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Năm 1998: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập với ngành 
nghề kinh doanh chính là: Sản xuất vật liệu xây dựng, Bất động sản, sản 
xuất cầu lông, kinh doanh thương mại thép, dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng.

Ngày 05/03/2008, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chính thức cổ phần 
hóa, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty.

Ngày 14/12/2009: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công 
nhận là Công ty đại chúng theo công văn số 2876/UBCK-QLPH.

Ngày 26/01/2015: Công ty đã chính thức được niêm yết cổ phiếu trên Sở 
giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2018:

• Ngày 09/06/2018: Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã quyết định 
thành lập văn phòng đại diện Hội Môi giới BĐS khu vực các tỉnh Đông 
Bắc (tại tầng 2, tòa Seoul sky, khu đô thị TBCO RIVERSIDE do TTB làm 
chủ đầu tư) và trao quyết định Bổ nhiệm ông Phùng Văn Thái – TGĐ 
TTB làm trưởng văn phòng đại diện, Ủy viên trong ban điều hành văn 
phòng đại diện;

• Ngày 29/06/2018: Sàn giao dịch Bất động sản TBCO đạt danh hiệu “Top 
30 Sàn giao dịch BĐS tiêu biểu cả nước năm 2017;

• Ngày 7/7/2018: Thương hiệu TTB HOMES được vinh danh trong Top 
Thương hiệu Bất động sản xuất sắc Việt Nam 2018;

• Ngày 11/7/2018: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) đã tổ 
chức khai trương cửa hàng thép đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang;

• Ngày 17/08/2018: Công ty chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

• Ngày 25/11/2018: tại đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương (TP 
Bắc Giang), Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) tổ chức lễ 
khởi công dự án Khu đô thị Green City;

• Ngày 23/12/2018: TTB Group được vinh danh tại giải Sao vàng Đất Việt 
2018 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Năm 2019:

• Ngày 15/01/2019: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) nhận 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Huân chương lao động Hạng III do Đảng và Nhà nước trao tặng;

• Ngày 23/3/2019: Công đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty tổ chức 
“lễ phát động Tết trồng cây với chủ đề Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”;

• Ngày 6/5/2019: TTB Group vinh dự và tự hào khi là 1 trong 30 đơn vị, 
doanh nghiệp đón nhận giải thưởng cao quý “Thương hiệu bất động sản 
xuất sắc Việt Năm 2019”;

• Ngày 10/10/2019: TTB Group nhận bằng khen “Doanh nghiệp xuất sắc” 
và “Doanh nhân tiêu biểu”;

• Ngày 26/10/2019: TTB Group tổ chức lễ khởi công tòa lotus 2 – chung 
cư Green City Bắc Giang nằm trên đường Trần Quang Khải, phường 
Thọ Xương, TP. Bắc Giang;

• Ngày 18/12/2019: Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch TTB Group nhận giải 
thưởng Sao Đỏ 2019.

Năm 2020:

• Tháng 02/2020, TTB Group thực hiện nghiêm theo công văn của chính 
phủ về việc phòng chống dịch Covid-19;

• Tháng 07/2020, Đoàn viếng thăm TTB Group do ông Phùng Văn Bộ - 
Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn TTB Group có cuộc hành trình tâm linh 
– trở về nguồn từ Thái Nguyên đến Nghĩa trang Trường Sơn Quảng Trị;

• Tháng 07/2020, Ban chỉ huy công trình A6 tiến hành đổ bê tông móng 
cho tòa nhà A6 thuộc dự án TBCO3 tại Thái Nguyên;

• Tháng 10/2020, TTB Group nhận bằng khen “Doanh nghiệp xuất sắc” 
và “Doanh nhân tiêu biểu”;
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NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH

2.1 Đầu tư và phát triển Bất động sản

• Đầu tư và phát triển Bất động sản

• Địa bàn kinh doanh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn
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2.2 Sản xuất và kinh doanh quả cầu lông

• Sản xuất máy trên dây chuyền hiện đại

• Địa bàn kinh doanh: các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng

2.3 Kinh doanh thương mại thép 

• Đại lý phân phối thép cấp I của CTCP gang thép Thái Nguyên

• Địa bàn kinh doanh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh,...
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY 
QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bầu, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm

Giám sát

Giám sát

Giám sát

Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tại điểm 
a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cơ cấu tổ chức gồm: ĐHĐCĐ, 
HĐQT, BKS, BTGĐ và các phòng ban nghiệp vụ.

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực 
cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp mỗi năm ít nhất 01 lần, quyết định những vấn đề 
thuộc quyền và nhiệm vụ được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định như thông qua 
BCTC hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu hoặc bãi 
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty, xây dựng điều lệ 
Công ty,…

Hội đồng quản trị:

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

HĐQT công ty hiện có 05 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm.

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ 
kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều 
hành và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kế và 
lập BCTC của công ty.

BKS công ty có 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT 
và Ban Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc là người điều hành, có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Ban 
Tổng Giám đốc về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty 
và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm 
trước Tổng Giám đốc về các công việc và nhiệm vụ được giao.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN PHÁP CHẾ

PTGĐ NHÂN SỰ

PHÒNG
NỘI CHÍNH

ĐỘI VẬN 
TẢI

PHÒNG
NHÂN SỰ

BQL (CÁC) 
CHUNG CƯ

PHÒNG
KẾ TOÁN

SÀN GIAO 
DỊCH BĐS

PHÒNG
TÀI CHÍNH
- ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY 
GIÀN GIÁO 
- CỐP PHA

PHÒNG
QUAN HỆ 

KHÁCH HÀNG

NHÀ MÁY 
SẢN XUẤT 
CẦU LÔNG

BQL
CÁC DỰ ÁN

BCH CÁC 
CÔNG 

TRƯỜNG

PTGĐ TÀI CHÍNH PTGĐ KINH DOANH

BAN GIÁM SÁT NỘI BỘ

KIỂM SOÁT

Tên Công 
ty Địa chỉ

Vốn 
điều 
lệ (tỷ 
đồng)

Tỷ lệ sở 
hữu

Giá trị 
thực 

góp (tỷ 
đồng)

Hoạt động sản xuất, 
kinh doanh chính

Công ty 
Cổ phần 
Thương 
mại tổng 
hợp Thái 
Nguyên

Tổ 24, 
phường Gia 
Sàng, TP Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyen

71,2 43,15% 30,72

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn vật liệu và thiết bị trong 
ngành xây dựng
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động 
sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Cộng 206,2 95,72

CÔNG TY LIÊN KẾT
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn
Trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn 
nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào 
lĩnh vực Bất động sản với những dự án tiên phong, kiến tạo 
cuộc sống mới hiện đại tại các tỉnh thành.

