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Thông tin khái quát/General information

Tên giao dịch/Trading name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/Business Registration Certificate 

No.: 4600359768 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/3/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 

ngày 14/12/2021

Vốn điều lệ/Charter capital: 515.095.830.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm 

mười lăm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng./.) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Owner’s capital: 515.095.830.000 VNĐ

       Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

       0208 3 75 66 99

       tienbo.vn

Logo Công ty: 

Mã cổ phiếu (nếu có)/Securities code (if any): TTB

THÔNG TIN CHUNG/GENERAL INFORMATION
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Ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ 
khi thành lập đến nay/Date of establishment, time of listing, and development 
milestones since the establishment until now.

Công ty được 
thành lập dưới 
hình thức doanh 
nghiệp tư nhân 
với ngành nghề 
kinh doanh chính 
là kinh doanh bất 
động sản và kinh 
doanh thương 
mại thép.

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

Công ty chính 
thức hoạt động 
với tên gọi Công 
ty Cổ phần Tập 
đoàn Tiến Bộ.

Công ty đã 
chính thức 
được niêm yết 
cổ phiếu trên 
Sở Giao dịch 
Chứng khoán 
Hà Nội (HNX).

Năm 1998 14/12/2009

05/03/2008 26/01/2015

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Establishment and development process

 • 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 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 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 Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • 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 Việt Nam.

 • Ngày 15/01/2019: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) nhận Huân 
chương lao động Hạng III do Đảng và Nhà nước trao tặng;

 • 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 18/12/2019: Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT công ty tự hào khi nhận 
được giải thưởng Top 10 Sao Đỏ Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

Năm 2018

Năm 2019
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 • Tháng 10/2020, TTB Group nhận bằng khen “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh 
nhân tiêu biểu”;

 • 31/01/2021: Tổ chức lễ công bố quyết định công nhận ban quản trị chung 
cư TBCO1.

 • 04/5/2021: TTB phối hợp chặt chẽ cùng Ban lãnh đạo Công an Thành phố, Công 
an phường, các cấp quản lý trong công tác phòng chống dịch bệnh covid và 
phun thuốc khử khuẩn tại các khu chung cư.

 • Tháng 5/2021: TTB chung tay cùng xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang trong công tác chống dịch Covid.

 • 13/6/2021: TTB chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng - chống 
dịch Covid - 19 và tiếp nhận thư cảm ơn của Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

 • 27/7/2021: BLĐ và CBCNV của TTB tri ân, cảm ơn tới những người có công 
với đất nước.

 • Sáng ngày 24/08/2021, TTB Group - chi nhánh Bắc Giang phối hợp cùng ban 
quản lý chung cư Green City Bắc Giang đã tiến hành hỗ trợ phát nhu yếu phẩm 
cho cư dân toà nhà CT1A hiện đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Đây là 
tấm lòng của chủ đầu tư TTB Group đối với những người dân đang bị ảnh hưởng 
bởi Covid -19.   

 • Tháng 9/2021: TTB - mở rộng kinh doanh chuỗi sieuthixaydung.org

 • TTB triển khai thi công xây dựng tòa Starlight tòa chung cư thứ 3 thuộc dự án 
TBCO3 mở rộng.

 • TTB chúc mừng ngày doanh nhân 13/10 và chung tay cùng chương trình “sóng 
và máy tính cho em”.

 • 16/11/2021: TTB tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 LẦN 2.

 • 14/12/2021: Chính thức đăng ký chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính của TTB từ: 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên sang tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2020

Năm 2021
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2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Business lines and locations of the business:
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

Dự án TTB Riverside Thái Nguyên
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Dự án GreenCity Bắc Giang
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2 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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3 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

Cầu lông Tiến Bộ
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III. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH 
DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
 Information about governance model, business organization 
and managerial apparatus
Mô hình quản trị: TTB tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định tại điểm a, khoản 
1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng 
quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Tống giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.

1. Cơ cấu bộ máy quản lý/Management structure.



15

BÁ
O

 C
Á

O
 T

H
Ư

Ờ
N

G
 N

IÊ
N

 2
02

1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   Gồm các cổ đông có quyền 
biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công 
ty. Trong năm, ĐHĐCĐ có cuộc họp thường niên cùng 
các cuộc họp định kỳ và bất thường hoặc lấy ý kiến của 
cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc 
thẩm quyền quyết định. 

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Là cơ quan quản lý Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm 
quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 
02 thành viên độc lập không điều hành. Nhiệm kỳ của 
thành viên HĐQT là 05 năm, bắt đầu từ năm 2019. Ngoài 
ra, HĐQT cũng phân công các thành viên phụ trách các 
lĩnh vực chủ chốt của Công ty. Khi cần quyết định các 
vấn đề quan trọng, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để thành 
viên phụ trách lĩnh vực báo cáo. Các thành viên khác 
của HĐQT sẽ trao đổi, thảo luận, đưa ý kiến đánh giá… 
HĐQT có quyết định cuối cùng dựa trên biểu quyết tán 
thành. 

TỔNG GIÁM ĐỐC   TGĐ là người điều hành công việc kinh 
doanh hàng ngày của Công ty, do HĐQT chọn lựa và bổ 
nhiệm trong số các thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ của TGĐ 
là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Giúp việc cho TGĐ 
có các Phó TGĐ và Giám đốc chức năng. Chủ tịch HĐQT 
không kiêm TGĐ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về 
quản trị công ty, tăng cường tính chuyên nghiệp để đáp 
ứng nhu cầu phát triển mới.
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BAN LÃNH ĐẠO
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2. Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies:

3. Định hướng phát triển/Development orientations

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/ Main objectives of the Company.

