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Kính gửi Quý Cổ đông và Đối tác!

Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn 
sâu sắc tới các Quý vị Cổ đông và Đối tác đã đồng 
hành cùng Tập đoàn CEO những năm vừa qua.

Hơn hai mươi năm dựng xây và phát triển, Ban 
Lãnh đạo và tập thể CBNV Tập đoàn CEO luôn tâm 
niệm, dù làm gì và phát triển trong lĩnh vực nào thì 
sứ mệnh của doanh nghiệp cũng hướng tới: “Vì 
cuộc sống chất lượng hơn” cho con người Việt 
Nam, tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho con người 
- đất nước, chung tay thực hiện khát vọng Vì Việt 
Nam hùng cường.

Dù hai năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong các lĩnh vực chủ chốt của Tập đoàn như: 
Bất động sản nghỉ dưỡng, Du lịch - Quản lý khách 
sạn, Xây dựng, Phát triển nguồn nhân lực đều bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, 
chúng tôi vẫn giữ vững tâm niệm đó và nỗ lực tìm 
giải pháp để vượt qua những thách thức do dịch 
bệnh toàn cầu mang đến. 

Bằng việc liên tục thực hiện: Tái cấu trúc để kiện 
toàn bộ máy, đẩy mạnh đào tạo nội bộ và chuyển 
giao đội ngũ lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn để thích 
ứng với bối cảnh mới; Cắt giảm chi phí hợp lý ở các 
khâu trong quy trình SXKD; Bảo trì tốt các khu nghỉ 
dưỡng ở Phú Quốc để sẵn sàng đón khách; và Sáng 
tạo thay đổi chiến lược sản phẩm và công tác bán 
hàng, năm 2021, Tập đoàn CEO đã hoàn thành kế 
hoạch năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra 
và vượt qua giai đoạn thách thức nhất trong lịch sử 
hoạt động hơn 2 thập kỉ.

Đối với lĩnh vực bất động sản, cùng tinh thần chủ 
động, linh hoạt, Tập đoàn đã tập trung kinh doanh 
các sản phẩm ở 2 thị trường trọng điểm là Vân Đồn 
(Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang), đảm bảo 
tiến độ các dự án, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm 
mới gây tiếng vang trên thị trường.

Đối với các khách sạn Novotel Phu Quoc Resort và 
Best Western Premier Sonasea Phu Quoc tại Phú 
Quốc, Tập đoàn CEO đã áp dụng những phương án 

kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn, 
chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, 
nhân sự và lên kịch bản tiếp đón du khách nội địa 
và quốc tế với chất lượng cao nhất ngay khi du lịch 
mở cửa trở lại. 

Song song với đó, các lĩnh vực quan trọng khác của 
Tập đoàn CEO cũng đảm bảo duy trì hoạt động hiệu 
quả trong điều kiện mới và sẽ tiếp tục mở rộng thị 
trường trong thời gian tới, dựa trên nền tảng vững 
chắc đã được phát triển nhiều năm qua. 

Tiếp tục áp dụng những giải pháp linh hoạt, hiệu 
quả, Tập đoàn CEO cũng đang hợp tác với một tập 
đoàn trong Big4 để xây dựng chiến lược phát triển 
giai đoạn 2022-2026 với tầm nhìn mới, mục tiêu 
mới, sản phẩm mới để thích ứng với tình hình mới.  

Trải qua mốc son 20 năm thành lập Tập đoàn, với 
tinh thần kiên cường, không ngừng sáng tạo, Ban 
Lãnh đạo Tập đoàn CEO cùng đội ngũ dày dạn kinh 
nghiệm, nhiệt huyết cùng nhau quyết tâm sẽ đưa 
doanh nghiệp chạm tới những thành công mới và 
ngày càng phát triển vững mạnh, kiến tạo những 
giá trị ý nghĩa và góp phần xây dựng xã hội ngày 
càng tốt đẹp.

Như nhà văn người Mỹ Elbert Hubbard từng 
nói:“Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, điều 
tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến 
thành thành công rực rỡ”, Ban lãnh đạo Tập đoàn 
CEO rất mong nhận được sự tin tưởng và đồng 
hành của các Quý cổ đông, đối tác cùng toàn thể 
CBNV trong những bước đường phát triển tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt Tập đoàn CEO tôi xin trân 
trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc sức khỏe 
đến toàn thể Quý vị!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Minh 
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1. Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2021 theo 
đánh giá của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển 
bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

3. Chủ tịch Công ty Đoàn 
Văn Bình được UBND TP 
Hà Nội tặng bằng khen 
về thành tích trong phong 
trào thi đua khối doanh 
nghiệp trên địa bàn TP 
năm 2020

4. Tập đoàn CEO được 
vinh danh Top 10 nhà 
phát triển bất động sản 
hàng đầu Việt Nam tại Lễ 
vinh danh thương hiệu Bất 
động sản dẫn đầu năm 
2020 – 2021.

2. Tập đoàn được UBND TP Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong 
trào thi đua năm 2020” do có nhiều thành tích, đóng góp tích cực 
cho sự phát triển của kinh tế, xã hội Thủ đô

6. CEO Đảo Ngọc vinh dự nhận bằng khen do Chủ tịch tỉnh Kiên 
Giang trao tặng do những thành tích xuất sắc trong việc đóng góp 
thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 
2020 và phong trào thi đua chuyên đề về công tác nộp ngân sách 
Nhà nước năm 2020.

7. CEO Vân Đồn nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) 
vì đã có hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi.

10. DỰ ÁN RIVER SILK CITY NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẠI 
GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ 2.

8. Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City được vinh 
danh Top 10 dự án BĐS nổi bật, hấp dẫn nhất thị 
trường tại Lễ vinh danh Sàn giao dịch - Công nghệ 
- Dự án bất động sản 2020 - 2021.

9. Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City được vinh 
danh “Top 10 dự án Bất động sản nghỉ dưỡng tiềm 
năng năm 2021” tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất 
động sản dẫn đầu năm 2020 - 2021.

11. Dự án Novotel Phu Quoc Resort vinh dự nhận 
cú đúp giải thưởng Haute Grandeur Global Awards 
năm 2021 với 2 hạng mục: Khu nghỉ dưỡng có bãi 
biển tốt nhất và Khu nghỉ dưỡng có dịch vụ tốt nhất 
Việt Nam.

12. Dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được vinh danh 
Top 10 dự án nghỉ dưỡng tốt nhất năm 2020 tại Lễ Vinh danh thương 
hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2020 - 2021.

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2021

5. TẬP ĐOÀN CEO ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 CHỦ ĐẦU TƯ HÀNG 
ĐẦU NĂM 2020-2021 TẠI BCI ASIA AWARDS.
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Vì cuộc sống chất lượng 
hơn (For better life). Tập đoàn 

CEO luôn đổi mới sáng tạo, phát 
triển nhanh nhưng bền vững, kinh 
doanh có trách nhiệm, nhân văn, 

hội nhập toàn cầu, hài hoà lợi 
ích giữa doanh nghiệp, cộng 

đồng và đất nước.

Chỉ tiêu

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

2021

 901.810 

82.140   

 7.050.051 

3.534.352

2017

 1.832.799   

 321.160   

 5.652.286   

 2.238.283   

2018

 2.246.238   

 372.078   

 8.422.490   

 2.471.279   

2019

 4.550.055   

 607.806   

 8.037.362   

 3.665.754   

2020

 1,323,834

(103,301)

7,438,270

3,456,345

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TỔNG TÀI SẢN GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
Đơn vị: Triệu đồng
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 5.652.286 

8.422.490 8.037.362 
7.438.270 7.050.051 

VỐN CHỦ SỞ HỮU GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 
Đơn vị: Triệu đồng
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

KHÁT VỌNG - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

CHỈ TIÊU NỔI BẬT 2021

SỨ MỆNH

KHÁT VỌNG TẦM NHÌN

Vì Việt Nam
hùng cường

Trở thành Tập đoàn
phát triển đa ngành

hàng đầu
Việt Nam

LỢI NHUẬN SAU THUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2021
Đơn vị: Triệu đồng
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CON NGƯỜI: 
Với Tập đoàn CEO, Con người là tài sản quan trọng nhất, là nhân tố quyết định tạo nên giá trị và thương hiệu của Tập 

đoàn. Trong triết lý kinh doanh của Tập đoàn, con người và cộng đồng luôn là trọng tâm, ảnh hưởng tới mọi quyết 

sách và hành động. Chính vì vậy, cánh cửa CEO luôn rộng mở chào đón những con người có đam mê cống hiến, 

chuyên nghiệp, có đức, có tâm và có tài, có cùng chung khát vọng, chung tầm nhìn, chung sứ mệnh, chung mục tiêu;

SÁNG TẠO: 
Tập đoàn CEO luôn khuyến khích các thành viên suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản 

thân, để tìm ra những yếu tố mới, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm nhằm tăng chất lượng, tăng hiệu quả. Những ý 

tưởng độc đáo và phù hợp, dù là trong phạm vi những điều nhỏ nhất cũng sẽ được chắp cánh tại Tập đoàn CEO. Sáng 

tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn, xanh, thông minh, cá tính và nhân văn hơn;

TỐC ĐỘ: 
Tập đoàn CEO lấy tốc độ làm tôn chỉ hành động để tăng hiệu quả. Tốc độ nhưng vẫn lấy chất lượng và an toàn làm 

trọng;

HIỆU QUẢ: 
Hiệu quả là thước đo của mọi hành động. Hiệu quả là nền móng của phát triển nhanh nhưng bền vững để phụng sự 

xã hội thông qua việc tạo việc làm, nộp ngân sách Nhà nước, chia sẻ các giá trị với người lao động, thực hiện các 

công tác thiện nguyện…

UY TÍN: 
Tập đoàn CEO lấy cam kết với khách hàng, cổ đông, đối tác, cộng đồng và đất nước làm động lực. Uy tín là danh dự 

của Tập đoàn CEO mà mỗi cá nhân trong Tập đoàn đều nỗ lực xây dựng, phát huy và gìn giữ.

Vốn
điều lệ:                      

2.573.399
 triệu đồng

 Tổng
doanh thu:       

1.249
tỷ đồng

Lợi nhuận
sau thuế:

82.140
 triệu đồng

Lợi nhuận
trước thuế:         

118.931
triệu đồng

Vốn chủ
sở hữu:

3.534.352
triệu đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung

2. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý 

4. Giới thiệu Ban lãnh đạo

5. Định hướng phát triển 

6. Các rủi ro
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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Tên giao dịch: Tập đoàn CEO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

0101183550 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu
ngày 29 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 23 ngày 19/07/2021.

Vốn điều lệ: 2.573.399.850.000 VNĐ  
(Hai nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm chín mươi chín triệu  

tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 2.573.399.850.000 VNĐ  
(Hai nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm chín mươi chín triệu  

tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,  

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0243 7875136

Fax: 0243 7875137

Email: info@ceogroup.com.vn

Website: www.ceogroup.com.vn

Mã cổ phiếu: CEO
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CEOHOMES RIVERINE C N TH

Ngày 26/10/2001, Tập đoàn CEO ra đời 
với tên gọi Công ty TNHH Thương mại, 
Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO).

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CEOHOMES RIVER SILK CITY

• Tăng vốn điều lệ lên 2.573.399.850.000 đồng.
• Ngày 20/01/2019, Khai trương khu nghỉ dưỡng 5 sao Best 
Western Premier Sonasea Phu Quoc, quy mô 549 căn 
condotel và 16 villas. 

• Ngày 18/5/2019, Khai trương và đưa vào vận hành 
Sonasea Paris Villas thuộc Khu tổ hợp Sonasea Villas & 
Resort với quy mô 318 căn biệt thự.

• Ngày 17/10/2019, Cất nóc Singapore Shoptel – Phân khu 
đầu tiên của dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea 
Vân Đồn Harbor City.

• Ngày 05/07/2020, Lễ ra mắt phân khu Singapore Shoptel 
thuộc  dự án Sonasea Vân Đồn Habor City

• Ngày 09/07/2020, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Best Western 
Premier Sonasea Phu Quoc vinh dự nhận giải “ Khu nghỉ 
dưỡng được yêu thích nhất năm 2020” tại lễ trao giải chương 
trình “Dự án đáng sống 2020” do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tạp chí Diễn đoàn doanh nghiệp 
phối hợp tổ chức

• Ngày 06/01/2021, Lễ động thổ phân khu biệt thự biển Wyndham 
Garden Sonasea Vân Đồn, thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City 
(Khu Kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh)

• Ngày 08/01/2021, Tập đoàn CEO được vinh danh Top 150 Doanh 
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam tại Lễ công bố và tôn vinh Bảng xếp 
hạng VNR500 năm 2020.

• Ngày 31/5/2021, Tập đoàn CEO ký kết hiệp định hợp tác với thành phố 
Kobe (Nhật Bản)

• Ngày 04/05/2018, Tập đoàn CEO và Tập đoàn Accor đã cùng ký bản 
ghi nhớ phát triển Tổ hợp Sonasea Vân Đồn Complex với 3 thương hiệu 
Pullman, Novotel Suites và Ibis Style.

• Ngày 26/10/2018, Khánh thành và ra mắt khu nhà phố thương mại 
(shophouse) thuộc Khu đô thị Sunny Garden City. 

• Ngày 08/11/2018, Tập đoàn CEO và Dark Horse Architecture đã ký kết 
hợp đồng tư vấn thiết kế dự án Sonasea Vân Đồn Complex thuộc tổ 
hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City. 

• Ngày 10/11/2018, Khánh thành hạ tầng kỹ thuật và giới thiệu dự án 
Khu đô thị River Silk City - Sông Xanh (phân kỳ II, III) tại Hà Nam.

• Tăng vốn điều lệ lên 1.544.039.910.000 
đồng.

• Ngày 15/4/2017, Khai trương khu biệt thự 
nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas thuộc khu tổ 
hợp Sonasea Villas & Resort. 

• Ngày 30/7/2017, ra mắt dự án Best Western 
Premier Sonasea Phu Quoc.

• Tăng vốn điều lệ lên 1.029.359.940.000 đồng.
• Ngày 18/1/2016, khai trương Khu nghỉ dưỡng 
5 sao Novotel Phu Quoc Resort, đây là khu 
nghỉ dưỡng đầu tiên trong hệ thống Bất động 
sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn CEO

• Ngày 17/10/2016, khánh thành Trường Cao 
đẳng Đại Việt trụ sở tại Bắc Ninh

• Ngày 21/4/2015, Chính thức đổi tên 
thành Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

• Ngày 04/05/2015, Cổ phiếu CEO chính 
thức ra nhập rổ chỉ số HNX30

Ngày 29/09/2014, niêm 
yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội 
(HNX) với mã cổ phiếu: 
CEO

• Ngày 29/03/2007, chuyển đổi loại hình từ 
TNHH sang công ty cổ phần, đổi tên thành 
Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O với tổng vốn 
điều lệ 100 tỷ đồng.