Sứ mệnh
Sứ mệnh của TTB là mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho người Việt, trong đó chú trọng vào việc nâng cao giá trị 
cuộc sống, mang đến những cơ hội đầu tư và giải pháp kinh 
doanh bền vững.

CORE VALUES

Giá trị cốt lõi
Con người là trung tâm: TTB tin rằng chỉ những nhân viên 
hạnh phục mới có thể mang đến những sản phẩm chất 
lượng nhất, làm hài long mọi khách hàng. Vì vậy chúng tôi 
luôn lấy con người làm yếu tố trung tâm.

Đặt uy tín – chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Đây được 
coi như một “kim chỉ nam” của Ban Lãnh đạo cũng như các 
cán bộ nhân viên TTB từ những ngày đầu khởi nghiệp, nhằm đem đến những giá trị 
quý giá nhất cho khách hàng.

Vì một thị trường bền vững: TTB ý thức rằng sản phẩm của mình rất quan trọng với 
sự bền vững của thị trường và cuộc sống từng cư dân. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực 
vì những sản phẩm chất lượng nhất cùng một thị trường khỏe mạnh, trong sạch và 
phát triển
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Qua giai đoạn hình thành và trưởng thành hơn 20 năm, Công ty  đã  mở rộng  phát triển 
triển cả về bề rộng và chiều sâu trong nhiều ngành, lĩnh vực đầu tư của nền kinh tế: Bất 
động sản, nghỉ  dưỡng, dịch vụ, thương mại, sản xuất... Sang giai đoạn phát triển tiếp 
theo, kế hoạch 05 năm, cùng với sự điều chỉnh cơ cấu kinh tế vĩ mô của Nhà nước, Công 
ty xác định tái cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh 
cốt lõi và xây dựng lại hệ thống quản lý Công ty với  các lĩnh vực cụ thể như sau:

Lĩnh vực đầu tư phát triển 
dự án và xây dựng

Lĩnh vực sản xuất
Lĩnh vực thương mại 
và dịch vụ

• Tập trung phát triển các dự 
án Bất động sản địa phương, 
các tỉnh có mức độ tăng 
trưởng cao, thu hút vốn đầu 
tư FDI lớn như Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh 
Phúc, Lạng Sơn….

• Đa dạng các loại hình sản 
phẩm đầu tư: Căn hộ, đất 
nền, nhà liền kề, biệt thự, 
dịch vụ condotel nghỉ dưỡng, 
khách sạn,…

• Phát triển một đơn vị xây dựng 
mạnh trong vòng 5 năm.

• Đóng vai trò là chủ đầu tư các 
dự án có quy mô lớn với tiến 
độ và chất lượng tốt nhất.

• Đầu tư mở rộng lĩnh 
vực sản xuất cầu 
lông, đưa sản phẩm 
tiến mạnh hơn nữa 
vào miền Trung và 
Miền Nam.

• Sản xuất các sản 
phẩm tiềm năng 
khác như: Nội thất, 
dụng cụ chăm sóc 
sức khỏe….

• Phát triển chuỗi hệ 
thống cửa hàng phân 
phối thép, tập trung 
vào các địa phương, 
tỉnh thành có tốc độ 
công nghiệp hóa cao.

• Các dịch vụ nghỉ 
dưỡng, condotel, 
nhà hàng, coffe tiếp 
tục được mở rộng và 
nâng cao chất lượng.

• Nghiên cứu đầu tư 
các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, làm đẹp…
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CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối với sản phẩm
TTB luôn nỗ lực cung cấp 
sản phẩm với chất lượng 
tốt nhất, không ngừng hoàn 
thiện và phát triển sản phẩm 
để đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng.

Đối với Pháp lý
Thực hiện đầy đủ và nghiêm 
túc các yêu cầu của luật Lao 
động, luật Doanh nghiệp và 
các tiêu chuẩn quốc tế có 
liên quan.

Đối với văn hóa
Thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp: Tiết kiệm ở mọi lĩnh 
vực, xây dựng môi trường 
làm việc và chính sách 
lương thưởng cho người 
lao động, tạo nét văn hóa 
riêng của công ty.

Đối với môi trường
Xây dựng mô hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
thân thiện với môi trường, 
an toàn cho người lao động.
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Trong năm 2020, do tình hình Dịch 
Covid 19 diễn ra trên toàn cầu nói chung 
và Việt Nam nói riêng, hoạt động kinh 
doanh của TTB bị ảnh hưởng nhiều. 
Chính vì thế toàn thể Ban lãnh đạo 
và nhân viên công ty càng tập trung 
vào công tác quản trị rủi ro, xuyên suốt 
năm 2020 TTB đã tập trung vào quản 
trị các nhóm rủi ro chính sau:

RỦI RO VỀ DỊCH BỆNH
Do tình hình phức tạp của Dịch Covid 
19 kéo dài trong năm 2020, TTB luôn 
tuân thủ chặt chẽ quy định của nhà 
nước liên quan đến phòng chống dịch 
Covid 19 như: kiểm tra thường xuyên 
tình hình sức khỏe, khai báo kịp thời 
lịch trình di chuyển của toàn bộ cán bộ 
nhân viên đang làm việc tại công ty, 
chia ca làm việc, các biện pháp đảm 
bảo an toàn không gian làm việc,…

RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Ban lãnh đạo TTB luôn chủ động theo 
dõi chặt chẽ các diễn biến cung cầu 
của thị trường do ảnh hưởng của 
Dịch Covid 19 và có các điều chỉnh về 
hoạt động kinh doanh ngay tức thì để 
thích ứng sự thay đổi về thị trường.

RỦI RO PHÁP LUẬT
Rủi ro về luật pháp là những thay đổi 
trong hệ thống các văn bản luật trực 
tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt 
động của Công ty. Năm 2020, có nhiều 
bộ luật được thay thế bổ sung. Tuy 
nhiên, cán bộ nhân viên trong công ty 
luôn chủ động, thường xuyên cập nhật 
các quy định mới đã phần nào hạn chế 
được những rủi ro về pháp luật, vận 
dụng luật vào điều kiện thực tế của 
công ty.

