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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020  

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY 

Năm 2019, nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế 

giới (World Bank), kinh tế thế giới ước tính tăng trưởng 2,4%, giảm mạnh so với mức 3,0% năm 

2018 và mức thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế thế giới 2008.  

Trái ngược với bối cảnh nền kinh tế thế giới, năm vừa qua, Việt Nam lại có một năm phát triển 

ấn tượng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (“GSO”), tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 

7,02%, vượt mục tiêu 6,6% – 6,8% do Quốc hội đề ra, nhờ sự cải thiện ở hầu hết các mảng kinh tế. 

Trong đó, ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng 45%, tăng hơn 7,3% so với 2018, nhờ sự tăng trưởng ấn 

tượng của hoạt động bán buôn, bán lẻ và hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Bán buôn và 

bán lẻ tăng 8,82% so với năm 2018, là ngành có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực dịch 

vụ nhưng đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (0,96 điểm phần 

trăm). 

Bán lẻ vẫn luôn là lĩnh vực có tiềm năng và dư địa tăng trưởng lớn. Theo số liệu từ GSO, doanh 

thu bán lẻ Việt Nam từ 1990 đến nay luôn tăng trưởng. Doanh thu bán lẻ năm 2019 đạt khoảng 3,8 

triệu tỷ đồng, tương đương 161 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% so với năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 

5 năm vừa qua. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã tận dụng cơ hội tăng độ phủ sóng trên toàn 

quốc và hàng loạt các thương hiệu quốc tế đã chọn Việt Nam làm điểm đến, đón đầu xu hướng tiêu 

dùng của tầng lớp trung lưu. H&M và Zara và các thương hiệu hút khách của Inditex (Massimo Dutti, 

Stradivarius, Pull&Bear) đã vào Việt Nam lần lượt trong các năm 2016 và 2017. Tiếp bước thành 

công của các thương hiệu này, năm 2018 tiếp tục chứng kiến các tên tuổi lớn mở rộng như H&M mở 

rộng số điểm bán lên năm cửa hàng trên hệ thống Vincom, Zara mở thêm điểm thứ 2 tại Hà Nội, 

Superdry, CCOO.. và năm 2019 là Uniqlo, Decathlon, Cotton:On, Jaju, OVS, MLB, Haidilao... tọa 

lạc ở các TTTM lớn, góp phần đa dạng hóa các lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng. Bất động 

sản bán lẻ nói chung và TTTM nói riêng là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ các xu thế này. 

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Vincom 

Retail”) đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Kết quả vận hành của Vincom Retail năm 2019:  

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Vincom Retail đang quản lý và vận hành 79 TTTM, hiện 

diện tại 43 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Các TTTM Vincom Plaza kết hợp nhà phố Vincom 

Shophouse đã tạo thành trung tâm bán lẻ sôi động, mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí 

và ẩm thực hiện đại cho khách hàng. Năm 2019, hệ thống Vincom Retail đã chào đón hơn 225 triệu 

lượt khách hàng, tăng 40% so với năm 2018. Công ty đang là đối tác đồng hành phát triển đáng tin 
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cậy của hơn 1.000 thương hiệu bán lẻ nổi tiếng trong nước và quốc tế và đã tổ chức hơn 4.600 sự 

kiện trên toàn quốc, trở thành nơi kết nối cộng đồng tại mỗi địa phương. 

Năm 2019, Vincom Retail đã khởi động hành trình 160 ngày thay đổi và chinh phục trái tim 

khách hàng với chiến dịch “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim”. Văn hóa dịch vụ từ 

Trái Tim đã được xây dựng và trở thành chuẩn mực của dịch vụ khách hàng tại Vincom Retail. Hơn 

2.500 nhân viên Vincom Retail và 11.300 nhân viên gian hàng đã được đào tạo và trở thành đại sứ 

dịch vụ trái tim. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng chiến lược dịch vụ 2020, đưa Vincom Retail 

trở thành nơi lan tỏa nụ cười và niềm vui tới cộng đồng. 

Với những dấu ấn thành công được ghi nhận tại thị trường Việt Nam, Vincom Retail được vinh 

danh Top 10 thương hiệu giá trị nhất do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn. Đặc biệt, Vincom 

Center Landmark 81 đã trở thành trung tâm thương mại Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giải 

thưởng kép: Trung tâm thương mại tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Tốt nhất 

thế giới tại Giải thưởng Bất động sản thế giới International Property Awards 2019. 