Công ty đã có chiến lược rõ ràng cho lộ trình phát triển, trong đó, năm 2021 Công 
ty đã tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ, hình thành được những nền tảng vững 
chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều 
yếu tố về nội lực cần kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn khá bấp 
bênh với diễn biến tiếp theo của Covid-19 và những tác động dây chuyền từ đại 
dịch. Do đó, để tiếp tục phát triển theo định hướng tốc độ và bền vững, TTB cần 
sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, tuyệt đối tránh sự chủ quan, tự mãn trước thay đổi 
nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội. HĐQT đưa ra một số định hướng cho năm 
2021 bao gồm:

     TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA HIỆU QUẢ 

Hiện nay, TTB không chỉ đa dạng về thị trường và phân khúc sản phẩm, mà đã đa 
dạng hóa về lĩnh vực. Ngoài BĐS dân dụng và BĐS công nghiệp, TTB dự kiến sẽ có 
thêm một ngành nghề mới trong năm 2022. Việc mở rộng thị trường và đa dạng 
hóa ngành nghề cần bám sát năng lực lõi của TTB. Đồng thời, phải nhất quán với 

Danh sách công ty liên kết (Tính đến thời điểm 31/12/2021)

Tên công 
ty Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh chính

Vốn 
điều 
lệ (tỷ 
đồng)

Vốn điều 
lệ TTB 

thực góp 
(tỷ đồng)

Tỷ lệ sở 
hữu của 
TTB tại 

công ty(%)

Công ty 
Cổ phần 
Thương 
mại tổng 
hợp Thái 
Nguyên

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

 • 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

71,2 30,72 43,15

Danh sách công ty con (Tính đến thời điểm 31/12/2021): Không có
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các tiêu chí trọng yếu của Công ty trong phát triển kinh doanh như đảm bảo tính 
pháp lý, tính hiệu quả, tạo doanh thu và dòng tiền nhanh, giảm thiểu nguy cơ bị 
phân tán nguồn lực và thiếu kiểm soát. 

     KIỆN TOÀN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY NHÂN SỰ 

Nhu cầu nhân sự sẽ tăng rất cao trong thời gian tới. Việc hài hòa giữa người cũ và 
người mới sẽ là thách thức lớn cần giải pháp tối ưu chứ không chỉ chính sách tuyển 
dụng, đào tạo, đãi ngộ. 

      GIA TĂNG GIÁ TRỊ TRONG SẢN PHẨM 

Lĩnh vực cốt lõi của TTB là BĐS dân dụng. Công ty đã được công nhận về chất 
lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong các dự án đã hoàn tất. Các tiêu chí 
này cần tiếp tục được giữ vững và phát huy. Đồng thời, nhu cầu về không gian 
sống của cư dân đã cao hơn. Do đó, cần tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự 
án để sản phẩm có thêm giá trị văn hóa - nhân văn, tính tiện lợi và hiện đại. Đối với 
lĩnh vực BĐS công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh mới sẽ được triển khai trong thời 
gian tới, giá trị cộng thêm trong sản phẩm cũng được đặt thành tiêu chí hàng đầu 
để nhất quán với sứ mệnh của TTB trong việc góp phần tạo nên giá trị mới cho thị 
trường và xã hội. 

     TIẾP TỤC GIA TĂNG SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH 

TTB đã có chính sách tài chính với những tiêu chí cụ thể và đã được triển khai 
hiệu quả trong thời gian qua. Do đó, trong 2022, cần tiếp tục phát huy chiến lược 
tài chính này. Điển hình như: Có chính sách bán hàng phù hợp, tạo ra dòng tiền 
nhanh, đều và nguồn thu ổn định, quản lý tốt việc thu hồi công nợ, hàng tồn kho. 
Đồng thời, đa dạng hóa kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác uy 
tín. Mặt khác, một nhiệm vụ cao hơn cho 2022 là tăng khả năng tích lũy tài chính 
để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho 
nhu cầu phát triển nhanh, mạnh và lớn hơn trong thời gian tới. 

     MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho nhu cầu của cả lĩnh vực BĐS dân dụng lẫn BĐS 
công nghiệp và ngành nghề mới. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu 
chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng 
triển khai nhanh. 

     NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA THƯƠNG HIỆU 

Thương hiệu TTB cần được phát triển trên cấp độ mới để phù hợp với quy mô mới 
của doanh nghiệp. Đồng thời, cần tạo sự hài hòa trong mối tương quan giữa các 
thương hiệu của dự án, các lĩnh vực mới và thương hiệu của tập đoàn đang được 
xây dựng. 
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     HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

TTB định hướng xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp nhưng mang tính gia 
đình. Để làm được điều này, cần xác định rõ các tiêu chí, phẩm chất và cách để 
lan toả vào đội ngũ nhân viên một cách thực tế và hiệu quả. 

     TĂNG HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG - XÃ HỘI

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội cần có chiều sâu hơn để giá trị đóng góp 
cho xã hội cao hơn. Mặt khác, TTB cần sáng tạo những hoạt động riêng để tạo giá 
trị mới cho cộng đồng và dấu ấn riêng của doanh nghiệp.

3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn/Development strategies in medium and 
long term.

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:

a. Lĩnh vực đầu tư phát triển dự án và xây dựng

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, 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.

b. Lĩnh vực sản xuất

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….

c. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ

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…



21

BÁ
O

 C
Á

O
 T

H
Ư

Ờ
N

G
 N

IÊ
N

 2
02

1

3.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương 
trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty / Corporate objectives 
with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.