RỦI RO ĐẶC THÙ
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản việc tìm kiếm dự 
án, công tác đền bù, giải tỏa liên quan đến 
các dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 
độ của dự án, công trình và sẽ tác động đến 
tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh 
của Công ty. Trong hoạt động xây dựng cơ 
bản, thời gian thi công của các công trình 
thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao 
được thực hiện từng phần và tại Việt Nam 
hiện nay việc giải ngân vốn thường chậm, 
quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như 
thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ 
đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều 
thời gian. Đồng thời do ảnh hưởng của 
Dịch Covid 19 trong suốt năm 2020, việc 
thực hiện theo quyết định giãn cách xã 
hội đã làm nhu cầu về nhà ở, thuê cao ốc, 
văn phòng và đầu tư hạ tầng cơ sở giảm. 
Nắm bắt được những ảnh hưởng của rủi 
ro đặc thù đem tới, trong năm 2020, Ban 
lãnh đạo TTB đã tập trung vào nâng cao 
năng suất, hiệu quả làm việc của toàn bộ 
hệ thống và kiểm soát chi phí đảm bảo sử 
dụng vốn có hiệu quả như sau:

Với trọng tâm cụ thể là hoạt động kiểm 
soát chi phí đã được tăng cường giám sát 
từ việc nâng cao nhận thức, tăng cường 
kiểm soát hoạt động kiểm soát từ cấp 
nhân viên đến Ban lãnh đạo về văn hóa 
tiết kiệm chi phí nhằm đạt mục tiêu sử 
dụng vốn có hiệu quả.

Kiện toàn bộ máy tổ chức của doanh 
nghiệp theo hướng tinh gọn, phù hợp với 
quản trị điều hành của Ban lãnh đạo.

Tăng cường công tác giám sát và hệ thống 
báo cáo kết quả công việc của cấp quản lý 
và nhân viên.

Do diễn biến của Dịch Covid 19 chưa có 
dấu hiệu chấm dứt, vì thế Ban lãnh đạo 
TTB vẫn định hướng cho hoạt động quản 
trị rủi ro trong năm 2021 là tập trung vào 
kiểm soát và quản lý tốt hơn nữa các rủi ro 
trọng yếu nêu trên.

CÁC RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Đầu năm 2020, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 thấp hơn 
năm trước do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với đường 
lối lãnh đạo đúng đắn cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân 
viên công ty, kết thúc năm 2020, TTB đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động kinh 
doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Doanh thu thuần đạt 500,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau 
thuế đạt 11,55 tỷ đồng trong năm tài chính 2020, vượt xa so với kế hoạch năm. Tính 
đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TTB đạt gần 1.392 tỷ đồng, tăng gần 13% 
so với năm trước.

Trong năm qua, sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên TTB 
đã ghi được kết quả như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 Thực hiện năm 2020

1 Doanh thu thuần 300 500,78

2 Lợi nhuận sau thuế 10 11,55

Hoạt động kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng (sắt, thép)

Năm 2020, doanh thu bán hàng hóa, vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất 
94,37% trong cơ cấu doanh thu toàn Công ty. Đây là lĩnh vực mang lại nguồn doanh 
thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này trong năm 
2020 là 472,58 tỷ đồng, tăng 18,21% so với năm 2019.

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt 26,93 tỷ đồng, giảm 
77,38% so với năm 2019. Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu mạnh như vậy 
là do thực hiện quyết định giãn cách xã hội của chính phủ vì dịch Covid 19, dẫn đến 
việc triển khai các dự án mới và tiến độ xây dựng của các dự án đang thực hiện bị 
đình trệ, đồng thời nhu cầu về nhà ở - văn phòng của khách hàng giảm, đã khiến 
cho tiến độ thu tiền của các dự án bị chậm.

Hoạt động doanh thu khác

Doanh thu khác của năm 2020 là 1,26 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,25% tổng 
doanh thu của cả công ty.
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ÔNG PHÙNG VĂN THÁI
TỔNG GIÁM ĐỐC

• Họ tên: Phùng Văn Thái
• Giới tính: Nam
• Ngày sinh: 1979
• Nơi sinh: Tỉnh Bắc Giang
• Quốc tịch: Việt Nam

• Hộ khẩu thường trú: Tỉnh Thái Nguyên

• CMND số: 091628670

• Điện thoại liên hệ: (84-208)3 756 699

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

• Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

• Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 6.184.762 cổ phiếu, tương ứng 12,01%

2. Tổ chức và nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành

Hiện nay Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc, 01 
Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

01/2000 - 03/2002 Công ty xây dựng Thái 
Nguyên Cán bộ

03/2002 – 06/2004 Doanh nghiệp Công nghiệp 
Thương mại Tiến Bộ Phó GĐ

06/2004 – 03/2008 Công ty TNHH Tiến Bộ Phó Giám đốc

03/2008 – 10/2010 CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Thành viên HĐQT, Phó Giám 
đốc

10/2010 – Nay CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Thành viên HĐQT, Tổng giám 
đốc
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• Họ tên: Phùng Thị Nam
• Giới tính: Nữ
• Ngày sinh: 1976
• Nơi sinh: Tỉnh Bắc Giang
• Quốc tịch: Việt Nam

• Hộ khẩu thường trú: Tỉnh Thái Nguyên

• CMND số: 121151373

• Điện thoại liên hệ: (84-208)3 756 699

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

• Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng Giám đốc

• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

• Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 518.403 cổ phiếu tương ứng 1,01%

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

03/2002 – 06/2004 Doanh nghiệp Công nghiệp 
Thương mại Tiến Bộ Nhân viên bán hàng

06/2004 – 03/2008 Công ty TNHH Tiến Bộ Trưởng phòng kinh doanh

03/2008 – 10/2014 CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Giám đốc sản xuất

11/2014 đến nay CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Phó Tổng giám đốc

BÀ PHÙNG THỊ NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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ÔNG TRẦN THANH HÀ
KẾ TOÁN TRƯỞNG

• Họ và tên: Trần Thanh Hà
• Giới tính: Nam
• Ngày sinh: 1973
• Nơi sinh: Thái Nguyên
• Quốc tịch: Việt Nam

• Hộ khẩu thường trú: Tỉnh Thái Nguyên

• CMND số: 090708322

• Điện thoại liên hệ: (84-208)3 756 699

• Trình độ chuyên môn: Kế toán

• Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Kế toán trưởng

• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

• Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 110.000 cổ phiếu tương ứng 0,21%

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

01/2000 - /2003 Công ty xây dựng số 2 Thái 
Nguyên Kế toán

2004 -2007 Công ty TNHH Tiến Bộ Kế toán

2008 -2014 CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Kế toán

2014 – nay CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Kế toán trưởng



20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành

Hiện nay Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc, 01 
Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

STT Họ và tên Chức danh Thay đổi

1 Thân Thanh Dũng PTGĐ thường trực Thôi giữ chức vụ PTGĐ thường 
trực từ ngày 01/07/2020

Tính đến 31/12/2020, tổng số lao động của Công ty là 235 lao động với cơ cấu cụ thể 
như sau:

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)
I Theo trình độ lao động
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 41 17,45
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 74 31,49
3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 23 9,79
4 Lao động phổ thông 97 41,27
II Theo hợp đồng lao động
1 Toàn thời gian 225 95,74
2 Bán thời gian 10 4,26
III Theo giới tính
1 Nam 130 55,32
2 Nữ 105 44,68

