyễn Quang Huy 

Ngày tháng năm sinh : 14/07/1982 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

- 2004-2009: Trợ lý Kiểm toán – Kiểm toán viên phó Giám đốc 

kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; 

- 2009-2010: Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp Công ty cổ phần 

Chứng khoán VNDirect; 

- 2010-2011: Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp Công ty cổ phần 

Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – CN Miền Bắc; 

- 2011-2015: Giám đốc phê duyệt tín dụng, Giám đốc chi nhánh 

lưu động Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; 

- 2015-2016: Giám đốc tài chính Tập đoàn Mavin Austfeed; 

- 2016-2017: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy; 

- 2017-nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn APEC; 

- 05/2020-nay: Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ 

Việt Nam; thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu 

Á Thái Bình Dương. 

Số lượng cổ phiếu 

đang nắm giữ 
: 0 cổ phần 
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c.     Bà Lã Thị Quy – Kế toán trưởng: 

 

Họ và tên : Lã Thị Quy 

Ngày tháng năm sinh : 04/07/1982 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán - Đại học Tài chính - Kế toán 

Quá trình công tác 

- Từ năm 2004 - 2007: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Kiểm 

toán Deloitte; 

- Từ năm 2007 - 2009: Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính DN – Công 

ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Từ 08/2009 - 11/2015: Kế toán trưởng, phụ trách tài chính Công 

ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; 

- Từ năm 2011 - 2013: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng 

khoán Châu Á - Thái Bình Dương; 

- Từ năm 2012 – Nay: Trưởng BKS CTCP Đầu tư Châu Á – Thái 

Bình Dương; 

- Từ năm 2015 – Nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; 

- Từ năm 2018 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt 

Nam. 

Số lượng cổ phiếu 

đang nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 

STT Phòng ban Số lượng nhân sự 

1 Hội đồng Quản trị 05 

2 Ban Tổng Giám đốc 03 

3 Ban Kiểm soát 03 

4 Ban Trợ lý 05 

5 Khối Đầu tư 15 

6 Khối Kế hoạch Kỹ thuật 07 

7 Phòng PR & Marketing 04 

8 Phòng Kinh doanh 02 

9 Phòng Kế toán 09 

10 Phòng Hành chính Nhân sự 04 

11 Phòng Mua hàng 03 
 

 

Page 13  



 

 

 
 

Báo cáo thường niên 2020 – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 

 

 

STT Phòng ban Số lượng nhân sự 

12 Sale Admin 02 

13 Kỹ thuật vận hành 04 

14 Dự án Nông nghiệp 05 

15 Dự án Diamond Park Lạng Sơn 08 

16 Dự án Mandala Wyndham Hải Dương 05 

17 Dự án Mandala Wyndham Mũi Né 11 

 

3.     Tình hình thực hiện các dự án: 

 Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn 

Tổng giá trị đầu tư : 1.580 tỷ đồng 

Quy mô : 55.432 m2 

Địa chỉ : 
Quốc lộ 1A, thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn 

Giấy phép xây dựng : Số 02/GPXD ngày 10/03/2020 

Hoàn thành : Quý III/2021 

Loại hình phát triển : Shophouse, Condotel, Trung tâm thương mại 

 

 Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư 

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn là tiêu điểm đẳng cấp và sôi động nhất trên thị 

trường bất động sản Lạng Sơn trong năm 2020, được thị trường đánh giá là kênh đầu tư đầy 

tiềm năng với tính pháp lý chắc chắn, vị trí đắc thiết kế ấn tượng, tốc độ thi công thần tốc. 

Nhà thầu thi công dự án là các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường như: Công ty Cổ phần 

CDC Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội, Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Xây dựng CIC Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Fuhucons, Tổng Công ty Xây dựng 

Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Licogi13. 

Với quy mô 5,5ha, Diamond Park là tổ hợp Shophouse, cùng 4 tòa nhà cao tầng với khoảng 

2.000 căn hộ. Năm 2019-2020, IDJ triển khai dự án giai đoạn 1 với việc triển khai bán và thi 

công đồng loạt 229 căn shophouse. Giá bán Shophouse thấp nhất là 30 triệu/m2 đất, giá bán 

cao nhất đối với sản phẩm Shophouse Premium là 70 triệu/m2 đất, đưa tổng doanh thu dự kiến 

lên tới 1.200 đến 1.500 tỷ đồng. Đến nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện giai đoạn 1, 

bàn giao lại cho nhà đầu tư. 

Giai đoạn 2 của dự án Diamond Park, IDJ triển khai xây dựng và bán hàng 4 tòa chung cư, 

với khoảng gần 2.000 căn hộ, tổng mức đầu dự kiến gần 1.200 tỷ. Với giá bán căn hộ được 

định vị từ 20 - 25 triệu/m2, tổng doanh thu dự án dự kiến từ 1.600 – 2.000 tỷ đồng. Dự kiến 

dự án được triển khai trong khoảng thời gian từ 2021 – 2023. 
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 Hình ảnh dự án 

 
 

  

 

 Dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương 

 

Tổng giá trị đầu tư : 250 tỷ đồng 

Quy mô : 1.540 m2, 1 tòa, 15 tầng, 250 căn 

Địa chỉ : Ngã tư Lê Thanh Nghị, Yết Kiêu 

Giấy phép xây dựng : 124/GPXD-SXD ngày 06/12/2019 

Khởi công : Quý IV/2019 

Hoàn thành : Quý II/2021 

Loại hình phát triển : Trung tâm thương mại, Condotel, Officetel 

 

 Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư 

APEC Mandala Wyndham Hải Dương được khẳng định là một công trình biểu tượng, 

là dự án thương mại đầu tiên nằm tại trung tâm Hải Dương, sở hữu vị trí đắc địa, thuận lợi 

cho giao thương và di chuyển, là tổ hợp khách sạn, officetel và trung tâm thương mại, 

officetel là sự kết hợp giữa văn phòng và căn hộ năm sao, với loại hình đặc biệt này đã tạo 

ra cơn sốt đầu tư tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhà thầu xây dựng dự án là Công ty cổ phần 

Xây dựng số 2. 
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Cung cấp ra thị trường 303 sản phẩm (bao gồm: shop center, condotel, officetel), giá bán 

định vị ở mức 23,5 – 25 triệu/m2 cho sản phẩm căn hộ, 35 - 50 triệu/m2 cho sản phẩm shop 

thương mại đưa tổng doanh thu dự án lên khoảng 350 - 400 tỷ đồng.  

