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TÊN CÔNG TY

TÊN GIAO DỊCH

LOGO CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

HVC INVESTMENT AND TECHNOGOGY JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ

Văn phòng giao dịch

Số điện thoại

Website

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Hải Phòng

Số 295B Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tầng 8, Tháp C -  Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội.

(84-24) 3540 2246  Fax: (84-24) 3540 2247.

www.hvcgroup.net 

Số 169/42, Đường D2, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM.

Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

VỐN ĐIỀU LỆ NƠI MỞ TÀI KHOẢNGIẤY CHỨNG NHẬN
KINH DOANH

200.000.000.000 VNĐ

(Hai trăm tỷ đồng chẵn)

0104606490
Đăng ký lần đầu 
ngày 23/ 04/ 2010
Đăng ký thay đổi 

lần thứ 16 ngày 
05/10/2017 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hà Nội cấp

Ngân hàng Techcombank,
Trung tâm giao dịch

Hội Sở - Hà Nội

KHÁI QUÁT
CHUNG
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 Chứng nhận doanh nghiệp 3K 

đầu tiên tại Việt Nam năm 2015
Bằng khen của Liên hiệp các tổ 

chức Hữu nghị Việt Nam vì đã có 
đóng góp cho Chương trình “Vì 
một cộng đồng ASEAN đoàn kết 

và phát triển” 2015

Chứng nhận top 100 nhãn hiệu 
nổi tiếng Việt Nam 2016

Ngày 16/7/2016, Lễ trao chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu 
cạnh tranh Việt Nam 2016 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) tổ 
chức đã diễn ra tại Hà Nội. HVC được tôn vinh trong "Top 100 Nhãn 

hiệu nổi tiếng Việt Nam 2016".

Ngày 28/12/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Công nghệ HVC vinh dự 

được trao tặng giải thưởng: Top 50 nhãn 
hiệu hàng đầu Việt Nam

MỘT SỐ THÀNH TÍCH
ĐƯỢC GHI NHẬN



Kính thưa Quý vị 

Là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chuyển mô hình 
hoạt động thành công ty đại chúng. Đây là dấu ấn rất quan trọng và là động 
lực để HVC cơ cấu lại hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tạo 
đà và đón cơ hội phát triển nhanh hơn trong những năm tiếp theo. 

Năm 2017 là năm HVC tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong của mình tại thị 
trường Việt Nam về lĩnh vực thiết bị vui chơi giải trí cao cấp, đó là: Gần 300 bể 
bơi lớn nhỏ được HVC hoàn thành trên cả nước, 03 công viên nước quy mô 
hoành tráng được HVC bàn giao cho các chủ đầu tư đưa vào khai trương dịp 
30/04/2017, gần 30 đài phun nước nghệ thuật được hoàn thành, hàng chục 
các khu gym và spa trong các khách sạn 4-5 sao được đưa vào hoạt động. Đặc 
biệt lần đầu tiên thiết bị vui chơi mạo hiểm đã được HVC ký hợp đồng và 
hoàn thành lắp đặt vòng quy mặt trời tại Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E gồm cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ 
thống điều hòa thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Đây cũng là 
năm đầu tiên HVC mở rộng hoạt động sang lĩnh vực này, tuy nhiên doanh số 
đã chiếm đến gần 50% doanh số của công ty và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 
trưởng trong những năm tiếp theo, mở ra một thị trường rộng lớn cho HVC 
hoạt động. Để tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này, trong năm 2017, 
HVC đã khởi công dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị quy mô  34.500 
m2 nhằm mục đích chủ động được tiến độ cấp hàng cho công trường, tăng 
chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá thành sản phẩm cùng loại. Dự kiến 
cuối quý I năm 2018, những sản phẩm đầu tiên sẽ được xuất xưởng để 
chuyển đi các công trường HVC lắp đặt.

Về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và nhân sự, HVC đã bước đầu áp dụng các 
quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, áp dụng hệ thống đo 
lường và đánh giá hiệu quả công việc KPIs. Với số lượng  gần 180 cán bộ công 
nhân viên, hầu hết đều được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn. Điều 
đặc biệt là lãnh đạo công ty rất quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp thông qua các hoạt động định kỳ thường xuyên như team building, 
tọa đàm, tổng kết…để gắn kết mọi người là một, tạo ra sức mạnh lớn hơn 
trong quá trình phát triển.

Với những hoạt động và kết quả trên, thương hiệu HVC ngày càng nổi tiếng 
và uy tín trên thị trường. HVC đã được những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt 
Nam chọn là nhà thầu chiến lược trong những dự án trọng điểm, đòi hỏi tiến 
độ và chất lượng. Nhưng vượt lên trên hết, đó là khát vọng của lãnh đạo công 
ty muốn đưa HVC trở thành một thương hiệu lớn mà ở đó nhà đầu tư sẽ đặt 
trọn niềm tin, cán bộ công nhân viên thực sự yên tâm và tự hào khi được làm 
việc tại HVC.

Nối tiếp những kết quả thành tựu năm 2017, năm 2018 HVC sẽ phát 
triển theo hướng chuyên sâu để thực sự tạo nền tảng vững chắc cho 
những năm tiếp theo. Cụ thể là: Tiếp tục đào tạo để nâng cao trình 
độ của cán bộ công nhân viên, tuyển dụng nhân sự có trình độ năng 
lực cao để hòa nhịp vào đội ngũ nhân sự hiện tại, cải tiến các quy 
trình quản lý để thực sự phù hợp với mô hình và văn hóa doanh 
nghiệp, áp dụng các công nghệ hiện đại và các sản phẩm mới để 
tăng hiệu quả cạnh tranh, tạo ra giá trị khác biệt. Duy trì tiên phong 
về lĩnh vực thiết bị vui chơi giải trí cao cấp, đưa HVC trở thành một 
hương hiệu lớn về tổng thầu trong lĩnh vực cơ điện. Mục tiêu định 
lượng bằng con số là HVC sẽ tăng trưởng tối thiểu 30%.

Với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đặt ra, rất mong Quý vị ủng 
hộ chúng tôi trong hành trình khát vọng vươn tới những tầm cao 
mới. Một lần nữa, thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công 
ty, xin cảm ơn và trân trọng sự đồng hành của Quý vị.

