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KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2022

Tỷ trọng các mảng 
(vòng trong Q1/2021; vòng ngoài Q1/2022)

Xây dựng

Khai thác đá

Thương mại 

Xuất khẩu lao 
động

Doanh thu quý 1/2022 đạt 525 tỷ đồng, giảm 35,7%  
so với quý 1 năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 
quý 1/2022 đạt 124 tỷ đồng, tăng tương đương 
60,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Kế hoạch 2022

Thực hiện Q1/2022

Tỷ lệ hoàn thành

Tình hình thực hiện so với kế hoạch Kết quả kinh doanh so với cùng kỳ

 

Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế

Q1/2021 Q1/2022

DOANH THU
QUÝ 1/2022 ĐẠT GẦN 525 GIẢM TƯƠNG ĐƯƠNG

SO VỚI QUÝ 1 NĂM 2021 %35,7Tỷ
đồng

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ
QUÝ 1/2022 ĐẠT GẦN 124 TĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG

SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021 %60,7Tỷ
đồng
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MẢNG XÂY LẮP MẢNG KHAI THÁC ĐÁ

Trong Quý 1/2022, doanh thu đạt 387 tỷ đồng. Lợi nhuận 
sau thuế quý 1/2022, mảng xây lắp đạt 38 tỷ đồng, tăng 
trưởng 38,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu & lợi nhuận chính đến từ các dự án lớn như 
Malibu Hội An, Hội An Do'r, King Crown Infinity và các dự 
án Năng lượng mặt trời áp mái. 

Năm 2022, dự kiến doanh thu mảng xây lắp đạt 3.700 tỷ 
đồng, LNTT đạt 507 tỷ đồng, tăng tương ứng lần lượt 
45,9% và 156 % so với năm 2021.

Q1/2022 mảng khai thác đá đóng góp 124 tỷ đồng doanh 
thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 đạt 13 tỷ 
đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ các công trình trọng 
điểm ở ĐBSCL. 

Năm 2022, dự kiến doanh thu mảng khai thác đá đạt 633 
tỷ đồng tăng 14% so với năm 2021, LNTT đạt 60 tỷ đồng.

TRACODI LABOUR TRACODI TRADING

Doanh thu quý 1/2022 mảng Xuất khẩu lao động đạt 2.6 
tỷ đồng. 

Năm 2021, Tracodi Labour đã đưa được 194 lao động 
sang Nhật Bản. Năm 2022, công ty dự kiến sẽ đưa 570 lao 
động sang các nước sau khi tình hình bệnh dịch đã 
giảm bớt.

Năm 2022, dự kiến doanh thu mảng XKLĐ đạt 12,4 tỷ 
đồng, LNTT đạt 641 triệu đồng.

Doanh thu quý 01/2022 mảng thương mại đạt 11,4 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng tăng trưởng gần 
9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, dự kiến doanh thu mảng thương mại đạt 85,6 
tỷ đồng, LNTT đạt 32 tỷ đồng, tăng tương ứng lần lượt gần 
584% và 92,7% so với năm 2021. Doanh thu chủ yếu đến 
từ việc mua sắm cho các dự án lớn đang triển khai.
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Quý 1/2021

Quý 1/2022

Tăng trưởng

Quý 1 năm 2022, mảng xây dựng đạt 387 tỷ đồng doanh thu, đạt 10,5% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 
tỷ đồng, đạt 9,4% lợi nhuận theo kế hoạch năm 2022. Mảng khai thác đá đạt 124 tỷ đồng doanh thu, đạt 19,6% so với 
kế hoạch năm 2022 là 633 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm 2022. Mảng Xuất khẩu 
lao động đạt 2,6 tỷ đồng doanh thu tương ứng 20,8% so với kế hoạch năm 2022 và mảng thương mại đạt 11,4 tỷ đồng 
doanh thu, đạt 13,4% kế hoạch năm 2022. 

Năm 2022, TCD dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 4.431 tỷ đồng, LNTT 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 42,39% và 68% so với 
năm 2021.