Với vị trí và thiết kế nổi bật, dự án được xây dựng bởi tổng thầu CDC luôn đảm bảo tiến 

độ và chất lượng thi công, được vận hành bởi Wyndham Group...tất cả sẽ tạo nên một dự án 

thương mại đẳng cấp đầu tiên của Hải Dương. 

Tháng 12/2019, Dự án được khởi công. Đên ngày 11/8/2020: Cất nóc dự án. Dự án đang 

trong quá trình hoàn thiện, dự kiến Quý II/2021 bàn giao cho nhà đầu tư và đi vào sử dụng. 

 Hình ảnh dự án 

 

  

  

 

 Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né 

 

Tổng giá trị đầu tư : 1.503 tỷ đồng 

Quy mô : 4,5 ha, 4 tòa, 25 tầng, 2912 căn 

Địa chỉ : DT716, Xã Hòa Thắng, TP Phan Thiết, T.Bình Thuận 

Giấy phép xây dựng :  Số 19/GPXD ngày 02/03/2020 

Khởi công : Quý I/2020 

Hoàn thành : Quý III/2022 

Loại hình phát triển : Condotel 
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APEC Mandala Wyndham Mũi Né là dự án đầu tiên đánh dấu thương hiệu IDJ trên bản đồ 

bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Dự án được đánh giá là một tuyệt tác nghỉ dưỡng 5 sao Quốc 

tế dẫn dắt tại thị trường Bình Thuận, hội tụ tất cả những giá trị vàng về đầu tư. Cung cấp ra ngoài 

thị trường 2.912 căn hộ khách sạn với điểm nhấn là thiết kế khác biệt, đầy sáng tạo mang đậm 

nét văn hóa Champa đương đại cùng hệ thống 129 tiện ích quốc tế vượt trội được quản lý, vận 

hành bởi Wyndham Group (TOP 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới), dự án đã thu 

hút sự quan tâm rất lớn của thị trường và khách hàng.  

Nhà thầu thi công dự án là 2 đơn vị xây dựng có uy tín, chất lượng cao: Công Ty TNHH Tập 

Đoàn Xây Dựng DELTA, CTCP Đầu tư Xây dựng RICONS. 

Với tổng số hơn 3.000 sản phẩm (trong đó có 2.912 căn hộ và khoảng 50 căn Shop), giá bán 

trung bình 29 triệu/m2 (giá giao dịch hiện tại trên thị trường là 34 triệu/m2), đưa tổng doanh thu 

dự kiến khoảng trên 3.000 tỷ đồng. Hiện tại, có gần 1.900 căn được giao dịch thành công với 

doanh số gần 1.900 tỷ đồng.  

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng tốt nhất, đưa dự án vượt tiến độ, dự kiến hoàn thành vào 

Quý II năm 2022, IDJ đã lựa chọn 2 tổng thầu lớn là Ricons - Cotecons và Delta song song triển 

khai thi công dự án và kết hợp với nhiều đơn vị tầm cỡ thế giới và Việt Nam tham gia thiết kế 

nội thất dự án như: Kaze, Zoo, Gema, ... 

Tháng 02/2020, Dự án được khởi công. Đến ngày 17/12/2020: Cất nóc dự án. Dự án đang 

trong quá trình hoàn thiện, dự kiến Quý III/2022 bàn giao cho nhà đầu tư và đi vào sử dụng. 

 Hình ảnh dự án 

  

  
 

 

Page 17  



 

 

 
 

Báo cáo thường niên 2020 – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 

 

 

 Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên 

 

Tổng giá trị đầu tư : 1.000 tỷ đồng 

Quy mô : 4.514,5 m2, 1 tòa, 29 tầng, 1.209 căn 

Địa chỉ : 
Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

Khởi công : Quý I/2021 

Hoàn thành : Quý II/2023 

Loại hình phát triển : Shop thương mại và Condotel 

 

 Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư 

Hiện nay, dự án APEC Mandala Grand Phú Yên đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục 

pháp lý dự án, điều chỉnh quy hoạch thiết kế trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xin cấp 

Giấy phép xây dựng. 

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên nằm trong chuỗi dự án phát triển bất động sản 

nghỉ dưỡng của IDJ tọa lạc tại đại lộ Hùng Vương, trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

Dự đoán tiềm năng to lớn của thị trường du lịch nghỉ dưỡng Phú Yên, IDJ dự kiến thiết kế tổ 

hợp thương mại và căn hộ khách sạn 29 tầng, cung ra thị trường khoảng 1.300 phòng khách 

sạn 5* với thiết kế mang âm hưởng Champa đương đại.  

Với quy mô như vậy, dự kiến tổng doanh thu dự án lên tới 1.200 tỷ đồng (với giá bán dự 

kiến từ 28 đến 32 triệu/m2). Hiện tại, dự án đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế và các thủ 

tục pháp lý về xây dựng, dự kiến triển khai từ Quý I/2021 đến năm 2023. 

 Hình ảnh dự án 
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 Các dự án đang triển khai khác 

APEC Dubai Tower Ninh Thuận với quy mô 2,2ha, gồm 3 tòa với hơn 3.000 căn hộ khách 

sạn 5* được thiết kế bởi đơn vị Humpreys and Partners (đơn vị thiết kế hàng đầu của Mỹ). Với 

vị trí vàng tại trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, bên cạnh biển Ninh Chữ, cùng với 

thiết kế tuyệt hảo, sản phẩm được thiết kế thông minh, Apec Dubai Tower dự kiến sẽ là sức hút 

lớn đối với thị trường bất động sản Ninh Thuận trong thời gian tới. Hiện tại, IDJ đang triển khai 

công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến, dự án được triển khai thành 3 giai đoạn từ năm 

2021 - 2023. 

APEC Infinity Tower Thái Nguyên tọa lạc tại trung tâm kinh tế và hành chính của thành 

phốThái Nguyên, với quy mô 4.500 m2. Tổ hợp gồm tòa nhà chung cư khoảng 200 căn hộ và 40 

lô shophouse. Thiết kế căn hộ thông minh, linh hoạt phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ cho 

chuyên gia nước ngoài thuê căn hộ tại TP. Thái Nguyên đang phát triển mạnh. Dự án đang trong 

giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai từ 2021-2023 và sẽ mang về doanh thu 

khoảng 500 tỷ đồng. 