BẢN LỀ 
CỦA MỌI
SỰ KHỞI ĐẦU
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CHUYÊN SÂU
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Kính thưa Quý Cổ đông
Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban 
lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Công nghệ HVC, tôi xin gửi tới Quý Cổ 
đông lời chào trân trọng cùng lời chúc 
sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

thông điệp Của chủ tịch
hội đồng quản trị
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giới thiệu
công ty
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GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

UY TÍN – SÁNG TẠO – TRÁCH NHIỆM
Uy tín: Chính là danh dự của doanh nghiệp. HVC luôn nỗ 
lực hết mình để thực hiện đúng cam kết

Sáng tạo: HVC xác định Sáng tạo là con đường ngắn nhất 
để làm giá trị gia tăng cao nhất. Sáng tạo là để tạo ra sự 
khác biệt về giá trị

Trách nhiệm: Trách nhiệm là việc cần phải có trong mọi 
hoạt động đời sống xã hội, còn riêng trong công việc 
muốn hạn chế rủi ro thì việc quan trọng nhất là phải nâng 
cao tinh thần trách nhiệm

TẦM NHÌN
HVC phấn đấu trở thành tập đoàn tư nhân về thiết bị 
vui chơi giải trí và tổng thầu cơ điện, nằm trong top 
500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam vào 
năm 2021 (sau 10 năm xây dựng và phát triển).

SỨ MỆNH
Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ 
với chất lượng cao mang tính khác biệt

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc 
thân thiện, chuyên nghiệp nhân văn, có thu nhập 
cao, có cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các 
nhân viên

Đối với cổ đông và đối tác: Chia sẻ cơ hội, chia sẻ 
quyền lợi, hợp tác thành công

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi 
ích xã hội, đóng góp vào các hoạt động hướng về 
cộng đồng
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
PHÁT TRIỂN&

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
7 năm hình thành & phát triển

9/2017
VỐN HIỆN NAY: 200.000.000.000 VNĐ

Đến nay

Hiện nay Công ty đã phát triển mọi mặt về đội ngũ cán bộ, kinh nghiệm, vốn tài sản và đặc 
biệt là uy tín trên thị trường. Công ty tự hào là công ty đầu tiên tại Việt Nam thiết kế công 
nghệ, cung cấp các thiết bị vui chơi giải trí cao cấp như sân trượt băng nghệ thuật, thủy 
cung đại dương, công viên nước vui chơi giải trí.

HVC đang từng bước tiến tới để trở thành công ty lớn trong lĩnh vực tổng thầu cơ điện. Mặc 
dù mới triển khai nhưng HVC đã ký được rất nhiều hợp đồng lớn, đòi hỏi chất lượng cao, 
tiến độ khẩn trương. Thành công tại những dự án đã ký sẽ mở ra một hướng kinh doanh 
rộng lớn để HVC có thể phát huy hết năng lực của mình

Sau 07 năm hoạt động kinh doanh, Công ty HVC đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt: đội 
ngũ cán bộ, tài sản, kinh nghiệm, đặc biệt là uy tín thương hiệu trên thị trường. Đội ngũ cán 
bộ công nhân viên 170 người, trong đó trình độ đại học trên đại học là 33 người, thợ bậc cao 
và công nhân hơn 100 người. Thêm vào đó là đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia 
công nghệ, nhà tư vấn có uy tín tại Việt Nam.

Về quan hệ quốc tế, HVC hiện tại đang là đối tác và đại diện bán hàng của nhiều công ty, tập 
đoàn lớn như Astral Pools và Kripsol (Tây Ban Nha), Speck (Đức) Bropools (Hong Kong), JD 
Pools (Thái Lan), Maytronic (Australia)……

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 
thành lập từ ngày 23 tháng 4 năm 2010 
dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi 
Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và giải 
pháp công nghệ Hưng Phát, phạm vi hoạt 
động trong nước và quốc tế.

Ngày 21 tháng 03 năm 2011 Công ty đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Công 
nghệ HVC, có trụ sở đăng ký đặt tại số 295B 
Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và có văn 
phòng giao dịch đặt tại Tầng 8, Tháp C, Hồ 
Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.  
Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán 
bộ nhân viên, công ty đã mở rộng được thị 
trường và mở thêm 02 chi nhánh tại Thành 
phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, 
đồng thời công ty cũng góp vốn thành lập 
Công ty TNHH HVC Hưng Yên tại tỉnh Hưng 
Yên để đầu tư nhà máy phục vụ cho việc mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.



SƠ ĐỒ
     CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC CÔNG TY CON

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN
KIỂM SOÁT

PHÒNG
KS & CL

TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trung 
tâm triển 
khai dự 

án

Phòng 
hành 
chính

nhân sự

Phòng 
kinh 

doanh

Phòng
kế toán

Phòng 
xuất 
nhập 
khẩu

Phòng 
cung ứng

Chi 
nhánh 

nhà máy

Phòng
kỹ thuật 

điện

Phòng 
thiết kế

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đội kỹ 
thuật, thi 

công

Đội kỹ 
thuật, thi 

công

Chi nhánh
TP Hồ Chí 

Minh

Công ty 
TNHH HVC 
Hưng Yên

Chi nhánh
Hải Phòng

CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên công ty Vốn điều lệ
(đồng)

Tỷ lệ nắm giữ Giá trị nắm giữ theo
mệnh giá (đồng)

1 Công ty TNHH HVC Hưng Yên 60.000.000.000 99% 59.400.000.000

Địa chỉ

Vốn điều lệ

Ngành nghề

Tên dự án

Quy mô dự án

Địa điểm

Tổng vốn đầu tư

Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900982165 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 11/01/2016.

60.000.000.000 VNĐ (sáu mươi tỷ đồng).

Sản xuất đồ gia dụng, đồ nội thất

Nhà máy sản xuất thiết bị sắt thép, thiết bị lọc xử lý nước và đồ gỗ nội thất HVC

Thiết bị sắt thép: 800.000 sản phẩm/năm

Thiết bị lọc và xử lý nước: 1.000.000 sản phẩm/năm

Đồ gỗ nội thất: 500.000 sản phẩm/năm

Kho lưu giữ hàng hóa: 5.000 m2

Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

46 tỷ đồng
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LĨNH VỰC KINH DOANH
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Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC hiện là công ty số một của Việt Nam về lĩnh 
vực thiết kế, lắp đặt và thi công bể bơi, công viên nước, thủy cung đại dương, sân trượt 
băng nghệ thuật, các loại trò chơi mạo hiểm…. Các dự án mà công ty đã thực hiện có mặt 
tại hầu hết các tỉnh trên cả nước. HVC tự hào là đối tác chiến lược của các tập đoàn lớn 
như Vingroup, Sungroup, Mường Thanh, Phú Cường Kiên Giang, DHC Đà Nẵng… và hợp 
tác với nhiều công ty tư nhân, đơn vị nhà nước khác. Hoạt động kinh doanh chính của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chủ yếu trên các phương diện sau:

Với việc ý thức được tầm quan trọng của nước sạch trong đời sống sinh hoạt, Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Công nghệ HVC luôn cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện những quy trình 
xử lý nước thải tiên tiến và chất lượng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn chất nước về nước 
thải đầu ra theo quy định của nhà nước. Hiện tại Công ty đang cung cấp các dịch vụ:

-  Tư vấn cung cấp và lắp đặt các công nghệ thiết bị xử lý nước như: Hệ thống xử lý nước 
thải, nước cấp, nước bể bơi, thiết bị công viên nước, thiết bị trượt băng nghệ thuật, thiết 
bị thủy cung, thiết bị xử lý nước khác…

- Cung cấp các loại hóa chất phục vụ xử lý nước thải và làm sạch môi trường.

