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CONG TV CO PHAN DA Oc SACOM 

Can de Luat Doanh nghidp sd 59/2020/QH14 &roc QuJc hai thong qua ngizy 17/06/2020; 

Can de Luat Ching khoan s a 54/2019/QH14 thew Quac hai thong qua ngay 26/11/2019 

vet cac van ban dual Luat 

Can ca Didu l td chac viz hoot clang Mkt Cling ty Cei phan Dia ac Sacom; 

Can dr Bien ban hop Dai hat clang ca gong thtthng nien so 01/2022/BB-DHDCD ngity 27/04/2022. 

Ngay 27/04/2021, tat Toa nha van phOng SAM Holdings, cuOc hop Dai hOi ang c6 'long thuOng nien 
nam 2022 ciia C8ng ty C6 phAn Dia 6c Sacom dugc t6 chIrc voi sr tham gia cila 07 c6 d'Ong sOf hitu 

77.602.876 c6 phAn chi& 98,77% t6ng s6 c6 phAn c6 quyen bieu guy& cüa C8ng ty. 

Sau Ichi nghe nOi dung cac Bao can va Ta trinh, Dai hOi &Ong c6 Tong cm than luon va bieu guy& nhat 
tri thong qua Nghi guy& vOi cac nOi dung nhu sau: 

QUYET NGHI 

Dieu 1. Doi hi nhit tri thong qua Bao cao ket qui hoat &Ong kinh doanh nim 2021 voi 	bieu 

guy& chiem tY 10 100% s6 co' phAn bleu guy& tai Dai hi; 

Dieu 2. Doi hi nhit tri thong qua the chi Ben ke hooch nAm 2022 vei ty 10 Neu quyet chi& tY le 

100% s6 c6 phAn Neu guy& tai Dai hOi; 

Ditu 3. Doi hi nhit tri thong qua bao cao hoot dOng cia HO ding quin tri nam 2021 vã dinh 

htrierng dam 2022 \TM ty le bieu quyet 100% s6 c6 phAn bieu quyet tai Dai hOi; 

Ditu 4. Doi hi nhit tri thong qua Bao cao hoat dOng ciia Ban klem soat nam 2021 v6i ty 1 bieu 

quyet chiem tY le 100% só c6 phAn bieu quyet tai Dai hoi; 

Diu 5. Dai hi thong qua bao cao tai chinh nam 2021 da kiem toan vOl tST le bleu guy& chi&rt tSt 10 

100% sti c6 phAn bieu quyet tai Dai hOi; 

Dieu 6. Doi hi nhit tri thong qua phiring an trich 16p cac guy va phial] phM hyi nhu6n nAm 2021 

voi tt le bleu guy& chiem tS, le 100% s6 c6 plfan bleu quyet t4i Dni 116i; 

10; 
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G CO BONG NAM 2022 

Dieu 7. Doi hOi thong qua qu, the lao HDQT, Ban kiem sok thyt hien nAm 2021 va ke hooch 

nam 2022 vati tY 1 bieu quyet chiem ty le 100% se c phAn bieu quy'et t$ Doi hei; 

Dieu 8. Doi hi dieing qua quy tin hrcrng thvc hien dam 2021 vã ke hooch quy ti'en Itro'ng nam 

2022 vei tY le bieu guy& chiem ty le 100% se c phAn bieu guy& toi Doi hi; 

Dieu 9. Doi hi thong qua vi'ec Içra chon Cling ty kiem toan thtyc hi'en soat xet và kiem toan Bao 

cao tai chinh nim 2022, vori 	bleu quyet chiem ty le 100% se cis phAn bieu quyet tai  Dai W.; 

Dieu 10. Doi h$ thong qua vie nOp hO so niem yet ea phieu Samland (SLD) ti Ser Giao dich 

Chting khoan Tp HO Chi Minh (HOSE) theo phtrang An dA throe tilting qua ti D$ hi dOng 

dOng thtrirng nien dam 2020 va ke hooch nAm 2022, vai tSt le bleu guy& chiem ty le 100% se cc') 

phAn bleu quyet tai Dal hei; 

Dieu 11. 0$ hi thong qua ye viec ban b6 sung 1 thanh vien Ban Kim sok nhiem 14 2020 — 

2025 theo t& trinh se vai ty lé bleu quyet 100% se c phAn bieu quyet tai Dal 

het. 

Ket qua Mu be sung 01 thanh vien Ban Kim seat nhu sau: 

Deng Y: 100%; 

I Khong deng 1: 0%; 

Khong ce kin: 0%; 

Khong hey le: 0%. 

Danh sach trting dr 1 thinh vien Ban Kiem soat: Ong D4ng Van Tuyen. 

Hieu Bye thi birth Nghl quyet 

Nghl guy& Dai hei deng cis deng thuang nien nam 2022 Ma Cong ty a pilau Dia Oc Sacom dugc 

lap vac. hei 11 gie 30 phut ngay 27 thang 04 nam 2022. Nghl guy& duet dee va bleu guy& theng qua 

vei tY le 100% ce phAn cc!) quyen bieu quyet. 

Noi nhan:  
a &fig cong ty 
Thanh viên HDQT, BKS 
Ban diL hanh 
Lull Thu 14 HDQT 

TRAN VIET ANH 
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COng Hoa Xa HOi ChU Nghia Viet Nam 
DOc Lap - Tv Dc Hat Phiic 

GONG TY CO PHAN DIA OC SACOM 
VPGD: 178/6 Nguyen Van Thaang, P.25, Q.Binh Thant:, 

TP.HO Chi Minh. Tel: (028)35120002 Fax: (028) 35126392 

So: 01/2022/BB-DHDCD Tp HCM, ngay 27 thang 04 nam 2022 

BIEN BAN 

DAt Hot HONG CO HONG THCONG NtEN NAM 2022 

CONG TV CO PHAN DIA Oc SACOM 

Ten doanh nghiep 

MA sO doanh nghiep 

ha chi try sii• chinh 

Dien thoyi 

Fax 

Hoyt dOng chinh  

: Cong ty CA ph'an Dia Ac Sacom 

: 3601028125 

: Khu ding nghiep Bien Ilea 1, Phuang An Binh, Tp. Bien Hod, DOng Nai 

: (84-28) 3512 0002 

: (84-28) 3512 6392 

: Dku tu va Kinh doanh Bat dOng sari 

Theri gian vi dia diem tAchfrc Di hi: 

Thol gian ti ; chtirc 	: 09h00 gia, ngay 27 thang 04 nAm 2022. 

Dia diem ta chat : Tang 2 Toa nha van phOng SAM Holdings, sA 87-89 Tan Cang, P. 25, Q. 
Binh Thanh, Tp HCM. 

Thanh phAn tham thy Di hi: 

1. 110i dAng quart tri: 

Ong Tran Viet Anh 

Ong NguyAn Minh Tang 

Ong Phuang QuAc Vinh 

BA Le TM Lan Hucmg 

Ba NguyAn Thu flkng 

ChO tich HOi dAng quan tri 

PhO cho tich HOi &mg quan tri 

Thanh vien HOi thing quan tri 

Thanh viên HOi ding quail tri 

- Thanh vien HOi dAng quan tri 

SA Itrang Thanh vien HOi ding quan tri tham dir 5/5. 

2. Ban kiem soAt: 

Ong Le Van Minh 	- Truemg Ban kiem sok 

Ba V'O Nil Iii Anh 	- Thanh vien Ban kiem soat 

SA lugng Thanh vien Ban kiem soat tham di; Dai hi 2/2. 

3. CA (long vã di din cA (long ciia Gong ty: 

S6 *mg c6 &mg \fa dai dien c6 dong tham dv Dai hi la 7 nginai. 
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PHAN I: KHAI MAC DAI HQ! 