 Tổng thầu xây dựng cho các dự án Bất động sản 

 Dự án Royal Park Bắc Ninh (Đã hoàn thành) 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương- Bắc Ninh 

- Vị trí: Đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh 

- Diện tích lô đất: 0,7 ha 

- Quy mô dự án:  

 Loại hình đầu tư: căn hộ chung cư, khách sạn và shophouse. 

 1 tòa nhà 7 tầng, 1 tòa 18 tầng 

 Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.951 m2 

 Cung cấp ra thị trường 671 căn hộ, chung cư và shophouse. 
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 Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang (Đang thực hiện) 

- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

- Vị trí: Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang 

- Diện tích lô đất: 8.928 m2 

- Quy mô dự án:  

 Loại hình đầu tư: căn hộ, khách sạn, shophouse, văn phòng cho thuê 

 2 tòa nhà 29 tầng 

 Tổng diện tích sàn xây dựng: 111.763 m2 

 OTC 8A: 497 căn hộ + 10 shophouses, OTC 5: 391 căn hộ + 20 shophouses 

  

  

 Dự án Apec Royal Park Huế (Đang thực hiện) 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần APEC Land Huế 

- Vị trí: Khu B, Đô Thị Mới An Vân Dương, Hương Thủy, TP. Huế 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 10.000 tỷ đồng 

- Diện tích đất: 347.000 m2 

- Đơn vị giám sát: APAVE – Pháp 

- Thời gian khởi công: 2014 

- Dự kiến hoàn thành: 2022 

- Quy mô dự án: 
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 Loại hình sản phẩm: Khu đô thị mới với tổ hợp tòa chung cư, biệt thự vườn, các tổ hợp 

tiện ích tổng khu; 

 1.000 căn nhà đủ loại: nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự; 10 tòa chung cư 

(với khoảng 3.000 căn hộ); 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 tòa trung tâm thương mại hỗn hợp. 

        

       

 

 Dự án Apec Royal Park Huế (Đang thực hiện) 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

- Vị trí: Đại lộ Hùng Vương – Tuy Hòa – Phú Yên 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 tỷ đồng 

- Diện tích đất: 10.570 m2 

- Loại hình sản phẩm: Condotel & Shophouse 

- Đơn vị thiết kế: A – Studio 

- Đơn vị quản lý: Wynham Hotel Group 

- Thời gian khởi công: Quý III/2019 

- Dự kiến hoàn thành: Quý II/2021 

- Quy mô dự án:  

 Số tầng: 28 tầng nổi 

 Số lượng sản phẩm: 72 căn shophouse, 956 căn condotel và 4 tầng TTTM 

 Diện tích trung bình mỗi sản phẩm: 20, 30, 40, 60 m2 
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 Dự án KCN nhỏ và vừa APEC Đa Hội (Đang thực hiện) 

- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

- Vị trí: Châu Khê, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

- Diện tích đất: 34,5 ha 

- Loại hình đầu tư: khu công nghiệp kết hợp làng nghề mới 

- Đơn vị thiết kế: Architecture Construction and Sustainable Development JSC 

- Tổng giá trị đầu tư: 610 tỷ đồng 
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 Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn (Chuẩn bị thực hiện) 

- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 

- Vị trí: 85 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

- Diện tích lô đất: 5.701 m2 

- Quy mô dự án:  

 Loại hình đầu tư: căn hộ, khách sạn, shophouse 

 29 tầng + 2 hầm 

 Tổng diện tích sàn xây dựng: 70.166 m2 

 594 căn hộ 

  

 

 Dự án Tổ hợp Khách sạn, Khu thương mại, Căn hộ du lịch Dubai Towers (Chuẩn bị 

thực hiện) 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư DUBAI 

- Vị trí: Đường Yên Ninh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận 

- Tổng diện tích đất, mặt nước, mặt bằng: 22.000 m2 

- Đơn vị thiết kế: A – Studio 

- Đơn vị quản lý: Wynham Hotel Group 

- Thời gian khởi công: Tháng 6/2019 

- Dự kiến hoàn thành: Tháng 12/2021 

- Mô tả dự án: 

 Tổng diện tích sàn xây dựng: 228.320 m2 

 Bao gồm 2 tòa tháp, 1 tòa có chiều cao 45 tầng, và một tòa 39 tầng (với 05 tầng đế) 20.000m2 

sàn TTTM Apec Center  

 Số lượng sản phẩm: 3.422 phòng 
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 Xử lý chất thải sinh hoạt rắn và các vấn đề về môi trường 

Bên cạnh mảng hoạt động chính là tổng thầu xây dựng và phát triển bất động sản, Công ty chú 

trọng vào các hoạt động xử lý chất thải sinh hoạt rắn. Đứng trước thực trạng môi trường và ý thức 

của cộng động, IDJ nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vì xã hội. Cụ thể mục 

tiêu, IDJ tập trung vào việc xây dựng hiệu quả nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt rắn đi kèm cam 

kết phát triển bền vững cùng tỉnh An Giang. Hiện tại Công ty đang tham gia sơ tuyển hai dự án 

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt rắn cụm Phú Tân và Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt rắn Thành 

phố Châu Đốc tại tỉnh An Giang với công suất tương ứng là 120 và 195 tấn/ngày.đêm. Các nhà 

máy của IDJ tập trung mạnh vào việc tái chế, hạn chế phí phạm nguồn tài nguyên. Bên cạnh đó là 

áp dụng công nghệ tiến tiến để giảm thiểu tác đông thứ cấp tới thị trường. 