Tổng cộng 235 100

Quan điểm luôn xem “lao động là tài sản quý”. Do đó, chính sách nhân sự của TTB 
được xây dựng nhẳm hiện thực hóa mục tiêu đưa nguồn nhân lực trở thành yếu 
tố đặc biệt, có vai trò quyết định trong sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công 
những kế hoạch đề ra.
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
3.1 Tình hình thực hiện các dự án trong năm

Trong năm 2020, TTB tiếp tục triển khai các dự án đã và đang thực hiện năm 2019 
như sau:

•	 Dự án Mở rộng khu chung cư TBCO giai đoạn III (Chung cư TBCO3)

• Dự án còn có tên gọi khác là dự án TBCO Riverside, có tổng diện tích đất là 
12,99ha, nằm ven bờ sông Cầu thơ mộng, tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành 
phố Thái Nguyên và là khu đô thị thông minh đầu tiên tại quê hương Xứ Trà, có 
thiết kế đồng bộ gồm 6 block chung cư cao cấp từ 20 đến 25 tầng, 2 toà tháp 
đôi, các khu biệt thự liền kề, khu tâm linh, khu trung tâm thương mại, trường học, 
nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể dục thể thao, hồ sinh thái…

• Dự án được khởi công từ quý III/2016 đến nay đã thực hiện xong công tác giải 
phóng mặt bằng, bàn giao tòa A4 và A7 cho hộ dân vào ở, hoàn thành xong phần 
móng tòa A6, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, bể bơi. Thời gian dự kiến hoàn 
thành của dự án là quý IV/2023.
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•	 Dự án Green City Bắc Giang

• Dự án tọa lạc tại khu dân cư đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, bao 
gồm 04 tòa nhà chung cư cao tầng được quy hoạch xây dựng trên khuôn viên 
có diện tích 16.103 m2 đất với mật độ xây dựng từ 35% đến 40%, cao 21 tầng, 
không có tầng hầm.

• Đây là khu vực sầm uất và thuận tiện giao thông nhất tại thành phố Bắc Giang. 
Cho đến hiện tại, Green City được đánh giá là dự án chung cư lớn nhất trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang.

• Dự án được khởi công vào quý IV/2018, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào 
quý IV/2023. Trong năm 2020, tòa CT1 và CT1A đã hoàn thiện cơ bản để chuẩn 
bị đưa vào bàn giao quý I/2021.

3.2 Các công ty liên kết

Công ty cổ phần thương mại Tổng hợp Thái Nguyên
• Mã số thuế: 4600125512
• Địa chỉ: tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
• Vốn điều lệ: 71,2 tỷ đồng
• Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Bán buôn quặng kim 

loại, Bán buôn vật liệu và thiết bị trong ngành xây dựng, Tư vấn môi giới đấu giá 
Bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
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4. Tình hình tài chính
4.1 Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng 
giảm

Tổng giá trị tài sản 1.232.792.650.425 1.391.639.725.713 12,89

Doanh thu thuần 518.821.685.639 500.772.226.212 (3,48)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 45.178.380.040 14.772.639.385 (67,3)

Lợi nhuận khác -2.846.484.014 -260.083.813 90,86

Lợi nhuận trước thuế 42.331.896.026 14.512.555.572 (65,72)

Lợi nhuận sau thuế 33.002.673.302 11.546.725.346 (65,01)

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 704,78 246,04 (65,09)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của TTB

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,89 1,81

+ Hệ số thanh toán nhanh 1,47 0,79

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,57 0,61

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,31 1,55

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho 3,50 5,88

+ Vòng quay tổng tài sản 0,41 0,36

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,06 0,02

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,06 0,02

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,03 0,01

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,09 0,03

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của TTB
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1 Cổ phần

TTB hiện đang niêm yết 51.509.583 cổ phần phổ thông tư do chuyển nhượng trên 
HSX, tương ứng vốn điều lệ 515.095.830.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm 
tỷ không trăm chín mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

Bảng: Cơ cấu cổ đông Công ty theo loại cổ phiếu tại ngày 29/12/2020 như sau:

Đối tượng

Số lượng 
CP hạn chế 
chuyển 
nhượng

Số lượng 
CP chuyển 
nhượng tự do

Tổng cộng Tỷ lệ sở 
hữu (%)

Người nội bộ 0 11.156.776 11.156.776 21,66

Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0

Công đoàn Công ty 0 0 0 0

Cổ đông sở hữu cổ phiếu 
ưu đãi (nếu có) 0 0 0 0

Cổ đông khác 0 40.352.807 40.352.807 78,34

1. Trong nước 0 51.325.451 51.325.451 99,64

1.1 Cá nhân 0 51.310.735 51.310.735 99,61

1.2 Tổ chức 0 14.716 14.716 0,03

2. Nước ngoài 0 184.132 184.132 0,36

2.1 Cá nhân 0 61.783 61.783 0,12

2.2 Tổ chức 0 122.349 122.349 0,24

Tổng cộng 0 51.509.583 51.509.583 100

Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty do VSD lập ngày 29/12/2020
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5.2 Cơ cấu cổ đông

STT Đối tượng Số lượng 
CP

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

Số lượng 
cổ đông

Cơ cấu cổ đông
Tổ chức Cá nhân

1 Cổ đông nhà 
nước 0 0 0 0 0

2

Cổ đông sáng 
lập 12.305.163 23,89 3 0 3

- Trong nước 12.305.163 23,89 3 0 3

- Nước ngoài 0 0 0 0 0

3

Cổ đông lớn 10.528.373 20,44 2 0 2

- Trong nước 10.528.373 20,44 2 0 2

- Nước ngoài 0 0 0 0 0

4

Công đoàn 
Công ty 0 0 0 0 0

- Trong nước

- Nước ngoài

5 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0

6
Cổ đông sở 
hữu cổ phiếu 
ưu đãi (nếu có)

0 0 0 0 0

7

Cổ đông khác 39.204.420 76,11 2.996 19 2.977

- Trong nước 39.020.288 75,75 2.979 14 2.965

- Nước ngoài 184.132 0,36 17 5 12

Tổng cộng 51.509.583 100 2.999 19 2.980

Trong 
đó

- Trong nước 51.325.451 99,64 2.982 14 2.968

- Nước ngoài 184.132 0.36 17 5 12

Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty do VSD lập ngày 29/12/2020
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 4600359768 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008, vốn điều lệ thành lập của 
TTB là 30 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, Công ty có 1 lần giảm vốn điều lệ và 
11 lần tăng vốn, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Thời 
điểm