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Quý 1/2021

Quý 1/2022

Tăng trưởng

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Quý 1/2021

Quý 1/2022

Tăng trưởng
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Tăng trưởng

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế
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TRONG QUÝ 1/2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

TCD LẦN THỨ 5 LIÊN TIẾP VÀO TOP 500 
DN LỚN NHẤT VN 

Tracodi lần thứ 5 liên tiếp vinh danh vào Top 500 doanh nghiệp lớn 
nhất Việt Nam. TRACODI đạt tốc độ tăng trưởng tốt và đáp ứng các 
chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, số lượng người lao 
động, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông. Ngoài ra, các tiêu chí 
khác như đóng góp cho ngân sách Nhà nước, môi trường làm việc, 
trách nhiệm xã hội... đều được VNR500 ghi nhận.

PHỐI HỢP CÙNG LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC 
TRĂNG LẬP QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐƯỜNG 
TỈNH 935C 

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng BCG và TCD thống nhất lập 
quy hoạch đầu tư Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc - 
Nam tỉnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 935C) tổng mức đầu tư theo quy 
mô hoàn chỉnh là 3.514 tỉ đồng.

BCG ĐỀ XUẤT LÀM KHU ĐÔ THỊ, DU LỊCH 
QUY MÔ 546 HA 

Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đề xuất làm Khu phức hợp đô thị, 
du lịch nghỉ dưỡng The Coral, với quy mô diện tích 546 ha, quy mô 
dân số 40.000 người, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng tại thị xã 
Quảng Yên, Quảng Ninh.

TCD THAM GIA GÓI THẦU ĐƯỜNG LĂN 
SÂN BAY PHAN THIẾT 

Tracodi (TCD) tham gia gói thầu thi công đường lăn sân bay Phan 
Thiết với tổng giá trị hợp đồng 406 tỷ đồng.

CỔ PHIẾU TỶ LỆ 1:1

Tracodi (TCD) tiếp tục phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn đầu 
tư vào hạ tầng Sau đợt phát hành năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, 
Công ty đang triển khai phát hành riêng lẻ cho các tổ chức đầu tư 
với quy mô 500 tỷ đồng, giá 20.000 đồng/cổ phần. 
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TRACODI CÙNG TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THÔNG QUA QUỸ
BCG FOUNDATION ĐÓNG GÓP VÀO CỘNG ĐỒNG

Trao 100 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP 
Thủ Đức. Thông qua chương trình sẽ góp phần nhỏ vào công tác 
phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM và phần nào san sẻ khó 
khăn với các hộ nghèo, mang mùa xuân ấm áp đến với những 
hoàn cảnh thiếu may mắn trong xã hội.

Từ ngày 20/01 đến 27/01, BCG Foundation đã trao hơn 4.000 phần 
quà Tết với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng đến các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Cà Mau, Long An, Vĩnh Long, 
Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Định và TP.HCM.

Ủng hộ 160.000 viên thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị 
Covid-19 đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà - tiếp nhận ủng hộ và 
chuyển giao vật tư y tế  từ phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19

Nhằm chung tay cùng chính phủ trong công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, BCG Foundation đã hỗ trợ thuốc điều trị, kháng 
virus SARS-CoV-2 cho các tỉnh như Điện Biên (60.000 viên), Quản 
Ngãi (60.000 viên), Quảng Nam (60.000 viên), Sóc Trăng (40.000 
viên).

Từ 26/1 - 28/1 các thành viên BCG Foundation đã rong ruổi trên các 
tuyến đường và gửi gần 1000 phần quà quà gồm bánh, sữa và các 
thực phẩm khô cho những hoàn cảnh kém may mắn, những người 
vô gia cư, lang thang, khó khăn và bất hạnh trên những tuyến 
đường tại Tp. HCM với mong muốn mang lại chút ấm áp cho họ khi 
tết đã cận kề. 
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DỰ ÁN XÂY DỰNG

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

Dự án Hoian d’Or giá trị hợp đồng giai đoạn 1 khoảng 
529,6 tỷ đồng với tổng diện tích lên đến 24,5 ha. Dự 
án chính thức được khởi công tháng 4/2021, hiện 
đang thi công đạt 90% sản lượng phần thân (kết 
cấu) của 202 căn shophouse, và đã xong khoảng 
70% hạ tầng kỹ thuật nội khu, trung bình có tổng số từ 
500 đến 700 công nhân làm 3 ca liên tục ngày và 
đêm để đảm bảo tiến độ và dự kiến hoàn thành vào 
năm 2023 sắp tới.