I. Kim tra hr each cO (long: 

Ong Nguy8n Him Minh 1,0c — Truang ban kiem tra tu cach ce d8ng trinh bay Bien ban kiem tra tu 

each ce 

TOng se e6 phAn cita Cling ty: 78.573.095 c6 phAn (Bay muai tam trieu, nam tram bay muai ba 

nghin chin muai lam c6 phAn). 

Teng s6 c6 &mg mâi tham dv Dai hOi: 602 c6 (long dai dien cho 78.573.095 c6 phan c6 quye'n 

bieu quyet. 

Tai theci diem 09 gia 15 philt ngay 27 thang 04 nAm 2022, cac Dai bleu la ce dong hoc dirge ny 
quyen tham dv c6 mat di dien cho 77.602.876 ce phAn, chiem t9 le 98,77% tang s6 c6 phin c6 

quyen bieu quy6t. 

Can dr Luat doanh nghiep sot  59/2020/QH14 ngay 17 thang 06 nam 2020 va Dieu le Cong ty, 
Dai hei deng ce (Tong thuong nien nam 2022 dm Cong ty C6 phAn Dia 6c Sacom dit dieu kien 

tien hanh. 

2. Thong qua Quy chet chut DO hi deng c tong thtrOng nien 2022, Danh sfich Nhan sty 
Doan chit tich, Ban thu Icy ye Ban kiem phieu 

Ong Nguy8n HIM Minh Lc trinh bay Dv thao Quy che t6 chfrc Di hi &mg c6 d8ng thuang nien 
nam 2022 oh C8ng ty Ce phAn Dia 6c Sacom. 

, Doi hai co' tong biOu quyOt thong qua Quy chi td chtrec Doi ha 

bieu guy& tham do Doi hat 

Ong Nguy8n Hall Minh L'ec trinh bay Danh sach Nhan sty dv kien Doan Chit tich, Ban thu k)'T va 
Ban kiem phieu. 

agi hat ca clang dii biOu guy& thong qua Danh sach Nimin ste Doem Chit Itch voi tj M 100% ca phdn 

có quyOn bieu guy& tham cht Doi hat 

Danh sfich DoS Chii tich: 

Ong TrAn Viet Anh 	— cha tya 

Ong Nguy8n Minh Tung — Thanh vien Doan chit tich 

Ong Phucmg Ott& Vinh — Thanh vien Doan chit tich 

Doi hai ca clang da biOu guy& thong qua Dank sack Nhan so Ban thu Icji vol tY le 100% ca phan co 

quyen bieu guy& tham du. Doi hat 

Danh sich Ban thtr 

- 	Ong Nguyten Him Minh 1,0c : Truang ban 

- 	Ong Du Minh Dim 	: Thanh vien 

.Dgi hai c a dong dã Mitt guy& thong qua Danh soch Nhein so. Ban kiln? phidu vai ty le 100% ca 

phan co quyen bieu quyet tham do.  Doi hat 

Danh sich Ban kiem phieu: 

Ba VO Nir Tit Anh 	: Tnxang ban 

vol 0; le  100% ca phan co quyon 
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- 	Ba Ha Thi Kim Thoa 	: Thanh vien 

3. Khai mac DO hOi vã thong qua chtrung trinh Dai hi 

Ong Tran Viet Anh phat bleu khai mac Dai h& \fa trinh bay Chucmg trinh Dai h& du kin. 

, Dgi hOi ca Song Nam quyat thong qua C'huang trinh Dgi hai 	la 100% cO phcin quyan 

bieu quyat tham de Dgi 

PHAN II: HQI BONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC 
TRINH BAY CAC BAO CAO, TO TRINH 

Ong Nguye‘n Minh TOng trinh bay Bao cao ket qua thtrc hien san xuat kinh doanh nam 2021 va 
ke hoach kinh doanh nam 2022. 

Ong Trait Viet Anh trinh bay Bao cao hoat &Ong cüa HOi deing quail tri na'm 2021 vã dinh huong 

nam 2022. 

Ong Le Van Minh trinh bay cac bao cao va to trinh Bao tho hoat dOng dm Ban kiern soat nam 2021. 

Ong Trail Viet Anh trinh bay cac ter trinh: 

TO trinh v viec thong qua bao cao tai chinh nam 2021 da kiem toan. 

TO trinh ve viec phan ph& lgi nhuan nam 2021. 

TO trinh ve vi'ec bao cao thuc hien quy thit lao HDQT, BKS nam 2021 vá trinh k hoach quy 	yNC 

PI 
tha lao HDQT, BKS nam 2022. 

TO 

	

	
IA I) 

trinh ve viec bao cao thuc hien guy tin luang narn 2021 vá trinh k hoach quy tien luong 
nam 2022. 

TO trinh ve viec lua ch9n Cong ty kiem toan thtrc hien soat xet vá kiem toan bac cao tat 
chinh nam 2022. 

TO trinh ve viec nOp ha so niem yet c6 phieu Samland (SLD) tai SO Giao dich Ching khoan 
Tp H6 Chi Minh (HOSE) theo phuang an da dugc thong qua tai Dai hOi dang c6 (Jong 
thugng nien n'am 2020 va ké hoach !tam 2022. 

PHAN III: THAO LUAN VA BIEU QUYET THONG QUA CAC BAO CAO, TO TR1NH 

Doan chi' tich da lAng nghe va giai dap cac cau It& cila các c6 thing ye ket qua hoat dOng kinh doanh 
Mtn 2022 va dinh huang hoat dOng kinh doanh. 

Dai hOi Sing c6 citing da bieu &wet thong qua tat cã cac bao cao, tO trinh tai Dai hOi veri ket qUa 

bieu quyet nha sau: 

STT - 	A Not dung Men quyet V kiOn bie'u quyOt 

Ty lO 90 e6 phAn 
en quytm biOu 
guy& tham di• 

di hOi 

1 
Ban cao K.& qua thuc hien SXKD nam 2021 vá 
Trinh ke hoach SXKD n'am 2022 

piing S' 100% 

Khong &mg 9 0% 
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STT N(ii dung hieu quyet Yr  kie'n bieu quy,.'ert 

' 	A 
TI 1e % co phan 

;, 	... di quyen hien 
quytt tham du 

di WM a : 	. 	. 

Khong cO 9 kin 0% 

Khong h9p le 0% 

2 
Bao cao hoat dOng dm HOi d6ng quan tri nam 
2021 va clinh huang nam 2022 

faing 9 100% 

Khong &mg 9 0% 

Khong c6 9 kien 0% 

Kitting lig() le 0% 

3 
Bao cao hog dOng cita Ban Kim sok nam 
2021. 

Ming 57 100% 

Khong d8ng 9 0% 

Kitting c6 9 kin 0% 

ladling hgp le 0% 

4 
Tey trinh ve viec thong qua Bao cdo tai chinh 
ram 2021 da kiem toan 

Bang Sr 100% 

Khong (long 9 0% 

Khong c6 9 kin 0% 

Khong hgp le 0% 

5 Ter trinh ve viec phan phin Igi nhuon nam 2021 

Wong 57 100% 

Khong (long 9 0% 

Khong c6 9 kien 0% 

Khong hgp le 0% 

6 
TO trinh ve viec bao cao thuc hien quy thit lao 
HDQT, BKS n'am 2021 \fa Trinh ke hoach quy 
tha lao HDQT, BKS nam 2022 

Wing jr 100% 

Khong &mg 9 0% 

}thong c6 9 kien 0% 

KhOng h9p le 0% 

7 
T6 trinh ve viec ha° cao time hien quy tien 
luang n'a'm 2021 va Trinh ke hoach quy nen 
luong nam 2022 

Ithg ji 100% 

Khong dimg 9 0% 

Kh8ng c6 9 kin 0% 

Khong h9p l'e 0% 

8 
Tb trinh ve viec ltra ch9n Cong ty kiem toan 
thtrc hien soat xet va kiem toan Bao cap tai 
chinh Mm 2022 

thing Si 100% 

Khong &mg 9 0% 

Khong c6 9 kien 0% 

Kitting hgp le 0% 

9 

TO.  trinh ve viec nOp h6 so niem yet c6 phieu 
Samland (SLD) tai SO Giao dich ChUng khoan 
Tp H6 Chi Minh (HOSE) theo phucmg an da 
dugc thong qua tai Dai hoi (tong co dong 
thugng nien Mm 2020. 