• Ngày 06/07/2007, Tập đoàn CEO ký thỏa 
thuận hợp tác với cổ đông chiến lược: Ngân 
hàng TMCP Quân Đội (MB), Công ty TNHH 
Chứng khoán Thăng Long (TSC), Công ty Tài 
chính Bưu điện (PTF)

Ngày 19/08/2009, 
khánh thành Tòa tháp 
CEO tại HH2 Phạm 
Hùng – Từ Liêm – Hà 
Nội. Đây là tòa nhà văn 
phòng hạng A được 
hoàn thành đúng tiến 
độ đầu tiên ở khu vực 
phía Tây Hà Nội

Ngày 11/10/2012, Tập đoàn CEO
chính thức trở thành công ty đại chúng.

2007

2020

20162017

2019 2021

2012

2018

2014

2015

2001 2009

HANA CLUB
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LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Phát triển
và quản lý Bất động sản;

Phát triển và quản lý
Bất động sản nghỉ dưỡng;

Xây dựng

Du lịch và quản lý khách sạn

Phát triển nguồn nhân lực.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LĨNH VỰC KINH DOANH

Tập đoàn CEO hiện đang tiến hành các hoạt động kinh doanh tại các địa bàn như: 

QUẢNG NINH(VÂN ĐỒN)         HÀ NỘI                           BẮC NINH                       HÀ NAM                      

 QUẢNG BÌNH                             KHÁNH HÒA (NHA TRANG)                             KIÊN GIANG (PHÚ QUỐC, RẠCH GIÁ)    

Mang đến sự thịnh vượng cũng như thay đổi hình ảnh cho những nơi mà Tập đoàn CEO đặt chân đến. Kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, bắt kịp xu hướng xanh, thông minh, cá tính và nhân văn. Thiết lập những 

chuẩn mực sống chất lượng dành cho cộng đồng. Đó là cách Tập đoàn CEO tạo ra dấu ấn riêng tại các dự 
án bất động sản đô thị mà Tập đoàn triển khai.

• THÁP CEO

• CEOHOMES SUNNY GARDEN CITY

• CEOHOMES RIVER SILK CITY

• CEOHOMES HANA GARDEN

• SONASEA RESIDENCES

• KHU ĐÔ THỊ SONASEA KIEN GIANG CITY

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

BẤT ĐỘNG SẢN
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CEO Tower là một trong những tòa nhà văn phòng 
hạng A đầu tiên trên đường Phạm Hùng cho Tập 
đoàn CEO đầu tư và đưa vào khai thác từ năm 2009. 
Vị trí trung tâm kinh tế năng động nhất phía Tây Thủ 
đô, không gian làm việc sáng tạo, trang thiết bị tiện 
ích tối ưu, Tháp CEO là nơi làm việc lý tưởng dành 
cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế với tỉ lệ lấp 
đầy cao

CEOHOMES Sunny Garden City là dự 
án khu đô thị do Tập đoàn CEO đầu tư 
tại Quốc Oai – Hà Nội, kết nối thuận 
tiện đến trung tâm Thủ đô chỉ trong 
20 phút di chuyển. Được quy hoạch 
đồng bộ và hiện đại với đầy đủ các 
tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu 
cầu an cư và vui chơi giải trí như: hệ 
thống siêu thị, nhà hàng, công viên 
cây xanh, khu vui chơi giải trí, công 
viên thể thao…, CEOHOMES Sunny 
Garden City được ví như một “miền 
xanh thịnh vượng”, mang đến cuộc 
sống an nhiên trọn vẹn cho các gia 
đình.

Bamboo Garden là dự án nhà ở xã hội nằm 
trong khuôn viên CEOHOMES Sunny Garden 
City. Căn hộ Bamboo Garden có diện tích từ 
48m² đến 66m²,  được thiết kế tối ưu không 
gian với đầy đủ các phòng chức năng, mang 
đến trải nghiệm sống tiện nghi & hiện đại. 

BAMBOO GARDEN

CEOHOMES SUNNY GARDEN CITY

THÁP CEO

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Quốc Oai, Hà Nội

Quy mô: 432 căn hộ

Sản phẩm: Nhà ở xã hội

Đã hoàn thành năm 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Quốc Oai, Hà Nội

Quy mô: 24.4 ha

Sản phẩm: Biệt thự, Nhà liền kề, Shophouse

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô: 20.000 m2

Sản phẩm: Văn phòng cho thuê
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THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Bãi Trường, Phú Quốc

Quy mô: 160 ha

 Thiết kế: Site Asia (Pháp)

Sản phẩm:  Biệt thự, Nhà phố thương mại, 
Toà Nhà hỗn hợp, Trung tâm y tế, Khách 
sạn, Trường học

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Quy mô: 83,5ha

Quy hoạch: Surbana Jurong (Singapore)

Sản phẩm: Nhà phố thương mại, Biệt thự,  
Liền kề, Chung cư, Nhà ở xã hội…

CEOHOMES Hana Garden City là dự án nằm trong quy hoạch tổng thể huyện Mê 
Linh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại. Sở hữu 
hệ thống tiện ích đa dạng cùng cảnh quan độc đáo, Hana Garden City hướng đến trở 
thành khu đô thị xanh, thông minh, mang đến cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 
dân cư văn minh, đẳng cấp.

Sonasea Residences là khu biệt thự cao cấp tọa lạc trên sườn núi 
Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang. Ngoài sự xa hoa của khối kiến trúc 
được chăm chút tỉ mỉ, Sonasea Residences còn sở hữu hệ thống tiện 
ích 5 sao khép kín cùng những trải nghiệp sống cao cấp. Có tầm nhìn 
tuyệt đẹp về phía Bãi Trường, Sonasea Residences mang đến trải 
nghiệm sống và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Nằm trên bờ biển thành phố Rạch Giá, Sonasesa Kiên Giang City là 
dự án khu đô thị biển hiện đại, năng động, mang đến cuộc sống chất 
lượng cao tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án hướng đến 
hình thành một thành phố thông minh, kết hợp với các khu phức hợp 
văn phòng, khu thương mại, nghỉ dưỡng, giải trí tiêu chuẩn quốc tế, 
hài hòa với môi trường, cảnh quan thiên nhiên với hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội chất lượng.

Quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu 
chuẩn quốc tế, CEOHOMES River Silk City 
hiện là dự án khu đô thị hiện đại được đầu 
tư hạ tầng tốt nhất tại Hà Nam. Sở hữu vị trí 
đắc địa gần bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) 
và bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), CEOHOMES 
River Silk City kiến tạo một môi trường sống 
đẳng cấp với hàng loạt tiện ích như: quảng 
trường, công viên thể thao, bể bơi, sân cầu 
lông, sân tennis, khu tiện ích…

CEOHOMES RIVER SILK CITY
SONASEA RESIDENCES

SONASEA KIÊN GIANG CITY

CEOHOMES HANA GARDEN CITY

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phủ Lý, Hà Nam

Quy mô: 126 ha

Sản phẩm: Liền kề, Biệt thự, Shophouse

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Mê Linh, Hà Nội

Quy mô: 20.3 ha

Sản phẩm: Biệt thự, Shophouse, Liền kề,  
Nhà ở xã hội,  Toà nhà hỗn hợp 
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Hợp tác phát triển các khu tổ hợp vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế tại các tỉnh/thành phố du lịch 
trọng điểm, Tập đoàn CEO cam kết tạo ra những giá trị mới, mang đến sự đột phá trong sản phẩm và dịch vụ đạt 

tiêu chuẩn 5 sao, góp phần quan trọng trọng việc nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch Thế giới.

•  SONASEA VILLAS & RESORT
•  NOVOTEL PHU QUOC RESORT

•  NOVOTEL VILLAS
•  BEST WESTERN PREMIER SONASEA PHU QUOC

•  SONASEA PARIS VILLAS
•  SONASEA SHOPPING CENTER

•  SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY
•  SINGAPORE SHOPTEL

•  SONASEA PREMIER NHA TRANG
•  SONASEA QUẢNG BÌNH RESORT

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Sở hữu gần 2 km đường bờ biển Bãi Trường, 
Sonasea Villas & Resort được quy hoạch để trở 
thành khu tổ hợp du lịch đẳng cấp quốc tế bao 
gồm các khu resort, khu biệt thự và căn hộ nghỉ 
dưỡng cao cấp, khu phố đi bộ và mua sắm, khu 
phức hợp văn phòng và thương mại sầm uất, khu 
vui chơi giải trí hiện đại.
Ôm trọn vẻ đẹp tự nhiên của thiên đường đảo ngọc, 
Sonasea Villas & Resort hội tụ các thương hiệu 
khách sạn cao cấp nhất trên thế giới, mở ra một 
thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu dành cho du 
khách.

Novotel Phu Quoc Resort là khu nghỉ dưỡng 
đầu tiên thuộc tổ hợp du lịch Sonasea Villas 
& Resort đi vào vận hành từ năm 2016. Lấy 
ý tưởng từ hình ảnh làng chài Phú Quốc, 
Novotel Phu Quoc Resort gây ấn tượng bởi 
sự hài hòa giữa văn hóa bản địa và hơi thở 
hiện đại cùng không gian tràn ngập thiên 
nhiên.

NOVOTEL PHU QUOC RESORT

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 132 ha

Quy hoạch: Site Asia (Pháp)

Sản phẩm:  Tổ hợp du lịch, Biệt thự, Khách sạn, 
Căn hộ du lịch, Khu nghỉ dưỡng, Khu hỗn hợp

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 7.3 ha

Thiết kế: KUME DESIGN ASIA (Nhật Bản)

Sản phẩm: Căn hộ nghỉ dưỡng, Biệt thự

Đã hoàn thành và vận hành năm 2016

SONASEA VILLAS & RESORT
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Novotel Villas là khu biệt thự nghỉ dưỡng cao 
cấp thuộc dự án Khu tổ hợp du lịch Sonasea 
Villas & Resort. Bao gồm 96 căn biệt thự 
sang trọng từ 3-5 phòng ngủ, Novotel Villas 
được quản lý và vận hành bởi tập đoàn 
Accor.  Mỗi biệt thự đều sở hữu sân vườn, bể 
bơi riêng, mang lại cho chủ nhân một không 
gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà vẫn riêng tư 
tuyệt đối. 
Đây là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu 
Novotel đầu tiên được phép bán cho khách 
hàng.

Tháng 1 năm 2019, Tập đoàn CEO khai 
trương khu nghỉ dưỡng Best Western 
Premier Sonasea Phu Quoc. Hợp tác quản 
lý cùng Best Western – Tập đoàn quản lý 
khách sạn hàng đầu của Mỹ, Top 10 thế giới, 
Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 
mang đến chất lượng dịch vụ lưu trú đẳng 
cấp cùng hệ thống tiện ích hàng đầu như hồ 
bơi liên hoàn dạng đầm vịnh dài nhất Việt 
Nam, CView Sky Bar – nơi ngắm hoàng hôn 
đẹp nhất Việt Nam… sẵn sàng dành tặng du 
khách một kỳ nghỉ trọn vẹn ngay trong một 
điểm đến. 

Là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Phú Quốc 
có chiều dài gần 1km, Sonasea Shopping 
Center được thiết kế dựa trên cảm hứng từ 
những khu phố đi bộ nổi tiếng thế giới. Với 
định hướng phát triển thành khu phố hiện 
đại và sầm uất, Sonasea Shopping Center 
hứa hẹn sẽ là địa điểm không thể bỏ qua 
dành cho du khách đến với Đảo Ngọc Phú 
Quốc. 

Mang vẻ đẹp kiến trúc và văn 
hóa của Paris - thủ đô nước 
Pháp, Paris Villas là khu shop 
villas đầu tiên được khánh 
thành tại khu vực bãi Trường. 
Kết hợp hoàn hảo giữa mô 
hình shophouse và biệt thự, 
Sonasea Paris Villas đảm bảo 
không gian lưu trú đẳng cấp, 
cơ hội đầu tư kinh doanh hiệu 
quả.

NOVOTEL VILLAS
SONASEA SHOPPING CENTER

BEST WESTERN PREMIER
SONASEA PHU QUOC

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 6.1 ha

Sản phẩm: Biệt thự

Đã hoàn thành và vận hành năm 2017

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 3.4 ha

Sản phẩm: Shophouse

Đã hoàn thành và vận hành năm 2019

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 12 ha

Thiết kế: Site Asia (Pháp)

Sản phẩm: Shopvillas

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: 3.4 ha

Thiết kế: KUME DESIGN ASIA (Nhật Bản)

Sản phẩm: Căn hộ nghỉ dưỡng, Biệt thự

Đã hoàn thành và vận hành năm 2019

SONASEA PARIS VILLAS
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THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Vân Đồn, Quảng Ninh

Quy mô: 3.2 ha

Thiết kế: HUMPHREYS AND PARTNERS ARCHITECTS (Mỹ)

Sản phẩm: 192 căn Shoptel

Nằm trong tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn 
Harbor City, Sonasea Vân Đồn Complex là tổ hợp khách 
sạn có quy mô hơn 1000 phòng đầu tiên và lớn nhất 
trên thế giới được vận hành bởi Accor dưới mô hình 
“3 thương hiệu 1 điểm đến đẳng cấp 5 sao” bao gồm 
Pullman, Novotel và Ibis Style.

Trải dài trên 2 km đường bờ biển Vịnh Bái Tử Long, Sonasea Vân Đồn Harbor City là tổ hợp “hệ sinh thái sản phẩm, 
dịch vụ đẳng cấp quốc tế” khai thác đa chiều, mang đến trải nghiệm vui chơi – giải trí 4 mùa tại Quảng Ninh. 
Phát triển đa dạng các sản phẩm như nhà phố thương mại, khối khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị quốc tế, 
khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi có thưởng, hệ thống nhà hàng cao cấp... Sonasea Vân Đồn 
Harbor City mang đến mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp.

Mang âm hưởng của quốc đảo Singapore giữa Vân Đồn 
không ngừng phát triển, Singapore Shoptel là khu phố 
thương mại sầm uất, sở hữu hệ thống cảnh quan đặc 
sắc cùng những tuyến phố đi bộ đa sắc màu. Với thiết 
kế năng động, diện tích sử dụng lớn và quy hoạch hầm 
gửi xe chung kết nối với các tầng để xe riêng của từng 
căn, Singapore Shoptel hứa hẹn là điểm đến đầu tư 
không ngừng gia tăng giá trị tại Vân Đồn.

Nằm bên bãi Dài, thu trọn vẻ đẹp 
thiên nhiên tuyệt mỹ của Nha 
Trang, Sonasea Premier Nha Trang 
hướng đến phong cách kiến trúc 
hiện đại, tận dụng tối đa không 
gian bản địa hòa trong sự sang 
trọng. Hệ thống phòng nghỉ tiêu 
chuẩn; các dịch vụ tiện ích như bể 
bơi, công viên giải trí, nhà hàng, 
Pool bar… được đầu tư nhằm đáp 
ứng cao nhất cho một kỳ nghỉ đẳng 
cấp dành cho du khách khi đến 
Nha Trang.