Tên dự án 
Nhà máy xử lý chất thải sinh 

hoạt rắn cụm Phú Tân 

Nhà máy xử lý chất thải sinh 

hoạt rắn thành phố Châu Đốc 

Mục tiêu 
Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý chất thải rắn thải không độc 

hại; Tái chế phế liệu 

Công suất thiết kế 120 tấn/ngày.đếm 195 tấn/ngày.đêm 

Tổng mức vốn 

đầu tư dự kiến 
79 tỷ đồng 141 tỷ đồng 

Nhân sự 
Nhân sự được Công ty tài trợ tiền tham gia các khóa học đào tạo xử lý 

vấn đề mối trường 

Công nghệ 

 Công nghệ đốt chất thải sinh hoạt rắn 

 Công nghệ đốt rác phát điện 

 Công nghệ chế biến phân compost 

 Công nghệ tái chế hạt nhựa 

 Công nghệ sản xuất gạch không nung 

 Công nghệ xử lý khí sau đốt 

 Công nghệ xử lý nước rỉ rác 

 Công nghệ sấy rác trước khi đốt 

 

4.    Tình hình tài chính 

a.    Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 2019 2020 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.389.695.428.854 2.455.334.944.743 76,68% 

Doanh thu  378.184.672.461 410.720.724.219 8,60% 

Thuế và các khoản phải nộp 8.767.646.291 19.933.982.781 127,36% 

Lợi nhuận trước thuế 36.582.063.624 99.486.231.963 171,95% 

Lợi nhuận sau thuế 29.083.050.443 78.758.595.196  170,81% 
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

 

1,16 

0,44 

 

1,30 

0,33 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 

 

0,76 

3,15 

 

0,63 

3,86 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

+ Vòng quay tổng tài sản 

 

0,51 

0,25 

 

0,30 

0,21 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

0,08 

0,09 

0,02 

0,10 

 

0,19 

0,20 

0,03 

0,21 

 

5.     Cơ cấu cổ đông 

 

Khối lượng cổ phiếu đã phát hành và niêm yết 65.200.000 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu 

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 65.200.000 cổ phiếu 

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

 

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông của IDJ được tính dựa trên danh sách chốt gần nhất ngày 

30/03/2021 như sau: 

 

STT Thành phần SL cổ đông Số CP nắm giữ 
%/SL CP 

phát hành 

I 

Cổ đông trong nước 5.006 63.527.350 97,43 

Tổ chức 16 19.825.800 30,41 

Cá nhân 4.990 43.701.550 67,02 

II 

Cổ đông nước ngoài 10 1.672.650 2,57 

Tổ chức 2 18.600 0,03 

Cá nhân 8 1.654.050 2,54 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0 

IV TỔNG CỘNG 5.016 65.200.000 100 
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 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Năm 2020, IDJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin như sau:  

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 32.600.000 cổ phiếu 

- Giá chào bán cho cổ đông: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Thời gian chào bán: Quý IV/2020-Quý I/2021 

- Tỷ lệ thực hiện quyền:  1:1 

- Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 65.200.000 cổ phiếu 

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 652.000.000.000 đồng 

6.     Báo cáo tác động đến xã hội 

6.1   Chính sách liên quan đến người lao động 

Chế độ làm việc: 

- Mức lương bình quân toàn Công ty năm 2020 là: 22.680.000 đồng/người/tháng, tăng trưởng 

65,5% so với năm 2019 (13.700.000). 

- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hoặc bảy theo giờ hành chính tùy tính chất công 

việc. 

- Chính sách lương, thưởng của Công ty theo các quy định hiện hành. 

 Bố trí về lao động: 

 - Sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, xác định lại chức năng quản lý giảm các đầu mối chỉ đạo 

 - Xây dựng chỉ tiêu công việc cho nhân viên từng phòng ban, thuyên chuyển một số lực lượng 

lao động từ phòng ban này sang phòng ban khác trong cùng một Khối để hỗ trợ nhau rộng hơn các 

mảng công việc chuyên môn. 

Tuyển dụng lao động 

 Ưu tiên tuyển dụng nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn cao đã đào tạo vào làm 

việc được ngay, trường hợp không thể tuyển được nhân sự có kinh nghiệm, công ty sẽ có những biện 

pháp bổ sung thay thế bằng việc xây dựng các chương trình thực tập sinh và tăng cường đào tạo nội 

bộ để nâng cao trình độ nhân viện hiện tại và đạo tạo cán bộ nguồn cho các phòng ban. 

Chính sách đối với người lao động 

- Thực hiện trả lương, trả thưởng theo mức độ hoàn thành, mức độ phức tạp của công việc đã 

được Tổng giám đốc và HĐQT quy định. 

- Thực hiện đóng BHXH, mua BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ, chính sách Nhà 

nước. 

- Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, trang bị BHLĐ cho người lao động. 

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ khác với người lao động theo quy định của Nhà 

nước. 
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6.2    Trách nhiệm đối với cộng đồng 

IDJ luôn xem trách nhiệm với Xã hội và cộng đồng là một triết lý. Mỗi một Cán bộ nhân viên 

IDJ luôn thắp trong mình một ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, sự tận tâm khi tham gia các hoạt 

động Xã hội. 

Siêu thị 0 đồng 

Để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, tập đoàn APEC 

đã mở siêu thị 0 đồng mang tên “Siêu thị hạnh phúc” nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu 

yếu phẩm cho người nghèo trong đại dịch. Siêu thị  hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ: nhân 

sự, địa điểm và phục vụ tại chỗ. Các kệ hàng được xếp đầy gạo, trứng, dầu ăn, muối, đường, quần 

áo, dầu gió,... và những nhu yếu phẩm khác. “Siêu thị hạnh phúc” 0 đồng được triển khai ở nhiều 

tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Huế, Bình Thuận, 

Yên Bái, ... 

Quỹ khai trí hoạt động mạnh mẽ 

Với phương châm phát triển bền vững, vì một Xã hội khai sáng, “Quỹ Khai trí” của Công ty 

tiếp tục triển khai các chương trình thiện nguyện, tổ chức “Lớp học hạnh phúc” nhằm mang đến 

không gian chia sẻ trí thức – chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 

khuyết tật, mang trong mình tình yêu lớn với sách. Tại đây, các bạn nhỏ được chia sẻ định hướng 

trong tương lai, kết bạn giao lưu, chia sẻ cơ hội học tập và tham gia các cuộc thi phát huy khả 

năng sáng tạo như nhảy, vẽ tranh, … 

Hoạt động phóng sinh 

Hoạt động phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tại Công ty. Có thể chỉ là cứu giúp 

cho một vài chú chim nhỏ nhưng hành động ấy lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn: Nhắc nhở 

chúng ta sống hài hòa và biết ơn với thiên nhiên; Đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thương trong 

tâm mỗi người. Chỉ cần sống tốt, trời xanh ắt tự an bài. 

Các hoạt động thiện nguyện khác 

Các phòng ban trong Công ty còn tổ chức các buổi về thăm hỏi, tặng quà, tại các bệnh viện, 

khích lệ tinh thần để người bệnh nghèo chiến thắng bệnh tật. 

 

III.    BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1.     Đánh giá tình hình chung năm 2020 

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-

19. Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. 