Dling Si 100% 

Khong tiling 9 0% 

KhOng co 9 kien 0% 

Kh8ng h9p le 0% 

10 DOng ST 100% 
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TQA DOAN 
CoNG TY 

C6 PHAN 
DIA 6c 

SACOM 

STT NW dung bitu quytt t kitn bitu quytt 

Ty le "A. eO phAn 
, 	1 	...i Cu quyen tutu 

quyt tham dy. 
dal hOi 

To trinh ve viec bau be sung 1 thanh vien Ban 
Kiem soat. 

Khong (long 9 0% 

Khong co 2 ki'en 0% 

!Chong hgp le 0% 

PHAN IV: KET QUA BAU CIYBO SUNG 01 THANH VEEN BAN KIEM SOAT 
Thong qua Quy chebu dr be sung 01 thanh vien Ban Kiem suit: 

Ba VO Nit Tir Anh trinh bay Du thao Quy che bau cir 136 sung 01 thanh vial Ban Kim soat cüa 
Cong ty C6 phAn Dia eic Sacom. 

Dgi hç5i ca cleing clef Mitt quyit thong qua Quy chi bau th veti tY le 100% c phcin có quyin blau 

quyit tham cite Dgi hot 

Wet qua ban di be sung 01 thanh vien Ban Kiem suit: 

Teng s6 phial phat ra la: 2 phieu. 
Tring s6 phial thu v la: 2 phial. Trong de: 

2 phial d6ng 3%, tucrng (mg veri 77.602.876 c8 phan chiem 100% s6 c6 phAn cif) quyen 

bieu quyet tai dai ha; 
1 0 phial khong Sing y;,  

0 phieulChong cO kien; 
1  0 phieu KhOng hop le. 	 44* 

Danh sach trOng cir thanh vien Ban Kim sok: V 
1. Ong Ding Van Tuyen. 

PHAN IV: DAI HQ! THONG QUA BIEN BAN — NGHI QUVET VA BE MAC 

Ong Nguyen Hitu Minh LOc — Trugng ban Thu ky trinh bay Du thao Bien ban va. Du tit Nghi 
quyet Dai hQi c6 thing thuang nien na'm 2022 dm Cong ty C6 phAn Dia 6c Sacom. 

Dgi hai clang ,ca clong cid biiu quyit thong qua Bien ban va Nghi quyit Dgi 	c (long thiremg nien 

vol tft le 100% el') phein co quyin biiu quyit tham du. Dgi 

Ong TrAn Via Anh — Chu tga phat bieu He mac Oat ha. 

Bien ban Dai hei d6ng c6 dong thuerng nien nam 2022 dm Ong ty c6 phan dia 6c Sacom dugc lap 

136i 11 giO 30 phrit ngay 27 thang 04 nam 2022. 

Noti nhan: 	 TRIMING BAN THU.  Kt 

- Nhu fit; 
- HDQT, This k9 HDQT; 
- Luu Ban to" chi:re dai hOi. 

Nguyen Him Minh Lc 	 TRAN VICT ANH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐỊA ỐC SACOM 

MST: 3601028125 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/2022/BC- TGĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021; 

TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 

 

Ban lãnh đạo Công ty kính báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2021 và trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021: 

1. Kết quả kinh doanh năm 2021 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2020 Năm 2021 % hoàn thành 

Thực hiện Thực hiện KH 2021 
so với KH 

2021 
so với TH 

2020 

1 Doanh thu thuần      108.06         9.51   599.22  1.6% 8.8% 

2 Giá vốn hàng bán        (76.67)     (15.08) (477.37) 3.2% 19.7% 

3 Lợi nhuận gộp           31.39        (5.57)    121.86  -4.6% -17.8% 

4 Doanh thu tài chính      15.39        29.00         4.50  644.4% 188.4% 

5 Chi phí tài chính          (0.06)        (3.86)        (0.10) 3860.0% 6031.3% 

  - Chi phí lãi vay                   -                    -     0.0% 0.0% 

6 Chi phí bán hàng    (3.97)          (1.35) (47.71) 2.8% 34.0% 

7 Chi phí quản lý   (13.13)   (10.25)    (14.69) 69.8% 78.1% 

8 
Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD 

     29.62         7.97  63.86  12.5% 26.9% 

9 Lãi/(lỗ) khác             0.87        (0.89)       (1.00) 89.0% -102.5% 

10 LNTT      30.49             7.08          62.86  11.3% 23.2% 

11 LNST        26.08             5.96     50.29  11.8% 22.9% 
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Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành bất động 

sản nói riêng. Các dự án bất động sản mà công ty đang triển khai hiện gặp một số vấn đề khó khăn 

trong hoàn thiện pháp lý, cùng với đó là những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch covid dẫn đến tiến độ 

dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của công ty chưa đạt như kỳ vọng đề ra. Đứng 

trước những khó khăn đó, Ban Lãnh đạo công ty cũng đã có nhiều giải pháp thích ứng phù hợp với 

những chuyển biến của thị trường, xu hướng phát triển của ngành; nỗ lực trong việc tháo gỡ vướng 

mắc cho các dự án đang triển khai. 

Bên cạnh đó, trong năm 2021, ngoài việc chủ yếu tập trung để phát triển các dự án hiện hữu, 

công ty còn mở rộng thêm mảng đầu tư tài chính, nhằm tận dụng dòng tiền hiện hữu để tối đa hóa 

doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 7,08 

tỷ đồng, hoàn thành 11,3% kế hoạch năm và đạt 23,2% so với năm trước.  

2. Cân đối kế toán tại 31/12/2021 

      Đơn vị: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2021 01/01/2021 Tăng (+)/giảm (-) 

I Tổng Tài sản           1,267.02                1,028.89  23.1% 

1 Tài sản ngắn hạn 665.27 470.27 41.5% 

2 Tài sản dài hạn 601.74 558.61 7.7% 

II Tổng Nguồn vốn 1,267.02 1,028.89 23.1% 

1 Nợ phải trả 451.67 539.2 -16.2% 

1.1 Nợ ngắn hạn 98.45 537.49 -81.7% 

1.2 Nợ dài hạn 352.22 1.71 20,497.7% 

2 Vốn chủ sở hữu 815.34 489.68 66.5% 

3. Kết quả thực hiện các hoạt động, dự án trọng tâm trong năm 2021 

 Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 55,2 ha: 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành thủ tục pháp lý đất đai liên quan đến công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng và đang tiến hành chi trả bồi thường. Đã điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thẩm 

tra thiết kế cơ sở thiết kế kỹ thuật thi công. 

 Hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 

năm 2021 

 Hoàn tất chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 

 Hoàn thành đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 

A. Cơ hội & Thách thức năm 2022 

1. Cơ hội 
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- Công ty đang có nội lực về tài chính, dòng tiền và kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Luôn sẵn sàng 

huy động thêm các nguồn lực tài chính từ các cổ đông chiến lược và các tổ chức tín dụng để 

tài trợ cho các dự án đầu tư, cũng như bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công 

ty. 

- Chính sách điều hành nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản đang dần tháo gỡ, tuy còn 

nhiều bất cập nhưng dự kiến thời gian đến sẽ có nhiều hoạt động điều chỉnh nhằm đơn giản 

hóa các thủ tục Nhà nước để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

- Hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự Samland dần hoàn thiện và tối ưu hóa, gia tăng hiệu quả 

trong xử lý công việc. 