•	 Môi trường: 

+	 Quản lý, hạn chế phát sinh khí thải, rác thải: TTB  ý  thức  việc  sử  dụng  năng  
lượng và tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả là vấn đề quan  trọng,  song  hành  với  sự  
phát  triển  bền vững của doanh nghiệp. Tập đoàn không  chỉ  chú  trọng  tạo  lập  
môi  trường  làm  việc  xanh  cho  CBNV  mà  còn  không  ngừng  kiến  tạo  các  dự  
án  mới  thân  thiện  với môi trường. Trong hoạt động vận hành, TTB chú trọng vào 
việc nâng cao nhận thức của CBNV về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, kiểm soát hệ thống xử lý chất thải tại các tòa nhà chung cư - đảm bảo 
giảm thiểu lãng phí năng lượng và tài  nguyên  thiên  nhiên,  qua  đó  góp  phần  
giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính.

+	 Tiết kiệm tài nguyên và năng lượng trong các dự án của TTB: Tại  toàn  bộ  
các  cơ  sở  trong  hệ  thống,  TTB  kiểm  soát  mức  tiêu  thụ  năng  lượng,  điện  nước  
và  triển  khai  các  sáng  kiến,  chiến  dịch  tiết  kiệm  năng  lượng  để  giảm  thiểu  
tối  đa  mức  tiêu  thụ  này.  Thay  thế  sử  dụng  bóng  đèn  LED  tiết  kiệm  năng 
lượng, lắp đặt bổ sung các cảm biến di chuyển tại các khu vực công cộng để tự 
động bật tắt điện khi có/ không có người sử  dụng.

•	 Xã hội: 

+	 Trong năm 2021 vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức 
tạp TTB đã cùng chung tay tham gia khuyên góp, ủng hộ phòng chống dịch trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. 

+	 Trong  quá  trình  làm  việc  với  đối  tác,  TTB  luôn  đề  cao  quy  tắc  công  bằng,  
minh bạch, hài hòa lợi ích của các bên, phù hợp theo quy định hiện hành và thông lệ 
thị trường. Mỗi hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn thực  hiện  cam  kết  đặt  lợi  ích  của  
khách  hàng lên đầu, luôn chú trọng cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, 
đảm bảo tính bền vững trong quan hệ với khách hàng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng 
vô cùng coi trọng công tác bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách hàng, thường 
xuyên rà soát và có trách nhiệm với khách hàng rõ nhất tinh thần trách nhiệm với xã 
hội của TTB. Bằng   hành   động   cụ   thể   của   mình,   TTB  đã  tạo  hiệu  ứng  lan  tỏa  
tới  mọi  doanh  nghiệp,  người  dân  và  thúc  đẩy  xã  hội phát triển. tiêu chuẩn an 
toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai các chương 
trình, sản phẩm hướng tới lối sống lành mạnh như tăng cường các món ăn có lợi  cho  
sức  khỏe  và  các  chương  trình  thể  thao trong quá trình lưu trú. Điển hình, TTB tổ 
chức triển khai công tác phòng chống  dịch,  tuân  thủ  tuyệt  đối  các  quy  định  của  
ngành  y  tế  và  Chính  phủ,  mua  máy đo thân nhiệt từ xa tối tân nhất, luôn đảm 
bảo mang tới môi trường an toàn và trọn vẹn cho khách hàng và cán bộ nhân viên.
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3.4 Các rủi ro/Risks:

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 • Nhận diện rủi ro:

Diễn biến của Covid-19 rất khó lường, có thể sẽ dẫn đến những giai đoạn phải áp 
dụng giãn cách toàn xã hội, bắt buộc phải huỷ hoặc trì hoãn tất cả hoạt động 
sống bình thường. Các hoạt động kinh doanh theo đó sẽ phải đình trệ. Có thể sẽ 
thường có trường hợp phải đóng cửa tất cả công sở, NLĐ phải làm việc từ nhà. 
Điều này khiến việc phối hợp, giám sát, thúc đẩy tiến độ, hiệu suất... sẽ bị thách 
thức. Chuỗi cung ứng có thể sẽ bị gián đoạn thường xuyên, giá nguyên vật liệu, 
logistic và vận hành đều tăng. Mặt khác, các đối tác cũng có thể bị ảnh hưởng và 
gây ảnh hưởng dây chuyền. Có thành viên công ty bị lây nhiễm hoặc nằm trong 
chuỗi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm dẫn đến nguy cơ bị cách ly trên diện rộng, ảnh 
hưởng đến quy trình của toàn Công ty. 

 • Biện pháp ứng phó: 

+	 Kiểm tra lại và chuẩn bị các phương án, nguồn lực cho trường hợp bị giãn 
cách xã hội, làm việc từ nhà để đảm bảo duy trì mức liên lạc thông suốt cao nhất. 

+	 Luôn có phương án dự phòng trong trường hợp tiến độ bị gián đoạn do giãn 
cách xã hội hoặc cấm hội họp đông người. 

+	 Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành các hoạt động 
trực tuyến thay cho các hình thức trực tiếp. 

+	 Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường chung để có các biện pháp đề 
phòng, kiểm soát tối ưu. 

+	 Quản lý chặt chẽ hơn sự an toàn của nhân viên và khuyến khích họ giữ an 
toàn cao độ. 

RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH 

 • Nhận diện rủi ro 

Từ ảnh hưởng của thị trường chung, thị trường tài chính có thể xuất hiện nhiều diễn 
biến mới. Trong đó, có thể có nguy cơ bị đóng băng hoặc cạn kiệt của một số 
nguồn vốn truyền thống. Các điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước cũng khiến tỷ 
lệ tối đa vốn ngắn hạn tại các ngân hàng để sử dụng cho vay trung hạn và dài 
hạn sẽ giảm dần. Các ngân hàng có thể thận trọng hơn trong đánh giá cho vay 
và giải ngân. Dòng tiền từ kinh doanh có thể bị chậm hoặc gián đoạn do khó khăn 
từ phía đối tác hoặc mãi lực.