Dự án Amor Riverside Villas tọa lạc tại Bình Chánh, 
TPHCM với giá trị hợp đồng 240 tỷ đồng, bao gồm 33 
căn villa cao cấp có tổng diện tích xây dựng 1,58ha. 
Được khởi công vào ngày 03/08/2020, hiện đang thi 
công nhà mẫu và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật nội 
khu. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Dự án KingCrown Infinity Thủ Đức (30 tầng nổi và 5 
tầng hầm) thuộc Khu phức hợp căn hộ kết hợp 
thương mại, dịch vụ, văn phòng mang tổng diện tích 
1,2 ha và bắt đầu thi công vào ngày 21/11/2020. Với 
tổng giá trị hợp đồng đạt 3.113,3 tỷ đồng, đây là dự án 
cao tầng với 5 tầng hầm có yêu cầu cao về kỹ thuật 
thi công cũng như tiến độ. Hiện đã thi công đạt 100% 
công tác sàn tầng 1 và đang triển khai công tác đào 
đất Hầm B1 được 70%, công trường hiện đang làm 
việc 3 ca liên tục 24h/7 để đảm bảo tiến độ chủ đầu 
tư giao.

Casa Marina Resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại 
đảo Ghềnh Ráng - Quy Nhơn với tổng giá trị hợp 
đồng 1.600,7 tỷ đồng, được tiến hành thi công vào 
ngày 19/09/2019 trên diện tích 12 ha. Hiện dự án đã 
làm xong nhà mẫu và đang thi công hạ tầng kỹ 
thuật giai đoạn 1 và dự kiến đi vào hoạt động vào 
khoảng Q3 năm 2023.

Casa Marina Mũi Né gồm 35 căn biệt thự và 700 căn 
hộ condotel với giá trị hợp đồng giai đoạn 1 ghi nhận 
177,2 tỷ đồng. Được bắt đầu thi công vào ngày 
10/08/2020 đến nay Hoàn tất 100% hạ tầng kỹ thuật và 
nhà mẫu, bắt đầu triển khai cảnh quan tổng thể kế 
hoạch hoàn thành cuối tháng 08/2022. Dự kiến tiến độ 
hoàn thành tổng thể cả dự án trong năm 2023.

Malibu Hội An gồm 96 biệt thự, 675 căn hộ nghỉ 
dưỡng và khu thương mại tại Khối phố Hà My Đông 
B, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, Quảng Nam với giá trị 
hợp đồng 2.338 tỷ đồng. dự án hiện hoàn tất phần 
thô 100%; 50% hoàn thiện khu căn hộ và khu thương 
mại; 88% phần thô khu biệt thự; cơ bản hoàn thành 
phần bê tông cốt thép hạ tầng nội khu; 100% các 
khu vực nhà mẫu. Dự kiến hoàn thành tổng thể cả 
dự án trong năm 2022, dự kiến đi vào hoạt động 
khối Condotel vào khoảng Q3 năm 2022, khối Villas 
vào Q1 năm 2023
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DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ
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B. NHÀ MÁY

STT DỰ ÁN CÔNG SUẤT (MWH) TÌNH TRẠNGTỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(VAT) – TỶ ĐỒNG

Đia chỉ:
89 CMT8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: +84 28 38330314

Fax: +84 8 28 38330317

Email:  ir@tracodi.com.vn

Website:  www.tracodi.com.vn

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 
TRACODI

“Đại dịch covid-19 bùng phát mạnh và đối mặt với 
nhiều khó khăn trong tâm dịch TP.HCM, song 
Tracodi vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh ở mức cao nhất và về đích.”

Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm tăng tốc, đột 
phá và khẳng định vị thế của Tracodi trên thị 
trường việt nam” TCD dự kiến đạt doanh thu hợp 
nhất 4.431 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế hợp 
nhất hơn 507,4 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 
42,39% và 51% so với kế hoạch trước. Đây là mức 
tăng trưởng lợi nhuận rất cao trên nền kết quả 
đạt được năm 2021 ấn tượng.

“Tỷ lệ tăng trưởng 15% về doanh thu và 12% về lợi 
nhuận sau thuế sẽ được duy trì trong giai đoạn 
2022-2025.”
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