Sau đây là quy trình xử lý nước thải mà Công ty đang sử dụng:

LOẠI BỎ CHẤT RẮN KHÔNG TAN                         

Loại bỏ tất cả chất rắn không tan bao gồm rác thô và các hạt vật chất nhỏ khác 
có khả năng gây tắc nghẽn thiết bị trong quá trình hoạt động.

LOẠI BỎ CHẤT Ô NHIỄM HOÀ TAN - BƯỚC 1:

Sử dụng phương pháp xử lý hoá lý, phương pháp xử lý sinh học để loại bỏ tất 
cả các chất ô nhiễm hòa tan, các chất hữu cơ có trong nước thải. 

LOẠI BỎ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HOÀ TAN - BƯỚC 2:

Loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm kích thước nhỏ nếu không được xử lý từ 
quá trình thứ cấp.

XỬ LÝ BÙN DƯ:

Bùn dư của quá trình xử lý được làm khô, sau đó được bán làm phân bón hoặc   
thuê vận chuyển đi chôn lấp.

HOÀN TRẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU XỬ LÝ

Nước sau xử lý đạt TCCP, đủ oxy cho sự sống phát triển; cảm quan về màu tốt, 
không mùi vị.

LĨNH VỰC XỬ LÝ NƯỚC SẠCH, NƯỚC THẢI

HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, THI CÔNG BỂ BƠI, KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC hiện tại đang là đối tác của nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới trong 
lĩnh vực cung cấp thiết bị và công nghệ bể bơi, khu vui chơi giải trí như Astral Pool, Bropools, Spei – Italy, Miox – US, Paci�c 
Ozone, Mitsuya – Boeki, Norit,…

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LẮP ĐẶT BỂ BƠI BẰNG COMPOSITE CỦA HVC

Hiện tại Công ty cũng tiến hành các hoạt động thiết kế, lắp đặt thi công, cụ thể: 

- Thiết kế lắp đặt thiết bị vui chơi giải trí như: sân trượt băng nghệ thuật, thủy cung đại dương, công viên nước vui chơi 
giải trí;

- Lắt đặt thi công bể bơi;

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt các loại thiết bị bể cảnh, đài phun nước…;

- Tư vấn thiết kế cung cấp các loại thiết bị bể bơi giải trí chăm sóc sức khoẻ như: jacuzzi, sauna, steam…

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH  XỬ LÝ NƯỚC THẢI

A. QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẦY ĐỦ TRONG MỘT HỆ THỐNG BẤT KỲ

B. CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH TRONG MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH
CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY THI CÔNG

HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CƠ ĐIỆN (M&E)

Sau quá trình nghiên cứu thị trường, đánh giá năng lực Công ty 
mạnh dạn tham gia vào mảng M&E thi công tổng thầu cơ điện. 
Với kinh nghiệm của một nhà thầu lâu năm, lĩnh vực M&E có 
liên quan đến các mảng Công ty đã thực hiện, và uy tín đối với 
các chủ đầu tư, năm 2017 Công ty đã ký kết được nhiều hợp 
đồng M&E với các chủ đầu tư, nổi bật trong đó có chủ đầu tư là 
tập đoàn Vingroup. Các sản phẩm M&E mà Công ty cung cấp 
bao gồm:

- Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điều hòa thông khí

- Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và thiết bị 
vệ sinh

- Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ

- Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÁC

Với chiến lược nội địa hóa một số trang thiết bị phục vụ hoạt động lắp đặt bể bơi, công viên nước và 
lĩnh vực cơ điện, Công ty đã tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất thang máng cáp thông gió, thiết bị lọc 
nước và đồ gỗ nội thất dưới hình thức đầu tư vào Công ty con là Công ty TNHH HVC Hưng Yên. Hiện 
nay, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư số 88/QĐ-UBND 
ngày 12/07/2016 của tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư 46 tỷ đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số CH312153 cấp ngày 08/05/2017. Tổng số vốn thực góp của HVC Hưng Yên là 60 tỷ đồng, trong 
đó dự kiến xây dựng nhà máy là 46 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động và một số vốn cố định như 
phương tiện vận tải, thiết bị quản lý... là 14 tỷ đồng. 

Ngoài việc cung cấp công nghệ, thiết bị và thi công các công trình xử lý nước sạch, nước thải và bể bơi. 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC còn nhập khẩu và phân phối các loại máy phát điện, thiết bị 
tích điện để phục vụ cho công việc cũng như đời sống nhân dân. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Công nghệ HVC đang là đối tác của một số cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia như: Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng về lĩnh vực cung cấp các thiết bị bảo vệ an ninh. Cụ thể Công ty đang cung cấp các dịch vụ:

- Nhập khẩu cung cấp lắp đặt các hệ thống máy phát điện, máy tích điện

- Nhập khẩu cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

- Cung cấp hệ thống camera giám sát, hệ thống rada giám sát

- Văn phòng đại diện cho các tập đoàn sản xuất thiết bị an ninh quốc phòng tại Việt Nam

HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY XẢN XUẤT SẮT THÉP,
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC VÀ ĐỒ GỖ NỘI THẤT

Bơm nhiệt công 
suất 40HP

Robot vệ sinh bể 
bơi supreme m3 

Robot vệ sinh bể 
bơi supreme m5

Bộ lọc thông 
minh PF0025

Bơm thổi khí 
công suất 5,5kw

Robot vệ sinh bể 
bơi supreme m3



báo cáo
Của hội đồng quản trị
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THÀNH PHẦN
              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

12 435

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1977
7/2001 - 8/2003 : Công ty TNHH YAZAKI 
Vietnam.
9/2003 - 5/2004 : Công ty CP thép Việt Nhật
6/2004 - 12/2006 : Công ty TNHH KONYA 
PAPER Vietnam.
1/2007 - 5/2008 : Viện Nghiên cứu cơ khí
6/2008 - 6/2010: Công ty CPKT ELCOM
7/2010 - 7/2012: Công ty Cổ phần Công 
nghệ môi trường
8/2012 đến nay: Công ty CP Đầu tư và 
Công nghệ HVC
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phó Tổng Giám đốc

3 Ông ĐỖ HUY CƯỜNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1 Ông TRẦN HỮU ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1982
7/2005 - 6/2012 : Công ty CP hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH
7/2012 đến nay: Công ty CP Đầu tư và 
Công nghệ HVC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng Giám đốc

2 Ông LÊ VĂN CƯỜNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1985
8/2008 - 4/2012 : Công ty CP hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH
5/2012 đến nay : Công ty CP Đầu tư và 
Công nghệ HVC
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Phó Tổng Giám đốc

6 Ông VŨ THÀNH TOÀN

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1978
09/2009 đến nay : Giảng viên trường Đại 
Học Ngoại Thương
Giảng viên