 • Biện pháp ứng phó

+	  Đa dạng hóa nguồn huy động vốn để có nhiều cơ hội tiếp cận và lựa chọn 
đối tác uy tín, có nguồn tài chính mạnh. 
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+	 Phát huy nguồn vốn tích lũy của Công ty để chủ động trong việc mua dự án 
với điều kiện tối ưu, triển khai dự án đúng tiến độ.

+	  Tăng tốc độ quay của dòng tiền bằng cách triển khai dự án với tốc độ cao, 
đưa sản phẩm ra thị trường ở thời điểm tốt nhất để thu về nguồn tiền sớm nhất. 

+	 Thường xuyên tái cấu trúc tài chính thông qua hình thức huy động vốn từ 
những kênh khác như phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn; thoái vốn khỏi một số dự 
án đã đầu tư nhưng hiệu quả kinh tế thấp; kêu gọi hợp tác đầu tư từ các tổ chức 
lớn trong và ngoài nước... 

+	 Tìm kiếm những dự án vừa và nhỏ để có thể đẩy nhanh việc bán hàng nhằm 
thu hồi vốn nhanh, hạn chế thấp nhất việc vay vốn của các tổ chức tín dụng. 

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG 

 • Nhận diện rủi ro

Covid-19 khiến thị trường BĐS chịu tác động không nhỏ. Trong đó, mãi lực chậm lại 
do nguồn tiền đầu tư cho BĐS bị ảnh hưởng hoặc do tâm lý thận trọng của khách 
hàng. Giá BĐS trên hầu hết phân khúc và thị trường đều giảm, có thể ảnh hưởng 
đến giá bán sản phẩm của Công ty. 

 • Biện pháp ứng phó

+	 Duy trì phương pháp bán hàng qua đối tác chiến lược thay vì trực tiếp phân 
phối sản phẩm đến khách hàng cuối cùng giúp tăng tốc độ bán hàng, khả năng 
kiểm soát đầu ra và thuận lợi hơn trong việc thu hồi dòng tiền về. 

+	 Tập trung vào các sản phẩm tương thích cao với nhu cầu hiện tại của khách 
hàng để tăng cơ hội được thị trường hấp thụ. 

RỦI RO VỀ PHÁP LÝ 

 • Nhận diện rủi ro

Hệ thống pháp luật Việt Nam và Luật Kinh doanh BĐS đang trong quá trình hoàn 
thiện. Do đó, sẽ thường xuyên có sự điều chỉnh, thay đổi, có thể gây ảnh hưởng đến 
kế hoạch và hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý 
chưa đầy đủ, còn chồng chéo, thiếu thông tin nên khó áp dụng vào thực tế. Tiêu 
biểu như thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất không gắn với quyền của doanh nghiệp 
về sở hữu. Điều này dẫn dến việc đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó 
khăn. Năm 2021, thủ tục cấp phép cho các dự án BĐS cũng được thắt chặt hơn, 
khiến việc hoàn tất thủ tục pháp lý cho một số dự án của Công ty cũng bị chậm lại. 

 • Biện pháp ứng phó

+	 Tổ chức bộ phận pháp lý nội bộ, chuyên trách, gồm đội ngũ luật sư nhiều 
kinh nghiệm, đặc biệt là về Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh BĐS, nhà ở... 
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+	 Ký hợp đồng tư vấn luật với công ty luật đáng tin cậy để thường xuyên được 
cập nhật các thay đổi hệ thống luật pháp có liên quan và được đề xuất, kiến nghị, 
điều chỉnh các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành 
của pháp luật. 

+	 Sẵn sàng mời các chuyên gia tư vấn về luật đến Công ty trực tiếp hỗ trợ 
nghiệp vụ khi cần thiết. 

+	 Phát huy năng lực và sự am hiểu tình hình thực tế của bộ phận đầu tư - phát 
triển dự án để có phương thức tiếp cận quy trình pháp lý hiệu quả nhất.

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 2021, 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 2021, 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 2022 là tập trung vào 
kiểm soát và quản lý tốt hơn nữa các rủi ro trọng yếu nêu trên.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
OPERATIONS IN THE YEAR

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Situation of production and business operations
Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo TTB đã chủ động xây dựng 
và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu 
quả công tác quản trị, tạo sự đồng thuận của người lao động trong Công ty.
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1. Thuận lợi và khó khăn khu thực hiện kế hoạch

Những thuận lợi
Tình hình chính trị - xã hội của đất nước ổn định; tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
tương đối cao so với các nước trong khu vực; TTB luôn nhận được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, Ban/
ngành, các Tổ chức đoàn thể Trung ương và các địa phương liên quan.

Bộ máy cơ quan Tập đoàn sau khi tái cấu trúc đã được tinh gọn, giảm bớt khâu 
trung gian, tính chuyên nghiệp và kỷ cương được thiết lập lại chặt chẽ, công tác 
quản trị doanh nghiệp được nâng cao; TTB đã chủ động mở rộng thị trường ra các 
địa phương trong khu vực có FDI tăng cao.