 

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2019 (Theo số liệu Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)  

1. Doanh thu:  

Tổng Doanh thu năm 2019 đạt 9.259 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê bất động sản đầu 

tư và các dịch vụ liên quan đạt 7.017 tỷ đồng, Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 2.027 tỷ 

đồng và Doanh thu khác đạt 215 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên 

quan tăng 1.551 tỷ đồng, tương đương 27% so với năm 2018, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 

13 TTTM mới trong năm 2019 và vận hành ổn định các TTTM đã khai trương năm 2018. Do đó, Lãi 

hoạt động từ cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 29% lên 4.955 tỷ 

đồng năm 2019. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản năm 2019 chủ yếu đến từ việc bàn giao một 

số dự án shop-house như Cà Mau, Cao Lãnh, Cẩm Phả, Móng Cái, Dĩ An, Hòa Bình, Sa Đéc, v.v. 

2. Lợi nhuận sau thuế:  

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.852 tỷ đồng, tăng 18% so với mức thực hiện năm 2018. 

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:  

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 276 tỷ đồng năm 2018 lên 295 tỷ đồng năm 

2019. Trong năm 2019, tổng số tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước là 2.194 tỷ đồng. Công ty đã 

nộp tổng số 2.175 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. 

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020: 

Trong năm 2020, Vincom Retail đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí số một thị trường bất động 

sản bán lẻ hiện đại cả về số lượng, thị phần và chất lượng.  

Về sản phẩm, Vincom Retail phát triển đồng bộ bốn mô hình trung tâm thương mại (“TTTM”): 

Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vicom+, liên tục cải thiện sản phẩm để phù 

hợp với thị hiếu của khách hàng và thị trường.  

Bên cạnh các mô hình trên, năm 2020 Vincom cho thuê và vận hành mô hình kinh doanh mới 

du lịch bán lẻ, với sản phẩm nổi bật là Grand World Phú Quốc. Đây sẽ là điểm đến vui chơi mua sắm 

trải nghiệm lý tưởng, là nơi giao thoa tinh hoa văn hóa của nhiều đất nước trên thế giới Du khách sẽ 

được tận hưởng thiên đường đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm từ văn hóa Đông Dương 
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Indochine, đến văn hóa Trung Hoa Shanghai, hay văn hóa Tây Âu hiện đại nhưng vẫn cổ kính của 

Mallorca. 

Về chiến lược Marketing, Vincom Retail tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quy mô, đa dạng. 

Các chiến dịch Marketing được quy hoạch theo các đối tượng khách hàng mục tiêu với: bốn chiến 

dịch lớn gắn với các mùa lễ hội quan trọng trong năm – Tết Nguyên Đán, Quốc tế Thiếu Nhi, Trung 

Thu, Giáng Sinh; các chiến dịch ưu đãi, kích cầu mua sắm lớn, các chương trình gắn liền với phụ nữ 

hay hoạt động vào dịp ngày lễ lớn trong năm được đan xen vào các tháng còn lại của năm. Ý tưởng 

“Trái tim Việt Nam – Tự hào Việt Nam” được chọn là thông điệp xuyên suốt các chiến dịch 

Marketing trong năm 2020.  

Để hỗ trợ khách thuê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vincom Retail chủ động đưa ra các 

phương án phòng chống dịch, hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng TTTM trên toàn hệ thống. Đồng 

thời, Công ty kết nối với nhà bán lẻ trong các TTTM với các nền tảng kinh doanh trực tuyến và giao 

hàng như VinID, Grab, Now… tăng cường các kênh bán hàng, phục vụ khách mua sắm tốt nhất. Đó 

không chỉ là sự chia sẻ khó khăn mà, qua chương trình, Vincom sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp 

bán lẻ tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm, góp phần đưa nhịp sống năng động trở lại thị 

trường. Nhằm mang lại môi trường mua sắm tiện nghi và an toàn cho khách hàng, Vincom tăng 

cường các biện pháp phòng dịch như duy trì kiểm soát thân nhiệt người vào TTTM; vệ sinh bề mặt 

các khu vực công cộng với dung dịch sát khuẩn hai tiếng/lần; bố trí bảo vệ đeo găng tay, khẩu trang 

mở cửa và bấm thang máy cho khách... Đây là những biện pháp chủ động đã được Vincom tiên phong 

triển khai ngay từ những ngày đầu của dịch Covid-19, với mục đích đảm bảo không gian mua sắm 

an tâm cho người tiêu dùng.  

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Vincom Retail trình Đại 

hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt 

Nam, như sau: 

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 9.900 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. 

 

Kính trình Đại hội xem xét, 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu VP Công ty. 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

TRẦN MAI HOA 

 

Ghi chú:  

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại 

hội. 