4 Ông TRẦN VĂN DUY

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1987
10/2010 - 4/2012: Công ty Cổ phần công 
nghệ môi trường
4/2012 đến nay : Công ty CP Đầu tư và 
Công nghệ HVC.
Thành viên Hội đồng Quản trị 

5 Bà VŨ THỊ NGÀ

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay

1982
1/2004 - 5/2006: Công ty TNHH Hà Yên
6/2006 - 5/2011: Công ty CP kiến trúc 
nội thất Việt Nam
6/2011 - 5/2014: Công ty CP CONINCO 
quản lý dự án và đầu tư
6/2014 - đến nay: Công ty CP Đầu tư & 
Công nghệ HVC
Thành viên Hội đồng Quản trị
Kế toán trưởng
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HOẠT ĐỘNG
           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia 
lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt 
động sản xuất của Công ty;
Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;
Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông;
Trong năm 2017 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực 
trọng yếu sau:
•  Tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
•  Giám sát việc thực hiện hợp đồng trong và ngoài nước
•  Giám sát kế hoạch sản xuất  kinh doanh theo quyết định được giao
•  Kiểm soát quá trình thực hiện đơn hàng
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Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2017:
- Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ để 
thông qua báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất 
kinh doanh.

- Thông qua danh sách HĐQT và Ban kiểm soát

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 
năm 2017

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 
133,9 tỷ đồng

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
bất thường:
- Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu

- Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát 
hành thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công 
nghệ HVC

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT triển khai các công việc 
liên quan đến phát hành cổ phần

- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

- Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát 
hành cổ phần tăng vốn từ 133,3 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

Các cuộc họp của HĐQT: 

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT, kiêm nhiệm điều hành và thành viên HĐQT độc lập là 100%. 

1                   Ông Trần Hữu Đông          Chủ tịch HĐQT                  11/11                           100%
2                   Ông Lê Văn Cường          Phó Chủ tịch HĐQT                11/11                           100%
3                   Ông Đỗ Huy Cường          Phó Chủ tịch HĐQT                11/11                           100%
4                   Ông Vũ Thành Toàn          Ủy viên HĐQT                  11/11                           100%
5                   Bà Vũ Thị Ngà          Ủy viên HĐQT                  11/11                           100%
6                   Ông Trần Văn Duy          Ủy viên HĐQT                  11/11                           100%

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ BUỔI HỌP TỶ LỆ THAM DỰ HỌP
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Hoạt động thiết kế, cung cấp lắp đặt các thiết bị vui 
chơi giải trí, công nghệ: 

Đây là năm HVC tiếp tục có thị phần lớn nhất trong các 
công ty cung cấp thiết bị bể bơi tại Việt Nam với gần 350 
bể bơi lớn nhỏ được hoàn thành trên cả nước, 5 công viên 
nước với quy mô khác nhau được HVC hoàn thành bàn 
giao cho chủ đầu tư đưa vào hoạt động (CVN Đại Dương, 
CVN Mường Thanh, CVN Hà Tĩnh, CVN Casino Phú Quốc, 
CVN Thái Bình), rất nhiều đài phun nước, bể cảnh các khu 
GYM Spa tại các khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí cũng 
được HVC hoàn thành. Hợp đồng tư vấn thiết kế cung cấp 
thiết bị sân trượt băng nghệ thuật tiếp tục được ký thêm và 
dự kiếm hoàn thành trong năm 2018.

Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: 

Năm 2017 là năm HVC bắt đầu mở rộng ngành nghề sang 
lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E, cơ sở mở rộng sang ngành 
nghề này là do các hoạt động kinh doanh của HVC đang 
triển khai chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong ngành nghề 
M&E. Ngành nghề này có thị trường rất lớn nên HVC có thể 
dự tính được công việc, doanh thu hàng năm. Nếu làm tốt 
có thể đẩy tốc độ tăng trưởng của công ty lên nhanh hơn 
các hoạt động của Công ty đang làm. Tuy chỉ là năm đầu 
tiên triển khai nhưng hoạt động M&E đã có những tín hiệu 
rất khả quan, cụ thể doanh số chiếm 42% và doanh thu 

chiếm 23%. Một số công việc M&E mà HVC đã hoàn thành 
bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng như: Siêu thị 
Vinmart Tp Hà Tĩnh, Siêu thị Vinmart Kỳ Anh, Biệt thự và 
khu liền kề dự án The Harmony Sài Đồng, Clubhouse 
Quảng Ninh, Clubhouse Cửa Sót. Đặc biệt thi công cơ điện 
dự án Imperia Hải Phòng với tổng giá trị khoảng 100 tỷ 
đồng đã được HVC ký kết hợp đồng với 75% giá trị sẽ phải 
thực hiện trong năm 2018.

Về hoạt động đầu tư: 

Trong năm 2017 HVC đã khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng 
và nhà xưởng sản xuất lắp ráp các thiết bị thông gió, thang 
máng cáp, tủ điện để phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực M&E. 
Với quy mô toàn bộ nhà máy là 34.000m2 và giai đoạn I sẽ 
hoàn thành trước 30/04/2018. Quy mô giai đoạn I sẽ gồm 
toàn bộ cơ sở hạ tầng, 2 xưởng sản xuất có kích thước 
24mx60m và 36mx90m, nhà điều hành, nhà ở công nhân 
và khu phụ trợ. Dự kiến đầu quý II năm 2018 những sản 
phẩm ống thông gió điều hòa đầu tiên sẽ được HVC đưa ra 
thị trường. Về hoạt động hợp tác đầu tư trong năm 2017, 
HVC đã góp vốn cùng Công ty Cổ phần bể bơi thông minh 
Spools, tham gia vào việc xây dựng khách sạn Sơn Long 
tiêu chuẩn 5 sao tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham 
gia dự án này HVC trước tiên sẽ là nhà thầu cơ điện và nếu 
hoàn thiện dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực uy tín của 
HVC trong lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E.

Hàng tháng, quý, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 
thường kỳ hoặc bất thường để xem xét hoạt động SXKD 
của Công ty cũng như đưa ra các quyết sách, định hướng 
phát triển của Công ty. Trong đó 3 quyết định lớn có tác 
động lớn đến việc duy trì tốc độ phát triển ổn định của 
Công ty, giúp Công ty vượt qua khó khăn, trụ vững trong 
cơn khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, đó là:

- Quyết định về đổi mới công tác quản trị Công ty, quyết 

định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức công ty, quyết định 
điều động bổ nhiệm nhân sự cho phù hợp với tình hình mới.

- Quyết định về chiến lược bán hàng, phát triển khách 
hàng, phân cấp khách hàng.

- Quyết định về việc bổ sung các quy trình quy định để 
tăng hiệu quả công việc cũng như tăng cường công tác 
quản trị rủi ro.

CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH:

HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Hội đồng Quản trị Thù lao/năm(VND) Thù lao 2017 (VND)

Ông Trần Hữu Đông

Ông Lê Văn Cường

Ông Đỗ Huy Cường

Bà Vũ Thị Ngà

Ông Trần Văn Duy

Tổng cộng

40.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

40.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

136.000.000

HỌ TÊN CHỨC VỤ TỔNG CỘNG

Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2017 như sau:

Thu nhập, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT
        HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

CÁC CHỈ TIÊU VÀ SỐ LIỆU VỀ TÀI CHÍNH

Tổng doanh thu và thu nhập khác

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

230.000.000.000

212.000.000.000

18.000.000.000

14.400.000.000

107,1%

107,1%

107,2%

107,7%

246.295.832.826

226.997.902.146

19.297.930.680

15.510.629.389

11%

19.63%

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017 
(VND)

Thực hiện năm 2017 
(VND)

 Tỷ lệ hoàn thành

1

2

3

4

5

6

STT

Lợi nhuận sau thuế năm 2017

Thù lao HĐQT, BKS 

Phân phối lợi nhuận năm 2017

Trích lập các quỹ

- Trích quỹ đầu tư phát triển SX

15.510.629.389

200.000.000

-

-

-

NỘI DUNG SỐ TIỀN

- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn lưu động 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Trả cổ tức năm 2017

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

-

-

-

15.310.626.389

NỘI DUNG SỐ TIỀN

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Ông Trần Hữu Đông

Ông Lê Văn Cường

Ông Đỗ Huy Cường

Bà Vũ Thị Ngà

Ông Trần Văn Duy

Chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

40.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG
             CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ 
quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng 
ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; 
đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ 
đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh 
giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý 
thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD 
tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT 
chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc 
thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với 
các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời 
chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt Trung tâm triển 
khai dự án phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc 
thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân 
viên tại các dự án và trên các công trường.

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều 
hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai 
phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các 
quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt 
động quản trị Công ty. 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 
Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm, HĐQT cùng Ban Tổng 
Giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm 
đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh 
của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, 
HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban 
Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định 
hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành 
của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ 
Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được 
HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT 
giao cho Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý 
các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện 
cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong 06 tháng cuối năm, HĐQT cùng với Ban tổng 
Giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm 
đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh 
của công ty trong 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo 
trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo 
dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc 
quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong 
thời gian tới.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát 
các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc 
cho Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn góp 
tại các công ty có vốn góp của HVC.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện 
một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế 
hoạch trả cổ tức từ năm 2017-2020

- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động và cơ cấu bộ 
máy Công ty, sắp xếp lại các bộ phận Văn phòng 
công ty với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, 
nâng cao hiệu quả toàn Công ty

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo 
từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời 
cho Ban Tổng Giám đốc huy động có hiệu quả các 
nguồn lực của Công ty

Kết quả:

- Phát hành cổ phiếu thành công cho cổ đông hiện hữu

- Theo dõi tiến độ công nợ của Công ty

- Có một số nhận xét về quản trị tài chính cho Chủ 
tịch HĐQT, phân tích quá trình huy động vốn của 
HVC, dự báo việc phát hành cổ phiếu của HVC để đạt 
thành công

- Hoàn thành đúng kế hoạch chỉ tiêu doanh thu lợi 
nhuận đưa ra trong năm 2017

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HVC TRONG NĂM 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

năm 2018 (đồng)
Thực hiện 

năm 2017 (đồng)
Tăng trưởng 

so với năm 2017

Vốn điều lệ

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)

200.000.000.000

320.000.000.000

288.000.000.000

32.000.000.000

25.600.000.000

10%

200.000.000.000

246.295.832.826

226.997.902.146

19.297.930.680

15.510.629.389

0%

30%

27%

66%

65%

Cơ sở để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:

1. Dựa trên doanh số công ty đã ký hợp đồng năm 2017: Tổng doanh số Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2017 bao gồm cả thuế 
GTGT là 343.444 triệu đồng, tuy nhiên doanh thu thực hiện được trong năm 2017 mới chỉ đạt 161.964 triệu đồng do vậy phần 
doanh số được chuyển tiếp từ năm 2017 sang 2018 là 181.479 triệu đồng. Ngoài phần doanh số của năm 2017 chuyển sang thì 
đầu năm 2018 Ban lãnh đạo Công ty đã có những dự án lớn tương đối khả quan thuộc lĩnh vực ME, công viên nước… chắc chắn 
sẽ đem lại hiệu quả trong năm 2018 và đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng từ đầu năm đến thời điểm 15/03/2018 Công ty đã 
ký thêm được doanh số khoảng 38 tỷ đồng

2. Số lượng cán bộ công nhân viên sẽ tăng lên ở mức từ 170 người năm 2017 lên khoảng 250 người. Thu nhập bình quân của người 
lao động tăng 10% so với năm 2017

3. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phấn đấu nâng cao năng suất 
lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.

4. Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, đánh giá hiệu quả công việc KPIs để phù hợp với quy mô và mô hình hoạt 
động của HVC, Tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.

5. Tiếp tục Xây dựng cụ thể các đầu mục văn hóa doanh nghiệp dựa trên giá trị là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Phấn đấu hết 
năm 2018 cơ bản định hình được văn hóa HVC theo hướng trên

6. Tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về thiết bị vui chơi giải trí cao cấp như bể bơi, công viên nước, sân trượt băng, trò 
chơi mạo hiểm…Lĩnh vực tổng thầu cơ điện sẽ phấn đấu triển khai sang hạng mục nhà cao tầng. Nâng cao chất lượng phản phẩm 
dịch vụ lên một mức cao hơn.

7. Nhà máy tại Hưng Yên sẽ sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đồng đều đảm bảo tiến độ cấp 
hàng với giá thành cạnh tranh.

8. Tăng cường marketing quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty, tìm kiếm mở rộng hợp tác với các khách hàng mới nhằm 
đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị phần tăng cơ hội chọn lựa những công việc dự án có hiệu quả kinh 
doanh tốt.

9. Thực hiện việc mở rộng cơ chế khoán công việc cho cán bộ công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sẽ nâng cao 
được hiệu quả công việc. Các cán bộ công nhân viên cũng sẽ có thu nhập cao hơn và gắn bó hơn với HVC.

10. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và lĩnh vực bất động sản

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất tại nhà máy Hưng Yên: Theo tổng mức đầu tư cho nhà máy Hưng Yên dự kiến  là 60 tỷ và 
thực tế với số vốn đầu tư như vậy đã đủ để làm cơ sở hạ tầng và 02 nhà xưởng cũng như dây truyền máy móc để sản xuất lắp ráp 
các thiết bị theo dự kiến. Tuy nhiên mặt bằng đất trống còn lại vẫn rất rộng khoảng 1.5ha nếu đầu tư san lấp xây dựng tiếp sẽ dễ 
dàng cho việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như có thể cho thuê để tăng doanh thu. Vì thế việc tiếp tục đầu tư cho nhà máy 
Hưng yên để khai thác là hoàn toàn có cơ sở

- Tìm hiểu nghiên cứu tham gia vào thị trường bất động sản: Việt Nam là đất nước đang phát triển do vậy bất động sản luôn là một 
trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong dài hạn. Do vậy kinh doanh bất động sản sẽ có rất nhiều dư địa để phát triển. Ngành 
nghề đang làm của HVC cũng gắn liền với sự phát triển của ngành nghề bất động sản vì vậy nếu HVC có những bước chuẩn bị 
ngay từ bây giờ thì sau này sẽ dễ dàng hơn cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2017 
lãnh đạo HVC đã có những bước tìm hiểu về một số dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại 
khách hàng đang cần chuyển nhượng tại Hà Nội. Năm 2018 nếu có dự án tốt khả thi và phù hợp với năng lực tài chính năng lực 
quản trị của công ty HVC sẽ triển khai mua hoặc nhận chuyển nhượng để tiến tới đầu tư xây dựng và khai thác.
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định hướng
phát triển



CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Sau giai đoạn tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân đạt 7,26% trong giai đoạn 2001 - 2010), GDP đang có xu 
hướng giảm dần trong giai đoạn 2011 – 2013, chỉ đạt 5,6%, 
năm 2014 đạt 5,9%, năm 2015 đạt 6,8% và năm 2016 đạt 6,2%. 
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức: xử lý nợ xấu hệ 
thống ngân hàng, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 
do hệ số ICOR thấp,...Tất cả các yếu tố trên đều ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thông 
qua các yếu tố: chi phí nguyên vật liệu đầu vào đa phần có xu 
hướng tăng, lãi vay còn ở mức tương đối cao,... Điều này ảnh 
hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong ngành 
xuất nhập khẩu và thi công các công trình bể bơi nói riêng. 

Nền kinh tế là một hệ thống hoàn chỉnh và có liên hệ mật thiết 
với nhau, do đó bất cứ một yếu tố nào bị tác động cũng sẽ làm 
ảnh hưởng đến các yếu tố khác, và tất nhiên sẽ tác động đến 
hoạt động xuất nhập khẩu, lĩnh vực mà công ty đang hoạt 
động theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

RỦI RO LUẬT PHÁP

Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thi 
công các công trình bể bơi nên Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn 
từ các chính sách của Nhà nước như: định hướng phát triển 
ngành xây dựng, chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu, các 
chính sách đặc thù của Nhà nước đối với các doanh nghiệp 
nhập khẩu. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách 
trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, gây ra biến động trong doanh thu và lợi nhuận.

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản 
Pháp luật như Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản 
dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 

chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về 
mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi 
nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh 
của Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty đang mở rộng tìm kiếm các đối tác mới 
tại thị trường  các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Nhật, Úc, Tây 
Ban Nha.... nên Công ty còn chịu sự ảnh hưởng từ những điều 
chỉnh của các chính sách, luật và các quy định tại các quốc gia 
mà Công ty nhập khẩu.

RỦI RO CẠNH TRANH

Khi Việt Nam gia nhập WTO thì ngày càng có nhiều doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với cơ sở vật chất hiện 
đại, nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng tay 
nghề nên đã khiến cho các doanh nghiệp xây dựng của chúng 
ta phải cạnh tranh gay gắt. Hơn thế nữa, Chính phủ Việt Nam 
ngày càng ký nhiều hiệp định hợp tác thương mại và đầu tư với 
các nước khác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài nhưng cũng đồng thời mở đường cho các 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, doanh 
nghiệp càng phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.

Khi các tập đoàn lớn của nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng 
tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, thi công bể 
bơi, ngoài việc trình độ và chất lượng sản phẩm, trang thiết bị 
của các công ty nước ngoài cao hơn của chúng ta thì không thể 
không nhắc tới nguồn lực dành cho việc marketing và quảng 
cáo của họ rất lớn và thực sự đã tạo nên các thành công lớn cho 
công ty của họ. Nhưng tại Việt Nam trình độ về máy móc, công 
nghệ còn hạn chế. Vì vậy, để tiếp tục hội nhập sâu và rộng hơn 
vào nền kinh tế thế giới, từng doanh nghiệp trong ngành phải 
nắm bắt và nhận thức rõ những ảnh hưởng, cơ hội và thách 
thức do sự biến động của nền kinh tế thế giới mang lại, để từ đó 
xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất 
kinh doanh của đơn vị cho phù hợp với tình hình mới.

RỦI RO ĐẶC THÙ

Ngoài những rủi ro trên, hoạt động của Công ty cổ phần Đầu 
tư và Công nghệ HVC còn phải đối mặt với các rủi ro đặc thù 
trong ngành như rủi ro về nguồn nhân lực, rủi ro về cạnh tranh, 
rủi ro về nguồn nguyên liệu, rủi ro về thị trường bất động 
sản…..

Rủi ro về nguồn nhân lực

Tình trạng khan hiếm lao động, cũng như chất lượng lao động 
đang là nỗi lo cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. 
Hiện nay hầu hết các lao động đều chưa qua đào tạo cơ bản, 
chưa có trình độ chuyên môn, chưa có kinh nghiệm nên công 
ty phải tiến hành đào tạo về chuyên môn cũng như kỹ thuật, 
nghiệp vụ cho hầu hết các lao động trong công ty.

Để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không bị gián 
đoạn do việc thiếu nhân công, Ban lãnh đạo Công ty đã áp 
dụng cơ chế lương thưởng hợp lý cùng với những đãi ngộ, 
chăm lo cho đời sống công nhân viên, tạo cho người lao động 
một môi trường làm việc chuyên nghiệp với mức thu nhập khá. 
Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC luôn có một 
đội ngũ lao động dồi dào, chuyên môn cao và sẵn sàng gắn bó 
lâu dài với lợi ích của Công ty.

Rủi ro cạnh tranh

Khi Việt Nam gia nhập WTO thì ngày càng có nhiều doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với cơ sở vật chất hiện 
đại, nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng tay 
nghề nên đã khiến cho các doanh nghiệp xây dựng của chúng 
ta phải cạnh tranh gay gắt. Hơn thế nữa, Chính phủ Việt Nam 
ngày càng ký nhiều hiệp định hợp tác thương mại và đầu tư với 
các nước khác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài nhưng cũng đồng thời mở đường cho các 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, doanh 
nghiệp càng phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.