Những khó khăn
Dịch Covid 19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực không 
nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.  
Văn bản pháp luật  về các mảng kinh doanh chính của Công ty có nhiều bất cập, 
chưa sát với thực tế trong nhiều khâu triển khai;

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:

STT Chỉ tiêu 2020 2021 % tăng 
giảm

1 Tổng giá trị tài sản 1.391.639.725.713 1.413.273.736.365 1,55

2 Tài sản ngắn hạn 753.491.433.450 682.890.308.743 (9,37)

3 Hàng tồn kho 81.846.423.814 76.748.199.691 (6,23)

4 Tổng nợ 845.468.357.162 860.111.903.063 1,73

5 Nợ ngắn hạn 845.468.357.162 860.111.903.063 1,73

6 Vốn chủ sở hữu 546.170.368.551 553.161.833.302 1,28

7 Doanh thu thuần 500.772.226.212 1.351.330.569.225 269,85

8 Lợi nhuận trước thuế 14.512.555.572 11.499.228.173 (20,76)

9 Lợi nhuận sau thuế 11.546.725.346 6.991.464.751 (39,45)

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch/Implementation situation/actual progress 
against the plan:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 so với năm 
2020 như sau :
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Chỉ tiêu
Thực hiện cả năm (đồng) Tăng giảm

Năm nay (2021) Năm trước 
(2020)

Giá trị (đồng)  % 

 1. Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ                                                      

1.351.330.569.225 500.772.226.212 850.558.343.013 269,85

 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                                                

 3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

1.351.330.569.225 500.772.226.212 850.558.343.013 269,85

 4. Giá vốn hàng bán                                                                            1.329.482.352.279 481.492.249.163 847.990.103.116 276,12

 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

21.848.216.946 19.279.977.049 2.568.239.897 13,32

 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                                               15.931.680.428 20.236.974.160 (4.305.293.732) (21,27)

 7. Chi phí tài chính                                                                           10.782.436.144 13.068.499.167 (2.286.063.023) (17,49)

 8. Chi phí bán hàng                                                                            2.981.723.899 914.194.855 2.067.529.044 326,16

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                                                7.922.676.775 10.761.617.802 (2.838.941.027) (26,38)

 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

16.093.060.556 14.772.639.385 1.320.421.171 108,94

 11. Thu nhập khác                                                                              73.082.963 61.525.244 11.557.719 118,79

 12. Chi phí khác                                                                               4.666.915.346 321.609.057 4.345.306.289 1451,11

 13. Lợi nhuận khác (4.593.832.383) (260.083.813) (4.333.748.570)

 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

11.499.228.173 14.512.555.572 (3.013.327.399) (20,76)

 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                                                4.507.763.422 2.965.830.226 1.541.933.196 151,99

 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

6.991.464.751 11.546.725.346 (4.555.260.595) (39,45)

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 giảm 39,45% tương đương giảm 
4.555.260.595 đồng.
Nguyên nhân giảm:
1. Tổng doanh thu năm 2021 là 1.367.335.332.616 đồng, tổng doanh thu năm 2020 là 
521.070.725.616 đồng tăng so với cùng kỳ năm trước là 162,41% tương đương tăng 
846.264.607.000 đồng.
Trong đó các chỉ tiêu có sự biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước:

+	 Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 
1.351.330.569.225 đồng, năm 2020 là 500.772.226.212 đồng, tăng so với cùng kỳ năm 
trước là 169,85% tương đương tăng 850.558.343.013 đồng.

+	 Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 là 15.931.680.428 đồng, năm 2020 là 
20.236.974.160 đồng, giảm 21,27% tương đương giảm 4.305.293.732 đồng.
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2. Tổng chi phí năm 2021 là 1.355.836.104.443 đồng, tổng chi phí năm 2020 là 
506.558.170.044 đồng tăng so với cùng kỳ năm trước là 167,66% tương đương tăng 
849.227.934.399 đồng. Mức tăng này nhiều hơn 3.013.327.399 đồng so với mức tăng 
doanh thu toàn ngành so với cùng kỳ năm trước.
Từ những chỉ tiêu trên đã làm cho tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 
giảm hơn so với năm 2020 là 20,76% tương đương giảm 3.013.327.399 đồng; và lợi 
nhuận sau thuế năm 2021 giảm hơn so với năm 2020 là 39,45% tương đương giảm 
4.555.260.595 đồng.
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II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Organization and Human resource
Danh sách Ban điều hành năm 2021 (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần 
có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng 
Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).
Trong năm 2021, 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.

Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1979

Nơi sinh: 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%

Quá trình công tác:

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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Bà Phùng Thị Nam - Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1976

Nơi sinh: 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 kiêm Thành viên HĐQT

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%

Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

03/2002 - 06/2004 Doanh nghiệp Công nghiệp 
Thương mại Tiến Bộ

Chuyên viên kinh doanh

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
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Ông Trần Thanh Hà - Kế toán trưởng

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%

Quá trình công tác

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
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Những thay đổi trong ban điều hành/changes in the Board of Management: (Liệt 
kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)/ (List the changes in the Board of 
Management in the year): Trong năm 2021, không có sự thay đổi trong ban điều hành 
công ty.
Tính đến 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty là 245 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 47 19,18

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 75 30,61

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 23 9,39

4 Lao động phổ thông 100 40,82

II. Theo hợp đồng lao động

1 Toàn thời gian 232 94,69

2 Bán thời gian 13 5,31

III. Theo giới tính

1 Nam 133 54,29

2 Nữ 112 45,71

Tổng cộng 245 100

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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TÌNH HÌNH DẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
INVESTMENT ACTIVITIES, PROJECT IMPLEMENTATION

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM
Trong năm 2021, TTB tiếp tục triển khai các dự án đã và đang thực hiện năm 

2020 như sau:

1. 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 bàn giao tòa A4 
và A7 cho hộ dân vào ở, đang xây dựng phần khung tòa A6, xây dựng khu vui chơi 
cho trẻ em, bể bơi. 
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2. 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 2021, tòa CT1 và CT1A đã được Bộ xây dựng nghiệm 
thu công trình và đưa vào sử dụng.

Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies: (Tóm tắt về 
hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/(Summarizing 
the operations and financial situation of the subsidiaries, associated companies).