Năm 2020 là một năm “khai tử” đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động 

sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản giao dịch sàn chứng khoán vẫn thể hiện sự tăng trưởng về 

lợi nhuận nhưng dòng tiền kinh doanh lại “âm”. Dịch Covid-19 đã khiến cho các doanh nghiệp 

bất động sản gặp khó khăn về dòng tiền bởi việc tổ chức mở bán dự án bị hoãn liên tục và nhu 

cầu thị trường sụt giảm mạnh. 
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Trong suốt gần 3 quý đầu của năm, việc triển khai, mở bán, ra mắt dự án… của nhiều doanh 

nghiệp bất động sản phải dừng, hoãn hoặc thậm chí đóng cửa. Dịch bệnh cũng khiến nguồn tài chính 

của khách hàng khó khăn hơn. Tiền mặt được tập trung để phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Việc 

hạn chế tập trung đông người, di chuyển qua lại… đều ảnh hưởng đến sức mua bất động sản. Cùng 

đó, nhiều nhân viên bán hàng trong lĩnh vực này thất nghiệp hoặc phải chuyển nghề. Báo cáo của 

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cũng cho thấy, ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc chỉ giữ lại khoảng 50% cán bộ, nhân viên để duy 

trì hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 80% sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa hoặc tạm ngừng 

hoạt động, không phát sinh giao dịch, nhiều cá nhân môi giới thất nghiệp, … 

Tuy nhiên, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp bất động sản “tăng tốc” để hoàn 

thành những chỉ tiêu kinh doanh được đề ra. Đó cũng là một những lý do chính khiến thị trường bất 

động sản có xu hướng sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng. Cùng đó, niềm tin của các nhà 

đầu tư cũng tạo động lực thúc đẩy thị trường phát triển. 

Nắm trong tay các dự án đẳng cấp như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né - Top 10 khách sạn 

lớn nhất châu Á với gần 3.000 căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao tại Bình Thuận đã cất nóc; Apec Diamond 

Park Lạng Sơn với dãy shophouse triệu đô đang tiến hành bàn giao; Apec Mandala Wyndham Hải 

Dương, dự án Dubai Ninh Thuận; KCN Điềm Thụy Thái Nguyên… 

Năm 2020, Công ty đẩy mạnh triển khai việc thi công đồng loạt các dự án. Với phương châm 

cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng, Công ty lựa chọn các đối tác thiết kế, 

nhà thầu tư vấn giám sát dự án, nhà thầu thi công hay đơn vị vận hành. Có thể kể đến các đơn vị 

thiết kế hàng đầu như Kume, Zoo, Kaze, HBA… các nhà thầu như Ricons, Vinaconex, Delta; đơn 

vị vận hành Wyndham… mang đến chất chất lượng đẳng cấp cho các công trình. 

Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né –được đánh giá là một tuyệt tác nghỉ dưỡng 5 sao 

Quốc tế dẫn dắt tại thị trường Bình Thuận, hội tụ tất cả những giá trị vàng về đầu tư. Bằng những 

thiết kế khác biệt, đầy sáng tạo với cấu trúc giật cấp mang đậm nét văn hóa Cham – pa đương đại 

của Bình Thuận cùng hệ thống 129 tiện ích quốc tế vượt trội được quản lý, vận hành bởi Wyndham 

Group (TOP 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới), dự án đã thu hút sự quan tâm của đông 

đảo các nhà đầu tư. Tính đến nay, số lượng căn hộ đã bán ra đạt gần 2.700 căn, chiếm 90% quỹ hàng. 

Dự án có tổng giá trị đầu tư dự kiến 1.506 tỷ đồng, trên diện tích 4,5 ha, được khởi công từ quý 

I/2020 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2022, nhắm tới phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với dự 

kiến cung cấp 2.912 căn hộ và khoảng 50 căn shophouse. 

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn – tiêu điểm đẳng cấp và sôi động nhất trên thị trường 

bất động sản Lạng Sơn với phân khúc Shophouse, được đánh giá là kênh đầu tư đầy tiềm năng được 

chứng minh qua lượng sản phẩm phân phối đến thị trường với tính pháp lý chắc chắn, tạo dựng niềm 

tin cho các nhà đầu tư đã đầu tư vào phân khúc này. Dự án cung cấp ra thị trường hơn 200 căn 

shophouse, hiện tại đã phân phối được 2/3 số lượng cung cấp. Năm 2020, Dự án APEC Diamond 

Park Lạng Sơn đã hoàn thành việc xây dựng và tiến hành bàn giao cho các khách hàng. 
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Dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương Tại Hải Dương, Công ty dự kiến xây dựng 

dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với quy mô 1 tòa nhà 15 tầng, cung cấp 250 

căn hộ với tổng vốn đầu tư 203 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2021. 

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên – nằm trong chuỗi dự án phát triển bất động sản 

nghỉ dưỡng của tập đoàn APEC tại Phú Yên, tọa lạc bên góc đường Hùng Vương và Nguyễn Hữu 

Thọ, thành phố Tuy Hòa, được thiết kế kiến trúc “vòm cuốn – đặc trưng của kiến trúc Champa 

được đưa vào một cách tinh tế, thể hiện sự hài hòa cân đối và hoàn mỹ. Công ty triển khai dự án 

shop thương mại và condotel với một tòa nhà 29 tầng, trên diện tích khu đất hơn 4.500 m2, tổng 

vốn đầu tư dự kiến là 1.000 tỷ đồng. Dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý về xây dựng, dự kiến triển khai bán hàng vào quý II/2021 

IDJ cũng đang tạo ra một mô hình kinh doanh khác biệt và độc đáo trên thị trường BĐS tại 

Việt Nam. Ban lãnh đạo IDJ đã xây dựng đội ngũ nhân sự sáng tạo bên trong, để tạo ra năng lực 

triển khai nhanh, mạnh mẽ và luôn đưa ra các sản phẩm đột phá trên thị trường. Bên cạnh đó, IDJ 

cũng xây dựng một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, để đưa sản phẩm đến khách hàng một cách 

nhanh chóng. IDJ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư chuỗi nhà máy xử lý rác thải tại khắp các tỉnh thành 

Việt Nam, từ thành phố cho tới các huyện nhằm giúp các tỉnh giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi 

trường một cách triệt để. Và còn nhiều dự án nữa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong năm 

2021, IDJ trở thành công ty phát triển bất động sản đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam. 

