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THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát   

 Quá trình hình thành và phát triển  

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh   

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

 Định hướng phát triển  

 Rủi ro 
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Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

Tên giao dịch : TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : TIP 

Giấy CNĐKDN số : 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/01/2008 và 

thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015 

Vốn điều lệ : 260.031.430.000 VND 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu  : 260.031.430.000 VND 

Địa chỉ : KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Số điện thoại : (061) 3512 063 

Số fax : (061) 3512 479 

Website : www.tinnghiaip.com.vn  

Email : tip@tinnghiaip.com.vn  

Mã cổ phiếu : TIP 

Logo :                                  

  

http://www.tinnghiaip.com.vn/
mailto:tip@tinnghiaip.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

 

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa tiền thân là 

Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu Công nghiệp Tam 

Phước, được thành lập căn cứ trên Quyết định số 

129/2002/QĐCT ngày 23/05/2002 của Tổng Công ty 

Tín Nghĩa. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, TIP đã và 

đang khẳng định được vị thế cũng như uy tín của mình 

trong hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. 

Bằng chứng là đã có hơn 54 nhà đầu tư đang 

thuê đất trực tiếp tại KCN với vốn đăng ký 

hơn 540 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 

22.000 lao động, lấp đầy 100% diện tích đất 

cho thuê trong KCN. Các mốc sự kiện quan 

trọng ghi dấu chặng đường vươn tầm phát 

triển của TIP như sau:  

 

24/09/2007 

Quyết định số 222 – 

CV/TU của Tỉnh ủy 

Đồng Nai V/v phê 

duyệt phương án và 

chuyển Xí nghiệp 

Dịch vụ và Phát triển 

KCN Tam Phước 

thành Công ty Cổ 

phần 

 

08/01/2008 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lần đầu với vốn 

điều lệ 173.354.320.000 

đồng 

 

15/05/2010 

Đăng ký thay đổi 

giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

lần hai (02)  

23/05/2002 

Xí nghiệp Dịch vụ và 

Phát triển Khu công 

nghiệp Tam Phước, 

được Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Tín 

Nghĩa thành lập theo 

Quyết định số 

129/2002/QĐCT 
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15/01/2015 

Đăng ký thay 

đổi giấy chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh lần 

năm 

 

04/12/2015 

Đăng ký thay đổi 

giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

lần sáu về thay đổi 

vốn điều lệ thành 

260.031.430.000 

đồng 

 

06/06/2013 

Đăng ký thay 

đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh lần 

bốn (04) 

 

10/08/2011 

Đăng ký thay 

đổi giấy chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh lần 

ba (03) 

09/03/2016 

Ngày 09/03/2016 

được Sở Giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ 

Chí Minh cấp Quyết 

định niêm yết và 

chính thức giao dịch 

26.003.143 cổ phiếu 

trên thị trường 

chứng khoán vào 

ngày 06/06/2016 
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

STT Nơi cấp Thành tích Ngày cấp Ghi chú 

1 UBND Tỉnh Đồng Nai 

Danh hiệu “Doanh nghiệp đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt 

động xản xuất kinh doanh từ năm 

2013-2015 góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Đồng Nai” 

06/10/2016 

Quyết định số 

3238/QĐ – 

UBND ngày 

06/10/2016 

2 UBND Tỉnh Đồng Nai 

Tập thể lao động xuất sắc đã có 

thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua yêu nước năm 2015 

01/04/2016 

Quyết định số 

1016/QĐ – 

UBND ngày 

01/04/2016 

3 
BCH Công đoàn Công 

thương Việt Nam 

Bằng khen “Đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua lao 

động giỏi và xây dựng tổ chức 

công đòan vững mạnh năm 2015”  

04/01/2016 

QĐ số 02/QĐ-

CĐCT ngày 

04/01/2016. 