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.

Tình hình tài chính năm 2021:

Chỉ tiêu  Năm 2020  Năm 2021  % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 101.500.296.600 175.273.112.571 42,09

Doanh thu thuần 43.134.600.190 198.986.473.490 78,32

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh

203.836.436 991.347.586 79,44

Lợi nhuận khác (17.696.857) (8.708.286) (103,21)

Lợi nhuận trước thuế 186.139.579 982.639.300 81,06

Lợi nhuận sau thuế  145.372.292 786.111.440 81,51

Nguồn: Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2021 của Công ty cổ phần
 thương mại Tổng hợp Thái Nguyên
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/FINANCIAL SITUATION

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/Financial situation

Chỉ tiêu  Năm 2020  Năm 2021 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.391.639.725.713 1.413.273.736.362 1,53

Doanh thu thuần 500.772.226.212 1.351.330.569.225 62,94

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

14.772.639.385 16.093.060.556 8,20

Lợi nhuận khác  (260.083.813) (4.593.832.383) 94,34

Lợi nhuận trước thuế 14.512.555.572 11.499.228.173 (26,20)

Lợi nhuận sau thuế 11.546.725.346 6.991.464.750 (65,15)

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - - -

Nguồn: Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
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II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU/ Major financial indicators:

Chỉ tiêu  Năm 2020  Năm 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn 
hạn  0,891  0,794 

+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn 
kho)/ Nợ ngắn hạn  0,794   0,705 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/Tổng tài sản   0,608   0,609 

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu   1,548  1,555 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn 
kho bình quân   5,883   17,323 

Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
bình quân  0,360  0,956 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần   0,023  0,005 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu                      
0,021 

                     
0,013 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,008  0,005 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần  0,029  0,012 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

1. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/Shareholders structure, 
change in the owner’s equity.

a) Cổ phần/ Shares: 

- Tổng số cổ phần: 51.509.583 cổ phần. Trong đó, số cổ phần phổ thông là: 51.509.583 
cổ phần

- Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 51.509.583 cổ phần

- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

(Số liệu tính đến ngày 31/12/2021)   
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b) Cơ cấu cổ đông/Shareholders structure: 

STT Đối tượng Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông lớn: 10.528.373 20,44

2 Cổ đông nhỏ: 40.981.210 79,56

3 Trong nước: 51.456.660 99,897

4 Nước ngoài 52.923 0,103

5 Tổ chức: 182.054 0,35

6 Cá nhân: 51.327.529 99,65

7 Cổ đông nhà nước 0 0

8 Cổ đông khác 0 0

9 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% 0%

(Theo danh sách cổ đông của TTB do VSD lập ngày 31/12/2021)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Change in the owner’s equity: 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. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, Công ty có 1 lần giảm vốn điều lệ 
và 11 lần tăng vốn điều lệ đã thực hiện xong, 01 lần tăng vốn đang thực hiện, cụ 
thể như sau:

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 cổ phiếu riêng lẻ

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

10 7/2017 387 38,69985 425,69985 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

11 4/2018 425,69985 42,56969 468,26954 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

12 0311/2020 468,26954 46,82629 515,09583 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
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13 Theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ 
số 115/NQ-
ĐHĐCĐ

515,09583 500 1.015,09583 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 
(Đến thời điểm 31/12/2021, TTB 
đang hoàn thiện hồ sơ nộp 
UBCKNN)

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: 

o	 Quyết định ĐHĐCĐ ngày 10/02/2009. 
o	 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.

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 
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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
+	 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 
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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 
+	 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 
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Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015.
+	 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
+	 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 
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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.
•	 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;
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+	 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

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
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d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ Transaction of treasury stocks:  Trong năm 2021, Công ty 
không có phát sinh về giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác/Other securities: Trong năm 2021, Công ty không có phát 
sinh về giao dịch các loại chứng khoán khác.

2. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ Environment-
Social-Governance (ESG) Report of the Company

2.1. Tác động lên môi trường:

Quản lý kiểm soát các tác động môi trường trong hoạt động xây dựng là yêu cầu 
luôn được TTB đặt lên hàng đầu, bên cạnh công tác đảm bảo chất lượng và an 
toàn các công trình phù hợp với các hệ thống quản lý. Năm 2021, do thực hiện chỉ 
thị giãn cách vì dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp, các chỉ số về vật liệu - năng 
lượng - nước, nước thải, chất thải mà công ty sử dụng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, 
TTB luôn cam kết đảm bảo và tuân thủ các chỉ tiêu bảo vệ môi trường. Các giải 
pháp kỹ thuật và quản lý trong thi công xây dựng được giám sát chặt chẽ nhằm 
giảm thiểu các tác động trong các giai đoạn triển khai các dự án. Các dự án BĐS 
của Công ty theo các tiêu chí thiết kế xây dựng công trình xanh được nhằm đáp 
ứng nhu cầu về không gian sống xanh và chất lượng cuộc sống của người dân.

2.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/Management of raw materials:

Trong quá trình thi công xây dựng, bên cạnh việc lựa chọn nhà thầu có uy tín, TTB 
ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu có sẵn trong nước. 
Vật liệu công trình được sử dụng theo trọng lượng quy định và tái chế sử dụng.

2.3. Tiêu thụ nâng lượng/Energy consumption:

Do đặc thù liên quan đến xây dựng, sử dụng năng lượng chủ yếu là các thiết bị xây 
dựng. Công ty luôn đảm bảo kiểm soát thời gian vận hành, sử dụng thiết bị có hiệu 
suất cao nhằm hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và tiết kiệm năng lượng. 