Cùng với đó công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động truyền thống là cho thuê văn phòng, trung 

tâm thương mại ngắn hạn và dài hạn tại tòa Trung tâm thương mại Grand Plaza theo hướng văn 

phòng chia sẻ, vườn ươm khởi nghiệp, ... từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nên tiềm năng 

phát triển lâu dài của doanh nghiệp. 

Lợi nhuận của IDJ tăng mạnh chủ yếu nhờ sự khởi sắc của mảng kinh doanh bất động sản. 

Năm 2020, mảng kinh doanh bất động sản mang lại 255 tỷ đồng doanh thu, chiếm 62% tổng 

doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Đây là kết quả của việc bàn giao các căn hộ shophouse 

tại dự án Diamond Park Lạng Sơn. Tổng tài sản của Công ty tăng 1,77 lần so với năm 2019. 

Trong Quý 1/2021, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng 

và phát hành cổ phiếu cho người lao đồng trong Công ty. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng 

vốn: 668,3 tỷ đồng Đây là nguồn vốn chủ động giúp công ty có nền tảng tài chính vững vàng, 

hoàn thành các dự án, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, M&A đầy tham vọng. 

IDJ cũng đã chủ động xây dựng đội ngũ huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Ibond 

với lãi suất 13%/năm kỳ hạn 3 năm để thu hút dòng vốn cho việc phát triển các dự án của công 

ty, chủ động nguồn vốn kinh doanh không phụ thuộc vào vốn vay của ngân hàng. 

2.     Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 

 Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021 

+ Kiên định với định hướng phát triển tốc độ và bền vững, tức là tăng trưởng cao và liên tục 

qua nhiều năm trên các nền tảng, năng lực cốt lõi và bền vững. 
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+ Tập trung phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, ưu tiên các thị trường 

có cơ hôi phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện triển khai, tạo dòng tiền nhanh 

và hiệu quả. 

+ Chính thức mở thêm lĩnh vực bất động sản công nghiệp dựa trên năng lực lõi và năng lực 

phát triển dự án. Việc mở sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp là phương thức gia tăng tính 

bền vững cho Công ty về lâu dài khi mảng kinh doanh này dự kiến mang lại dòng tiền đều và 

ổn định trong những tiếp theo. 

+ Tiếp tục triển khai các dự án đang có và tìm kiếm các thị trường bất động sản khác trong năm 

2021: Hòa Bình, Ninh Bình, Bình Thuận. 

 Nâng cao năng lực quản trị công và quản lý doanh nghiệp 

+ Định hướng tốc độ và bền vững trở thành kim chỉ nam cho mọi lựa chọn của Công ty thấm 

nhuần trong các cấp lãnh đạo và điều hành. Điều này dẫn đến quyết tâm và nhiều hành động 

cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý điều hành. Tiêu biểu là việc bổ nhiệm 

quyền Tổng Giám đốc, tách bạch việc quản lý của Chủ tịch HĐQT và việc hành của Ban Tổng 

Giám đốc. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, thanh tra, quản lý rủi ro và gia tăng sự hỗ trợ 

cho Ban điều hành. Công ty đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự cấp cao, đội ngũ quản lý và đào tạo 

nâng cao năng lực cho đội ngũ. 

+ Thúc đẩy tiến trình số hóa là một điểm đáng kể trong nỗ lực gia tăng nội lực của doanh 

nghiệp. Công ty đã rất quyết tâm trong việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật số và các ứng dụng công 

nghệ khác. Sự đầu tư này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả hoạt động và góp phần nâng cao 

khả năng kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro 

+ Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tiếp tục được quan tâm và tăng cường triển khai nhiều 

biện pháp ứng phó, quanrl ý. Công ty đã chú trọng nhiều hơn đến các rủi ro về con người và 

sự hòa hợp nội khi quy mô nhân sự gia tăng nhanh chóng. 

 Trách nhiệm với cộng đồng được tiếp tục phát huy 

+ Ngoài việc duy trì sự đồng hành với những hoạt động và tổ chức mà Công ty là nhà bảo trợ 

lâu năm, Công ty cũng đã mở rộng việc hỗ trợ phát triển cổng đồng, bao gồm cả hoạt động 

giúp đỡ khẩn cấp sau thiên tai, trẻ em khuyết tật, nghèo vượt khó. 

+ Trong quá trình phát triển dự án, Công ty tiếp tục định hướng phát triển xanh và tăng giá trị 

đóng góp cho xã hội từ những tiêu chuẩn của sản phẩm. 

 

IV.    ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1.     Hoạt động quản trị 

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế 

quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc 

triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể: 
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- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm 

việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế 

hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quy tiếp theo 

căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hôi đồng cổ đông thường niên. 

- Theo dõi chi tiết về tình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng; 

- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên 

quan; 

- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dư án đang triển khai. 

- Trong năm 2021, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện 

định hướng kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 

Cụ thể như sau: 

- Tiếp tục triển khai xây dựng dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né và Dự án Phú Yên. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo việc cung cấp 

các sản phẩm chất lượng cho khách hàng. 

- Phối hợp với các Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty cổ phần 

Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn APEC và các công ty trong, ngoài nước 

để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà 

Charmvit Tower, TTTM Hải Dương gia tăng tỉ lệ lấp đầy. 

- Tiếp tục phát triển dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình trở thành khu đô thị nghỉ 

dưỡng Hòa Bình Paradise, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh 

tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư. 

- Thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu với Công ty cổ phần Chứng khoán 

Châu Á Thái Bình Dương để huy động nguồn vốn từ trái phiếu phục vụ phát triển các dự án 

của Công ty.  

- Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt 

tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu 

kém trong quy trình làm việc. 

2.     Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc và các bộ phận quản lý nhằm thực hiện đầy đủ và chính xác chiến lược kinh doanh Hội đồng 

quản trị đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 

Ban TGĐ nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 

HĐQT đánh giá cao Ban TGĐ ở một số ưu điểm nổi bật sau: 

- Mang lại một số thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành và đang góp phần xây dựng các 

phương thức quản lý mới. 
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- Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công 

ty sát sao. 

- Có báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, điều hành hoạt động kinh doanh đi 

đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định. 

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không 

chỉ có nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lại. 

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng 

đồng. 

