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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Vingroup 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Năm 2020 là năm khó khăn của kinh tế thế giới do chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19. Nhờ chủ 

động và quyết liệt phòng chống dịch của Chính phủ, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương, 

với 2,91%. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, các ngành trong nước đều không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực 

lên hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn 

Vingroup” hoặc “Tập đoàn”) đã nhanh chóng thích ứng, khẩn trương và linh hoạt trong quản trị cũng 

như các chiến lược kinh doanh, nhờ vậy Tập đoàn không chỉ hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi 

dịch bệnh mà còn thu được một số kết quả khả quan, cụ thể như trong phần báo cáo dưới đây. 

I. Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2020 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp 

nhất năm 2020 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam). 

1. Doanh thu thuần 

Năm 2020, Doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng, giảm 19.546 tỷ đồng (tương đương 15%) so với năm 

2019, chủ yếu do trong năm 2020, Tập đoàn không còn doanh thu từ hoạt động bán lẻ. 

- Doanh thu chuyển nhươṇg bất động sản tăng 12% từ 64.505 tỷ đồng lên 72.167 tỷ đồng năm 2020 do 

trong năm Tập đoàn tiến hành bàn giao nhiều tại các dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, 

Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Tỷ lệ lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng bất động sản 

năm 2020 đạt 39%. 

- Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 17.415 tỷ đồng, tăng mạnh 89% so với năm 2019 nhờ các mẫu xe và 

điện thoại thông minh được thị trường đón nhận nồng nhiệt. 

- Doanh thu cho thuê bất động sản thương mại năm 2020 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, đặc biệt là 

trong Quý II, tuy nhiên đã phục hồi đáng kể trong Quý III và Quý IV. Tính chung cả năm, Doanh thu 

cho thuê bất động sản thương mại giảm nhẹ 2% từ 6.792 tỷ đồng trong năm 2019 xuống 6.662 tỷ 

đồng. Trong năm 2020, Tập đoàn khai trương thêm một TTTM – Vincom Mega Mall Ocean Park tại 

Hà Nội, nâng tổng số TTTM vận hành hiện tại lên 80 TTTM với bốn mô hình khác nhau.  

- Doanh thu dic̣h vu ̣khách saṇ du lic̣h, vui chơi giải trí đaṭ 4.869 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 43% so 

với năm 2019 do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Quý II, dẫn tới giảm mạnh số lượng khách từ 

các thị trường nước ngoài. 
 

2. Lợi nhuận sau thuế 

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn giảm 41% từ 7.717 tỷ đồng năm 2019 xuống 4.546 tỷ đồng năm 2020. 
 

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế 

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2020 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) của Tập đoàn là 

21.214 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 10.134 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 3.607 

tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.696 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.777 tỷ đồng. 

- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2019 là 19.286 tỷ đồng, 

trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 8.527 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 3.679 tỷ đồng, thuế thu 

nhập cá nhân là 1.732 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.347 tỷ đồng. 
 

4. Thu nhập cho Cổ đông. 

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn 

bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của cổ đông Công ty mẹ là 5.465 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 

của năm 2020 là: 1.691 đồng. 
 

5.  Tình hình triển khai Dự án. 

Thế maṇh và cũng là lơị thế caṇh tranh của Tập đoàn chính là tiến độ triển khai và bàn giao dư ̣án. Các dư ̣
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án đã, đang, và se ̃đươc̣ bàn giao sớm hơn hoặc đúng tiến độ cam kết. Tập đoàn không ngừng phát huy chữ 

TỐC trong việc đẩy maṇh tiến độ thi công và chữ TÍN trong cam kết với nhà thầu và khách hàng. 
 

Ba Đại dự án Vinhomes đang triển khai sẽ tiếp tục đươc̣ Tập đoàn Vingroup và các nhà thầu có uy tín taị 

Việt Nam và thế giới thi công với tinh thần khẩn trương và chất lươṇg cao nhất. Năm 2020 cũng là năm 

Tập đoàn Vingroup bao gồm Vinhomes và các công ty con lập kỉ lục với 54.100 căn hộ, biệt thự và nhà 

phố thương mại được bàn giao, tính cả số căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lô lớn. 

Năm 2020 là năm Tập đoàn chính thức tham gia vào lĩnh vực Bất động sản công nghiệp đầy tiềm năng 

nhằm tạo thêm nguồn thu cũng như động lực tăng trưởng cho trong tương lai với việc thành lập Vinhomes 

IZ (“VHIZ”) – công ty con phụ trách Bất động sản công nghiệp. Các lợi thế sẵn có của Vinhomes về 

thương hiệu, năng lực quy hoạch tổng thể, tốc độ giải phóng mặt bằng cũng như đội ngũ chuyên gia dày 

dặn kinh nghiệm chắc chắn khiến nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn dự án của Vinhomes là điểm 

đến đầu tư an toàn. Khách hàng mục tiêu ban đầu sẽ là các đơn vị trong chuỗi cung ứng linh kiện ô tô, 

mục đích nhằm tạo ra một hệ sinh thái xung quanh VinFast cả về yếu tố sản xuất và địa lý. 
 