2.4. Tiêu thụ nước/water consumption of business activities in the year

Tài nguyên nước được sử dụng một cách hiệu quả bằng việc thực hành tiết kiệm 
nước trong suốt quá trình thi công, đẩy mạnh công tác kiểm tra và kiểm soát các 
điểm cung cấp nước thô trong xây dựng dự án, cũng như quản lý việc sử dụng 
nước khi vận hành tòa nhà.

Các dự án đang thi công đều tuân thủ giới hạn lượng nước ngầm khai thác và sử 
dụng trong phạm vi cho phép dựa trên đề án xây dựng đã được phê duyệt. Đồng 
thời, quy trình tuần hoàn (tái sử dụng) nước đều được áp dụng để tưới cây xanh tại 
các Dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành.
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2.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/Compliance with the law on 
environmental protection:

Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về Bảo vệ môi 
trường, không để xảy ra các vi phạm hay xử phạt hành chính liên quan đến việc 
bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

2.6. Chính sách liên quan đến người lao động/Policies related to employees

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên/The 
average number of training hours per year, according to the staff and classified staff

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 
đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp/The skills development and continuous 
learning program to support workers employment and career development.

Với số lượng 245 người lao động với mức lương trung bình khoảng gần 10.000.000đ/
NLĐ/tháng, TTB luôn tạo ra một môi trường lao động đảm bảo sức khỏe, an toàn 
cho người lao động. Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản cho NLĐ luôn được TTB 
đặc biệt quan tâm. Các ngày lễ tết, NLĐ đều được nhận quà chúc mừng từ TTB 
bằng tiền mặt hoặc hiện vật, đặc biệt đối với những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on 
responsibility for local community.

Năm 2021, tình dình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ra những 
hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế và  sức khỏe con người. Theo lời kêu gọi của 
Đảng và Nhà nước, TTB đã tích cực tham gia hoạt động đầu tư và phát triển cộng 
đồng để cùng nhân dân, đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này, như: Quyên 
góp, ủng hộ xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng - Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên, cư dân 
sinh sống tại tòa nhà chung cư của Tiến Bộ tiền và nhu yếu phẩm cần thiết; Quà Tết 
cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nội Hoàng, phường Quang Vinh; Ủng hộ 
các chương trình tiêm vacxin phòng Covid; Chung tay cùng chương trình Sóng và 
máy tính cho em do tỉnh Thái Nguyên theo lời kêu gọi của UBND tỉnh; 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Reports and assessments of the Board of Management 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/Assessment of operating results

1.1 Đánh giá tổng quan nền kinh tế thế giới và Việt Nam 2021

Năm 2021, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đầy bất trắc, với cả hai màu 
tối, sáng đan xen. Đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, 
xung đột, lật đổ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ,… diễn ra gay gắt, tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện 
giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị định trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, các chỉ số 
chính của nền kinh tế sụt giảm, sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, đến những tháng cuối 
năm 2021, với chiến dịch tiêm chủng thần tốc, tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao, kinh tế Việt 
Nam đã có những phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 
tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, đưa tốc độ tăng GDP năm 2021 của Việt Nam 
lên 2,58%. Nhiều địa phương mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đã nỗ 
lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế và 
đảm bảo an sinh, xã hội. 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. Trong năm 
2021, Việt Nam đứng thứ 5 về GDP trong khu vực Đông Nam Á với GDP khoảng 352 tỷ 
USD, xếp sau Singapore với vị trí thứ 4 với 364 tỷ USD. Vị trí top 3 là Indonesia, Thái Lan 
và Philippines không thay đổi so với năm 2020. Malaysia cũng tiếp tục giữ vị trí thứ 6 
trong nhóm các nền kinh tế lớn của khu vực. Trước đó, năm 2020, lần đầu tiên Việt 
Nam vượt Singapore để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á về GDP.

1.2 Đánh giá tổng quan hoạt động TTB 2021

Tổng kết cuối năm 2021, TTB ghi nhận Doanh thu thuần đạt 1.351 tỷ đồng và lợi 
nhuận sau thuế đạt 6,99 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TTB đạt 
hơn 1.413 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước.

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/Financial Situation

a) Tình hình tài sản/Assets

Tài sản ngắn hạn: 682.890.308.743 đồng
Tài sản dài hạn: 730.383.427.622 đồng
Tổng tài sản: 1.413.273.736.365 đồng
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b) Tình hình nợ phải trả/Debt Payable

Nợ ngắn hạn: 860.111.903.063 đồng
Nợ dài hạn: 0
Tổng nợ: 860.111.903.063 đồng

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/Improvements in 
organizational structure, policies, and management.

Trong năm 2021, 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/Development plans in future

Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo cho năm 2022, Ban lãnh 
đạo TTB lên kế hoạch về doanh thu lợi nhuận trình đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2022.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm 
toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/Explanation of the Board of Management 
for auditor’s opinions (if any) - (In case the auditor’s opinions are not unqualified).

Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/
Assessment Report related to environmental and social responsibilities of the Company

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường/ Assessment concerning the 
environmental indicators.

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.

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.
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+	 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.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

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.
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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.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương
Trong năm 2021, 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 vùng lũ lụt theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà 
nước, có các chiến dịch tuyên truyền, tặng đồ dùng y tế, (xà phòng, nước rửa tay, 
khẩu trang, nhu yếu phẩm), tiền cho các hộ dân ở các khu chung cư dự án của 
TTB và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang...