2. Thách thức 

- Tác động của dịch COVID-19 mang tính ảnh hưởng toàn cầu, đã gây gián đoạn đến hoạt động 

kinh tế trong nước, tại Việt Nam nhiều sàn giao dịch BĐS đã phải giải thể, đóng cửa. 

- Ảnh hưởng từ quy hoạch hạ tầng dẫn đến sốt giá đất cục bộ gây khó khăn trong việc tìm kiếm 

quỹ đất mới; 

- Ảnh hưởng từ các hoạt động địa chính trị trên thế giới được dự báo sẽ làm khủng hoảng thêm 

giá cả đầu vào của nguyên vật liệu, năng lượng…; 

- Thay đổi chính sách điều hành tiền tệ của các NHTW làm gia tăng lo ngại về lạm phát và lãi 

suất; 

- Chính sách thắt chặt cho vay lĩnh vực bất động sản, chứng khoán của NHNN có thể gây áp lực 

đối với các dự án đang triển khai của công ty, cũng như hoạt động phát triển quỹ đất để đầu tư 

gối đầu cho các năm tiếp theo. 

B. Mục tiêu và giải pháp 

1. Mục tiêu 

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 được Đại hội cổ đông giao với ROE trên 5%. 

- Tiếp tục triển khai các chiến lược kinh doanh, đặc biệt là chiến lược phát triển tìm kiếm quỹ 

đất. 

- Tập trung quyết liệt triển khai các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng các dự án Samland 

Riverside; Dự án Nhơn Trạch 55,2 ha; Dự án Phú Hữu Gia. 

- Chú trọng công tác quản lý nguồn lực của Công ty, xây dựng, cải thiện các quy trình quản lý, 

cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty. 

- Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao thương hiệu Samland. 

- Hoàn thiện hệ thống quản trị, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, tạo nên một đội ngũ nhân lực chuyên 

nghiệp, mang đặc trưng của Samland 

2. Giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2022: 

- Tăng cường đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án trọng điểm mà Công ty đang triển 

khai; 
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- Tìm kiếm đối tác, liên kết khai thác, kinh doanh, mua bán lại tài sản/ bất động sản, đầu tư thứ 

cấp sản phẩm có pháp lý rõ ràng; 

- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết từng dự án, hàng tuần hàng tháng, hàng quý đánh giá 

tiến độ, hiệu quả đạt được và có phương án dự phòng kịp thời. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc, tổ chức đánh 

giá nhân sự hàng tháng, hàng quý; 

- Lựa chọn Nhà thầu có uy tín thực hiện công tác thi công. 

- Kiểm soát tốt chi phí đầu tư không được vượt dự toán được duyệt. 

- Công tác bán hàng: Chú trọng công tác truyền thông, marketing, lựa chọn đơn vị truyền thông, 

phân phối sản phẩm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, thành công các dự án khu vực lân cận, 

quy mô tương tự,… 

- Chú trọng công tác quản bá thương hiệu Công ty theo phương châm “Uy tín, Chuyên nghiệp, 

Sáng tạo”. 

- Chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị công ty bao gồm nâng 

cấp, hoàn thiện xây dựng các quy trình quản trị nhân sự, tiến độ, thời gian, thương hiệu, chi 

phí… nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát tiến độ.  

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:  
 

TT Chỉ tiêu TH 2021 

(Tỷ đồng) 

KH 2022 
(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ tăng 
trưởng so với 

TH 2021 

 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh    

1 Lợi nhuận trước thuế            7.08  60.18 + 850% 

2 Lợi nhuận sau thuế            5.96  43.85 + 735% 

 

Đối với năm 2022, Công ty tiếp tục nỗ lực để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm do Đại hội 

đồng cổ đông đặt ra, phấn đấu đạt ROE trên 5%. Để hiện thực hóa kế hoạch đó, ngoài việc tập trung 

đẩy mạnh các hoạt động triển khai các dự án bất động sản, công ty cũng sẽ tối đa hóa lợi nhuận 

thông qua mảng đầu tư tài chính và đồng thời hướng đến việc kiểm soát tốt chi phí. Ngoài ra, việc 

tìm kiếm và huy động các nguồn vốn với chi phí hợp lý để tài trợ cho các dự án cũng là sẽ vấn đề 

trọng tâm hướng đến trong năm 2022 của công ty.  

Đặc biệt một trong những thuận lợi trong việc đề ra các mục tiêu và định hướng sự phát triển 

của Samland, là các dự án mà Samland đang sở hữu và phát triển đều có vị trí đắc địa, kết nối với 

các trục giao thông lớn. Với những lợi thế đó, năm 2022 Samland sẽ tập trung đẩy mạnh hoàn thiện 

các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng đối với các dự án KDC Nhơn Trạch, dự án Samland 

Riverside…. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tăng cường tìm kiếm các quỹ đất nhằm phát triển phân khúc 

BĐS trung bình và cao cấp tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.  

Với những mục tiêu và định hướng cho kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2022, Ban lãnh 

đạo kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý: 
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 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh theo đề xuất như trên 

 Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 

2022 tại thời điểm thích hợp trong năm và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 về việc điều chỉnh này. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và trình kế hoạch hoạt động kinh 

doanh năm 2022, Ban lãnh đạo kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông 

qua. 

Trân trọng kính trình; 

Nơi gởi: 

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban tổ chức đại hội 
- Lưu VT. 

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN MINH TÙNG 
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Số: 01/2022/BC- HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 

I . Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

1. Cơ cấu hoạt động của hội đồng quản trị  

STT Thành viên HĐQT Chức Vụ 
SLCP  
sở hữu 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Ông Trần Việt Anh Chủ tịch HĐQT - - 

2 Ông Nguyễn Minh Tùng Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - - 

3 Ông Phương Quốc Vĩnh Thành viên HĐQT không điều hành - - 

4 Bà Lê Thị Lan Hương Thành viên HĐQT không điều hành - - 

5 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT không điều hành 111 0,0% 

Những thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty 

Ngày 10/07/2021, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Phương 

Xuân Thụy. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm này và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông gần nhất. Đồng thời, Công ty đã công bố thông tin về sự kiện này. 

2. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ tham dự 

họp/ 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Trần Việt Anh 08/08 100% - 

2 Ông Nguyễn Minh Tùng 08/08 100% 
Bổ nhiệm 

26/04/2021 

3 Ông Phương Xuân Thụy 04/08 50% 
Từ nhiệm 

10/07/2021 

4 Ông Phương Quốc Vĩnh 08/08 100% - 

5 Bà Lê Thị Lan Hương 08/08 100% - 

6 Bà Nguyễn Thu Hằng 08/08 100% - 

3. Các Nghị quyết/Quyết định thực hiện Công tác quản trị trong năm 

Trong năm, Hội đồng quản trị của Công ty đã hoàn thành nghiêm túc các mục tiêu được Đại hội đồng 

cổ đông đề ra trên tinh thần tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với quyền 

hạn và chức của mình. Cụ thể Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác trong năm: 
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STT Số NQ/QĐ/BB Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

1 02/2021/NQ-HĐQT 23/02/2021 Nghị quyết HĐQT Vv Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám 

Đốc kiêm Kế Toán Trưởng Công ty 
100% 

2 
01/2021/QĐ-HĐQT 

23/02/2021 Quyết định HĐQT Vv Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng Công ty 
100% 

3 03/2021/NQ-HĐQT 12/03/2021 Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua kế hoạch tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2021 
100% 

4 05/2021/NQ-HĐQT 02/04/2021 

Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua Phương án Chào bán 

thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021 theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 26/06/2020 