4 
Giám đốc cảnh sát 

PCCC tỉnh Đồng Nai 

Giấy khen đã đạt thành tích xuất 

sắc trong phòng trào toàn dân 

PCCC  

19/4/2016 

QĐ số 174/QĐ-

CSPCCC-CT 

ngày 19/4/2016 

5 UBND Tỉnh Đồng Nai 

Tập thể lao động xuất sắc vì đã có 

thành tích xuất sắc trong phong 

trào yêu nước năm 2013 

11/04/2014 

Quyết định số 

1015/QĐ – 

UBND ngày 

11/04/2014 

6 
BCH Công đoàn Công 

thương Việt Nam 

Bằng khen “Đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua lao 

động giỏi và xây dựng tổ chức 

công đòan vững mạnh năm 2013”  

01/01/2014 

QĐ số 02/QĐ-

CĐCT ngày 

01/01/2014 

7 UBND Tỉnh Đồng Nai 
Công nhận Hạng I KCN Tam 

Phước 
09/01/2013 

Quyết định số 

93/QĐ – UBND 

ngày 09/01/2013 

8 UBND Tỉnh Đồng Nai 

Bằng khen Công ty có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước từ năm 2011 - 2012 

09/04/2013 

Quyết định số 

1025/QĐ – 

UBND ngày 

09/04/2013 

9 UBND Tỉnh Đồng Nai 

Bằng khen Công ty đã có thành 

tích tốt trong hoạt động SXKD từ 

năm 2010 – 2012 góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Đồng Nai 

07/10/2013 

Quyết định số 

3190/QĐ – 

UBNDT ngày 

07/10/2013 

10 Thủ tướng Chính phủ 

Bằng khen Công ty đã có thành 

tích trong công tác từ năm 2009-

2011, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc 

24/09/2012 

QĐ số 

1365/QĐ-TTg 

ngày 24/09/2012 

11 UBND tỉnh Đồng Nai Cờ thi đua xuất sắc 15/03/2012 

Quyết định số 

707/QĐ-UBND 

ngày 15/03/2012 
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STT Nơi cấp Thành tích Ngày cấp Ghi chú 

12 UBND tỉnh Đồng Nai 

Bằng khen Công ty đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua “Xây dựng quan hệ lao động 

lành mạnh trong doanh nghiệp” 

năm 2011 

04/04/2012 

QĐ số 946/QĐ-

UBND ngày 

04/04/2012 

13 
BCH Công đoàn Công 

thương Việt Nam 

Bằng khen “Đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua lao 

động giỏi và xây dựng tổ chức 

công đòan vững mạnh năm 2011” 

23/12/2011 

Quyết định số 

289/QĐ-CĐCT 

ngày 23/12/2011 

14 UBND tỉnh Đồng Nai 
Bằng khen “Tập thể lao động xuất 

sắc năm 2010” 
29/03/2011 

QĐ 823/QĐ-

UBND ngày 

29/03/2011 

15 UBND tỉnh Đồng Nai 

Chứng nhận “Công ty điển hình 

tiên tiến trong phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2005-2010” 

30/08/2010 

Quyết định số 

2220/QĐ-

UBND ngày 

30/08/2010 

16 UBND tỉnh Đồng Nai 
Tập thể LĐSX và cờ thi đua xuất 

sắc năm 2009 
21/04/2010 

Quyết định số 

966/QĐ-UBND 

ngày 21/04/2010 

17 
Cục trưởng cục thuế 

Đồng Nai 

Cty đã có thành tích chấp hành tốt 

các chính sách thuế 2009 
20/05/2010 

Quyết định số 

206/QĐCT ngày 

20/05/2010 

18 UBND tỉnh Đồng Nai 
Bằng khen “Tập thể LĐSX nhiệm 

vụ năm 2006” 
03/05/2007 

Quyết định số 

1123/QĐ.UBT 

ngày 03/05/2007 

19 

Công đoàn Thương 

mại & Du lịch Việt 

Nam 

Bằng khen Công ty “Đạt thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua lao động giỏi và xây dựng tổ 

chức công đoàn vững mạnh năm 

2006” 

16/01/2007 

Quyết định 

25/QĐ-CĐCT 

ngày 16/01/2007 

20 UBND tỉnh Đồng Nai 
Bằng khen “Tập thể LĐSX nhiệm 

vụ năm 2005” 
10/08/2006 

Quyết định số 

7723/QĐ.UBT 

ngày 10/08/2006 

21 

BCH Công đoàn 

Ngành Công Thương 

Đồng Nai 

Đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua lao động giỏi 

và xây dựng tổ chức công đoàn 

vững mạnh 

Liên tục từ 

năm 2006-

2015 

 

22 UBND tỉnh Đồng Nai 
Tập thể lao động hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Liên tục từ 

năm 2005-

2015 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

   

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH   

Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

 Đầu tư xây dựng khu công nghiệp và khu dân cư. 