VĐL trước 
phát hành

Giá trị             
phát hành

VĐL sau 
phát hành Hình thức phát hành

1 02/2009 30 (10) 20 Giảm vốn điều lệ

2 07/2009 20 0,5 20,5 Phát hành riêng lẻ cho CBCNV

3 02/2010 20,5 5,5 26 Phát hành riêng lẻ cho cổ đông 
hiện hữu

4 12/2011 26 9 35 Phát hành riêng lẻ cho cổ đông 
hiện hữu

5 06/2015 35 3,5 38,5 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

6 08/2015 38,5 35 73,5 Phát hành cổ phiếu ra công 
chúng

7 01/2016 73,5 70 143,5 Phát hành cổ phiếu ra công 
chúng

8 04/2016 143,5 50 193,5 Phát hành riêng lẻ

9 09/2016 193,5 193,5 387 Phát hành cổ phiếu ra công 
chúng

10 7/2017 387 38,699 425,699 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

11 4/2018 425,699 42,57 468,269 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

12 10/2020 468,269 46,826 515,095 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Chi tiết về các đợt giảm và tăng vốn như sau:
Đợt giảm vốn lần đầu: Giảm vốn từ 30 tỷ đồng xuống 20 tỷ đồng

+	 Vốn điều lệ ban đầu: 30.000.000.000 đồng
+	 Vốn điều lệ sau khi giảm: 20.000.000.000 đồng
+	 Số lượng cổ phần sau khi giảm: 2.000.000 cổ phần
+	 Mệnh giá: 10.000 đồng/cồ phần
+	 Cơ quan chấp thuận giảm vốn: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
+	 Nguyên nhân giảm vốn:  Do ảnh hưởng khủng hoảng của nền kinh tế 
+	 Căn cứ pháp lý: 

• Quyết định ĐHĐCĐ ngày 10/02/2009. 
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1703000360 thay đổi lần thứ 2 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 16/02/2009
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Đợt tăng vốn lần 1: Tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 20,5 tỷ đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ số 52/2009-NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/06/2009 về việc phát hành riêng 
lẻ tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 20,5 tỷ đồng cho 98 cán bộ công nhân viên trong Công ty;

• Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56 ngày 01/07/2009 của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi đăng 
ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới 20,5 tỷ;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 thay đổi lần thứ 3 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 09/07/2009.

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn thực góp trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng 

• Vốn thực góp sau khi phát hành:   20.500.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành riêng lẻ 

• Đối tượng phát hành:               Cán bộ công nhân viên

• Ngày hoàn thành:   09/07/2009

• Số lượng phát hành:                   50.000 cổ phần

• Giá phát hành:                        10.000 đồng/cp

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp 

• Tổng giá trị phát hành:   500.000.000 đồng

• Hình thức góp vốn:    Góp vốn bằng tiền mặt
Đợt tăng vốn lần 2: Tăng vốn từ 20,5 tỷ đồng lên 26 tỷ đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công ty Tiến Bộ 
số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2010 thông qua việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 
20,5 tỷ lên 26 tỷ đồng;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 thay đổi lần thứ 4 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/02/2010.

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn thực góp trước khi phát hành: 20.500.000.000 đồng 

• Vốn thực góp sau khi phát hành:    26.000.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành riêng lẻ

• Ngày hoàn thành:   23/02/2010

• Số lượng phát hành:                   550.000 cổ phần

• Giá phát hành:                         10.000 đồng/cp
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• Mệnh giá:   10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:  5.500.000.000 đồng

• Đối tượng phát hành:           Cán bộ công nhân viên

• Hình thức góp vốn:   Góp vốn bằng tiền mặt
Đợt tăng vốn lần 3: Tăng vốn từ 26 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 101/QĐ-ĐHCĐ-TTB ngày 23/09/2010 thông qua 
phương án tăng vốn điều lệ từ 26 tỷ lên 35 tỷ đồng;

• Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 số 196/NQ-ĐHĐCĐ/TTB ngày 13/08/2011 thông 
qua việc sửa đổi bổ sung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được 
ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 23/09/2010;

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 21/10/2010.

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn thực góp trước khi phát hành: 26.000.000.000 đồng 

• Vốn thực góp sau khi phát hành:    35.000.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành riêng lẻ

• Ngày hoàn thành:   31/12/2011

• Số lượng phát hành:                   900.000 cổ phần

• Giá phát hành:                         10.000 đồng/cp

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:   9.000.000.000 đồng

• Đối tượng phát hành:            12 người

• Hình thức góp vốn:    Góp vốn bằng tiền mặt
Đợt tăng vốn lần 4: Tăng vốn từ 35.000.000.000 đồng lên 38.500.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015 thông qua phương án 
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

• Quyết định số: 437/QĐ – SGDHN ngày 16/07/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung

• Nghị quyết số: 136/2015/NQ – HĐQT về việc triển khai phương án phát hành trả cổ 
tức 2013 và 2014

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  35.000.000.000 đồng 
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• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    38.500.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

• Tỷ lệ cổ tức:    10%

• Ngày hoàn thành:   22/06/2015

• Số lượng phát hành:                  350.000 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp
Đợt tăng vốn lần 5: Tăng vốn từ 38.500.000.000 đồng lên 73.500.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Công ty Tiến Bộ ngày 
29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

• Nghị quyết HĐQT số 51/2015/NQ - HĐQT về việc triển khai phương án phát hành;

• Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015

• Công văn số 5003/UBCK – QLCB ngày 12/08/2015 của UBCKNN về việc chấp thuận 
kết quả phát hành 

• Quyết định số 579/ QĐ – SGDHN ngày 04/09/2015 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 19/08/2015

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  38.500.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    73.500.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu ra công chúng

• Ngày hoàn thành:   07/08/2015

• Số lượng phát hành:                  3.500.000 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:   35.000.000.000 đồng
Đợt tăng vốn lần 6: Tăng vốn từ 73.500.000.000 đồng lên 143.500.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Công ty Tiến Bộ ngày 
29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

• Nghị quyết HĐQT số 315/2015/NQ - HĐQT về việc triển khai phương án phát hành;

• Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015.
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• Công văn số 198/UBCK – QLCB ngày 13/01/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận 
kết quả phát hành 

• Quyết định số: 66/ QĐ – SGDHN ngày 29/01/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 26/01/2016

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  73.500.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    143.500.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu ra công chúng

• Ngày hoàn thành:   08/01/2016

• Số lượng phát hành:                 7.000.000 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:   70.000.000.000 đồng
Đợt tăng vốn lần 7: Tăng vốn từ 143.500.000.000 đồng lên 193.500.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Công ty Tiến Bộ ngày 
26/04/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