100% 

5 06/2021/NQ-HĐQT 02/04/2021 
Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua hồ sơ đăng ký chào 

bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước 

100% 

6 08/2021/BB-HĐQT 26/04/2021 Biên bản họp HĐQT Vv Bầu lại các chức vụ trong 

HĐQT và thống nhất hệ số thù lao 
100% 

7 
05/2021/QĐ-HĐQT 

26/04/2021 Quyết định HĐQT Vv Miễn nhiệm chức vụ Kế toán 

trưởng Công ty 
100% 

8 
06/2021/QĐ-HĐQT 

26/04/2021 Quyết định HĐQT Vv Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài 

chính Công ty 
100% 

9 
07/2021/QĐ-HĐQT 

26/04/2021 Quyết định HĐQT Vv Bổ nhiệm chức vụ Kế toán 

trưởng Công ty 
100% 

10 13/2021/NQ-HĐQT 31/05/2021 

Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua Phương án Chào bán 

thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021 theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 26/06/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 

100% 

11 
09/2021/QĐ-HĐQT 

31/05/2021 Quyết định HĐQT Vv Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Công ty 
100% 

12 14/2021/NQ-HĐQT 14/06/2021 
Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua hồ sơ đăng ký chào 

bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước 

100% 

13 15/2021/NQ-HĐQT 14/06/2021 Nghị quyết HĐQT Vv Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2021 
100% 

14 17/2021/NQ-HĐQT 25/06/2021 Nghị quyết HĐQT Vv Triển khai Phương án phát hành 

trái phiếu riêng lẻ năm 2021 
100% 

15 
14/2021/BB-HĐQT 10/07/2021 

Biên bản họp HĐQT Vv Thông qua đơn từ nhiệm Chức 

vụ Chủ tịch HĐQT và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

gần nhất 

100% 

16 
15/2021/BB-HĐQT 10/07/2021 Biên bản họp HĐQT Vv Thống nhất bầu mới chức vụ 

Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 
100% 
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STT Số NQ/QĐ/BB Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

17 
18/2021/NQ-HĐQT 13/07/2021 

Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua ngày ĐKCC thực 

hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông 

qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu 

100% 

18 
23/2021/NQ-HĐQT 16/09/2021 

Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua việc kết quả chào bán 

cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi điều lệ công ty và điều 

chỉnh Giấy chứng nhận ĐKCK 

100% 

19 
24/2021/NQ-HĐQT 29/09/2021 

Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua việc thay đổi phương 

án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra 

công chúng 

100% 

20 
25/2021/NQ-HĐQT 05/10/2021 Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc và 

Người đại diện pháp luật công ty 
100% 

21 
10/2021/QĐ-HĐQT 05/10/2021 

Quyết định HĐQT Thông qua việc ông Phương Quốc 

Vĩnh thôi không giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty 

CP Địa ốc Sacom 

100% 

22 
11/2021/QĐ-HĐQT 05/10/2021 

Quyết định HĐQT V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh 

Tùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức 

vụ Tổng Giám Đốc, Đại Diện Theo Pháp Luật của Công 

ty CP Địa ốc Sacom 

100% 

23 
28/2021/NQ-HĐQT 13/10/2021 

Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 

13/10/2021 V/v Thay đổi phương án sử dụng tiền thu 

được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 

100% 

24 
29/2021/NQ-HĐQT 15/10/2021 Nghị quyết HĐQT V/v Triển khai trả cổ tức năm 2021. 100% 

25 
30/2021/NQ-HĐQT 15/11/2021 

Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua ngày đăng ký cuối 

cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 (bằng tiền & 

cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu và ngày thanh toán cổ 

tức năm 2020 bằng tiền. 

100% 

26 
31/2021/NQ-HĐQT 25/11/2021 Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi thư ký Hội đồng quản 

trị kể từ ngày 01/12/2021. 
100% 

27 
36/2021/NQ-HĐQT 02/12/2021 Nghị quyết HĐQT V/v thông qua thỏa thuận chấm dứt 

HĐLĐ với thành viên Ban Điều hành. 
100% 

28 
37/2021/NQ-HĐQT 27/12/2021 

Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký chứng khoán 

bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

Sửa đổi Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi 

GCNĐKDN. 

100% 

 

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 

Năm 2021 với những khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình dịch covid 19 và một 

số vấn đề khó khăn trong hoàn thiện pháp lý đối với các dự án đang triển khai. Công ty đã kết thúc một 

năm hoạt động với sự suy giảm lợi nhuận so với năm trước. Đứng trước những khó khăn đó, Hội đồng 

quản trị Công ty cũng đã có sự đánh giá đối với các mục tiêu, định hướng phát triển của công ty và nhận 

thấy những khó khăn trong ngắn hạn mà công ty đang đối mặt, tuy nhiên các mặt hoạt động nội tại, cũng 

như hoạt động kinh doanh chính vẫn đang được thực hiện theo đúng kế hoạch trung dài hạn mà Hội 
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đồng quản trị đã đề ra. Trong thời gian đến, công ty cũng sẽ có những giải pháp thích ứng phù hợp với 

những chuyển biến của thị trường, xu hướng phát triển của ngành; qua đó, góp phần giữ vững được các 

giá trị cốt lõi mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn cố gắng mang lại cho cổ đông, người 

lao động của Samland; từ đó, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của khu vực Đông Nam 

Bộ và cả nước. 

Các hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị đảm bảo thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều 
hành. Hội đồng quản trị đều tham gia dự họp giao ban cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 
để đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. 

- Qua đó, hoạt động của Công ty trong năm 2021 được duy trì ổn định. Công tác quản lý tài chính 
được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật. 

- Hội đồng quản trị luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại 
các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các 
phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả doanh của Công ty. 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ 
và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần 
trách nhiệm cao và đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2021 đã đề ra. 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty 

- Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị giao phó. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của tất cả 

thành viên trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty, cũng như trong việc thực hiện kết quả 

kinh doanh đã đặt ra. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện khá tốt các công tác tổ chức nhân 

sự, quản trị, công tác đầu tư, quản lý tài chính thông qua những giải pháp điều hành các mặt của 

hoạt động kinh doanh thường niên, đảm bảo được sự phù hợp và kịp thời; từ đó, tạo điều kiện thuận 

lợi cho toàn thể nhân viên cống hiến hết mình trong công việc. 

- Mặc dù vẫn còn tồn tại vấn đề liên quan đến các dự án đang triển khai cũng như cạnh tranh từ các 

công ty cùng ngành nên kết quả lợi nhuận sau thuế cuối cùng cho thấy chỉ tiêu này có sự suy giảm 

so với cùng kỳ, còn khiêm tốn so với kế hoạch được đề ra nhưng Hội đồng quản trị thực sự ghi nhận 

những giá trị mà các thành viên Ban Điều hành đã cống hiến cho Công ty trong năm 2021, hy vọng 

rằng trong thời gian tới, với việc triển khai nhiều chiến lược kinh doanh mới sẽ làm hiệu quả kinh 

doanh của Công ty có sự cải thiện để lấy lại được đà tăng trưởng. 

- Triển khai, thi công dự án: Ban Điều hành đã nổ lực, thực hiện đúng các định hướng của HĐQT 

- Về Công tác bán hàng: Trong năm Ban điều hành đã có những giải pháp mạnh trong kinh doanh 
bằng động thái nỗ lực tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho. 

- Về Công tác Dịch vụ: Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ và các tiện ích đi kèm để phục vụ cư dân 
ngày càng tin tưởng thương hiệu SAMLAND.  

- Về Công tác Nhân sự: Đã hoàn thiện bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu kế hoạch công việc. 

- Công tác khác: 

 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện những chiến lược mà HĐQT đề ra một cách nhanh 
chóng, đúng hướng và hiệu quả. Thực hiện tốt các chức năng trong quản trị, điều hành Công 
ty, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập 
cho người lao động. 

 Hoàn thành công tác thay đổi vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức cổ phiếu. 