3.    Kế hoạch quản trị năm 2021 

Tuy nhiên, xu hướng của thị trường bất động sản năm 2021 vẫn chưa được xác định rõ ràng và 

tùy thuộc vào nhiều giả thiết cùng những biến động thực tế của thị trường. Cụ thể như, nếu Việt Nam 

tiếp tục kiểm soát tốt được dịch bệnh, thị trường bất động sản chắc chắn sẽ khởi sắc và phục hồi tốt; 

thậm chí, có thể còn trở thành động lực thúc đẩy toàn nền kinh tế. Năm 2021, dòng vốn đầu tư vào 

ngành bất động sản y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ gia tăng. Vốn đầu tư vào BĐS du lịch sẽ không chỉ 

hướng tới biển, mà sẽ lan tỏa tới những vùng có lợi thế rừng núi có khả năng khai thác kinh doanh 

tốt; đặc biệt, tập trung vào những dự án phát triển hạ tầng du lịch có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại 

về hạ tầng, đa dạng về chức năng cung ứng dịch vụ, có cơ hội khai thác kinh doanh tốt và bền vững. 

Cơ hội thu hút vốn sẽ mở ra đối với hoạt động đầu tư chuyển đổi mô hình nhà nghỉ dưỡng theo xu 

hướng tập trung thành “các khu, đặc khu kinh tế nghỉ dưỡng xanh”, thay vì các nhà nghỉ dưỡng đơn 

lẻ, tự phát như vừa qua. Xác định sẽ có còn nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản trong 

năm 2021, HĐQT đưa ra một số định hướng cho năm 2021 bao gồm: 

- Lĩnh vực cốt lõi của Công ty là bất động sản đã được công nhận về chất lượng, giá trị thẩm mỹ 

và giá trị sử dụng trong các dự án nhà ở đã hoàn tất. Các tiêu chí này cần tiếp tục được giữ 

vững và phát huy. Đồng thời, cần tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có 

thêm giá trị văn hóa – nhân viên, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu về không 

gian và phong cách sống của cư dân ngày càng cao hơn. 

- Tiếp tục gia tăng sức khỏe tài chính: Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách, 

tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua: phát hành trái phiếu, phát 

hành tăng vốn. Các chính sách bán hàng phù hợp tạo dòng tiền nhanh, đều và ổn định, quản lý 

tốt nợ phải thu, hàng tồn kho, đang dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối các 

có uy tiến. Do vậy, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chiến lược tài chính này. 

- Công ty cần gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ 

cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời 

gian tới 

- Mở rộng phát triển quỹ đất: 
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+ Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho cả nhu cầu lĩnh vực bất đất sản dân dụng, du lịch lẫn bất 

động sản công nghiệp. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn 

sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển kahi. 

- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng – xã hội: 

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội cần tập trung vào các hoạt động từ thiện có chiều sâu 

hơn để giá trị đóng góp cho xã hội cao hơn. Mặt khác, cần nghiên cứu tạo ra những hoạt động 

riêng để tạo giá trị mới cho công đồng với dấu ấn riêng của Công ty. 

Năm 2021, cơ hội và các dòng đầu tư bất động sản nhiều hơn, song cũng đòi hỏi các thành 

viên HĐQT chủ động và tích cực hơn trong thay đổi tư duy, mô thức kinh doanh phù hợp, an toàn 

và hiệu quả hơn; bám sát soạt động của Công ty. 

 

V.    QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1.     Hội đồng quản trị 

a.   Ông Hán Kông Khanh – Chủ tịch HĐQT: 

Họ và tên : Hán Kông Khanh 

Ngày tháng năm sinh : 27/10/1975 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Khoa học Quản lý 

Quá trình công tác 

- 2015 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán 

Trí Việt; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn 

Cotana; 

- 2018 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hồng Hà 

Việt Nam;  Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Châu Á – Thái 

Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; 

- 2019 - Nay: Trưởng BKS CTCP Chứng khoán Trí việt TVB; 

Trưởng BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana; Thành viên 

HĐQT CTCP IDJ Việt Nam; 

- 04/2020 - Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang nắm 

giữ 
: 0 cổ phần 

 

b.   Ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT 

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Linh 

Ngày tháng năm sinh : 23/10/1979 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
 

 

Page 33  



 

 

 
 

Báo cáo thường niên 2020 – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 

 

 

Quá trình công tác 

- 2003 - 2005: Trưởng phòng Công ty tư vấn quốc tế Cát 

Tường; 

- 2005 - 2008: Giám đốc CTCP Đầu tư Việt Nam - Châu Âu; 

- 2009 - 2011: Giám đốc CTCP Bất động sản An Phát;  

- 2016 - 2020: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – 

Thái Bình Dương; 

- 2016-nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang nắm 

giữ 
: 0 cổ phần 

 

c.   Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT: 

Họ và tên : Nguyễn Đỗ Lăng 

Ngày tháng năm sinh : 22/09/1974 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế 

Quá trình công tác 

- 1998-2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia; 

- 2000-2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế 

Cát Tường- CIC; 

- 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á 

Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;  

- 2016-nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang nắm 

giữ 
: 0 cổ phần 

 

d.   Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT: 

Họ và tên : Phạm Duy Hưng 

Ngày tháng năm sinh : 09/08/1979 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

- 2006-2007: Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường; 

- 2007-2008: Nhân viên CTCP Chứng khoán Châu Á Thái 

Bình Dương; 

- 2008-2016: Chánh văn phòng HĐQT CTCP Chứng khoán 

Châu Á - Thái Bình Dương; 
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Quá trình công tác 

- 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 

Châu Á -  Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP Chứng 

khoán Châu Á Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP 

Đầu tư IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang nắm 

giữ 
: 0 cổ phần 

 

e.   Bà Lã Thị Quy – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng: 

Họ và tên : Lã Thị Quy 

Ngày tháng năm sinh : 04/07/1982 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán - Đại học Tài chính - Kế toán 

Quá trình công tác 

- Từ năm 2004 - 2007: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH 

Kiểm toán Deloitte; 

- Từ năm 2007 - 2009: Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính DN – 

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Từ 08/2009 - 11/2015: Kế toán trưởng, phụ trách tài chính 

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; 

- Từ năm 2011 - 2013: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng 

khoán Châu Á - Thái Bình Dương; 

- Từ năm 2012 – Nay: Trưởng BKS CTCP Đầu tư Châu Á – 

Thái Bình Dương; 

- Từ năm 2015 – Nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư IDJ Việt 

Nam; 

- Từ năm 2018 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ 

Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang 

nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

2.     Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 

 STT Ngày Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung 

1 05/02/2020 02/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.01.10 
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STT Ngày Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung 