Khi các tập đoàn lớn của nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng 
tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, thi công bể 
bơi, ngoài việc trình độ và chất lượng sản phẩm, trang thiết bị 
của các công ty nước ngoài cao hơn của chúng ta thì không thể 
không nhắc tới nguồn lực dành cho việc marketing và quảng 
cáo của họ rất lớn và thực sự đã tạo nên các thành công lớn cho 
công ty của họ. Nhưng tại Việt Nam trình độ về máy móc, công 
nghệ còn hạn chế. Vì vậy, để tiếp tục hội nhập sâu và rộng hơn 
vào nền kinh tế thế giới, từng doanh nghiệp trong ngành phải 
nắm bắt và nhận thức rõ những ảnh hưởng, cơ hội và thách 
thức do sự biến động của nền kinh tế thế giới mang lại, để từ đó 
xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất 
kinh doanh của đơn vị cho phù hợp với tình hình mới.

Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu đầu vào

Các trang thiết bị, máy móc, vật liệu thi công của công ty hầu 
hết được nhập khẩu từ nước ngoài, do đó, nếu có bất cứ biến 
động nào từ thị trường của đối tác cũng sẽ làm ảnh hưởng đến 
giá thành sản phẩm của công ty nhập khẩu. Thêm vào đó một 
số các yếu tố bất khả kháng như bão, lũ cũng có thể làm ảnh 
hưởng đến thời gian nhập khẩu sản phẩm của công ty.

Để chủ động về trang thiết bị đầu vào, Công ty đã đầu tư dự án 
tại HVC Hưng Yên cung cấp một phần đầu vào cho Công ty để 
thực hiện các dự án.

Rủi ro về ảnh hưởng của ngành nghề

Là đơn vị trực tiếp thi công cho các dự án bất động sản, Công 
ty chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường bất động 
sản. Thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm tiếp tục sôi 
động. Thị trường bất động sản đang thu hút mạnh các nhà đầu 
tư nước ngoài, chủ yếu thông qua hoạt động M&A. Hình thức 
liên doanh đang trở nên phổ biến giữa các nhà đầu tư nước 
ngoài với khả năng tài chính mạnh và giàu kinh nghiệm sẽ hợp 
tác cùng với các tập đoàn tại địa phương, những nhà đầu tư 
đang nắm giữ đất đai trên thị trường cũng như có mối quan hệ 
chặt chẽ với chính quyền sở tại.

Lĩnh vực mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đang 
hoạt động là thi công các công trình bể bơi phục vụ cho các 
khu du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng. Chính sách của nước ta 
hiện nay là đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, các sản 
phẩm về du lịch có chất lượng cao. Là một trong những đơn vị 
thi công các sản phẩm bể bơi, công viên nước, thi công lắp đặt 
điện có uy tín đã đem lại cho Công ty những lợi thế nhất định 
trên thị trường.

Rủi ro tỷ giá hối đoái

Là một công ty sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm thiết bị bể 
bơi và thiết bị điện, camera từ nước ngoài, lãi suất và tỷ giá 
đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đàm phán hợp 
đồng và thanh toán của công ty. 

Trong thời gian qua, tỷ giá liên tục bị biến động và có xu hướng 
tăng, đây cũng phù hợp với chính sách khuyến khích xuất khẩu 
của nước ta. Do vậy, Công ty đã linh hoạt trong việc nhập khẩu 
hàng dự trữ để giảm thiếu những biến động do tỷ giá hối đoái 
mang lại.

Rủi ro khác

Các rủi ro khác như  hỏa hoạn, tai nạn lao động, thiên tai, bão lụt 
… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho 
tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
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TÌNH HÌNH KINH TẾ
VĨ MÔ

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào năm 2012, nền 
kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng 
trung bình trong giai đoạn 2011 - 2017.

Thứ nhất, về tỉ lệ lạm phát: Trong những năm gần đây, tỉ lệ lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt, 
năm 2017 là dưới 5% (thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%).

Thứ hai, về tỉ lệ nợ công/GDP: Từ 63,6% năm 2016, tỉ lệ nợ công/GDP năm nay đã giảm xuống 
còn 62%. Tốc độ tăng nợ công cũng đang có xu hướng giảm dần; giai đoạn 2011- 2015, tăng 
trưởng nợ công trung bình đạt 18,4%, năm 2016 tăng 15% và năm 2017 là 9%. Cùng với đó, bội 
chi ngân sách đang giảm, tỉ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm xuống còn 64,9% 
năm nay và dự kiến là 64% vào năm 2018.

Thứ ba, cán cân thương mại cải thiện: Từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2016 xuất siêu 
2,68 tỷ USD và khả năng năm 2017 đạt thặng dư cán cân thương mại. Như vậy, tăng trưởng 
kinh tế đang tăng tốc trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mức 
độ, tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn so với những năm trước 2008, tỷ lệ nợ công cao, bội chi 
ngân sách còn lớn cho dù xu hướng đang dần cải thiện. Điều này phản ánh nhiều chính sách 
kinh tế vĩ mô đang đi đúng hướng nhưng tốc độ thẩm thấu các chính sách tốt vào cuộc sống 
còn chậm.

KẾ HOẠCH HVC

01 02 03 04 05 06

Nhân sự: Chú trọng 
vào việc đào tạo nâng 
cao trình độ chuyên 
môn cho cán bộ công 
nhân viên đặc biệt là 
đội ngũ quản lý. Việc 
đào tạo sẽ được tiến 
hành thường xuyên 
liên tục để tạo ra một 
văn hóa đào tạo riêng 
của HVC. Song song 
đó HVC sẽ tiếp tục 
tuyển dụng những 
nhân sự có trình độ 
chuyên môn cao và 
phù hợp với môi 
trường HVC để đáp 
ứng cho giai đoạn 
phát triển mới.

Tiếp tục áp dụng các 
phương pháp quản trị 
doanh nghiệp tiên 
tiến như ISO, KPIs dựa 
trên nền tảng công 
nghệ thông tin hiện 
đại. Chỉnh sửa hiệu 
chỉnh để các phương 
pháp này thực sự phù 
hợp với môi trường 
làm việc của HVC. 
Tăng cường công tác 
quản lý dự án thi công 
về vật tư hàng hóa, 
đội ngũ thi công, chất 
lượng thi công hồ sơ 
nghiệm thu bàn giao 
để nâng cao hiệu quả 
công việc. 

Tiếp tục giữ vững vị 
thế là công ty hàng 
đầu Việt Nam về thiết 
bị vui chơi giải trí cao 
cấp. Lĩnh vực M&E sẽ 
mở rộng sang hạng 
mục cao tầng để đa 
dạng hóa công việc và 
tăng thị trường. Nhà 
máy tại Hưng Yên sẽ 
sản xuất ra các sản 
phẩm đảm báo tiêu 
chuẩn kỹ thuật chất 
lượng với giá thành 
cạnh tranh và tiến độ 
cấp hàng đúng kế 
hoạch. 

Tiếp tục xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp, môi 
trường làm việc thực sự 
chuyên nghiệp văn 
minh và nhân văn, xây 
dựng quy chế quy định 
để khuyến khích cán bộ 
công nhân viên phát 
huy hết khả năng làm 
việc, cống hiến trên tinh 
thần, làm theo năng lực 
và hưởng theo năng 
lực.