Trong năm 2020, Vincom Retail khai trương một TTTM tại Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, nâng tổng 

số TTTM toàn hệ thống lên 80 TTTM, hiện diện ở 43 tỉnh thành trên cả nước với tổng diện tích sàn xây 

dưṇg bán lẻ lên đến gần 1,7 triệu m2. 
 

Vinpearl tiếp tuc̣ đầu tư mở rộng các dư ̣án nghỉ dưỡng mới taị các vi ̣ trí du lic̣h chiến lươc̣ và các khách 

saṇ taị trung tâm các thành phố. Trong lĩnh vực Vui chơi giải trí, Vinpearl đang gấp rút hoàn thiện việc 

nâng cấp, xây dựng các hạng mục mới tại VinWonders Nha Trang để sớm khai trương trong thời gian tới. 
 

 

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Trong năm 2021, Tập đoàn Vingroup đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: 

Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ, tạo thế “kiềng ba chân” vững chãi. Tập đoàn duy trì mô 

hình P&L taị các công ty con, nhấn maṇh yêu cầu về hiệu quả và minh bac̣h và tiếp tuc̣ thúc đẩy triển khai 

nguyên tắc “5 Hóa” nhằm xây dưṇg bộ máy quản tri ̣ tinh goṇ, đa năng và linh hoaṭ. Cụ thể: 
 
 

- Về hoaṭ động kinh doanh: đa daṇg hóa các sản phẩm và dic̣h vu ̣của mỗi ngành doc̣, đặt muc̣ tiêu luôn 

đưa ra sản phẩm hấp dâñ và chất lươṇg nhất cho người tiêu dùng, qua đó đa daṇg hóa các nguồn thu và 

khuyến khích khách hàng thường xuyên sử duṇg dic̣h vu,̣ sản phẩm trong hệ sinh thái; áp duṇg công 

nghệ vào moị hoaṭ động nhằm bắt kip̣ xu hướng phát triển chung của thế giới; mở rộng hoạt động xuất 

khẩu sản phẩm công nghiệp ra nước ngoài. 

Cụ thể, trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, VinFast dự kiến ra mắt năm mẫu xe máy điện và ba 

mẫu xe ô tô thông minh VF e34, VF35 và VF36. Các mẫu xe mới giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị thế 

tại thị trường nội địa, đồng thời đưa VinFast bước ra thị trường quốc tế. Đối với mảng thiết bị thông 

minh, VinSmart sẽ tập trung phát triển các sản phẩm IoT và tính năng Infotainment cho ô tô VinFast và 

hệ sinh thái thông minh gồm ba mũi nhọn: thành phố thông minh, nhà thông minh và dịch vụ thông 

minh. Trong năm 2021, Vingroup tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ cho mục tiêu 

phát triển Tập đoàn theo hướng Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ. Bên cạnh các chương 

trình nghiên cứu công nghệ dài hạn, Vingroup đẩy mạnh ứng dụng các thành quả này vào các sản phẩm 

phục vụ thị trường. 
 

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes tiếp tục triển khai và bàn giao các dự án Đại đô thị, đẩy 

mạnh triển khai mô hình bán hàng đa kênh kết hợp giữa trực tuyến và truyền thống, đồng thời ra mắt 

hoạt động kinh doanh thứ cấp, hỗ trợ người mua nhà. Trong liñh vưc̣ Bất động sản bán lẻ, Vincom 

Retail tiếp tuc̣ cung cấp ra thị trường gần 100 nghìn m2 diện tích sàn bán lẻ, nâng tổng diện tích mặt sàn 

bán lẻ trên toàn hệ thống lên 1,8 triệu m2, giữ vững vi ̣ thế số một về số lươṇg TTTM, thi ̣ phần và chất 

lươṇg. Trong lĩnh vực Du lịch - Vui chơi giải trí, Vinpearl duy trì và phát triển thị trường nội địa trên 

đà phát triển của năm 2020 với mũi nhọn là kênh bán hàng trực tuyến và kênh doanh nghiệp, đồng thời 

phát triển, mở rộng các thị trường trọng điểm nước ngoài thông qua việc triển khai hoạt động 

marketing, truyền thông mạnh mẽ để chuẩn bị đón đầu cơ hội ngay khi mở lại các đường bay quốc tế. 
 

- Về nguồn vốn và đầu tư: triển khai nhiều hiǹh thức huy động vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều 

công cụ tài chính, kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mở mới và tối ưu hóa hiệu suất sử duṇg nguồn vốn để 

phuc̣ vu ̣chiến lươc̣ kinh doanh ngắn, trung và dài haṇ của Tập đoàn. 
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- Về quản tri ̣ nguồn lưc̣ và xây dưṇg văn hóa doanh nghiệp: phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, tận 

duṇg tối đa nguồn lãnh đaọ từ cán bộ xuất sắc taị cơ sở, xây dưṇg môi trường làm việc hiệu quả, công 

bằng và văn minh và tiếp tuc̣ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên. 
 

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: 

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 170.000 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 4.500 tỷ đồng. 
 

Trân trọng cảm ơn. 

 

   

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 
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Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội. 