 Các thông tin của Công ty luôn công khai minh bạch, ủy quyền cho cán bộ chuyên trách phối 
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hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện một cách kịp thời, chính xác. Báo cáo trung thực mọi hoạt 
động của Ban điều hành và hoạt động của Công ty cho HĐQT theo định kỳ và bất cứ khi nào 
cần thiết. 

4. Thù lao của Hội đồng quản trị  

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (Đồng) 

1 Ông Trần Việt Anh Chủ tịch HĐQT 229.366.665 

2 Ông Nguyễn Minh Tùng Phó chủ tịch HĐQT 139.888.889 

3 Ông Phương Xuân Thụy 
Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm từ 

10/07/2021) 
179.542.224 

4 Ông Phương Quốc Vĩnh Thành viên HĐQT 165.233.778 

5 Bà Lê Thị Lan Hương Thành viên HĐQT 180.728.887 

6 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT 180.728.887 

5. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán 

Hội đồng quản trị đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu tại Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 29/09/2021: 

5.1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán:  

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán này là 443.463.730.000 đồng. Công ty xây dựng kế hoạch sử 

dụng vốn chi tiết như sau: 

STT Hạng mục cụ thể Số tiền 
(đồng) 

Thời gian dự kiến 

sử dụng 

1 Đầu tư phát triển Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân 

và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch (Dự án Nhơn 

Trạch 55,2 ha) 

379.463.730.000 Năm 2021 – 2023 

2 Nộp thuế 24.000.000.000 Năm 2021 – 2023 

3 Trả lương người lao động 40.000.000.000 Năm 2021 – 2023 

Tổng cộng 443.463.730.000 443.463.730.000 

5.2. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi thay đổi: 

Số tiền đã thu được từ đợt chào bán này sau khi trừ các chi phí là 332.182.919.639 đồng. Công ty thay 

đổi kế hoạch sử dụng vốn chi tiết như sau: 

STT Hạng mục cụ thể Số tiền 
(đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thời gian dự 

kiến sử dụng 

I Tổng số tiền thay đổi 165.000.000.000 49,67%  

1 Trả nợ Ngân hàng Việt Á (VAB) 123.000.000.000 37,03% Năm 2021 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 42. 000.000.000 12,64% Năm 2021 

II Đầu tư phát triển Dự án Khu dân cư tại 

xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn 

Trạch (Dự án Nhơn Trạch 55,2 ha) 

167.182.919.639 50,33% Năm 2021 – 2023 

Tổng cộng 332.182.919.639 100% - 
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II. Định hướng kế hoạch năm 2022 

Trong năm 2022, dựa trên các định hướng phát triển và mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

cũng như trước những cơ hội và thách thức của thị trường, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều 

hành bằng các biện pháp đồng bộ kết hợp với giải pháp mạnh, linh hoạt phản ứng phù hợp với thị trường 

để định hướng phát triển Công ty đặt được các mục tiêu chính như sau: 

 Chỉ đạo tập trung triển khai dự án Khu dân cư Nhơn Trạch: Hoàn tất thủ tục pháp lý, tăng 
cường công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch hiệu quả 
nhất. 

 Phát triển thêm dự án, kết hợp tìm kiếm quỹ đất gối đầu, duy trì sự phát triển bền vững cho 
thương hiệu SAMLAND. 

 Tập trung xây dựng nguồn lực quản lý chuyên sâu về đầu tư, kinh doanh bất động sản, quản lý 
tài chính. 

 Chú trọng công tác xây dựng thương hiệu phân khúc nhà ở mang tên thương mại do Samland 
làm chủ đầu tư. 

 Xây dựng hệ thống quản trị, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy để từng bước có đội ngũ nhân 
lực chuyên nghiệp, nâng cao thu nhập cho Người lao động và đảm bảo lợi ích của Cổ đông. 

Kính thưa Quý vị !. 

Bước sang năm 2022 khi rủi ro dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hiện hữu với các chủng mới cũng như 

tình hình thế giới biến động từng ngày, Công ty chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 

nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, cùng với sự nỗ lực của tập thể Người lao động, HĐQT Samland rất mong 

muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành và ủng hộ của Quý cổ đông để cùng vượt qua khó khăn thách 

thức của thị trường. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa 

ốc Sacom trình Đại hội. 

Kính chúc Quý vị sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./.          

Nơi gửi: 

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban tổ chức đại hội; 
- Lưu VT. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

TRẦN VIỆT ANH 
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CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 
MS: 3601028125 

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

Số:  01/2022/BC-BKS Tp.HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2022 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom 
 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

 Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ 
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đới với công ty đại chúng; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa Ốc Sacom. 

Ban kiểm soát “BKS” Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom “Công ty” xin kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát gồm các nội dung sau: 

1. Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát  

 Trong năm 2021, Công ty đã thay đổi, bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau: 

STT Thành viên BKS Chức vụ Thời gian thay đổi, bổ sung 

1 Lê Văn Minh Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 26/06/2020 

2 Võ Nữ Từ Anh KSV Bổ nhiệm ngày 26/06/2020 

3 Nguyễn Hữu Minh Lộc KSV Từ nhiệm ngày 26/05/2021 

 
 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021 là: 208.177.775 

đồng. 

 Một số nhận xét, kết luận và kiến nghị của BKS: 

 Trong năm công ty chủ yếu tập trung để phát triển các dự án đầu tư mới các dự án 
đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu điều này dẫn đến việc doanh 
thu thuần năm 2021 giảm 98.55 tỷ đồng tương đương giảm 91.20% so với năm 
2020, Lợi nhuận sau thuế giảm 20.11 tỷ đồng tương đương giảm 77.14% so với 
năm trước. 

 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như tình hình chung của thị trường bất động 
sản Tp HCM, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu những ảnh hưởng nhất 
định dẫn đến doanh thu không đạt như kỳ vọng. Theo đó, doanh thu từ hoạt động 
SXKD năm 2021 đạt 1.6% so với Kế hoạch, tuy nhiên SLD vẫn đạt lợi nhuận 
dương nhờ hoạt động tài chính. 

 Trong năm 2021 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 
trị phê duyệt, công ty đã tăng vốn theo phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 
và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty 
từ 443.46 tỷ đồng lên 785.73 tỷ đồng. Mặc khác công ty đã phát hành thành công 
số lượng 2,375 trái phiếu thu về 237.50 tỷ đồng. Những điều này dẫn đến tổng tài 
sản của công ty tăng 238.13 tỷ đồng tương đương tăng 23.14% so với cùng kỳ năm 
trước. 



Page 2 of 4 
 

 Ban kiểm soát tiếp tục kiến nghị Ban lãnh đạo đẩy mạnh hoàn thiện công tác pháp 
lý đối với các dự án đang triển khai bao gồm Samland Riveside (Ung Văn Khiêm) 
và dự án Nhơn Trạch 55,2 ha để có thể kịp thời cho công tác bán hàng, ghi nhận 
doanh thu cho các năm tiếp theo.  

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị “HĐQT”, Tổng giám đốc 

 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

+ Trong năm 2021, HĐQT đã có một số thay đổi: 

 Ông Phương Xuân Thuỵ được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2021 

 Ông Trần Việt Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2021 

 Ông Nguyễn Minh Tùng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/04/2021 

 

+ Trong năm 2021 và đến ngày báo cáo Ban Tổng giám đốc đã có một số thay đổi: 

 Ông Phương Quốc Vĩnh được miễn nhiệm chức Tổng giám đốc từ ngày 06/10/2021 

 Bà Chung Thị Kiều Ngân được miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 
05/12/2021 

 Ông Nguyễn Minh Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 06/10/2021 

 Ông Trần Trí Đức được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/06/2021 

 Ông Nguyễn Chấn Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc từ ngày 14/02/2022 

 

+ Trong năm 2021, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết do 
Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề 
xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra 
biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Các Nghị Quyết của HĐQT phù hợp với chức 
năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  

+ Trong năm 2021, BKS không nhận thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.  