Xem xét nghiên cứu 
đầu tư xây dựng các 
dự án trung tâm 
thương mại, văn 
phòng hoặc resort 
nghỉ dưỡng  khi HVC 
thấy dự án có hiệu 
quả để đầu tư và có 
tiềm lực tài chính để 
phục vụ cho dự án.

Doanh thu và 
lợi nhuận tăng 
trưởng tối thiểu 
so với năm 2017 
là 30%.

năm 2018

TRIỂN VỌNG KINH TẾ

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nền tảng kinh tế vĩ mô 
dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018.

Bên cạnh diễn biến tích cực của các chỉ số kinh tế như bội chi ngân sách, 
nợ công, cán cân thương mại, tỷ lệ lạm phát... nền kinh tế đã có những 
cải thiện trong hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh. Hệ số ICOR năm 
2017 đạt 4,93, thấp hơn so với năm 2016 là 5,15. Mặc dù có thể biến 
động lên xuống do nhiều yếu tố tác động, nhưng rõ ràng đường xu 
hướng ICOR giảm xuống. Điều này phản ánh hiệu quả đầu tư của nền 
kinh tế đang dần được cải thiện.

Ngoài ra, theo Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã 
tăng từ 4,31 năm 2016 lên 4,4 năm 2017. Xếp hạng năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016 và tăng 20 bậc so 
với 5 năm trước đây.

2018

2017
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CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG
           PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY
TRONG NGÀNH

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển như hiện nay, ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh 
tế. Đã có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản nghỉ dưỡng. Việt Nam là đất 
nước có đường bờ biển dài hơn 3.260 km cùng hàng nghìn các đảo lớn nhỏ nên có nhiều khu du lịch được mở ra như: 
khu du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, khu du lịch Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, khu du lịch Sầm Sơn, khu du lịch Vinpearl 
Nha Trang, khu du lịch Đảo Phú Quốc......thêm vào đó, xu thế chung hiện nay là xây dựng các khu Bất động sản nghỉ 
dưỡng “all in one” tức là vừa kết hợp du lịch, vừa cung cấp các dịch vụ giải trí khác như dịch vụ làm đẹp spa, dịch vụ vui 
chơi giải trí, dịch vụ bể bơi bốn mùa.....với thiết kế hiện đại, hoàn hảo và đẹp mắt, tiện nghi để phục vụ khách hàng. Do 
đó ngành dịch vụ thiết kế và thi công bể bơi và các sân trượt băng nghệ thuật có triển vọng phát triển rất lớn. Điều này 
làm cho các công ty cung cấp dịch vụ thiết kế, lắp đặt và thi công bể bơi ngày càng có nhiều cơ hội phát triển mạnh 
mẽ hơn, nhưng cũng thách thức các công ty phải luôn luôn đổi mới sáng tạo để bắt kịp với nhu cầu phát triển của thị 
trường.

Hơn thế nữa tại các biệt thự hạng sang, nhu cầu xây dựng bể bơi ngày càng tăng cao. Trong các thành phố và đô thị 
lớn, các công ty đã bắt đầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và phục vụ dịch vụ giải trí bể bơi bốn mùa, sân trượt băng 
nghệ thuật. Tại các công ty kinh doanh dịch vụ làm đẹp,  bể tắm spa hiện đại và tiện nghi ngày càng được yêu cầu 
nhiều hơn. Các Sở Văn hóa - Thể dục và thể thao tại các tỉnh, thành phố bắt đầu mở rộng thiết kế bể bơi theo tiêu 
chuẩn quốc gia để có thể tổ chức những giải thể thao quy mô lớn phục vụ việc rèn luyện sức khỏe và quảng bá thương 
hiệu cho tỉnh,thành phố của mình. Do đó ngành thiết kế lắp đặt và thi công bể bơi ngày càng phát triển theo cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu. 

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH

Trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và lắp đặt bể bơi và khu 
vui chơi giải trí có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với 
nhau như: Công ty Cổ phần Thiết bị lọc nước An Thái, 
Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Hà Vinh Quang, Công 
ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Bể bơi Thắng Lợi, Công ty 
TNHH Xây dựng công nghệ bể bơi Việt Nam, Công ty 
TNHH Kỹ thuật Công nghệ Đồng Tiến.....  

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Công ty không 
những phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp ở trong 
nước mà còn phải cạnh tranh gay gắt với một số các 
doanh nghiệp nước ngoài.

Với việc đi tắt đón đầu, Công ty luôn liên kết với những 
thương hiệu lớn, uy tín trên thế giới để nhập khẩu những 
trang thiết bị hiện đại đồng thời cử nhân viên đi đào tạo 
tại các công ty nước ngoài đó. Do đó Công ty luôn tạo 
được niềm tin đối với khách hàng và ngày càng khẳng 
định vị thế vững chắc trong lĩnh vực xây lắp thiết kế bể 
bơi, cũng như cung cấp các trang thiết bị camera giám sát 
cho các cơ quan Nhà nước. Sau hơn 7 năm thành lập và 
phát triển, hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ 
HVC là đơn vị số 1 trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt và thi 
công bể bơi, sân trượt băng nghệ thuật ở Việt Nam.

Trên cơ sở nguồn lực kinh tế và con người hiện nay, Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đáp ứng được các 
tiêu chuẩn về chất lượng, trách nhiệm và xây dựng được 
mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với các đối tác. Chính điều 
này tạo tiền đề phát triển bền vững cho công ty. Hiện nay, 
HVC đã trở thành công ty đứng đầu ngành thiết kế, lắp 
đặt, thi công và cung cấp thiết bị bể bơi tại Việt Nam. Hơn 
thế nữa, vị thế của công ty ngày càng vững vàng và được 
các công ty, tập đoàn lớn trong nước như Tập đoàn 
Vingoup, Công ty Sông Đà, Tập đoàn Vingroup, Sungroup, 
Mường Thanh, Văn Phú Invest, REE, Coteccons, ... ký hợp 
đồng. Được sự tin tưởng của các đối tác, hiện nay, các 
công trình mà HVC đã và đang thi công trải dài khắp các 
tỉnh, thành phố trên cả nước, và có mặt tại hầu hết các khu 
du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trung tâm vui chơi giải trí thể 
thao tại các tỉnh.
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các dự án
hvc

QUẢNG NINH

HẢI PHÒNG

THANH HÓA

VĨNH PHÚC

HÀ NỘI

PHÚ QUỐC

HCM

NHA TRANG

KHÁNH HOÀ

ĐÀ NẴNG

HÀ TĨNH

NGHỆ AN

QUẢNG NAM

CẦN
 THƠ

ĐỒNG NAI

HƯNG 
YÊN HẢI DƯƠNG

THÁI BÌNH

KIÊN
GIANG
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