Sở hữu diện tích 7,48ha 
bên bờ biển Bảo Ninh 
hoang sơ, Sonasea 
Quảng Bình Resort là một 
trong những khu nghỉ 
dưỡng ven biển đẳng cấp 
tại khu vực miền Trung. 
Bên cạnh hệ thống khách 
sạn và biệt thự mang 
thương hiệu quốc tế, Tại 
Sonasea Quảng Bình 
Resort, Tập đoàn CEO 
tiếp tục phát triển các 
sản phẩm du lịch bổ trợ 
như khu phố thương mại, 
trung tâm hội nghị quốc 
tế, Beach Club, Sky Bar…  

SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Vân Đồn, Quảng Ninh

Quy mô: 358.3 ha

Quy hoạch: NIHON SEKKEI (Nhật Bản)

Thiết kế: DARKHORSE ARCHITECTURE (Úc)

Sản phẩm: Tòa nhà hỗn hợp, Khách sạn, 
Căn hộ nghỉ dưỡng, Biệt thự, Shophouse, 
Bến du thuyền, Khu vui chơi giải trí...

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Nha Trang

Quy mô: 7.9 ha

Thiết kế: KUME DESIGN ASIA
(Nhật Bản)

Sản phẩm: Khách sạn, Biệt thự, 
Căn hộ nghỉ dưỡng

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Đồng Hới, Quảng Bình

Quy mô: 7.48 ha

Sản phẩm: Khách sạn, Biệt thự, 
Shophouse, Quảng trường

THÔNG TIN DỰ ÁN 
Vị trí: Vân Đồn, Quảng Ninh

Quy mô: 12 ha

Thiết kế: DARKHORSE ARCHITECTURE (Úc)

Sản phẩm: Khách sạn, Căn hộ nghỉ dưỡng, Biệt thự

SINGAPORE SHOPTEL

SONASEA VÂN ĐỒN COMPLEX

SONASEA PREMIER NHA TRANG

SONASEA QUẢNG BÌNH RESORT
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Tập đoàn CEO không ngừng nâng cao năng 
lực tài chính, năng lực thiết bị, công nghệ, các 
giải pháp kỹ thuật để triển khai thi công các 
dự án của Tập đoàn và các Chủ đầu tư khác 

trên địa bàn cả nước.

XÂY DỰNG

Hạng mục đã và đang thực hiện: 
thi công hạ tầng kỹ thuật toàn dự 
án bao gồm: san nền, đường giao 
thông, hệ thống thoát nước mưa, 
nước thải, hệ thống điện nước, hào 
kỹ thuật. Thi công hoàn thiện khu 

tiện ích và nhà liền kề.

CEOHOMES
RIVER SILK CITY

KHU TỔ HỢP DU LỊCH 
SONASEA VILLAS & RESORT
Thi công hạ tầng kỹ thuật
Thi công các công trình kiến trúc

SINGAPORE
SHOPTEL

Thi công hạ tầng kỹ thuật
Thi công các công trình

kiến trúc
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Tổng thầu các hạng mục kỹ thuật
Tổng thầu các hạng mục kiến trúc

KHU ĐÔ THỊ SUNNY 
GARDEN CITY

BAMBOO
GARDEN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
ĐẠI VIỆT

Hạng mục đã thực hiện: Thi 
công tòa CT9B cao 9 tầng với 

diện tích hơn 2000 m2 sàn, 
tiến độ thi công là 10 tháng

Hạng mục đã thực hiện: San nền, 
đường giao thông, thoát nước 
mưa, nước thải, cấp điện nước, thi 
công giảng đường và  ký túc xá

DU LỊCH
& QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Phát huy lợi thế sở hữu các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng

tiêu chuẩn quốc tế trên khắp cả nước, Tập đoàn CEO sẽ tập trung khai 

thác lợi thế trong lĩnh vực du lịch và quản lý khách sạn. Cung cấp cho 

thị trường những sản phẩm – dịch vụ có chất lượng cao, mang đậm 

bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực 

và thế giới …, hoàn thành mục tiêu đưa SONASEA trở thành thương 

hiệu quản lý khách sạn hàng đầu Việt Nam.
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PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC

Tập đoàn CEO tập trung đào tạo các chuyên nghành liên quan đến du lịch, điều dưỡng 

để phục vụ nhu cầu nhân sự của Tập đoàn, các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực du 

lịch khách sạn và cung ứng cho thị trường Quốc tế.

DU LỊCH LỮ HÀNH 
Mang đến những hành trình khám phá, những trải 
nghiệm thú vị dành cho khách hàng thông qua việc 
cung cấp đa dạng sản phẩm du lịch chất lượng 
như: tour trong nước (nội địa), tour nước ngoài 
(outbound), tour theo nhu cầu của khách hàng... 
Đồng thời, góp phần đưa những giá trị văn hóa, giá 
trị truyền thống tới mọi người, tạo nên gắn kết gia 
đình, xã hội, mang đến cuộc sống chất lượng hơn 
cho xã hội.

•  ĐÀO TẠO

•  ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

•  TƯ VẤN DU HỌC

DỊCH VỤ CHÍNH

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 
Hiện nay Tập đoàn CEO đang hợp 
tác với các đơn vị Quản lý khách 
sạn hàng đầu thế giới để quản lý và 
vận hành các hệ thống khách sạn 

của Tập đoàn.

SONASEA 

Với kinh nghiệm phát triển dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong 
5 năm tới, Tập đoàn CEO sẽ xây dựng 
SONASEA trở thành thương hiệu quản lý 
khách sạn hàng đầu Việt Nam với các tổ 
hợp nghỉ dưỡng quy mô tại Phú Quốc, Vân 

Đồn, Nha Trang, Quảng Bình...
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ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
Đến năm 2030 nước Nhật dự báo sẽ thiếu khoảng 6,44 triệu Lao động (Báo cáo của Teikoku Bank), trong đó ngành 
nghề thiếu hụt chủ yếu liên quan tới Dịch vụ, Phúc lợi xã hội, Sản xuất, Xây dựng. Nắm bắt nhu cầu thực tế, Tập đoàn 
CEO hướng đến đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng, dịch vụ chất lượng cao, cung ứng cho thị trường thế giới với 
mục tiêu trở thành top 10 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng đầu 
Việt Nam và nằm trong top 5 doanh nghiệp phái cử tốt nhất vào thị trường Nhật Bản.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

ĐÀO TẠO 
Thành lập ngày 22/02/2008 theo quyết định 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường cao đẳng 
Đại Việt tham gia đào tạo đa lĩnh vực, đa 
ngành, đa cấp và đa hệ với phương châm đào 
tạo theo nhu cầu xã hội để cung cấp nguồn 
nhân lực có trình độ và chất lượng cao đáp 
ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới 
của đất nước. Với nền tảng giáo dục chuyên 
nghiệp và được cập nhật liên tục dựa trên 
nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng, nhà 
trường là một trong những cơ sở đào tạo 
nguồn nhân lực ngành Du lịch - Khách sạn, 
Điều dưỡng, Dược, các khối ngành Kinh tế 
chất lượng cao tại Việt Nam.

TƯ VẤN DU HỌC 
Nhật Bản là một trong những đất nước hấp dẫn du 
học sinh nhất trong thời gian qua. Để tạo điều kiện 
hơn cho các bạn trẻ, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã mở 
ra chính sách du học Nhật Bản vừa học vừa làm để 
giúp học sinh trang trải một phần chi phí học tập 
và sinh hoạt. Ở đây, học sinh có thể sắp xếp thời 
gian ngoài giờ học để đi làm thêm với mức lương 
khá cao.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết 
định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 
được tổ chức mỗi năm một lần.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các 
vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty, 
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ 
đông. Hội đồng Quản trị của Công ty hiện tại có 05 
(năm) thành viên.

BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông 
bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo quyền 
lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Hội 
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý 
và điều hành và giám sát các hoạt động của Công ty 
theo quy định Pháp luật. Ban kiểm soát của Công ty 
hiện tại gồm 03 (ba) thành viên, hoạt động độc lập với 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc có 06 (sáu) người, gồm: 
01 (một) Tổng Giám đốc, 05 (năm) Phó Tổng Giám 
đốc.
Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt 
động của Công ty, có toàn quyền quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy 
định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt 
động của Công ty và việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao.
Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng 
Giám đốc trong việc quản lý điều hành một số lĩnh 
vực hoạt động của Công ty, báo cáo và chịu trách 
nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về 
nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

CÁC PHÒNG/BAN TRONG CÔNG TY 
Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ 
được phân công. 

Tập đoàn CEO đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình quản trị của Tập đoàn bao gồm 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng. 
Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý Công ty, đảm 
bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Theo đó:

BEST WESTERN PREMIER SONASEA PHU QUOC
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CEOHOMES
(PT & QL BĐS)

CEOCONS
(Xây dựng)

CEOSONA
(PT & QL BĐS nghỉ dưỡng)

CEOEDU
(Giáo dục & PT NNL)

CEOCARE
(Chăm sóc sức khỏe)

Quản lý theo khu vực Quản lý theo lĩnh vực hoạt động

BAN ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN

Ban Chiến lược

Ban Thanh Tra  Nội Bộ

Ban Thư ký và QHCD

Ban Truyền thông

Ban R&D

Ban Kinh tế

Ban Pháp chế

Ban Quản lý thiết kế

Ban Quản lý dự án

Ban Kinh doanh &MKT

Ban Nhân sự

Văn phòng Tập đoàn

Ban CNTT

Ban Tài chính

Ban Kế toán
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
STT                             Tên Công ty                                                       Địa chỉ                                            Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính              Vốn điều lệ (VNĐ)     Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn CEO (%)

Công ty TNHH  C.E.O Quốc tế  
(CEO Quốc tế)

Công ty TNHH C.E.O Hospitality 
(CEO Hospitality) 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế C.E.O 
(CEO Design)

Trường Cao đẳng Đại Việt

1
 

2

3

4
 

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm,  
Hà Nội

Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort,  
Ấp Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
 
Tầng 3, tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm,  
Hà Nội

Trụ sở chính: Nội Duệ, Thị trấn Lim, Huyện Tiên 
Du, Tỉnh Bắc Ninh 
Cơ sở tại Hà Nội: Lô 2B.X3 - Khu đô thị mới Mỹ 
Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Dịch vụ quản lý khách sạn 

Tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng
 
 
Đào tạo hệ cao đẳng

350.000.000.000

 
20.000.000.000

 
10.000.000.000

 
 

176.900.000.000

CÁC CÔNG TY CON NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 

100%

100%

100%

100%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú 
Quốc (CEO Phú Quốc)

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú 
Quốc (CEO Đảo Ngọc)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển  
Nha Trang (CEO Nha Trang)

Công ty Cổ phần Phát triển Quảng Bình (CEO 
Quảng Bình)

Công ty Cổ phần Xây dựng C.E.O  
(CEO Xây dựng)

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO 
Dịch vụ)

Công ty Cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel)
 

Công ty Cổ phần Đầu tư BMC -CEO 

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort,  
Ấp Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort,  
Ấp Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Har-
bor City, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
 
Lô D12b-Khu 4, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã 
Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Số 5 đường Bàu Tró, phường Hải Thành,  
TP Đồng Hới, Quảng Bình

Tầng 12 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xây dựng và Kinh doanh vật liệu xây dựng

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Điều hành tua du lịch; Kinh doanh lữ hành nội địa; 
Kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

396.000.000.000

200.000.000.000

750.000.000.000

300.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

65.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

CÁC CÔNG TY CON NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

60%

51.59%

43%

51%

51%

51%

90%

99%

99%
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Trình độ học vấn 
Tiến sĩ Luật; Cử nhân Kinh Tế; Cử nhân 
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga; 

Kinh nghiệm làm việc 
Ông là người sáng lập Tập đoàn CEO 
(Tiền thân là Công ty TNHH Thương Mại, 
Xây dựng và Công nghệ Việt Nam - VITE-
CO) và giữ chức Chủ tịch Công ty từ 2001. 
Năm 2007, khi Công ty VITECO chuyển 
đổi sang hoạt động theo mô hình Công 
ty cổ phần, Ông được bầu vào Hội đồng 
quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn CEO đến nay. Trước đó, ông Bình đã 
từng giữ chức vụ Giám đốc xúc tiến Dự án 
TODA Corporation (Nhật Bản).

Trình độ học vấn 
Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài 
chính- Kế toán

Kinh nghiệm làm việc 
Bà từng giữ chức vụ Kế toán trưởng Văn 
phòng Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt 
Nam. Năm 2008 bà được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó TGĐ Tập đoàn CEO. Từ 2009 đến 2012, 
bà được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO. Từ 2012 đến 
nay, bà Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn CEO.

Trình độ học vấn
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
(Đại học Benedictine, Mỹ). 
Cử nhân Kinh tế (Đại học 
Kinh Tế Quốc dân).

Kinh nghiệm làm việc
Ông gia nhập Tập đoàn 
CEO từ năm 2008. Được bổ 
nhiệm làm Phó Tổng Giám 
đốc tháng 7/2020 và bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc tháng 
07/2021. Được ĐHĐCĐ 
thường niên 2021 ngày 
29/06/2021 thông qua bổ 
nhiệm làm thành viên HĐQT.

Trình độ học vấn
Thạc sĩ quản trị kinh doanh 
(trường Đại học Kinh tế quốc 
dân), Cử nhân Tài chính - Kế 
toán (Học viện tài chính - kế 
toán), Cử nhân tiếng Anh 
thương mại (Đại học Ngoại 
ngữ Hà Nội).

Kinh nghiệm làm việc
Bà gia nhập Tập đoàn CEO 
năm 2009 và được bầu làm 
thành viên HĐQT kiêm chức 
danh Phó Tổng Giám từ năm 
2014 đến nay. 

Trình độ học vấn
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
tại Trường Đại học Thương 
Mại.

Kinh nghiệm làm việc
Ông gia nhập Tập đoàn 
CEO từ năm 2010 với chức 
vụ Giám đốc Công ty cổ 
phần C.E.O Quốc tế. Tháng 
11/2012, ông Quang được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn 
CEO, đến tháng 4/2014 được 
bầu làm Trưởng Ban kiểm 
soát Tập đoàn CEO. Ông 
Lưu Đức Quang được bầu 
là thành viên độc lập HĐQT 
Tập đoàn CEO từ 3/2015 đến 
nay. Trước đây, ông Quang 
cũng đã từng làm Trưởng 
phòng Kế toán thống kê tài 
chính của Công ty dịch vụ 
tiết kiệm bưu điện, Giám đốc 
Công ty cổ phần quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán An Bình. 

ÔNG ĐOÀN VĂN BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT 

BÀ PHẠM THỊ MAI LAN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG ĐOÀN VĂN MINH
THÀNH VIÊN HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ VŨ THỊ LAN ANH
THÀNH VIÊN HĐQT
KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LƯU ĐỨC QUANG 
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

GIỚI THIỆU HĐQT
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Trình độ học vấn  
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học 
Benedictine, Mỹ). Cử nhân Kinh tế (Đại học 
Kinh Tế Quốc dân), 
Kinh nghiệm làm việc  
Ông gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008. 
Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 
7/2020 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc tháng 
07/2021.