• Nghị quyết HĐQT số: 70/2016/NQ - HĐQT về việc triển khai phương án phát hành;

• Công văn số 1026/UBCK-QLCB Ngày 07/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Công 
ty Tiến Bộ;

• Công văn số 2021/UBCK – QLCB ngày 20/04/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận 
kết quả phát hành 

• Quyết định số 296/ QĐ – SGDHN ngày 16/05/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 29/04/2016

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  143.500.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    193.500.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành riêng lẻ cổ phiếu  

• Ngày hoàn thành:   13/04/2016

• Số lượng phát hành:                  5.000.000 cổ phiếu
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• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:   50.000.000.000 đồng

Đợt tăng vốn lần 8: Tăng vốn từ 193.500.000.000 đồng lên 387.000.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết số 123/ 2016/ QĐ-HĐQT thông qua phương án chào bán chứng khoán ra 
công chúng năm 2016;

• Nghị quyết HĐQT số: 121/2016/QĐ - HĐQT  về việc triển khai phương án phát hành;

• Công văn số 7716/UBCK – QLCB ngày 24/11/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận 
kết quả phát hành; 

• Quyết định số 819/ QĐ – SGDHN ngày 12/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung.

• Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên cấp ngày 01/12/2016 

Chi tiết đợt phát hành

• Vốn điều lệ trước phát hành: 193.500.000.000 đồng

• Vốn điều lệ sau khi phát hành: 387.000.000.000 đồng

• Hình thức phát hành:  Phát hành cổ phiếu ra công chúng

• Ngày hoàn thành:   22/11/2016

• Số lượng phát hành:   19.500.000 cổ phiếu

• Mệnh giá phát hành:   10.000 đồng/ cổ phiếu

• Tổng giá trị phát hành:  193.500.000.000 đồng 

Đợt tăng vốn lần 9: Tăng vốn từ 387.000.000.000 đồng lên 425.699.850.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết số 67 ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 thông qua phương 
án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

• Công văn số 5653/UBCK – QLCB về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức 
của UBCKNN 

• Công văn số 1240/TB-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 thay đổi lần thứ 12 ngày 
27/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.
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Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  387.000.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    425.699.850.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

• Tỷ lệ cổ tức:    10%

• Ngày hoàn thành:   29/09/2017

• Số lượng phát hành:                  3.869.985 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:  38.699.850.000 đồng

Đợt tăng vốn lần 10: Tăng vốn từ 425.699.850.000 đồng lên 468.269.540.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết số 101/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ thông qua phương án chi trả cổ tức 
bằng cổ phiếu năm 2017;

• Nghị quyết số 104/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiến Bộ 
ngày 23/04/2018 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;

• Công văn số 3521/UBCK – QLCB về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức 
của UBCKNN 

• Báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức số 151/2018/BC-TTB ngày 30/5/2018 của 
TTB gửi UBCKNN

• Thông báo chấp thuận việc Niêm yết bổ sung số 712/TB-SGDHN ngày 06/07/2018 
của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 thay đổi lần thứ 13 ngày 
25/07/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  425.699.850.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    468.269.540.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

• Tỷ lệ cổ tức:    10%

• Số lượng phát hành:                4.256.969 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:  42.569.690.000 đồng
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Đợt tăng vốn lần 11: Tăng vốn từ 468.269.540.000 đồng lên 515.095.830.000 đồng

Cơ sở pháp lý:

• Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ 
phiếu năm 2019;

• Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiến Bộ ngày 
03/09/2020 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;

• Công văn số 6196/UBCK – QLCB về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức 
của UBCKNN 

• Báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức số 278/2020/CV-TTB ngày 11/11/2020 của 
TTB gửi UBCKNN

• Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 841/QĐ-SGDHCM ngày 21/12/2020 của Sở 
giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600359768 thay đổi lần thứ 14 ngày 
08/01/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Chi tiết đợt phát hành:

• Vốn điều lệ trước khi phát hành:  468.269.540.000 đồng 

• Vốn điều lệ sau khi phát hành:    515.095.830.000 đồng

• Hình thức phát hành:                 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

• Tỷ lệ cổ tức:    10%

• Số lượng phát hành:                4.682.629 cổ phiếu

• Mệnh giá:    10.000 đồng/cp

• Tổng giá trị phát hành:  46.826.290.000 đồng
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Chưa phát sinh

e) Các chứng khoán khác: Chưa phát sinh
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1 Đánh giá tổng quan nền kinh tế thế giới và Việt Nam 2020

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh 
tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái 
nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu 
do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì 
tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của 
các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. Trong 
nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và 
cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, 
với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa 
phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt 
kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 
đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của 
dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm 
nước cao nhất thế giới. Cùng với Trung Quốc và Mi-an-ma, Việt Nam là một trong 
ba quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng tích cực trong năm nay; đồng thời quy mô 
nền kinh tế nước ta đạt hơn 343 tỷ USD, vượt Xin-ga-po (337,5 tỷ USD) và Ma-lai-
xi-a (336,3 tỷ USD), đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong 
khu vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a 1.088,8 tỷ USD; Thái Lan 509,2 tỷ USD và 
Phi-li-pin 367,4 tỷ USD).

1.1 Đánh giá tổng quan hoạt động TTB 2020

Tổng kết cuối năm 2020, TTB ghi nhận Doanh thu thuần đạt 500,78 tỷ đồng và lợi 
nhuận sau thuế đạt 11,55, vượt xa so với kế hoạch năm. Tính đến ngày 31/12/2020, 
tổng tài sản của TTB đạt gần 1.392 tỷ đồng, tăng 12,91% so với năm trước.

Năm 2020, doanh thu bán hàng hóa, vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất 
94,37% trong cơ cấu doanh thu toàn Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này 
trong năm 2020 là 472,58 tỷ đồng, tăng 18,21% so với năm 2019.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt 26,93 tỷ đồng, giảm 
77,38% so với năm 2019. Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu mạnh như vậy 
là do thực hiện quyết định giãn cách xã hội của chính phủ vì dịch Covid 19, dẫn đến 
việc triển khai các dự án mới và tiến độ xây dựng của các dự án đang thực hiện bị 



35BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

đình trệ, đồng thời nhu cầu về nhà ở - văn phòng của khách hàng giảm, đã khiến 
cho tiến độ thu tiền của các dự án bị chậm.

Dưới tác động to lớn của đại dịch Covid 19, những con số nêu trên thể hiện đường 
lối lãnh đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty và đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực 
không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ nhân viên.