1 05/02/2020 02/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.01.10 

2 05/02/2020 03/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.11.10 

3 05/02/2020 04/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.21.10 

4 12/02/2020 05/2020/IDJ/NQ-IDJ 

Chốt ds cổ đông thực hiện quyền tham 

dự họp đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 

5 19/02/2020 06/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.02.10 

6 25/2/2020 07/2020/IDJ/NQ-IDJ 
Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.03.10 

7 31/3/2020 09/2020/NQ-HĐQT 
Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch 

HĐQT 

8 17/04/2020 11/2020/NQ-HĐQT 
Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo tiền vay 

với BIDV Tràng An 

9 02/05/2020 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ NQ ĐHĐCĐ 01.2020 

10 02/05/2020 12/2020/NQ-HĐQT Bầu chủ tịch HĐQT 

11 04/05/2020 13/2020/NQ-HĐQT Sửa đổi điều lệ Công ty IDJ 

12 11/05/2020 
14/2020/NQ-HĐQT 

Phát hành gói trái phiếu 

Ibond_2020.14.10, 15.10, 16.10 

13 
14/05/2020 16/2020/NQ-HĐQT 

Triển khai phương án phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu 

14 02/06/2020 17/2020/NQ-HĐQT Sửa đổi, bổ sung điều lệ  

15 01/06/2020 02/2020/NQ-HĐQT 
Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên 

năm 2020 lần 2 

16 08/06/2020 19/2020/NQ-HĐQT 
Triển khai phương án phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu 

17 09/01/2020 20/2020/IDJ/NQ-HĐQT Phát hành các gói trái phiếu Ibond 

18 01/07/2020 21/2020/IDJ/NQ-HĐQT Phát hành các gói trái phiếu Ibond 

19 16/07/2020 23/2020/IDJ/BB-HĐQT Phát hành gói trái phiếu Ibond 

20 22/07/2020 24/2020/IDJ/NQ-HĐQT 
Phát hành gói trái phiếu 2020.25.10 và 

2020.26.10 

21 17/08/2020 26/2020/IDJ/NQ_HĐQT Phát hành gói trái phiếu Ibond 

23 24/09/2020 27/2020/IDJ-HĐQT 
Phê duyệt góp vốn chuyển đổi cty 

TNHH Môi trường IDJ Phú Tân. 
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STT Ngày Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung 

23 28/10/2020 28/2020/IDJ/NQ-HĐQT 
Phê duyệt đầu tư giai đoạn 2 dự án 

Diamonk Park Mai Pha, Lạng Sơn. 

24 02/11/2020 30/2020/IDJ/NQ-HĐQT Chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền 

25 01/12/2020 32/2020/NQ-HĐQT 
Điều chỉnh phương án phát hành CP 

cho cổ đông hiện hữu 

26 11/12/2020 33A/2020/QĐ.IDJ 
Chuyển nhượng CP Công ty Hà Nội 

Academy 

27 22/12/2020 35/2020/IDJ/NQ-HĐQT 
Thống nhất chủ trương chuyển CP IDJ 

niêm yết trên sàn HSX 

28 29/12/2020 38/2020/IDJ/NQ-HĐQT 

Thống nhất chủ trương nâng tỷ lệ sở 

hữu CP tại Apec Thái Nguyên lên 25% 

quý I 

 

3.     Ban Kiểm soát 

a.   Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát: 

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh 

Ngày tháng năm sinh : 10/06/1981 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

- Từ năm 2004-2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mai 

Linh Thủ đô. 

- Từ năm 2012 - 2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bánh 

ngọt Thu Hương. 

- Từ năm 2014 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Châu Á Thái Bình Dương; Trưởng BKS CTCP Đầu tư 

IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang 

nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

b.   Bà Nguyễn Hoài Giang – Thành viên Ban Kiểm soát: 

Họ và tên : Nguyễn Hoài Giang 

Ngày tháng năm sinh : 23/08/1982 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán 
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Quá trình công tác 

- Từ năm 2004: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Tư 

vấn Quốc tế Cát Tường, Phó Phòng Kế toán Công ty 

TNHH Tư vấn Quốc Tế Cát Tường. 

- Từ năm 2005 đến 2013: Kế toán CTCP Chứng khoán 

Châu Á Thái Bình Dương. 

- Từ năm 2013 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư 

Châu Á Thái Bình Dương. 

- Từ 04/2016 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu 

tư IDJ Việt Nam. 

Số lượng cổ phiếu đang 

nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

c.   Ông Lê Chí Công – Trưởng Ban Kiểm soát: 

Họ và tên : Lê Chí Công 

Ngày tháng năm sinh : 19/10/1987 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kế toán 

Quá trình công tác 

- Năm 2010 Tốt nghiệp ĐHXD Hà Nội  

- Từ 08/2010 – 04/2011: Nhân viên Công ty CP Giải pháp và 

Công nghệ XD SF 

- Từ 04/2011 - 07/2012: Nhân viên Công ty CP Tư vấn và 

Đầu tư XD Sao Việt 

- Từ 07/2012 - 08/2019: Nhân viên Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC 

- Từ 08/2019 – Nay: Nhân viên Công ty CP Đầu tư Châu Á 

– Thái Bình Dương 

Số lượng cổ phiếu đang 

nắm giữ 
: 0 cổ phần 

 

4.    Hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Cuộc họp Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Thanh 02 100% 

2 Bà Nguyễn Hoài Giang 02 100% 

3 Ông Lê Chí Công 02 100% 
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 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều 

hành và cổ đông: 

 Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình 

hình hoạt động kinh doanh. 

 Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công 

ty. 

 Ban Kiểm soát luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý nhằm thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã 

được ĐHĐCĐ thông qua. 

5.    Lương, thưởng, thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, mức thù 

lao chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm là 343.292.000 đồng. 

 6.    Giao dịch cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Tổ chức/ 

Người giao dịch 

Chức vụ, 

Mối quan hệ 

Người liên quan Kết quả 

Tên Chức vụ Mua Bán 
Ngày 

thực hiện 

Nguyễn Hoàng 

Linh 

Thành viên 

HĐQT 

  
 157.600 28/04/2020 

CTCP Chứng khoán 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

Tổng Giám 

đốc 

Nguyễn 

Đỗ Lăng 

Thành 

viên 

HĐQT 

500.000  08/05/2020 

CTCP APEC 

Holding 

Cổ đông lớn   
979.000  23/07/2020 

 

VI.    BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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