Trình độ học vấn  
Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân.

Kinh nghiệm làm việc  
Ông gia nhập Tập đoàn CEO năm 2014 và được 
bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn CEO năm 2016. 

Trình độ học vấn 
Kỹ sư xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc 
Ông giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Thành viên HĐQT từ năm 2007 và được bổ 
nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ năm 2014 
đến 2021. Tháng 07/2021 được bổ nhiệm chức 
danh Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Trình độ học vấn
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (trường Đại học 
Kinh tế quốc dân), Cử nhân Tài chính - Kế toán 
(Học viện tài chính - kế toán), Cử nhân tiếng 
Anh thương mại (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).

Kinh nghiệm làm việc
Bà gia nhập Tập đoàn CEO năm 2009 và được 
bầu làm thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó 
Tổng Giám từ năm 2014 đến nay. 

Trình độ học vấn 
Cử nhân Tài chính - Kế toán Đại học Thương 
mại
Kinh nghiệm làm việc 
Bà gia nhập Tập đoàn CEO năm 2002 và được 
bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tập đoàn 
CEO năm 2007. 

Trình độ học vấn 
Kỹ sư xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc 
Ông gia nhập Tập đoàn CEO năm 2007 và được 
bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn CEO năm 2014. 
Hiện nay Ông đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 
Vân Đồn.

ÔNG ĐOÀN VĂN MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC 

ÔNG TRẦN ĐẠO ĐỨC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

ÔNG TẠ VĂN TỐ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Trình độ học vấn 
Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh Tế Quốc dân)

Kinh nghiệm làm việc 
Bà gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009. 
Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 
2/2020.

BÀ ĐỖ PHƯƠNG ANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÀ VŨ THỊ LAN ANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ ĐỖ THỊ THƠM
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

ÔNG CAO VĂN KIÊN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

GIỚI THIỆU ĐIỀU HÀNH
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN CEO

BÀ TRẦN THỊ THÙY LINH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Trình độ học vấn 
Cử nhân Tài chính - Kế toán

Kinh nghiệm làm việc 
Bà gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2004 với 
chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán. Tháng 
7/2007, bà Linh được bổ nhiệm là Kế toán 
trưởng Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế. Từ năm 
2015 bà Linh được bầu là Trưởng Ban Kiểm 
soát Tập đoàn CEO.

BÀ NGUYỄN THU PHƯƠNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Trình độ học vấn 
Cử nhân Kế toán.

Kinh nghiệm làm việc 
Bà được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Tập 
đoàn CEO từ 6/2020. Bà từng là Kế toán trưởng 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc

ÔNG BÙI ĐỨC THUYÊN 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ học vấn 
Cử nhân Tài chính - Kế toán

Kinh nghiệm làm việc 
Ông gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007 với 
chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
C.E.O Quốc tế. Từ tháng 4/2012, ông Thuyên 
được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn 
CEO. Ngoài ra, ông Thuyên đang làm Chủ tịch 
HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lâm 
sản Nam Định

• Tập đoàn CEO là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.
• Tập đoàn CEO là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường 

Việt Nam
• Đứng trong  top 150 trong bảng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam VNR500
• Nâng cao uy tín, thương hiệu và vị thế trên thị trường. Kinh doanh có 

trách nhiệm với cộng đồng (Corporate Social Responsibilities - CSR) 
và phát triển bền vững theo xu hướng Môi trường, Xã Hội, Quản trị (En-
vironment, Social, Governance - ESG).

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cấp quản lý, đáp ứng nhu 
cầu phát triển.

• Nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn, đa dạng các hình thức huy 
động vốn, quay vòng vốn nhanh, sử dụng vốn hiệu quả.

• Chuyển đổi số để thúc đẩy công tác marketing, bán hàng, quản trị hiệu 
quả.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



50 51BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 www.ceogroup.com.vn

CÁC RỦI RO          RỦI RO VỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của Tập đoàn CEO nhưng có xu hướng 
biến động theo tình hình kinh tế vĩ mô. Những yếu tố quan trọng của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng, lạm 
phát, tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư hay tỷ lệ thất nghiệp đều có ảnh 
hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Tập đoàn luôn sáng tạo để đa dạng hóa sản phẩm 
Bất động sản, trong đó có các sản phẩm hướng đến phân khúc trung cấp, cao cấp với chất lượng tốt nhất . 
Ngoài ra, các bộ phận chuyên môn giám sát môi trường kinh tế vĩ mô và tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc Tập 
đoàn sẽ dự báo xu hướng kinh tế vĩ mô trong tương lai và những tác động đến lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, 
từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược phù hợp.

         RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH

Các rủi ro tài chính của Tập đoàn bao gồm rủi ro về thanh khoản, lãi suất và ngoại tệ. Định kỳ mỗi Quý, Tập 
đoàn đều thực hiện đánh giá tình hình thị trường vốn và tài chính để chủ động điều chỉnh danh mục tổng nợ 
vay và nghĩa vụ phải trả một cách hợp lý. Để giảm thiểu rủi ro về thanh khoản, Tập đoàn chủ động quản lý 
dòng tiền và kỳ hạn của các nghĩa vụ phải trả.

         RỦI RO VỀ CẠNH TRANH

Các ngành kinh doanh của Tập đoàn CEO thường có mức độ cạnh tranh cao, điển hình là Bất động sản, Bất 
động sản du lịch, nghỉ dưỡng và Phát triển nguồn nhân lực. Tùy mỗi ngành, đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn 
CEO là những tập đoàn đa quốc gia hoặc đối thủ trong nước chào bán sản phẩm, dịch vụ tương tự. Để tăng 
tính cạnh tranh, Tập đoàn CEO không ngừng sáng tạo, đưa ra thị trường sản phẩm mới, hấp dẫn, chất lượng 
cao, tăng giá trị cho khách hàng.

         RỦI RO VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Việc đầu tư vào dự án mới được thực hiện dựa trên chiến lược kinh doanh đã được hoạch định từ đầu năm. 
Mỗi dự án đầu tư phải có giá trị về mặt tài chính so với bình quân chi phí vốn của Tập đoàn, hoặc có ý nghĩa 
về mặt chiến lược. Ngoài việc xem xét về hiệu quả đầu tư, trước khi triển khai mỗi dự án mới, những rủi ro của 
dự án như thị trường, hành lang pháp lý, giấy phép, thuế hay vận hành được thẩm định một cách kỹ lưỡng và 
các giải pháp hóa giải rủi ro được đề xuất nếu cần thiết. Tập đoàn luôn tham vấn nhiều chuyên gia tài chính, 
pháp lý hay tư vấn thuế có uy tín và có quy trình thẩm tra chi tiết việc mua bán và sáp nhập đối với mỗi dự án 
tiềm năng

Tập đoàn CEO có quy trình quản lý dự án chặt chẽ bao gồm nhiều quy trình cụ thể, chi tiết để lập ngân sách 
và quản lý chi phí, quản lý chất lượng và kết quả, quản lý tiến độ thi công cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ 
tục pháp lý. Tập đoàn áp dụng những tiêu chí chặt chẽ về kinh nghiệm và uy tín để chọn nhà thầu cho dự án 
và có đội ngũ giám sát thường xuyên. Lãnh đạo bộ phận Kiểm soát xây dựng tại các công ty trong Tập đoàn 
là những chuyên gia về kiến trúc, cơ khí và kỹ sư giàu kinh nghiệm để có thể thẩm định các thiết kế và chất 
lượng của nhà thầu bên ngoài.

         RỦI RO VỀ NHÂN SỰ

Nhân sự chất lượng, đặc biệt là nhân sự cấp cao vẫn còn hạn chế trên thị trường. Do đó, để thu hút và tạo động 
lực cho người lao động, Tập đoàn CEO có chính sách đãi ngộ cạnh tranh và minh bạch, dựa vào kết quả chứ 
không phải thâm niên. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động văn hóa, tập thể, Tập đoàn đã xây dựng thành 
công một môi trường văn hóa đặc trưng của Tập đoàn, biến nơi đây thành Ngôi nhà chung của mỗi CBNV, tạo 
sự gắn bó lâu dài với Tập đoàn. Để bảo đảm nguồn nhân sự chất lượng và ổn định trong khi liên tục bứt phá 
về mặt quy mô hoạt động, Tập đoàn CEO đã phát động phong trào học tập trên toàn Tập đoàn, thường xuyên 
tổ chức các chương trình đào tạo cho đông đảo nhân viên và đào tạo cán bộ lãnh đạo kế cận. Mặt khác, Tập 
đoàn CEO cũng chú trọng chọn lọc cán bộ nguồn, tìm ra các gương mặt trẻ tài năng làm nòng cốt trong tương 
lai.

         RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

Dự án đang xây dựng có thể phát sinh ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước cho môi trường xung quanh. 
Ngoài ra, khi bàn giao hay đưa vào hoạt động, các dự án phức hợp quy mô lớn có thể làm thay đổi tài nguyên 
– môi trường – sinh thái ở những vùng phụ cận, hoặc thay đổi môi trường kinh tế, xã hội, nhân sinh quanh khu 
vực dự án. Tập đoàn CEO quan tâm cao độ đến tác động về môi trường trong mỗi dự án. Mỗi dự án của Tập 
đoàn đều được những chuyên gia uy tín đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện, ưu tiên thiết kế và 
sử dụng nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quy trình xây dựng.

Tập đoàn CEO đã xây dựng khung Quản trị rủi ro hướng đến thông lệ và chuẩn mực quốc tế ISO 31000, nhưng 
vẫn đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức và môi trường hoạt động kinh doanh của Việt Nam. Công tác Quản 
trị rủi ro (“QTRR”) tại CEO được xây dựng và triển khai nhằm các mục tiêu chính sau đây:

• Hỗ trợ chiến lược phát triển kinh doanh thông qua việc triển khai các quy trình, công cụ và kỹ thuật QTRR 
hiệu quả và nhất quán trong toàn Tập đoàn;

• Kịp thời nhận diện rủi ro và khai thác tối đa các cơ hội có lợi;

• Phân định rõ ràng trách nhiệm sở hữu và quản trị rủi ro, xây dựng cơ chế giám sát và báo cáo rủi ro liên tục 
trong toàn Tập đoàn;

• Thiết lập một ngôn ngữ chung về QTRR nhằm tăng cường văn hóa QTRR tại Tập đoàn.

Quan điểm của Tập đoàn là có cơ hội trong rủi ro. Vì vậy, QTRR không phải chỉ bao gồm giảm thiểu rủi ro, mà 
cần phân tích đầy đủ rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa rủi ro và cơ hội, và chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho 
phép của Tập đoàn. Nhờ đó Tập đoàn chọn lọc và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng và có kiểm soát vì 
những mục tiêu kinh doanh hợp lý.

CÁC RỦI RO

RỦ RO VỀ
ĐẦU TƯ DỰ ÁN

RỦI RO VỀ
TÀI CHÍNH

RỦI RO VỀ
CẠNH TRANH

RỦ RO VỀ
NHÂN SỰ

RỦ RO VỀ
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦ RO VỀ
MÔI TRƯỜNG
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TÌNH HÌNH HĐKD NĂM 2021
VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGĐ

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển vọng kinh tế 
năm 2022 

2. Tình hình tài chính 
3. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
4. Tổ chức và nhân sự 
5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
6. Kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện
7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã 

hội của công ty
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Năm 2021 là một năm đầy biến động, đầy khó khăn và 
thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong 
đó có Việt nam do sự bùng phát của đại dịch toàn cầu. 
Hàng loạt quốc gia phải áp dụng các biện pháp phong 
tỏa, đóng cửa nền kinh tế, giãn cách xã hội,...  làm gián 
đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hạn 
chế cung ứng và lưu chuyển thương mại toàn cầu khiến 
kinh tế chung bị đình trệ.
Tuy vậy, đến nay đã có những tia sáng từ hoạt động 
nghiên cứu, triển khai vắc-xin, các gói kích thích kinh 
tế lớn từ các chính phủ và NHTW, các hiệp định thương 
mại tự do,... mang đến hy vọng xua tan bóng đêm của 
đại dịch, thêm lý do lạc quan để kỳ vọng vào sự phục hồi 
kinh tế toàn cầu.
Trước tình hình đó, Việt nam tiếp tục cho thấy khả năng 
thích nghi và phục hồi cao, và là một điểm sáng trong 
khu vực Đông Nam Á, duy trì tăng trưởng với GDP đạt 
2.58%.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng có nhiều cải thiện 
khả quan, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và 
các nhà đầu tư thông qua các chỉ tiêu cân đối vĩ mô như 
lạm phát, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, nợ xấu của 
hệ thống ngân hàng, nợ công/GDP đều không có biến 
động lớn và cơ bản được giữ trong mức an toàn giữa bối 
cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn thử thách vì 
đại dịch. 
Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2021 không 
thể không nhắc đến đó là xuất khẩu vượt khó trong tình 
hình dịch bệnh, duy trì tăng trưởng dương;  tổng giá trị 
xuất khẩu đạt mức cao 336 tỷ USD tăng 19% so với năm 
2020 . Việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã 
mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt 
Nam, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và EU (EVFTA).
Số liệu về vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam năm 2021 
cũng là con số rất khả quan trong tình hình dịch bệnh. 
Tổng vốn đạt 31,15 tỷ USD tăng 9,2%  so với năm 2020.

Năm 2021, ngành Du lịch Việt Nam cũng đã phải gánh 
chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Sau nhiều năm 
liên tục đạt mức tăng ấn tượng, năm 2021 Việt Nam  ghi 
nhận sự sụt giảm mạnh về lượng khách du lịch quốc tế 
và nội địa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số lượng 
khách nội địa khoảng 40 triệu lượt người . Khách quốc 
tế đến Việt Nam giảm 95% so với năm trước, chỉ đạt 
157.300 lượt người. 
Số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế giảm mạnh 
đã kéo theo doanh thu cho các cơ sở lưu trú và lữ hành 
cũng sụt giảm nghiêm trọng, ước tính đạt 180 nghìn tỷ 
đồng. 
Tuy vậy, ngành du lịch được cho là ngành sẽ hồi phục 
đầu tiên khi đại dịch được kiềm chế và guồng quay của 
các hoạt động kinh tế - xã hội bình thường trở lại.
Về ngành bất động sản năm 2021 - tiếp tục là một năm 
khó khăn kéo dài của 2020. Năm 2021 là năm mà thị 
trường bất động sản phải đối mặt với khó khăn kép: đại 
dịch Covid-19 và sự khan hiếm nguồn hàng – vốn là khó 
khăn kéo dài từ 2020. 
Một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường bất 
động sản là việc siết chặt cấp phép dự án của cơ quan 
chức năng khiến nguồn cung mới của thị trường rất 
hạn chế. Thách thức này được phản ánh rõ ở những thị 
trường lớn của cả nước. 
Thực trạng nguồn cung khan hiếm trong khi lực cầu của 
thị trường lớn đã đẩy thị trường rơi vào những hệ lụy là 
giá nhà tăng cao, hiện tượng sốt đất  ở nhiều khu vực.
Năm 2021 cũng là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt 
động xuất khẩu lao động khi dịch bệnh bùng phát trở lại 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 2022

THÔNG TIN NGÀNH, TÌNH HÌNH
KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ VỀ VỊ THẾ VÀ TRIỂN 
VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP 
ĐOÀN TRONG NĂM 2022

khiến các nước buộc phải tạm dừng tiếp nhận lao động 
từ nước ngoài. Tất cả nguồn cung và nguồn cầu lao 
động nước ngoài đều trong trạng thái mơ hồ về thời gian 
kết nối trở lại. Hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn 
biến phức tạp, khó lường ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng 
lớn đến mọi mặt của đời sống sản xuất, kinh tế - xã hội 
của hàng tỷ người trên thế giới. Và những khó khăn đó 
cũng không phải là ngoại lệ đối với lĩnh vực xuất khẩu 
lao động của Việt nam. 
Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, tổng 
số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 
năm 2021 là 45.058 lao động (15.177 nữ), chỉ đạt 50% 
kế hoạch được giao năm 2021 (90.000 lao động), bằng 
57,29% so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 
2020 (78.641 lao động).