 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc và các cổ đông: 

+ Trong năm 2021, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty 
Cổ phần Địa Ốc Sacom theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS tập trung vào những hoạt 
động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty như sau:  

o Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 
việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã 
được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua. 

o Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo 
cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

o Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty cũng như phối hợp với Công 
ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán 
và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo Kiểm toán. 

o Theo dõi, giám sát và xử lý các khuyến nghị của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông. 
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+ BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công 
ty Cổ phần Địa Ốc Sacom. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Công ty. 

+ Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào của cổ đông theo Luật 
doanh nghiệp. 

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty 

 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty: 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu TH2020 KH2021 
TH 

2021 

Tăng/giảm 
so TH 
2020 

Tăng/giảm 
so KH 
2021 

TH2021/TH 
2020 

TH2021/ 
KH 
2021 

Doanh thu thuần  108.06 599.22 9.51 -98.55 -589.71 8.8% 1.6% 

Giá vốn  76.67 477.37 15.08 -61.59 -462.29 19.7% 3.2% 

Lợi nhuận gộp  31.39 121.86 -5.57 -36.96 -127.43 -17.7% -4.6% 

Doanh thu tài chính  15.39 4.5 29 13.61 24.5 188.4% 644.4% 

Chi phí tài chính  0.06 0.1 3.86 3.8 3.76 6433.3% 3860.0% 

Chi phí bán hàng  3.97 47.71 1.35 -2.62 -46.36 34.0% 2.8% 

Chi phí quản lý  13.13 14.69 10.25 -2.88 -4.44 78.1% 69.8% 

Lợi nhuận thuần  29.62 63.86 7.97 -21.65 -55.89 26.9% 12.5% 

Lợi nhuận khác  0.87 -0.98 -0.89 -1.76 0.09 -102.3% 90.8% 

Lợi nhuận trước thuế  30.49 62.88 7.08 -23.41 -55.8 23.2% 11.3% 

Chi phí thuế TNDN  4.41 12.58 -1.12 -5.53 -13.7 -25.4% -8.9% 

Lợi nhuận sau thuế  26.08 50.3 5.96 -20.12 -44.34 22.9% 11.8% 

 

Dưới áp lực chung của diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19 tác động lên kinh tế vĩ mô cũng như 
tình hình chung của thị trường bất động sản Tp HCM khi các dự án có đất công đều khó được phê 
duyệt giao đất trong giai đoạn hiện tại, ban lãnh đạo SLD đã có nhiều nổ lực triệt để trong việc 
bán các sản phẩm tồn kho của dự án Giai Việt. Tuy nhiên, điều này không giúp SLD hoàn thành 
được kế hoạch năm đã đề ra. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến năm 2021 SLD thực hiện được 
1.6% doanh thu so với Kế hoạch và bằng 8.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do sự nhạy 
bén và tận dụng được cơ hội đi lên của TTCK, HĐQT và ban lãnh đạo SLD đã tận dụng dòng tiền 
đang có để đầu tư chứng khoán để gia tăng lợi nhuận ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, Lợi 
nhuận năm 2021 của SLD là 5.96 tỷ đạt 11.8% so với Kế hoạch và bằng 22.9% so với cùng kỳ 
năm ngoái, trong đó doanh thu hoạt động tài chính đạt 644.4% so với kế hoạch và bằng 188.4% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty: 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu  31/12/2020   31/12/2021  
Tăng/giảm (YoY) Tỷ trọng/TTS 

Giá trị % Đầu kỳ Cuối kỳ 

 TÀI SẢN NGẮN HẠN   
                       

470.28  
            

665.28  
                

195.00  
141% 45.7% 52.5% 

 Tiền và tương đương tiền    
                       

129.17  
              

88.42  
                

(40.75) 
68% 12.6% 7.0% 

 Đầu tư tài chính ngắn hạn  
                               

-   
              

61.43  
                  

61.43  
  0.0% 4.8% 

 Phải thu ngắn hạn    
                       

334.86  
            

507.76  
                

172.89  
152% 32.5% 40.1% 

 Hàng tồn kho      
                           

0.11  
                

0.07  
                  

(0.05) 
59% 0.0% 0.0% 
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Chỉ tiêu  31/12/2020   31/12/2021  
Tăng/giảm (YoY) Tỷ trọng/TTS 

Giá trị % Đầu kỳ Cuối kỳ 

 Tài sản ngắn hạn khác      
                           

6.13  
                

7.59  
                    

1.47  
124% 0.6% 0.6% 

 TÀI SẢN DÀI HẠN    
                     

558.61            601.75  
                  

43.13  
108% 54.3% 47.5% 

 Phải thu dài hạn  
                         

69.20  
              

47.30  
                

(21.90) 
68% 6.7% 3.7% 

 Tài sản cố định    
                           

1.40  
                

1.11  
                  

(0.29) 
79% 0.1% 0.1% 

 Bất động sản đầu tư  
                           

3.29  
                

3.17  
                  

(0.11) 
97% 0.3% 0.3% 

 Tài sản dở dang dài hạn  
                       

475.42  
            

541.15  
                  

65.73  
114% 46.2% 42.7% 

 Tài sản dài hạn khác   
                           

9.31  
                

9.02  
                  

(0.29) 
97% 0.9% 0.7% 

 TỔNG TÀI SẢN  
                    

1,028.89  
         

1,267.02  
                

238.13  
123%     

 NỢ PHẢI TRẢ  
                       

539.21  
            

451.67  
                

(87.53) 
84% 52.4% 35.6% 

 Nợ ngắn hạn  
                       

537.49  
              

98.45  
              

(439.04) 
18% 52.2% 7.8% 

  Trong đó: Vay ngắn hạn  
                               

-   
              

30.73  
                  

30.73  
  0.0% 2.4% 

 Nợ dài hạn  
                           

1.72  
            

353.22  
                

351.51  
20595% 0.2% 27.9% 

  Trong đó: Vay dài hạn  
                           

1.27  
            

350.91  
                

349.63  
27587% 0.1% 27.7% 

 VỐN CHỦ SỞ HỮU  
                       

489.69  
            

815.35  
                

325.66  
167% 47.6% 64.4% 

 Vốn góp của chủ sở hữu  
                       

443.46  
            

785.73  
                

342.27  
177% 43.1% 62.0% 

 Thặng dư vốn cổ phần  
                               

-   
              

(0.35) 
                  

(0.35) 
  0.0% 0.0% 

Quỹ đầu tư phát triển 
                           

0.61  
                

0.61  
                       

-   
  0.1% 0.0% 

 LNST chưa phân phối  
                         

45.61  
              

29.36  
                

(16.26) 
64% 4.4% 2.3% 

 TỔNG NGUỒN VỐN  
                    

1,028.89  
         

1,267.02  
                

238.13  
123%     

 

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2021 tăng từ 1.028,8 tỷ đồng lên 1,267 tỷ đồng, 
trong đó chủ yếu do tăng vốn phát hành thêm và tăng từ việc phát hành trái phiếu. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty, kính trình 
Đại hội cổ đông thường niên thông qua. 

Kính chúc Đại hội thành công. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; 
- Lưu VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

LÊ VĂN MINH 
 
 



www.samland.com.vn   

 
 
 

Số: 01/2022/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH  

Vv : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 
 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 

 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 

và các văn bản dưới Luật; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. 