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (ĐỐI VỚI 
CÔNG TY CỔ PHẦN)
Assessments of the Board of Directors on the Company’s operation (for joint stock 
companies)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 
giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

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 2021 đã đề ra. 
Trong năm 2021, 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 2021 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/Assessment 
of Board of Directors on Board of Management s performance

- 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.
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- 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/Plans and orientations of the Board 
of Directors

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 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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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
Corporate governance

1. Hội đồng quản trị/Board of Directors
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Members and structure of the Board 
of Directors: 

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 - 
Tổng giám đốc

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 Diễm Hằng Thành viên HĐQT độc lập 0 0
Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty do VSD lập ngày 31/12/2021

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/the committees of the Board of Directors: 
Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors: 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 2021 và các Nghị 
quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2021. 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 2020, 
BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo thường niên năm 
2020, các BCTC quý 1, quý 2, bán niên soát xét và quý 3 năm 2021;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
vào ngày 16/11/2021 trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp;

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- 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.
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Các cuộc họp HĐQT năm 2021: 

STT Số Nghị quyết/
Quyết định 

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

1 01/2021/NQ-
HĐQT

07/01/2021 Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ 
công ty

100%

2 40/2021/NQ-
HĐQT

01/3/2021 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản

100%

3 90/2021/NQ-
HĐQT

13/4/2021 Thay đổi và đưa vào sử dụng mẫu con 
dấu mới công ty

100%

4 93/2021/NQ-
HĐQT

14/4/2021 Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021

100%

5 126/2021/NQ-
HĐQT

11/5/2021 Thông qua phương án chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ

100%

6 130/2021/NQ-
HĐQT

12/5/2021 Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ

100%

7 197/2021/NQ-
HĐQT

05/7/2021 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021

100%

8 205/2021/NQ-
HĐQT

07/7/2021 Điều chỉnh ngày Đăng ký cuối cùng và 
thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021

100%

9 253/2021/NQ-
HĐQT

10/8/2021 Thay đổi danh sách dự kiến Nhà đầu tư 
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

100%

10 294/2021/NQ-
HĐQT

09/9/2021 Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021 lần 2

100%

11 296/2021/NQ-
HĐQT

10/9/2021 Thông qua phương án mua lại cổ phần 
của các công ty sở hữu dự án Bất động 
sản

100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Activities of the Board of 
Directors independent members.
Hội đồng quản trị của TTB có tổng cộng 05 thành viên trong đố có 02 thành viên Độc lập. 
Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến 
lược, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và đảm bảo quản trị công ty theo quy định. 
Các thành viên HĐQT Độc lập đều  tham gia đóng góp ý kiến, kiểm soát các kế hoạch 
kinh doanh, xây dựng các quy chế nhằm đảm bảo các quy định của Công ty.
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. 
Không có.

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán /Board of Supervisors/Audit Committee

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/Members and 
structure of the Board of Supervisors/ Audit Committee: 
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STT Thành viên 
BKS

Chức vụ Ngày bắt đầu/
không còn là 
thành viên BKS

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần có 
quyền biểu 
quyết (%)

Tỷ lệ sở hữu 
chứng khoán 
khác do công 
ty phát hành 
(%)

1 Bà Dương Thị Vân Trưởng Ban Ngày bắt đầu: 
23/4/2019 0,002 0

2 Bà Thân Thị Thu 
Thủy Thành viên Ngày bắt đầu: 

29/6/2020 0,003 0

3 Bà Trần Thị Thịnh Thành viên

Ngày bắt đầu: 
23/4/2019
Ngày không còn 
là thành viên BKS: 
16/11/2021

0 0

4 Bà Phạm Thị Bích 
Ngọc Thành viên Ngày bắt đầu: 

16/11/2021 0 0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/ Activities of the Board of 
Supervisors/ Audit Committee: 
Trong nhiệm kỳ của mình, BKS thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

+	 Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và 
thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc như: phát hành 
cổ phiếu riêng lẻ, họp ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo thực hiện quyền cổ 
đông,....

+	 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.

+	 Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc 
quản lý và điều hành công ty.

+	 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 
lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

+	 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 
doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh 
giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với 
người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc 
Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có 
phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

+	 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 
bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

+	 Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc 
quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo 
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nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định pháp luật.

+	 Trong năm 2021, 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.

Các cuộc họp Ban kiểm soát:

STT Thành viên 
BKS

Số buổi 
họp tham 
dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết 
Voting rate

Lý do không tham dự 
họp 
Reasons for absence

1 Bà Dương Thị Vân 4/4 100% 100%

2 Bà Thân Thị Thu 
Thủy

4/4 100% 100%

3 Bà Phạm Thị Bích 
Ngọc

1/4 25% 100% Bổ nhiệm Bà Phạm 
Thị Bích Ngọc từ ngày 
16/11/2021

4 Bà Trần Thị Thịnh 3/4 75% 100% Miễn nhiệm bà Trần Thị 
Thịnh từ ngày 16/11/2021

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/Transactions, remunerations and benefits 
of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors/ Audit 
Committee

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/Salary, rewards, remuneration and 
benefits; 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
đã đạt được năm 2021. Do tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 2021 vì vậy 
HĐQT và BKS đã đồng ý không nhận thù lao.
b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/Share transactions by internal shareholders: 
Không phát sinh
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ Contracts or transactions with internal 
shareholders: 
Không phát sinh
d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/Assessing the 
Implementation of regulations on corporate governance: 
Trong năm 2021, TTB tuân thủ tương đối đầy đủ và nghiêm túc các quy định về 
quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán.

Trong  năm,  TTB  đẩy  mạnh  việc  tinh  gọn bộ máy quản trị và nhân sự nhằm đảm 
bảo nguyên tắc “Hiệu quả hóa”, phân bổ nguồn  lực  hợp  lý  để  tận  dụng  tối  đa  
sự  đóng  góp  của  mỗi  thành  viên  HĐQT.  Từ  đó, hoạt động kiểm soát của HĐQT 
trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn. Bộ phận Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư của  



:(File đính kèm)
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