SỐ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị: người

• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn tiếp diễn 
và theo xu hướng mở rộng ra các đồng minh. Lượng 
các nhà sản xuất chuyển dần từ Trung Quốc sang Việt 
Nam tăng lên và thị trường Việt Nam sẽ là thị trường 
mới nổi. Việt Nam sẽ tăng xuất khẩu mạnh nhờ dòng 
vốn của các công ty cá mập. 17 FTAs mới sẽ giúp 
hàng hóa Việt Nam đi sang các thị trường dễ dàng hơn 
trước đây.

 » Nhu cầu về BĐS công nghiệp vẫn gia tăng

 » Nhu cầu về nhân lực đã xuất khẩu làm tại các quốc 
gia tiên tiến ( Nhật – Hàn .. ) tăng lên

• Chính phủ mới của Mỹ dự kiến tái gia nhập CPTPP sẽ 
là lực đẩy tốt cho kinh tế Việt Nam 

• Tác động của COVID còn kéo dài trong khoảng 2 năm 
nữa khi có đủ vaccine cho cả thế giới: 

 » Do đó chi tiêu cá nhân và hoạt động du lịch chưa thế 
phục hồi nhanh được nhưng sẽ có xu hướng đi lên. 
Điều này sẽ làm giảm lỗ cho các hoạt động du lịch.

 » Các hoạt động kinh doanh thiết yếu vẫn giữ nhịp 
tăng trong 2 năm 2022-2023 để phục vụ cho các 
nhu cầu tối thiểu của con người.

DỰ BÁO VỀ TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM, 
KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

TRIỂN VỌNG NGÀNH
Với ngành bất động sản: trong bối cảnh tình hình kinh tế 
vĩ mô có nhiều tích cực như trên, đầu tư công và đầu tư 
cơ sở hạ tầng được Chính phủ đẩy mạnh thì xét về dài 
hạn, triển vọng ngành Bất động sản là tích cực. Covid-19 
không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của những dự án lớn 
và nhu cầu mua bán, đầu tư, kinh doanh bất động sản. 
Bất động sản khu công nghiệp, căn hộ và bán lẻ đã có 
phục hồi nhẹ và nhận được nhiều sự quan tâm của thị 
trường. Chính sách sống chung với Covid-19 làm giảm 
áp lực với ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Bất động 
sản du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và văn phòng đơ khó 
khăn hơn.
Hiện có những tín hiệu tích cực tháo gơ nút thắt của 
ngành, mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản 2022. 

GDP Việt Nam, khu vực và Thế giới

Nguồn: Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF
ASEAN-5*: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
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DỰ BÁO GDP VIỆT NAM, KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI
Nguồn: IMF
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Công nghiệp chế biến, 
chế tạo

Sản xuất phân phối điện, 
khí, nước, điều hòa 

Hoạt động chuyên môn,
khoa học công nghệ

Hoạt động kinh doanh
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Chính phủ đã có Nghị quyết 164 tháo gỡ vướng mắc đầu 
tư trong khu đô thị; Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực vào 
1/1/2022 sẽ tháo gỡ được phần lớn vướng mắc pháp 
lý cho thị trường bất động sản. Nghị quyết 164 được kì 
vọng sẽ thổi luồng gió mới cho thị trường với những cơ 
hội phát triển mới.
Thị trường bất động sản 2022 sẽ bước vào nhiệm kỳ mới 
với nhiều dự án sửa đổi luật dự kiến sẽ được hoàn thiện. 
Điều này đồng nghĩa các vướng mắc về chính sách pháp 
luật ở một vài phân khúc, loại hình sẽ được tháo gỡ theo 
hướng cụ thể, chi tiết hơn. Do đó, các điểm nghẽn được 
khơi thông, kéo theo sự khởi sắc của các hoạt động kinh 
doanh, phát triển dự án.
Ngoài ra, nhiều chính sách mới hỗ trợ thị trường, các 
văn bản quy phạm pháp luật mới đã và đang được Chính 
phủ chỉ đạo nghiên cứu ban hành sẽ góp phần giải quyết 
những vướng mắc tồn đọng của thị trường bấy lâu nay.
Dự báo thị trường bất động sản 2022, thị trường được 
kì vọng đến từ dòng vốn qua các kênh khác nhau. Gần 
đây các ngân hàng thương mại đang gặp khó vì không 
có khách vay nên lãi suất huy động và cho vay liên tục 
giảm. Khi lãi suất giảm mạnh, tất yếu các ngân hàng sẽ 
ưu tiên lựa chọn kênh cho vay bất động sản, bởi đây vẫn 
là kênh đầu tư đảm bảo sinh lợi nhuận khá chắc chắn.

VỚI BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG
Hiện nay, tỷ lệ tiêm  vắc xin của Việt Nam rất cao . Tỷ 
lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 100% và tỷ lệ tiêm 
đủ liều cơ bản là 92,6% dân số từ 18 tuổi trở lên (nguồn : 

website  Bộ Y Tế ngày 11/1/2022) 

Điều đó sẽ khiến các hoạt động kinh tế - xã hội nhanh 

chóng được bình thường hóa trở lại. Lần phục hồi sau 
đại dịch tới đây được nhận định sẽ là cuộc phục hồi do 
dịch vụ dẫn đầu chứ không phải do sản xuất. Khi các 
hạn chế về khoảng cách xã hội được nới lỏng, tiếp đến 
là các biên giới được mở cửa trở lại, hoạt động du lịch sẽ 
nhanh chóng khởi sắc trở lại. 
Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi là một quốc gia kiểm 
soát thành công dịch COVID-19 sớm nhất, được các 
nước trên thế giới đánh giá rất cao, là điểm đến an toàn 
hấp dẫn khách du lịch.
Thêm vào đó là các chương trình kích cầu du lịch được 
khởi xướng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đến 
các địa phương, các doanh nghiệp du lịch; các chính 
sách hỗ trợ về thuế, miễn giảm các loại thuế phí sân bay, 
dịch vụ hàng không, dịch vụ du lịch, khách sạn, các gói 
tài chính ưu đãi dành cho doanh nghiệp của Chính phủ 
chắc chắn sẽ góp phần giảm bớt áp lực tài chính giúp 
doanh nghiệp có nguồn vốn để tiếp tục hoạt động cũng 
như đầu tư phát triển, sẵn sàng cho sự bứt phá khi đại 
dịch qua đi.

VỚI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Thị trường Nhật Bản – thị trường chính của lĩnh vực 
xuất khẩu lao động của Tập đoàn vẫn được đánh giá là 
thị trường nhiều tiềm năng. Năm 2020, lượng lao động 
Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng 10,6% - chính thức vượt 
Trung Quốc trở thành cộng đồng lao động nước ngoài 
đông nhất tại Nhật Bản, cho thấy lao động Việt Nam 
đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành nguồn cung cấp quan 
trọng cho các ngành nghề đang thiếu lao động trầm 
trọng tại Nhật. Nhu cầu về lao động nước ngoài đã tăng 

• Năm 2021, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo Tập đoàn 
và các Công ty thành viên, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Tập đoàn đã cố gắng thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
• Kết thúc năm 2021, mặc dù Doanh thu thuần đạt được 901.810 triệu đồng giảm 32%  so với cùng kỳ năm 2020 
nhưng Lợi nhuận sau thuế đạt 82.140 triệu đồng tăng 185 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 2,6% so với kế 
hoạch đề ra.
• Năm 2021, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 102.793 triệu đồng tăng 98.911 triệu đồng so với năm 
2020. Lợi nhuận khác đạt 16.138 triệu đồng tăng 35.251 triệu đồng so với 2020.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

• Tại ngày 31/12/2021, các chỉ số về khả năng sinh lợi có đã có cải thiện so với năm 2020 do công ty đã dần thích 
ứng với dịch bệnh và đã cải thiện hoạt động kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới.

• Doanh thu năm 2021 chủ yếu từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với sự đóng góp của 2 mảng hoạt động 
kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, cung cấp dịch vụ.
• Trong đó đóng góp tỷ trọng lớn nhất là nguồn thu từ kinh doanh BĐS đạt hơn 660 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng 
kỳ và chiếm 73% trong cơ cấu doanh thu thuần năm 2021.

CƠ CẤU DOANH THU 2021
Đơn vị: Triệu đồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

Novotel Phu Quoc Resort

Chỉ tiêu Kế hoạch
2021

Thực hiện
2021

2020 +/- So với cùng 
kỳ (%)

So với
Kế hoạch (%) 

Doanh thu thuần 
(triệu đồng)

1.600.000 901.810 1.323.834 -32 -44

Lợi nhuận trước thuế 
(triệu đồng)

100.000 118.931 (15.230) 656 19

Lợi nhuận sau thuế 
(triệu đồng)

80.000 82.140 (103.301) 795 2,6

CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Đơn vị: %

-2.99%
-1.15%

Biên lợi nhuận ròng                          ROE                             Doanh thu Công ty mẹ                        Doanh thu hợp nhất

Cung cấp
dịch vụ

Kinh doanh
BĐS

240,996

660,814

175,069

122,068

-     100,000    200,000    300,000    400,000     500,000    600,000   700,000       

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%
2020 2021

13.19%

2.32%

lên tại Nhật Bản sau khi nước này dỡ bỏ tình trạng khẩn 
cấp, và được dự báo chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa 
sau khi dịch bệnh covid-19 cơ bản được khống chế.
Tập đoàn CEO đang là một trong 10 doanh nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường 
Nhật Bản. Trong bối cảnh đại dịch, Tập đoàn vẫn luôn 

chủ động nắm bắt tình hình thị trường, nâng cao công 
tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa, xã hội, 
tập quán… cho người lao động, luôn sẵn sàng cung ứng 
nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của 
thị trường nổi tiếng về sự khắt khe này.
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 » CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN: 
Các chỉ số về khả năng thanh toán có xu hướng gia tăng và thể hiện công ty có khả năng thanh toán cho các khoản 
nợ ngắn hạn tốt. Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,17 lần, nghĩa là các tài sản ngắn hạn sẵn có lớn hơn những nhu cầu 
thanh toán ngắn hạn, vì thế tình hình tài chính của doanh nghiệp được coi là lành mạnh, các nguồn vốn dài hạn của 
Công ty không những đủ tài trợ cho tài sản dài hạn mà còn dư để tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Sau khi loại trừ hàng 
tồn kho, hệ số thanh toán nhanh là 0,89 lần, năm 2019 chỉ số này là 0,87 lần.
 » CÁC CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN: 

Hệ số nợ trên tổng tài sản của công ty năm 2021 là 0,50 lần giảm so với mức 0,53 lần trong năm 2020. Hệ số nợ trên 
vốn chủ sở hữu năm 2021 giảm đi 0,16 lần so với năm 2020 và ở mức 0,99 lần. Các hệ số này cho thấy tình trạng 
sức khỏe của công ty đang ở mức tốt và công ty có khả năng sử dụng nguồn vốn tự có của chính mình để tự thanh 
toán các khoản nợ hiện có.
 » CÁC CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho của công ty tăng so với năm 2020 và ở mức 1,23 lần cho thấy tốc độ bán hàng của công ty 
đã được đẩy mạnh hơn trong trong năm 2021. Hệ số vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) dùng 
để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty, nó cho biết cứ đầu tư một đồng tổng tài sản thì thu về 
được bao nhiêu đồng doanh thu, hệ số này là 0,13 lần giảm so 0,05 với năm 2020. 
 » CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI: 

Các chỉ số về khả năng sinh lời đều tăng mạnh so với năm 2020 cho thấy hiệu quả trong đường lối, chính sách kinh 
doanh linh hoạt của Ban Lãnh đạo Công ty trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

• Hệ số thanh toán ngắn hạn

• Hệ số thanh toán nhanh 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

• Hệ số Nợ/Tổng tài sản

• Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

• Vòng quay hàng tồn kho 

• Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

• Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Đơn vị: Lần
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Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Tỷ lệ VCSH/TTS
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Đơn vị: triệu đồng

• Tổng tài sản của Tập đoàn đạt 7.050 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2021. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 
36,37% và tài sản dài hạn chiếm 63,63% tổng tài sản. Tổng tài sản giảm nhẹ, sau một năm 2021 đầy biến 
động do dịch bệnh Covid-19.

• Tài sản ngắn hạn đạt 2.564 tỷ đồng cuối năm 2021, tăng 60 tỷ đồng so với năm 2020, 
• Tài sản dài hạn đạt 4.485 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021, giảm 9,08% so với cùng kỳ 2020,  chủ yếu do chi phí 

xây dựng cơ bản dở dang giảm và lợi thế thương mại giảm.
• Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 3.515 tỷ đồng, giảm 466 tỷ đồng tương đương 11,7% so 

với mức 3.981 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020 chủ yếu từ hạng mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm,
• Nợ ngắn hạn là 2.192 tỷ đồng, chiếm 62,36%% Nợ phải trả, tăng 11,46 % so với cùng kỳ năm trước, Nợ dài hạn 

là 1.322 tỷ đồng, chiếm 37.64% Nợ phải trả, giảm 9,58% so với cùng kỳ năm trước.  
• Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 3.534 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. 
• Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh của công ty: Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tập đoàn CEO chủ yếu sử dụng bằng Đồng Việt Nam. Vì vậy, Công ty sẽ không chịu nhiều ảnh 
hưởng khi tỷ giá hối đoái biến động.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Đối với lĩnh vực Bất động sản nhà ở

Năm 2021, Tập đoàn tập trung triển khai các dự án trọng điểm đáp ứng tiến độ công tác kinh doanh và bàn giao cho 
khách hàng. Đồng thời, nỗ lực thúc đẩy việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng cho các dự án trọng điểm.