 

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 
 

TRẦN VIỆT ANH 
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Số: 02/2022/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

 
Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

              CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 

Căn cứ :  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 
- Điều lệ Công ty CP Địa ốc Sacom 
- Quy chế tài chính Công ty  
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 
đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm năm 2021 như sau: 

Đơn vị: Đồng; 

Nội dung Số tiền 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 5.959.962.126 

-  Không trích qũy khen thưởng, phúc lợi  - 

- Không thưởng vượt lợi nhuận 2021 - 

- Không chi trả cổ tức năm 2021 - 

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021 - 

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau phân phối  5.959.962.126 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban tổ chức đại hội 
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 

 
TRẦN VIỆT ANH 
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Số: 03/2022/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng  04  năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc:  thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021,  

Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 

 
 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
              CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 

 

 Căn cứ :  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 

- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần địa ốc Sacom 

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần địa ốc Sacom 

 

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện quỹ thù lao Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 
2022 như sau: 

1. Quỹ thù lao được Đại hội cổ đông phê duyệt năm 2021: 

o Tối thiểu: 1.600.000.000 đồng (net) 

o Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 1.760.000.000 đồng (net) 

- Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2021: 1.293.653.000 đồng (net) 

2. Quỹ thù lao HĐQT, BKS đề xuất năm 2022: 

o Tối thiểu: 793.000.000 đồng (net), quy đổi Gross : 881.000.000 đồng.  

o Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 865.000.000 đồng (net), quy đổi Gross 960.000.000 

đồng.  

Mức chi cụ thể Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS thống nhất thực hiện. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 
 

TRẦN VIỆT ANH 
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Số: 04/2022/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc: thực hiện quỹ tiền lương năm 2021, đề xuất quỹ tiền lương năm 2022 

 
 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 

 

 Căn cứ :  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 

- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần địa ốc Sacom 

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 

 

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm 
2021 và trình quỹ tiền lương năm 2022 như sau: 

1. Quỹ tiền lương được Đại hội cổ đông phê duyệt năm 2021: 

o Tối thiểu: Net: 17.215.000.000 đồng; Gross: 21.631.500.000 đồng  

o Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: Net: 18.940.000.000 đồng; Gross: 23.790.000.000 đồng 

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: Net: 11.980.723.000 đồng (giảm 5.234.277.000 đồng so 

với mức tối thiểu ĐHCĐ thông qua) 

2. Quỹ tiền lương đề xuất năm 2022:  

a. Tối thiểu:  

- Net:  19.162.609.005 đồng;   

- Gross:  24.144.887.000 đồng 

b. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:  

- Net:  20.887.243.000 đồng  

- Gross:  26.317.926.000 đồng 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 
 

TRẦN VIỆT ANH 
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Số: 01/2022/TTr-BKS TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH  

Vv : Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2022 

 
Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2019 và các văn bản dưới Luật; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom; 

 

Ban kiểm soát Kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 

lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: 

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

Mã số Doanh nghiệp: 0300811802 

Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.  

2. Công ty TNHH PriceWaterhouse Coopers Việt Nam 

Mã số Doanh nghiệp: 0100157406 

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM. 

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC  

Mã số Doanh nghiệp: 0100111105 

Địa chỉ trụ sở: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Hồ Chí Minh 

Mã số Doanh nghiệp: 0300513041 

Địa chỉ trụ sở: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM. 

5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C 

Mã số Doanh nghiệp: 0300449815 

Địa chỉ trụ sở: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Lý do lựa chọn: Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2022. Các công ty kiểm toán trên có chất 

lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý. 
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Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 6 công ty trên, Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu 

cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

  
 
 
 
 
 

LÊ VĂN MINH 
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Số: 05/2022/TTr- HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4  năm 2022 

TỜ TRÌNH  

Vv : Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (MCK: SLD) tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 và kế hoạch năm 2022 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 

và các văn bản dưới Luật; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.  

Liên quan việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Tp.Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung cụ thể như sau: 

I. Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Tp.Hồ Chí Minh năm 2021. 

Trong năm, Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (Samland) đã thực hiện đúng kế hoạch niêm yết trước 

đó đã báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc niêm yết cổ phiếu trong Tháng 

5/2021. Samland đã phối hợp với Đơn vị tư vấn (NSI-HCM) lập hồ sơ niêm yết và nộp đến HOSE đăng 

ký niêm yết cổ phiếu SLD (Ngày 31/05/2021). 

Ngày 02/06/2021, Công ty nhận được công văn phản hồi số ngày 719/SGDHCM-NY ngày 

02/06/2021 của HOSE về Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu SLD. Theo đó, Công ty chưa đáp ứng điều 

kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 109 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 (Do chưa hoàn tất đợt chào bán ra công chúng nên Công ty chưa đáp ứng điều kiện 

niêm yết cổ phiếu theo quy định). Vì vậy, ngay sau đó Công ty đã gửi văn bản báo cáo UBCKNN cam 

kết sau khi hoàn tất đợt chào bán ra công chúng sẽ hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng điều kiện niêm yết và 

nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu SLD tại HOSE. 

Năm 2021 được đánh giá là năm kinh tế có nhiều biến động, khi dịch bệnh COVID-19 làm gián đoạn 

chuỗi cung ứng toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng bị tác động bởi cuộc khủng hoảng này. Những biến 

động của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường bất động sản cũng như giá bán 

của các dự án. Tình hình hoạt động kinh doanh của Samland năm vừa qua phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, ảnh hưởng của đại dịch là trở lực chính làm lực cầu trên thị trường có sự sụt giảm. Bên cạnh đó, 

áp lực cạnh tranh trong ngành vẫn còn rất cao tại các địa bàn Công ty hoạt động như TP.HCM, Bình 

Dương, Đồng Nai. Hội đồng quản trị nhận thấy năm 2021 chưa phải là thời điểm thích hợp để giới thiệu 

cổ phiếu Samland trên thị trường chứng khoán. Trong thời gian tới, với sự quyết tâm và nỗ lực tháo 

gỡ những nút thắt tại các dự án hiện hữu và triển vọng phục hồi của nền kinh tế, Công ty kỳ vọng 

sau khi các giải pháp được thực hiện, chỉ tiêu về năng lực hoạt động và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Khi đó, Samland sẽ triển khai lại các công việc đăng ký niêm yết 

cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (MCK: SLD) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh (HOSE). 
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II. Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2022. 

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung 

như sau: 

 Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và chiến lược phát triển của doanh nghiệp, Hội đồng 

quản trị chủ động điều chỉnh Kế hoạch tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam của Samland;  

 Quyết định lựa chọn và triển khai thực hiện Kế hoạch tham gia thị trường chứng khoán Việt 

Nam của Samland: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (MCK: SLD) tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Đăng ký giao dịch cổ phiếu 

tại Sàn Giao dịch UPCOM; 

 Quyết định thời điểm giao dịch trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông 

hiện hữu của Samland. 

2. Thông tin cổ phiếu Samland đang lưu hành hiện nay: 

 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom. 

 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

 Mã chứng khoán : SLD. 

 Số lượng cổ phiếu : 78.573.095 cổ phiếu. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 

Sacom (MCK: SLD) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo phương án 

đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kế hoạch năm 2022. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban tổ chức đại hội 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
  
 
 
 
 
 

TRẦN VIỆT ANH 
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Số: 06/2022/TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần địa ốc Sacom; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Địa ốc Sacom. 

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sacom kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 

xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo số lượng 

nhân sự cho Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên theo quy định cũng như bổ sung nguồn lực để hoàn 

thành nhiệm vụ được cổ đông giao. Phương án bầu bổ sung như sau: 

1. Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:  

o Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại công ty. 

o Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 

o Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

o Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty 

và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc 

kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. 

o Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. 

o Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con 

nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác. 

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên BKS như sau:  

o Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm); 

o Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 

o Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn;  

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử xin gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 26/04/2022 theo địa 

chỉ Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom qua: 

 Email: locnguyen@samholdings.com.vn; 
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 Địa chỉ: 178/6 Đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.  

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử 

phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được 

xem xét.  

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp 

ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng 

cử viên công bố tại Đại hội.  

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban tổ chức đại hội 
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

TRẦN VIỆT ANH 
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