2. Tình hình tài chính
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2019 2020 % tăng giảm
1 Tổng giá trị tài sản 1.232.792 1.391.639 12,89
2 Tài sản ngắn hạn 719.243 753.492 4,76
3 Hàng tồn kho 135.481 81.846 (39,59)
4 Tổng nợ 698.169 845.469 21,1
5 Nợ ngắn hạn 398.030 845.469 112,41
6 Vốn chủ sở hữu 534.623 546.170 5,27
7 Doanh thu thuần 518.821 500.772 (3,48)
8 Lợi nhuận trước thuế 42.331 14.512 (65,72)
9 Lợi nhuận sau thuế 33.002 11.546 (65,02)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của TTB

Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động mặc của dịch 
Covid 19 khiến lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm mạnh nên chỉ tiêu sinh lời sụt 
giảm đáng kể so với năm 2019.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2020, TTB đã chủ động đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty và các đơn vị thành viên thông quan hoạt động cơ cấu lại lĩnh 
vực kinh doanh, doanh mục vốn đầu tư; thoái vốn tại một số công ty con, công ty 
liên kết; chia, tách, sát nhập một số đơn vị, phòng ban trong công ty; luận chuyển, 
bổ sung, thay đổi nhân sự trong Ban TGĐ và nhân sự quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo cho năm 2021, Ban lãnh 
đạo TTB đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 2021/2020

Doanh thu Tỷ đồng 500,78 800 1,59

Thu nhập trên 
một cổ phần Đồng/cp 246,04 500 2,03

Cổ tức 5% 5%
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

1. Đối với quản trị, điều hành doanh nghiệp

TTB luôn thực hiện minh bạch hoạt động theo và trên mức yêu cầu của quy định hiện hành. 
Mọi hoạt động khảo sát, quyết định và tiến hành đầu tư của Công ty đều được thực hiện trên 
cơ sở xin ý kiến của Đại hội cổ đông và được cập nhật, công bố thường xuyên, liên tục trên 
các phương tiện truyền thông, đại chúng.

TTB xây dựng và áp dụng cơ cấu tổ chức, hệ thống quy định, quy chế và nội quy phù hợp 
với pháp luật hiện hành và các thông lệ quản trị được khuyến nghị trên thế giới.

2. Thực hiện trách nhiệm xã hội

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và thiên tai bão lũ gây tổn 
thất nặng nề cho nền kinh tế Việt Nam, với mong muốn góp thêm một phần sức lực trong 
công tác triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh và chủ động ứng phó với 
các tình huống có thể xảy ra, TTB có các chương trình quyên góp ủng hộ người dân Quảng 
Bình, Quảng Trị và có các chiến dịch tuyên truyền, tặng đồ dùng y tế (xà phòng, nước rửa 
tay, khẩu trang) cho các hộ dân.

3. Văn hóa doanh nghiệp và quản trị nhân sự

Trong văn hóa doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực, Công ty luôn chú trọng phát huy 
sức mạnh tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, chuyên nghiệp đồng thời 
phát triển và kiện toàn bộ máy nhân sự chất lượng cao cho Công ty.

Công ty là nơi tập trung những con người năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nỗ lực học hỏi, 
phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa Công ty là kim chỉ nam để điều 
chỉnh mọi hành vi, giao tiếp hàng ngày.

Công ty thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm về văn hóa doanh nghiệp giữa các 
bộ phận và với các Công ty khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4. Đối với phát triển dự án và tuân thủ pháp luật về bảo về môi trường

Công ty định hướng phát triển các khối ngành xanh và bền vững như: Nhà hàng, nghỉ 
dưỡng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe…Các dự án đều đi kèm các tiện ích đồng bộ, điều 
này giúp mở rộng nhóm khách hàng, nhà đầu tư, qua đó tạo hoạt động ổn định và hiệu quả 
cho từng dự án.

Khi lập báo cáo kỹ thuật tiền khả thi các dự án đầu tư, TTB đều thuê những đơn vị tư vấn 
thực hiện việc đánh giá tác động đến môi trường tại địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, đưa 
ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi trường, hệ sinh thái ở mức thấp 
nhất.
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Đối với giai đoạn thực hiện dự án, TTB đều đưa ra những cam kết và hành động cụ thể 
nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

• Biện pháp quản lý:

	» Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn thành sớm.

	» Quy định cụ thể thời gian làm việc trong ngày (từ 7giờ30 đến 17giờ30) không vận 
hành các phương tiện, máy móc thiết bị vào buổi trưa và ban đêm.

	» Phương tiện tham gia vận tải phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn lưu 
hành, lái xe phải có bằng lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi tham 
gia giao thông.

• Biện pháp kỹ thuật:

	» Giảm thiểu bụi đất trong quá trình vận chuyển.

	» Xe chở đất được che chắn cẩn thận bằng bạt.

	» Không chở quá tải trọng cho phép nhằm hạn chế đất cát rơi vãi.

	» Thường xuyên quét dọn đất cát rơi vãi tại khu vực cổng ra vào (dự án và QL1) và tưới 
nước trên tuyến đường vận chuyển gần khu vực thi công.

	» Che chắn khu vực đang thi công xây dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn chế cát, 
bụi bay.

	» Xịt rửa xe trước khi ra khỏi công trường.

• Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:

	» Sử dụng tối đa nguồn lao động tại địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó 
giảm lượng nước thải và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

	» Xây dựng các công trình vệ sinh tạm tại công trường xây dựng.

	» Các nguyên liệu hại như xăng, dầu, nhựa đường… được lưu giữ trong kho chứa 
nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên.

• Quản lý nguồn chất thải rắn:

	» Chất thải rắn xây dựng

	» Chất thải rắn xây dựng được thu gom hàng ngày, vệ sinh công trường gọn gàng sạch 
sẽ. Các loại chất thải rắn như sắt thép vụn, bao xi măng… được tận dụng hoặc bán phế 
liệu; đất đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi trường.

• Chất thải rắn sinh hoạt:

	» Bố trí các thùng rác và thu gom về đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi trong 
khu vực.

	» Hợp đồng với công ty môi trường đến thu gom và đưa đi xử lý.

• Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải:

	» Không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa trưa và 
ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh.

• Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, TTB đã nỗ lực hoàn thành 
một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã đề ra. Trong năm 
2020, TTB khai thác các dự án đã đưa vào sử dụng, tiếp tục xây dựng các dự án trước đó: 
Dự án TBCO3, Dự án Green City và tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng tại Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc...

Năm 2020 với nhiều biến động lớn từ dịch bệnh, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt 
động kinh doanh của công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban TGĐ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng cả 
về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

• Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh 
doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù 
hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

• Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của 
HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm 
bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

• Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và 
ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp 
phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng 
và hiệu quả.