Đối với lĩnh vực Bất động sản nghỉ dưỡng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ NĂM 2021: 1.108 NHÂN SỰ

Phân theo
giới tính

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Tập đoàn CEO, vì vậy 
Tập đoàn luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của 
mình. Đội ngũ nhân sự của Tập đoàn CEO trẻ, năng động, giàu lòng nhiệt huyết, có năng lực triển khai dự án. Năm 
2021, tổng số nhân sự Tập đoàn là 1.108 người. Thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ chính sách được 
đảm bảo..

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
• Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7

• Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân 
thiện, nhân văn, cơ hội thăng tiến cao; chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực 
chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

• Tập đoàn CEO luôn chào đón những cá nhân xuất sắc có khát vọng cống hiến trí 
tuệ và sức lực, có phẩm chất tiên phong, ý chí vượt qua thử thách, đam mê học hỏi, 
năng động, tinh thần phản biện, thân ái, nhân văn để cùng xây dựng Tập đoàn CEO 
ổn định và phát triển. 

• Việc tuyển dụng nhân sự thực hiện theo các quy định, quy chế và quy trình tuyển 
dụng đã ban hành. Các ứng viên được tuyển dụng đều phải đáp ứng được yêu cầu 
về sức khỏe và kinh nghiệm công tác cũng như các phẩm chất đạo đức theo quy 
định của mỗi vị trí công việc. 

Đại học
Tỉ lệ: 50%; Số lượng: 554 

Cao đẳng và trung cấp
Tỉ lệ: 29%; Số lượng: 320 

Từ 16 đến 30 tuổi
Tỉ lệ: 27%; Số lượng: 298

Trên 60 tuổi
Tỉ lệ:   0%; Số lượng: 3

Từ 46 đến 55 tuổi
Tỉ lệ: 22%; Số lượng: 244

Từ 56 đến 60 tuổi
Tỉ lệ:   3%; Số lượng: 3

Từ 31 đến 45 tuổi
Tỉ lệ: 48%; Số lượng: 532

Trên Đại học
Tỉ lệ: 2%; Số lượng: 23

Lao động khác
Tỉ lệ: 19%; Số lượng: 211 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2021, để thích ứng với hoàn cảnh mới Hội đồng quản trị đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy nhân sự 
với mục tiêu dần chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo trẻ, từng bước đột phá và chinh phục các mục tiêu mới:
• Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Minh giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/7/2021;
• Bổ nhiệm Ông Tạ Văn Tố giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 01/07/2021;
• Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành đối với Bà Phan Lê Mỹ Hạnh ngày 01/07/2021 và Ông Nguyễn Văn 

Đông ngày 01/09/2021

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
Tại thời điểm 31/12/2021, Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn gồm 06 thành viên. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn 
có các Giám đốc và Trưởng bộ phận các Phòng/Ban hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành 
các bộ phận chuyên môn. Ban Tổng Giám đốc gồm các thành viên sau: 

STT

1

2

3

4

5

6

Họ và tên

Ông Đoàn Văn Minh 

Ông Tạ Văn Tố

Bà Vũ Thị Lan Anh

Ông Cao Văn Kiên

Ông Trần Đạo Đức

Bà Đỗ Phương Anh

Chức vụ 

Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc thường trực 

Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

50

8.750

0

28.350

0

1.072.500

Tỷ lệ 
sở hữu (%)

0,000019

0,003

0

0,01

0

0,42

Dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng thời gian qua, Tập đoàn CEO vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh các sản phẩm ở 2 thị trường trọng điểm là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Tại Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, Tập đoàn CEO lần đầu tiên định danh và phát triển concept nghỉ 
dưỡng “Homeliday” (kết hợp của “second-home” (ngôi nhà thứ 2) và “holiday” (kỳ nghỉ). Doanh nghiệp kỳ 
vọng concept này sẽ góp phần đưa Vân Đồn vươn mình trở thành trung tâm ngôi nhà thứ hai của cả nước. 
Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm mới được thị trường đón nhận.

Đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 và các chính sách đóng cửa biên giới của Chính phủ 
Nhật Bản, việc đưa các thực tập sinh sang thị trường Nhật Bản của Tập đoàn chịu ảnh hưởng tiêu cực do hoạt 
động này gần như bị tạm dừng. Tính đến 12/2021, Tập đoàn đã đưa được hơn 6.000 lao động sang thị trường 
Nhật Bản, tiếp tục là một trong các đơn vị lớn nhất đưa người lao động sang thị trường Nhật Bản.

Tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Tập đoàn, cho thị trường trong 
nước và sẵn sàng thị trường Nhật Bản.

Đối với lĩnh vực xây dựng

Năm 2021, CEO Xây dựng tập trung triển khai thi công các Dự án của Tập đoàn tại Vân Đồn, Hà Nội, Phú Quốc, 
Hà Nam; công tác thi công đáp ứng được yêu cầu theo đúng tiến độ đề ra của các Dự án.

Đối với lĩnh vực du lịch và quản lý khách sạn

Năm 2021 tiếp tục là năm mà ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn. Hoạt động du lịch và 
quản lý khách sạn của Tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề, các khách sạn tại Phú Quốc của Tập đoàn đã phải 
vận hành ở mức tối thiểu trong suốt thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, các tổ 
hợp khách sạn của Tập đoàn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng để tiếp đón du khách trong nước cũng như 
quốc tế.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Nữ. Số lượng: 355 Nam. Số lượng: 753

32%

68%

Trình độ
học vấn

Phân theo
nhóm tuổi
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ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN: 
• Tập trung triển khai các dự án trọng điểm: CEOHomes Hana Garden City tại Hà Nội, Sonasea Residences tại 

Phú Quốc, đáp ứng tiến độ công tác kinh doanh theo kế hoạch.

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG:
• Hoàn thiện HTKT, tiện ích và thi công xây dựng các hạng mục/sản phẩm tại dự án trọng điểm Sonasea Vân 

Đồn Harbor City, trong đó tập trung triển khai sản phẩm Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn;
• Hoàn thiện thủ tục các dự án BĐS nghỉ dưỡng khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận 

lợi;
• Tiếp tục giới thiệu tới thị trường những sản phẩm BĐS đáp ứng nhu cầu thị trường tại các Dự án trọng điểm 

của Tập đoàn trong năm 2022: Sonasea Vân Đồn Harbor City, Sonasea Residences Phú Quốc, Sonasea 
Premier Nha Trang…

• Sớm đưa các dự án tiềm năng khác vào triển khai.

• Năm 2021, Tập đoàn CEO đã tiếp tục thông qua đơn vị tư vấn KPMG để hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng 
ma trận phân quyền phân nhiệm, tạo ra hành lang hoạt động cho các Đơn vị thành viên, các bộ phận phòng 
ban được chủ động và trách nhiệm trong công việc.

• Ngoài ra, Tập đoàn cũng tiến hành rà soát hệ thống quy trình hiện hành nhằm cải tiến, tăng cường công tác 
quản trị, quản lý và điều hành. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Tập đoàn CEO luôn đề ra và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong năm 2021, Tập đoàn đã chi hơn 13 tỷ VND cho các hoạt động cộng 
đồng như mua Vacxin, trang thiết bị y tế,... đồng thời thực hiện rất nhiều chương trình và hoạt động cộng đồng 
trên cả nước. Đối với trách nhiệm về môi trường, Tập đoàn đã có các chương trình hành động góp phần thực 
hiện giảm các tác động ảnh hưởng đến môi trường và đảm bảo cùng tồn tại trong môi trường sống xanh, 
sạch thông qua việc áp dụng mô hình 5S, chương trình “sống xanh” tại toàn Tập đoàn, tiết kiệm năng lượng, 
sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường vào quá trình triển khai dự án. Các chương trình này, cho thấy 
những nỗ lực của Tập đoàn trong việc thực hiện trách nhiệm của mình với môi trường và xã hội. 

(Vui lòng xem thêm nội dung đánh giá chi tiết về trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường và xã hội được 
báo cáo trong Chương VI - Phát triển Bền vững).

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 
• Đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình tại các dự án trọng điểm của Tập đoàn, đáp ứng công 

tác kinh doanh và bàn giao cho khách hàng;
• Tận dụng thế mạnh về thi công HTKT tìm kiếm các công trình/dự án ngoài Tập đoàn.

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
• Kiểm soát, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí vận hành đối với các khách sạn. Thực hiện các giải pháp để 

đón du khách trong nước cũng như quốc tế, tăng tỷ lệ lấp đầy;
• Ngoài việc hỗ trợ để tăng tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn của Tập đoàn, đẩy mạnh hoạt động tour tại các địa 

phương có nhu cầu du lịch lớn sau một thời gian dài hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát;
• Xây dựng và phát triển thương hiệu quản lý khách sạn của Tập đoàn.

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
• Triển khai tốt công tác tuyển dụng, đào tạo để sẵn sàng đưa thực tập sinh sang thị trường Nhật Bản khi mở 

cửa rộng rãi trở lại. Tiếp tục lấy thị trường Nhật Bản là thị trường trọng tâm trong năm 2022.
• Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh các chuyên ngành về du lịch, điều dưỡng. Nghiên cứu, lập hồ sơ xin 

cấp giấy phép mở mã ngành Ngôn ngữ Nhật để kịp thời phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2022. Nghiên 
cứu mô hình đào tạo chuyển đổi số theo CN 4.0, đào tạo online và tổ chức đào tạo nghề gắn với Doanh 
nghiệp.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
• Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD 2022 được ĐHĐCĐ thông qua;
• Nghiên cứu và đề xuất phát triển các dự án tiềm năng trên địa bàn cả nước, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp 

với chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn, chủ trương của Hội đồng quản trị;
• Tiếp tục áp dụng các phương pháp kinh doanh linh hoạt, Tập đoàn CEO cũng chuẩn bị mọi điều kiện để các 

lĩnh vực kinh doanh chủ chốt khác đều có thể bứt tốc hậu Covid-19. Kiểm soát để đảm bảo tối ưu hóa việc 
sử dụng nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

• Triển khai các hình thức huy động vốn phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn để phục vụ việc thực hiện 
kế hoạch kinh doanh năm 2022, chiến lược trung và dài hạn của Tập đoàn;

• Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý; triển khai 
mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và công tác kinh doanh, 
bán hàng;

• Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

• Đào tạo và phát triển nhân viên luôn được Công ty chú trọng và ưu tiên. Công tác 
đào tạo được thực hiện hàng tháng, quý, năm, từ đào tạo nội bộ đến việc cử CBNV 
tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên 
môn, tính chuyên nghiệp trong công việc.  

• CBNV sau khi tham gia đào tạo được tạo điều kiện để áp dụng tối đa kiến thức, kỹ 
năng được đào tạo để nâng cao hiệu quả công việc, khuyến khích chia sẻ kỹ năng 
kiến thức cho đồng nghiệp sau khi kết thức các khóa đào tạo bên ngoài Công ty.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI

• Công ty xây dựng đầy đủ Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, theo 
đó người lao động được trả lương, thưởng theo năng suất, chất lượng và hiệu quả 
công việc. Hàng tháng, quý, năm đều có đánh giá để xét trả lương, xét khen thưởng 
các danh hiệu. Mức lương trung bình hàng tháng của người lao động là 17,1 triệu 
đồng/tháng.

• Các chế độ: Ký Hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép, lễ Tết; 
thai sản, con nhỏ, làm thêm giờ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật 
lao động và Công ty. 

• Ngoài tiền lương, người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi khác: ốm đau, 
thai sản, hiếu, hỷ, được tổ chức sinh nhật, được tổ chức đi nghỉ mát…..
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông
2. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng 

quản trị năm 2021 
3. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Ban kiểm 

soát năm 2021
4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
5. Tăng cường quản trị công ty
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Tên chứng khoán

Mã cổ phiếu

Loại chứng khoán

SLCP niêm yết 

SLCP lưu hành
Trong đó: 

• SLCP tự do chuyển nhượng

• SLCP bị hạn chế chuyển nhượng

SLCP quỹ

Sàn giao dịch

Giá đóng cửa ngày 31/12/2020

Giá cao nhất 52 tuần

Giá thấp nhất 52 tuần

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày năm 2021

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn C.E.O

CEO

Cổ phiếu phổ thông

257.339.985 cổ phiếu

257.339.985 cổ phiếu

257.339.985 cổ phiếu

0 cổ phiếu

0 cổ phiếu

HNX

70.900 đồng

70.900 đồng

7.700 đồng

5,212,779 cổ phiếu

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

BIỂU ĐỒ GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CEO 
TRONG NĂM 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN TẠI NGÀY 31/12/2021

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2021

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Đối tượng 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
tổng số cổ phần trở lên)

Trong nước

Cổ đông khác

Trong nước

Nước ngoài

TỔNG CỘNG

Trong đó: Trong nước

                  Nước ngoài

STT

1

2

                  

Số lượng
cổ phiếu

70.500.000 

70.500.000 

186.839.985 

186.524.492 

315.493 

    257.339.985 

257.024.492 

315.493 

Tỷ lệ
sở hữu (%)

27,40 

27,40

72,60 

72,48

0,12

 100 

99,88

0,12 

Số lượng 
cổ đông

1

26.433

26.380

53

26.434 

26.381 

53 

 1                  

26.386    

26.387   

 -                  

47    

47

Loại cổ đông

Cá nhân         Tổ chức

27.4%

72.6%

Đoàn Văn Bình
035071001342
Tầng 5, Tháp CEO Phạm Hùng, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội
70.500.000

Cổ đông khác

TẠI THỜI ĐIỂM 
31/12/2021

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TẬP 
ĐOÀN CEO LÀ

2.573 TỶ ĐỒNG.

LỊCH SỬ CHI TRẢ CỔ TỨC (2013-2021)

Năm

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL

7,5%

8%

9%

10%

10%

10%

0

0

Hình thức chi trả

Bằng tiền

Bằng tiền

Bằng tiền

Bằng tiền

Bằng tiền

Bằng tiền

80.000

60.000

40.000

20.000

0

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

0

G
IÁ

 Đ
Ó

N
G

 C
Ử

A

KH
Ố

I LƯ
Ợ

N
G

 G
IAO

 D
ỊCH

27-09-2021       11-1-2021       25-10-2021         08-11-2021         22-11-2021          06-12-2021         20-12-2021 

LỊCH SỬ TĂNG VỐN TỪ GIAI ĐOẠN 2015 ĐẾN NAY
Đơn vị: Triệu đồng

Giá đóng cửa                                  KLGD

2015               2016                2017                 2019

2.573.400

1.544.040

1.029.360
686.240
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HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG & NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2021

GIAO DỊCH CỐ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ 
LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG NĂM 2021

Cổ phiếu quỹ: Không có

Tập đoàn CEO bảo đảm tính trung thực, minh bạch 
và thống nhất trong việc cung cấp thông tin, giải đáp 
câu hỏi cho cổ đông; nhà đầu tư, chuyên gia phân 
tích và các bên liên quan qua website chính thức 
www.ceogroup.com.vn, đảm bảo tất cả các cổ đông 
được đối xử bình đẳng.
Các tài liệu dành cho nhà đầu tư, bản tin và thông tin 
về tài chính của Tập đoàn được cập nhật cùng lúc 
và có thể được xem và tải tại mục Quan hệ cổ đông 
trên website. Ban Thư ký & Quan hệ cổ đông duy trì 
sự tương tác thường xuyên với các cổ đông, nhà đầu 

tư và các chuyên gia phân tích. Năm 2021 do ảnh 
hưởng của dịch bệnh và đảm bảo các biện pháp kiểm 
soát của cơ quan có thẩm quyền, hoạt động gặp gỡ 
nhà đầu tư, các dự kiện hội nghị, thăm quan dự án 
chưa thể tổ chức như kế hoạch.
Ban Thư ký & Quan hệ cổ đông của Tập đoàn CEO 
sẽ tiếp tục phát huy, tăng cường các hoạt động của 
mình trong tương lai. Chúng tôi luôn cố gắng nhanh 
chóng phản hồi những yêu cầu của nhà đầu tư và các 
chuyên gia phân tích. Quý vị có thể liên lạc với chúng 
tôi qua địa chỉ email: banthuky@ceogroup.com.vn. 