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, 
có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành 
Tập đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân 
viên của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty nhận định năm 2021, có thể nói đây là một năm có ý nghĩa quan trọng với 
TTB khi Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều quyết sách lớn, đồng thời đề ra nhiều chiến lược 
phát triển nhằm xác định tầm nhìn cho thập kỷ mới.

HĐQT Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

• Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2021-2025  với những điều chỉnh 
đã được nghiên cứu bổ sung, quyết tâm đưa TTB  phát triển trở thành một trong những 
Công ty dẫn đầu về phân khúc sản phẩm của mình đã và đang có.- Giám sát, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung 
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đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn 
công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó 
khăn tại các dự án đầu tư của công ty.

• Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động đảm 
bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.

• Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập chung 
nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập chung nguồn lực đầu 
tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực 
cạnh tranh theo cơ chế thị trường

• Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.

• Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, 
chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực 
hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở 
rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

• Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, chuyên nghiệp 
nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng 
cổ phần

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

1 Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT 4.343.611 8,43

2 Phùng Văn Thái Thành viên HĐQT 6.184.762 12,01

3 Hoang D. Quan Thành viên HĐQT độc lập 0 0

4 Phùng Thị Nam Thành viên HĐQT 518.403 1,01

5 Dương Thị Diễm Hằng Thành viên HĐQT độc lập 0 0

Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty do VSD lập ngày 29/12/2020

Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị: 

Ông Thân Thanh Dũng – Thành viên HĐQT

Ông Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT độc lập

- Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoang D. Quan – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Phùng Thị Nam – Thành viên HĐQT

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban TGĐ để đảm bảo tuân thủ và 
phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 2020 và các Nghị 
quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2020. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc 
thực hiện các nội dung sau:

• Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn BCTC kiểm toán năm 2019, BC tình 
hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, các BCTC 
quý 1, quý 2, bán niên soát xét và quý 3 năm 2020;

• Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào 
ngày 29/06/2020;
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• Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;

• Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng và khai thác các dự án đã hoàn thành đi vào hoạt 
động;

• Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;

• Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo 
đúng quy định;

• Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020:

TT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày 
bắt đầu/ 
Không 
còn là 
thành viên 
HĐQT

Số buổi 
họp 
HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 
họp

Lý do 
không 
tham dự 
họp

1 Ông Phùng Văn Bộ Chủ tịch 
HĐQT 23/04/2019 6/6 100%

2 Ông Phùng Văn Thái Thành viên 
HĐQT 23/04/2019 6/6 100%

3 Ông Thân Thanh 
Dũng

Thành viên 
HĐQT

23/04/2019 
- 
29/06/2020

2/6 33,33%

Miễn 
nhiệm 
trước khi 
diễn ra các 
cuộc họp 
HĐQT

4 Bà Dương Diễm 
Hằng

Thành viên 
HĐQT 23/04/2019 6/6 100%

5 Ông Trần Thanh Bình Thành viên 
HĐQT

23/04/2019 
– 
29/06/2020

2/6 33,33%

Miễn 
nhiệm 
trước khi 
diễn ra các 
cuộc họp 
HĐQT

6 Bà Phùng Thị Nam Thành viên 
HĐQT 29/06/2020  4/6 66,67%

Bầu bổ 
sung sau 
khi diễn ra 
cuộc họp

7 Ông Hoang D. Quan Thành viên 
HĐQT 29/06/2020 4/6 66,67%

Bầu bổ 
sung sau 
khi diễn ra 
cuộc họp
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Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2020:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 51/2020/NQ-HĐQT 20/03/2019 Gia hạn thời gian tổ chức họp 
ĐHĐCĐ thường niên

2 108/2020/NQ-HĐQT 20/05/2020 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên

3 164/2020/NQ-HĐQT 01/07/2020 Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc 
thường trực Công ty

4 167/2020/NQ-HĐQT 02/07/2020 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 
năm 2020

5 22/2020/NQ-HĐQT 03/09/2020 Triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho 
cổ đông

6 322/2020/NQ-HĐQT 30/12/2020 Thông qua việc chuyển nhượng cổ 
phần tại công ty liên kết

2. Ban Kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ
Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phần (%)

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 
tham dự 
họp

1 Dương Thị Vân Trưởng 
ban 0 4/4 100%

2 Trần Thị Thịnh Thành viên 0 4/4 100%

3 Lưu Bình Dương Thành viên 0 2/4 50%
Miễn 
nhiệm sau 
2 cuộc họp

4 Thân Thị Thu 
Thủy Thành viên 0,28 2/4 50%

Bổ nhiệm 
sau 2 cuộc 
họp

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại 
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, 
quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2020, Ban kiểm 
soát đã thực hiện những công việc sau:

• Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức, chi trả cổ phiếu 
thưởng, tăng vốn điều lệ, ban hành nghị quyết,…

• Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh 
doanh, nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu;
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• Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho HĐQT ý kiến chuyên môn để các khoản 
đầu tư mang lại lợi nhuận cao và ít rủi ro nhất;

• Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của các số 
liệu tài chính phù hợp với các chính sách hiện hành của Việt Nam;

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của TTB theo đúng quy định 
pháp luật;

• Thực hiện các công tác khác của Ban kiểm soát theo kế hoạch hoạt động hàng năm.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản 
lý khác.

BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ trong quá trình thực 
hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã 
được HĐQT, Ban TGĐ tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành công việc.

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của 
HĐQT, Ban TGĐ trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ cũng như không nhận 
được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của HĐQT, Ban 
TGĐ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt 
được năm 2019. Do tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 2019 vì vậy HĐQT và BKS đã 
đồng ý không nhận thù lao như dự kiến tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2019.

Nhận  thấy trong năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn đối với doanh nghiệp vì ảnh hưởng của 
dịch Covid19 vì vậy HĐQT và BKS xin đề xuất không nhận thù lao trong năm 2020 và đã 
được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.



44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Người thực 
hiện giao dịch

Quan hệ với 
người nội 
bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng,...)

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Phùng Văn Bộ Chủ tịch 
HĐQT 7.897.567 15,33 3.948.829 7,67 Bán cổ phiếu

Phùng Văn Thái Thành viên 
HĐQT 4.111.110 7,98 8.059.999 15,65

Mua cp để 
tăng tỷ lệ sở 
hữu

Phùng Văn Thái Thành viên 
HĐQT 8.865.932 17,21 6.184.762 12,01 Bán cổ phiếu

Trần Thanh Hà Kế toán 
trưởng 0 0 100.000 0,19

Mua cp để 
tăng tỷ lệ sở 
hữu

3.3 Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGĐ, các cán bộ quản lý công 
ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty:

• Diễn đàn quản trị Công ty nâng cao hoạt động của HĐQT;

• Tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 
trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tại ngày 31 tháng 12 
năm 2020, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đã công bố thông tin
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