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT    Người thực hiện giao dịch    Người nội bộ 
  

   1      Ông Đoàn Văn Minh            Tổng Giám đốc

   2      Ông Tạ Văn Tố                      Phó Tổng Giám đốc

  3       Ông Bùi Đức Thuyên           Thành viên BKS

132.750           0,05 % 

108.750           0,04%

200.035           0,08% 

 50

8.750 

50.035

0,000019%

0.003%

0,02% 

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu      Tỷ lệ Số cổ phiếu           Tỷ lệ

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ NĂM 2021

             Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Thành viên độc lập HĐQT 

70.500.000

1.167.436

50

0 

0

 27,4

0,45

0,000019

0 

0

        Họ và Tên

Ông Đoàn Văn Bình

Bà Phạm Thị Mai Lan

Ông Đoàn Văn Minh

Bà Vũ Thị Lan Anh 

Ông Lưu Đức Quang

STT

1

2

3 

4 

5

Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

Tỷ lệ                       
sở hữu (%)

CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021
            Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên HĐQT 

20

20

8

20

20

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

      Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Văn Bình

Bà Phạm Thị Mai Lan

Ông Tạ Văn Tố

Bà Vũ Thị Lan Anh 

Ông Lưu Đức Quang

Ông Đoàn Văn Minh

STT

1

2

3 

4 

5

6

Số buổi họp                   
HĐQT tham dự

Tỷ lệ                       
dự họp

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

   Nội dung 

Thông qua giao dịch giữa Tập đoàn CEO với các bên 
liên quan trong năm 2021

Thông qua việc tăng vốn của Công ty TNHH C.E.O 
Quốc tế

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 
phát hành năm 2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo 
cho khoản vay

Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 
2021

Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Phê duyệt đầu tư khu thấp tầng và vay vốn của Công ty 
TNHH C.E.O Quốc tế

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý 
của Tập đoàn

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

Phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Khu đô thị mới 
tại lô đất N1+N3, khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Thông qua chủ trương góp vốn thành lập và cử người 
đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty 
cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí Tuệ Việt

Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 09/2021/
NQ-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị 

Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đông

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 
TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O

Thông qua một số nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Chi Đông

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu phần mềm CEO

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo 
Công nghệ Cao Đại Việt

Thông qua nội dung về dự án Đầu tư xây dựng Khu 
phần mềm CEO

Số Nghị quyết

01/2021/NQ-HĐQT

01A/2021/NQ-HĐQT

02/2021/NQ-HĐQT

03/2021/NQ-HĐQT

03A/2021/NQ-HĐQT

04/2021/NQ-HĐQT

05/2021/NQ-HĐQT

05A/2021/NQ-HĐQT

06/2021/NQ-HĐQT

07/2021/NQ-HĐQT

07A/2021/NQ-HĐQT

08/2021/NQ-HĐQT

09/2021/NQ-HĐQT

10/2021/NQ-HĐQT

11/2021/NQ-HĐQT

12/2021/NQ-HĐQT

13/2021/NQ-HĐQT

14/2021/NQ-HĐQT

15/2021/NQ-HĐQT

16/2021/NQ-HĐQT

Ngày

22/1/2021

04/2/2021

05/02/2021

02/03/2021

30/03/2021

09/04/2021

13/05/2021

30/06/2021

01/07/2021

01/07/2021

02/07/2021

14/07/2021

20/07/2021

29/07/2021

31/08/2021

01/09/2021

20/10/2021

26/10/2021

26/10/2021

28/10/2021

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tính đến 31/12/2021



70 71BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 www.ceogroup.com.vn

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

Năm 2021, HĐQT đánh giá Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng 
thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT:
Thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật, Hội đồng 
quản trị đã thực hiện việc giám sát, cụ thể như sau:
• Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
• Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
• Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài 

chính năm 2021;
• Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của 

Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
• Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
• Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT:
Năm 2021 tiếp tục là một năm Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự 
thích ứng linh hoạt của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể CBNV, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn thách thức 
nhất trong lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, khẳng định 
được uy tín và thương hiệu của Công ty thể hiện qua các chỉ tiêu chính sau:

1. Về các chỉ tiêu tài chính 
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021: đạt 1.249 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế: đạt hơn 82 tỷ đồng tăng 185 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 vượt 2,1 tỷ đồng tương đương 
2,6% so với kế hoạch đề ra.  
Tính đến ngày 31/12/2021:
• Nợ phải trả giảm 476 tỷ đồng; 
• Tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 80 tỷ đồng so với thời điểm ngày 1/1/2021; 

2. Về các dự án trọng điểm
Đối với lĩnh vực chủ chốt là Bất động sản, Tập đoàn CEO đã tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án và hoạt động kinh 
doanh tại các thị trường trọng điểm là Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) và các dự án trọng điểm khác 
tại một số địa phương trên cả nước.
Tại Vân Đồn, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358,3ha do doanh nghiệp làm Chủ đầu tư đã tạo tiếng vang 
tốt trên thị trường khi liên tiếp giới thiệu những dòng sản phẩm cao cấp và mang tính tiên phong tại khu vực. Bên 
cạnh việc hoàn thiện khu phố thương mại Singapore Shoptel và công bố thông tin về những dòng sản phẩm mới 
như: biệt thư biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, nhà phố biển Sonasea Silk Path…, các công trình tiện ích như 
bãi biển Sonasea Long Beach, đường nội khu và cảnh quan dự án cũng tích cực được thi công.
Tập đoàn CEO cũng mạnh dạn triển khai và phát triển sản phẩm mang tính định hướng, đó là concept nghỉ dưỡng 
“Homeliday”, là sự kết hợp của 2 yếu tố “second-home” (ngôi nhà thứ 2) và “holiday” (kỳ nghỉ). Concept này được kỳ 
vọng sẽ góp phần tạo thành tiêu chuẩn đưa các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng trở thành không gian đa năng, nơi để ở, 
để sống, làm việc, hay ẩn mình trong thiên tai, dịch bệnh.
Với kinh nghiệm từng phát triển thành công các dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu sẽ đưa 
Vân Đồn trở thành trung tâm “second-home” cho Việt Nam và toàn cầu thông qua những sản phẩm nghỉ dưỡng 
đẳng cấp.

3. Về thương hiệu
Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng Tập đoàn CEO đã xuất sắc vượt qua giai đoạn 
nhiều khó khăn và bứt phá mạnh mẽ, đạt những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định thương hiệu và sự phát triển bền 
vững của Tập đoàn.
• Tập đoàn CEO nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2021 theo đánh giá của Hội đồng Doanh nghiệp vì 

sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
• Tập đoàn được UBND TP Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020” do có nhiều thành tích, 

đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế, xã hội Thủ đô;
• Tập đoàn CEO được vinh danh Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam tại Lễ vinh danh thương hiệu 

Bất động sản dẫn đầu năm 2020 – 2021 và được vinh danh Top 10 chủ đầu tư hàng đầu năm 2020-2021 tại BCI 
Asia Awards;

• Các Dự án trọng điểm của Tập đoàn cũng được vinh danh và nhận các giải thưởng có uy tín.

Trong năm 2021, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác trong công tác quản lý điều hành, cụ thể:

Trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn đang chịu tác động từ đại dịch Covid-19, trước diễn biến phức tạp 
do xung đột chính trị giữa một số quốc gia, với những thách thức và cơ hội của tình hình mới, Hội đồng quản 
trị đặt ra định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

HĐQT đã giám sát 
và chỉ đạo việc 
triển khai thực 
hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 
2021 đã được 
ĐHĐCĐ thông qua;

Tổ chức các cuộc 
họp HĐQT thường 
kỳ, đột xuất để 
xem xét các báo 
cáo của Ban Tổng 
Giám đốc về tình 
hình hoạt động của 

Công ty;

Thường xuyên 
kiểm tra việc thực 
hiện, tuân thủ các 
quy định của Luật 
doanh nghiệp, Điều 
lệ Công ty, các quy 
định nội bộ của 
Công ty và pháp 

luật hiện hành;

Ban Tổng Giám 
đốc đã triển khai 
thực hiện các 
nhiệm vụ theo chỉ 
đạo và quyết định 
do HĐQT ban hành 
phù hợp với các 
quy định của Công 

ty và pháp luật. 

Chỉ tiêu chính :
Tổng doanh thu hợp nhất: 3.000 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 300 tỷ đồng

Để phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh, hoạt động 
hiệu quả hơn, đa dạng hoá dòng tiền, doanh thu, Tập đoàn tập trung: 
• Tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh chính. Tập trung nhiều hơn cho phát triển BĐS nhà ở, khu đô 

thị tích hợp du lịch, nghỉ dưỡng. Cải thiện năng lực cho lĩnh vực xây dựng. Thúc đẩy công tác đào tạo 
nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực cho thị trường trong nước và Nhật Bản. Chú trọng 
du lịch nội địa để khai thác hiệu quả các khu nghỉ dưỡng trong tình hình mới;

• Nghiên cứu mở rộng sang các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng xanh, bất động sản khu công 
nghiệp, bất động sản logistics, bất động sản phục vụ người cao tuổi, viện dưỡng lão…;

• Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp;
• Nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển;
• Đẩy mạnh việc phát triển quỹ đất: Tham gia đấu thầu, đấu giá, M&A, hợp tác đầu tư các dự án có tiềm 

năng, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn. Trong năm 2022, Tập đoàn có kế hoạch phát 
triển thêm các dự án mới trên địa bàn cả nước với tổng quy mô gấp rưỡi hoặc gấp đôi hiện nay, đảm 
bảo quỹ đất phát triển cho nhiều năm tới;

• Tập trung triển khai các dự án có đầy đủ pháp lý để tối ưu hoá nguồn lực, quay vòng vốn nhanh, tránh 
dàn trải đầu tư và giới thiệu tới thị trường những sản phẩm BĐS phù hợp nhu cầu tại các địa bàn trọng 
điểm như Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hoà và Kiên Giang;

• Chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
• Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng (CSR) và cải thiện môi trường, xã hội 

và quản trị (ESG).

Đào tạo về quản trị Tập đoàn
Tăng cường các buổi đào tạo nội bộ cho Ban Lãnh đạo để luôn cập nhật kiến thức về quản trị doanh 
nghiệp theo các thông lệ tốt nhất và quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
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      Chức vụ

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

      Chức vụ

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

79.875

50.035

0

2/2

2/2

2/2

0,031

0,02%

0

100%

100%

100%

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

Tỷ lệ
dự họp

Ghi chú       Họ và Tên

Bà Trần Thị Thùy Linh

Ông Bùi Đức Thuyên

Bà Nguyễn Thu Phương

      Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thùy Linh

Ông Bùi Đức Thuyên

Bà Nguyễn Thu Phương

STT

1

2

3

STT

1

2

3

Số CP sở hữu                          
(CP phổ thông)

Số buổi họp 
BKS tham dự

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

THÀNH VIÊN BKS

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021
SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS

THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

• Năm 2021, Ban kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình 
hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các 
thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty, sự phối hợp 
hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm 
vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ 
đông;

• Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông 
giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban 
Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định

• Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021;

• Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty;

• Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty;

• Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban chuyên môn trong công 
việc;

• Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động 
tổ chức và điều hành kinh doanh của công ty trong các cuộc họp;

• Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của 
công ty;

• Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

• Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạc trong hoạt động của Tập 
đoàn, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra kiểm soát nội 
bộ, cụ thể:
• Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên;
• Định kỳ kiểm tra việc hạch toán, lập Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
• Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ theo từng chuyên đề 

các công ty con;
• Tích cực nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính 

minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn đã thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS theo Nghị quyết và kế hoạch kinh 
doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2021. Thực chi lương thưởng, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như 
sau:

I

1

2

3

II

1

2

 

 

STT      Chức danh                     Số lượng     Mức thù lao/tháng     Thời gian(tháng)     Thành tiền    Ghi chú

1 

1

1

3

1

2

                 

10.000.000 

 8.000.000 

7.000.000

 

4.000.000 

  3.000.000 

 

                 

12 

12

12

 

12

12 

   

120.000.000 

     96.000.000 

   252.000.000 

   468.000.000 

 

     48.000.000 

     72.000.000 

   120.000.000 

   588.000.000 

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT

Cộng

Ban kiểm soát

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Cộng

Tổng cộng (I+II)

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN 
BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

• Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

•  Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Trong các phiên họp, BKS tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến 
vào nội dung phiên họp đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công 
tác quản trị, điều hành;

• Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo theo yêu cầu để BKS 
thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến 31/12/2021
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TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Tập đoàn CEO luôn tuân thủ các quy định của pháp luật có 
liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị riêng đối với các công ty cổ phần đại 
chúng niêm yết.

GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: 

Công ty cổ phần xây dựng C.E.O

Công ty con

0102389667

Tầng 12, tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

07/07/2021

01/2021/NQ-HĐQT

Hợp đồng thi công và 
hoàn thiện mặt ngoài 
một số căn biệt thự 

04/01/2021

01/2021/NQ-HĐQT

Hợp đồng sửa chữa bảo 
trì các căn biệt thự

21/09/2021

01/2021/NQ-HĐQT

Hợp đồng thi công các 
căn biệt thự

Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ liên quan 
với công ty

Số CMND/ Hộ chiếu/
ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch với 
công ty

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng 
giá trị giao dịch

Ghi chú

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU 
CEO TRONG NĂM 2021

Ông Đoàn Văn Minh 

Ông Tạ Văn Tố 

Ông Bùi Đức Thuyên 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên BKS 

Bán

Bán

Bán

132.750   0,05%

108.750     0,04%

200.035     0,08% 

 50   0,000019%

8.750 0.003%
 

50.035   0,02% 

1

2

3

STT Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Người thực hiện 
giao dịch

Người nội bộ 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 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG
1. Tầm nhìn bền vững
2. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

về các mục tiêu tăng trưởng bền vững 
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Đối với xã hội 
• Phấn đấu để đạt được những thành tích vượt trội, qua đó đóng góp tích 

cực vào công cuộc xây dựng đất nước và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên 
trường quốc tế;

• Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện để giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn;

• Sống và tư duy tích cực, thể hiện trình độ văn hóa cao, qua đó góp phần 
thúc đẩy sự phát triển văn minh xã hội;

Đối với người lao động
• Coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất trong hệ thống;
• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và 

nhân văn;
• Thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và 

cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ nhân viên.

Đối với khách hàng
• Nhận thức sâu sắc rằng khách hàng chính là người mang lại lợi ích cho 

Tập đoàn, Tập đoàn CEO lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành 
công.

Đối với cổ đông và đối tác
• Tôn trọng và đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển
• Cam kết xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác bền vững

TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Tại Tập đoàn CEO, chúng tôi quan niệm rằng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là doanh nghiệp có khả 
năng tạo ra những giá trị bền vững đảm bảo sự phát triển không ngừng trong tương lai.
Tập đoàn CEO đặt mục tiêu là Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, và là hạt nhân tạo ra những 
chuyển biến tích cực cho xã hội. với định hướng trên, chúng tôi đã đúc kết thành các nguyên tắc trong văn 
hóa, hoạt động và sử dụng làm thước đo đối với từng cá nhân và từng đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN NGUỒN  NHÂN LỰC ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT 
TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 567
TRIỆU ĐỒNG

CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 450
GIỜ

ĐÀO TẠO

 13,026
TỶ ĐỒNG

CHI CHO HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

CÁC CON SỐ NỔI BẬT

Tổng doanh thu:

1.249
Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 

118.931
triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 

82.140
triệu đồng

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ CÁC MỤC 
TIÊU TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

TỐI ƯU KINH TẾ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG MỘT CÁCH HIỆU 
QUẢ VÀ BỀN VỮNG
Trong năm 2021, Tập đoàn tiếp tục triển khai các chương 
trình, hành động cụ thể và thiết thực, theo sát định hướng 
chiến lược phát triển bền vững đã đề ra.
• Tập đoàn đẩy mạnh nguồn doanh thu, lợi nhuận thường 

xuyên, ổn định: Linh hoạt trong việc dịch chuyển cơ cấu 
doanh thu, tăng tỷ trọng doanh thu thường xuyên. Theo 
đó, Tập đoàn nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 
trong sự hiện diện và nỗ lực cải thiện chất lượng dịch 
vụ, sản phẩm trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

• Cơ cấu vốn hợp lý, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn: 
Cấu trúc vốn của Tập đoàn luôn được tối ưu hóa, sử 
dụng hợp lý và hiệu quả nhờ dòng tiền từ việc triển khai 
thành công các hoạt động kinh doanh bán hàng, kết 
hợp linh hoạt với các nguồn vốn thị trường, vốn huy 
động hợp lý khác.

TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:

• Lựa chọn nhà cung cấp: Tập đoàn CEO đã và đang 
hợp tác, liên kết với hàng nghìn nhà cung cấp trong và 
ngoài nước. Do đó, việc quản trị nhà cung cấp và đối 
tác được coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phát 
triển bền vững của Tập đoàn. Các nhà cung cấp, đối tác 
được Tập đoàn CEO lựa chọn phải đảm bảo đáp ứng 
các tiêu chí về tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn 
chất lượng, năng lực và tiêu chuẩn về bền vững như 
vấn đề lao động, đảm bảo về môi trường. Việc lựa chọn 
nhà cung cấp, đối tác sẽ được thực hiện thông qua quá 
trình đánh giá nghiêm ngặt của bộ phận chuyên môn 
của Tập đoàn.

• Lựa chọn và triển khai dự án: Yếu tố bền vững được 
phản ánh trong hoạt động đầu tư của Tập đoàn CEO 
ngay từ khi lựa chọn dự án. Việc nghiên cứu đánh giá 
và xử ý các rủi ro của dự án đầu tư giúp Tập đoàn nhìn 
nhận và giảm thiểu được những nguy cơ tiềm tàng có 
thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường và xã hội. 
Do đó, trong các báo cáo đánh giá khả thi của dự án, 
tác động môi trường và cộng đồng là một nội dung Tập 
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- Thực hiện cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng 
đầu, Tập đoàn luôn chú trọng cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong quan hệ 
với khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn 
đã và đang triển khai các chương trình hậu mãi, khảo 
sát lấy ý kiến phản hồi của khách hàng nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Các khu du lịch nghỉ dưỡng thường 
xuyên rà soát các 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.

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI 
LAO ĐỘNG
• Xác định con người là yếu tố quyết định sự thành công 

đoàn đặc biệt quan tâm. 
• Trong quá trình triển khai dự án, yếu tố bền vững cũng 

được quán triệt xuyên suốt mọi giai đoạn. Ngay từ khâu 
thiết kế, mục tiêu công trình xanh đã được đặt lên hàng 
đầu với những thiết kế tiết kiệm năng lượng, có cảnh 
quan thoáng đãng và mật độ cây xanh cao

ĐẶT YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ LÀM 
TRỌNG TÂM
Yếu tố bền vững luôn được coi trọng trong mọi hoạt 
động trong Tập đoàn CEO. Toàn bộ chuỗi giá trị từ cung 
ứng đầu vào đến hoạt động kinh doanh và các yếu tố 
đầu ra đều được xem xét trên ba khía cạnh: Môi trường 
– xã hội – quản trị.
• Quản lý, hạn chế phát sinh khí thải, rác thải: Tập đoàn 

luôn 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. Là một doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và du 
lịch nghỉ dưỡng, với mục tiêu phát triển bền vững, Tập 
đoàn không chỉ chú trọng tạo lập môi trường làm việc 
xanh cho nhân viên mà còn không ngừng kiến tạo các 
dự án mới thân thiện với môi trường.

• Tiết kiệm tài nguyên, năng lượng trong các dự án của 
Tập đoàn: Ý thức bảo vệ môi trường luôn được đề cao 
trong tất cả các hoạt động của Tập đoàn. Tại toàn bộ 
các cơ sở trong hệ thống của Tập đoàn CEO đều được 
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. 

• Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn ứng dụng các 
biện pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí điện năng vào 
khung giờ thấp điểm, vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ. 

Ngoài ra, tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Tập 
đoàn, toàn bộ xe vận chuyển khách và hành lý trong 
khuôn viên dự án hoạt động bằng xe điện nhằm giảm 
thải trực tiếp vào môi trường.

• Kiến tạo sản phẩm xanh, không gian sống gần gũi với 
thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường: Tập đoàn 
hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường 
trong quá trình thiết kế, xây dựng và khai thác các tổ 
hợp du lịch và căn hộ. Mỗi dự án mới đều được quy 
hoạch bài bản, khoa học, đồng bộ trong thiết kế bảo vệ 
môi trường, khai thác tối đa thế mạnh thiên nhiên bằng 
cách tôn tạo và phát huy lợi thế không gian sẵn có.

• Đối với lĩnh vực bất động sản, không gian xanh luôn 
là những điểm nhấn không thể thiếu trong các dự án 
của Tập đoàn CEO. Mật độ xây dựng thấp, diện tích cây 
xanh và mặt nước chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thể dự 
án và được sắp xếp hợp lý, kiến tạo những không gian 
sống hiện đại chan hòa với thiên nhiên. Các công trình 
của Tập đoàn CEO đều là những khu đô thị sinh thái tạo 
nên điểm nhấn xanh.

• Đối với lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Tập đoàn 
CEO hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon dùng một lần 
và chuyển đổi hầu hết các vật dụng sang loại chất liệu 
thân thiện với môi trường. Các khách sạn và khu nghỉ 
dưỡng của Tập đoàn chuyển sang dùng ống hút giấy, 
hộp đựng thức ăn, túi đựng đồ bằng các chất liệu tốt 
cho môi trường như các khuyến cáo của cơ quan tổ 
chức môi trường.

• Thể hiện trách nhiệm với đối tác, khách hàng và cộng 
đồng: 
- Tập đoàn CEO 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.

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ CỦA TẬP ĐOÀN TỪ 2016 - 2021
 Đơn vị: người

2016 2017 2018 2020 20212019
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1.1081.380
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CƠ CẤU LAO ĐỘNG NĂM 2021
THEO GIỚI TÍNH

Nam                                                             Nữ

68%

32%

trong kinh doanh cũng như triết lý hoạt động nhân văn 
của Tập đoàn, các chính sách liên quan đến người lao 
động liên tục được cải tiến, bổ sung và áp dụng nhằm 
tạo ra một môi trường làm việc có điều kiện tốt nhất, 
đảm bảo cơ hội phát triển, thăng tiến và thu nhập theo 
năng lực và hiệu quả công việc. 

• Với ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021, Tập đoàn 
vẫn cố gắng duy trì số lượng nhân sự đảm bảo công ăn 
việc làm cho người lao động và cơ cấu lại việc sử dụng 
nhân sự cho các loại hình hoạt động khác nhau.

Với cơ cấu nhân sự theo giới tính, độ tuổi và trình độ lần 
lượt như sau:
• Tỷ lệ lao động nữ chiếm 32% trong tổng số lao động 

của Tập đoàn
• Lao động chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, chiếm 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG NĂM 2021
 THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trình độ trên đại học 

2%

Trình độ Đại học

50%
Lao động khác

19%          

Trình độ cao đẳng
và trung cấp

29%          

CƠ CẤU LAO ĐỘNG NĂM 2021
THEO NHÓM TUỔI

Từ 56 đến 60 tuổi 3% Từ 46 đến 55 tuổi 22%

Từ 16 đến 30 tuổi 27%Từ 31 đến 45 tuổi 48%
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75%, trong đó lao động từ 31 đến 45 tuổi chiếm 27%, 
điều này cho thấy lao động của Tập đoàn là lao động 
có kinh nghiệm, năng động và tinh thần dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm cao. 

• Hầu hết nhân sự của Tập đoàn đều được đào tạo bài 
bản và có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, trong đó 
tỷ lệ lao động đại học và trên đại học chiếm 52%.

Tập đoàn CEO luôn đảm bảo cho người lao động được 
hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật 
như tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép, lễ Tết; thai 
sản, con nhỏ, làm thêm giờ và các quyền lợi khác theo 
quy định của pháp luật lao động và Công ty. Ngoài các 
chế độ theo luật định, người lao động được chăm sóc về 
mặt y tế, bảo hiểm sức khoẻ thông qua các chương trình 
bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, 
tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội cũng như nâng 
cao tinh thần thông qua các hoạt động nghỉ mát, tổ chức 
sinh nhật định kỳ, động viên thăm hỏi kịp thời…
Đặc biệt trong năm 2021, khi đối diện với dịch bệnh 
Covid-19, Tập đoàn đã kịp thời hỗ trợ CBNV và gia đình 
các gói lương thực phục vụ cho việc giãn cách xã hội. 
Đây là một trong những nét văn hoá đẹp của Tập đoàn 
trong việc chăm lo cho đời sống của CBNV cùng với gia 
đình.

TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trong những năm gần đây, Tập đoàn CEO xác định sự 
phát triển của Tập đoàn ảnh hưởng trực tiếp bởi kỹ năng, 
trình độ chuyên môn, khả năng phát triển nghề nghiệp 
của mỗi CBNV. Tập đoàn luôn mong muốn góp phần 
hỗ trợ cho sự phát triển của các CBNV thông qua các 
chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo của Tập 
đoàn được thiết kế theo yêu cầu thực tiễn hoạt động để 
tối ưu hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng bao gồm 
cấp quản lý và nhân viên. 
Tổng số giờ đào tạo trong năm 2021 là 450 giờ, trong đó 
đào tạo cho cán bộ quản lý là 166 giờ, tổng chi phí đào 
tạo năm 2021 là 570.000.000 đồng, so với năm 2020 là 
567.000.000 đồng. 
Một số chương trình đào tạo/hội thảo chuyên để dành 
cho Cán bộ quản lý và cán bộ nguồn trong năm 2021:  
• Toạ đàm với các chuyên gia về bất động sản trong thời 

kỳ khủng hoảng
• Xây dựng hình ảnh và thương hiệu 
• Chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo
• Các chương trình kỹ năng về phân nhiệm, uỷ quyền và 

giao việc cho CBNV
• Đào tạo kỹ năng Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch. 
Một số chương trình đào tạo cho nhân viên trong năm 
2021:
• Chương trình đào tạo văn hóa, hội nhập: Nâng cao khả 

năng hòa nhập, truyền thông văn hóa tới CBNV

 »Đào tạo hội nhập.
 »Đào tạo văn hóa.
 »Thực hành 5S tại nơi làm việc.
 »Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

• Chương trình đào tạo kỹ năng: Năng cao kỹ năng phục 
vụ công việc.

 »Kỹ năng thuyết trình.
 »Kỹ năng làm việc nhóm.
 »Kỹ năng tin học văn phòng.
 »Kỹ năng lập kế hoạch
 »Kỹ năng quản trị rủi ro

• Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Bổ sung 
kiến thức để thực hiện công việc:

 »Đào tạo quy trình quy định.
 »Đào tạo chuyên môn: BSC-KPI,
 »Đào tạo quản lý Dự án & Đấu thầu…
 »Đào tạo về quản trị hiệu suất trong giai đoạn bình 

thường mới
 »Đào tạo về quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn
 »Đào tạo về công tác thiết kế các dự án BĐS

• Các chương trình hội thảo: Mở rộng hiểu biết, tăng 
cường kiến thức cho CBNV.

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG 
ĐỒNG – XÃ HỘI
Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Tập đoàn 
CEO luôn gắn kết sự phát triển của Doanh nghiệp với 
trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng. Tập đoàn cũng khuyến 
khích tất cả CBNV cùng tích cực tham gia các hoạt động 
cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội với Tập đoàn. 
Năm 2021, Tập đoàn CEO đã dành hơn 13 tỷ đồng cho 
các hoạt động vì hỗ trợ phát triển cộng đồng và chung 
tay cả nước đẩy lùi dịch Covid-19 với một số hoạt động 
cụ thể như: 
• Hỗ trợ quỹ vaccine phòng Covid-19 thông qua Quỹ 

vaccine chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận tổ 
quốc Việt Nam 12 tỷ đồng

• Hỗ trợ mua máy tính cho Trung tâm y tế Quận Nam Từ 
Liêm phục vụ cho việc đẩy nhanh số liệu tiêm vaccine 
lên hệ thống

• Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Ủy Ban Nhân dân quận 
Nam Từ Liêm trong công tác phòng chống Covid-19 
trên địa bàn Quận

• Ủng hộ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh Hà Nam trong công tác phòng chống covid-19 
trên địa bàn tỉnh.

• Phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung 
ương tổ chức Ngày vì cộng đồng - Hiến máu Nhân đạo 
định kỳ hàng năm với sự tham gia đông đảo của toàn 
thể CBNV Tập đoàn cũng như khách thuê tại Tòa nhà 
CEO.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
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