 Xử lý chất thải.  

 Dịch vụ tư vấn về môi trường (tư vấn, lập báo cáo giám sát và đánh giá tác động môi trường).  

 Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư.  

 Kinh doanh bất động sản.  

 Kinh doanh nước sạch.  

 Sản xuất nước uống đóng chai.  

 Mua bán cây xanh, cây kiểng. 

 Mua bán phế liệu (trừ các chất thải thải theo danh mục tại Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 

26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không chứa phế liệu tại trụ sở).  

 Mua bán, chế biến than đá các lọai. Mua bán vật liệu xây dựng, hóa chất (riêng hóa chất phải thực 

hiện theo thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp). 

 Thi công, lắp đặt hệ thống điện dân dụng – công nghiệp, hệ thống chiếu sáng công cộng. 
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  ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC 

Trong  các năm qua, Công ty đã thu hút được hơn 54 nhà đầu tư thuê đất trực tiếp tại KCN, lấp đầy 

100% diện tích đất cho thuê, trong đó có thể kể đến một số đối tác tiêu biểu như:  

 

 

 

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH  

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại 

tỉnh Đồng Nai. 

STT Tên công ty Quốc gia đầu tư Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh 

1 
CÔNG TY GỖ  

LEEFU 
Đài Loan 

Đường số 3, KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 

Đồ gỗ - Sản xuất và kinh 

doanh 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

JOHNSON WOOD 
Đài Loan 

Đường số 3, KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 

Đồ gỗ - Sản xuất và kinh 

doanh 

3 
CÔNG TY TNHH 

HOMEVOYAGE 
Đài Loan 

Đường số 2, KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 

Đồ gỗ - Sản xuất và kinh 

doanh 

4 

CÔNG TY TNHH 

TIMBER 

INDUSTRIES 

TQ - ĐL 
Đường số 6, KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 

Đồ gỗ - Sản xuất và kinh 

doanh 

5 
CÔNG TY CP THỰC 

PHẦM AVA 
Nhật 

Đường số 3, KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 
Chế biến thực phẩm 

6 
CÔNG TY CP 

KOTOP VINA 
Hàn Quốc 

Đường số 9,KCN Tam Phước, 

Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam 

Công nghiệp may mặc, 

giày da 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,  

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa hoạt động dưới hình thức mô hình quản trị sau: 

 Đại hội đồng cổ đông; 

 Hội đồng quản trị (05 người) gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch và các TV HĐQT; 

 Ban Kiểm Soát (03 người – Trưởng ban và TV BKS); 

 Ban điều hành công ty bao gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 

 Các phòng chức năng chuyên môn: phòng Kế toán – Tài vụ; phòng Hành chính – 

Nhân sự, phòng Môi trường; phòng Kinh doanh - Hạ tầng. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

(BAN ĐIỀU HÀNH) 

PHÒNG KẾ 

TOÁN –  

TÀI VỤ 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH – 

NHÂN SỰ 

PHÒNG MÔI 

TRƯỜNG  

PHÒNG 

KINH 

DOANH – 

HẠ TẦNG 

BAN KIỂM SOÁT 
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT  

CÔNG TY CON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Công ty Cổ phần Tín Khải 

 Địa chỉ: Số 1631D, Tổ 12, Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.  

  Vốn điều lệ đăng ký: 100.000.000.000 đồng 

 Vốn góp của TIP: 82.300.000.000 đồng  

 Tỷ lệ cổ phiếu TIP đang nắm giữ: 82,38% VĐL 

 Lĩnh vực SXKD chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ thầng khu dân cư, khu công nghiệp, kinh doanh 

nhà ở và nhà xưởng cho thuê. 

 

CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 

STT Tên công ty Vốn góp % Vốn điều lệ 

1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa  1.200.000.000 24,00% 

2 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân 40.000.000.000 40,00% 

3 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh 22.800.000.000 18,97% 

4 Công ty Cổ phần bất động sản Thống Nhất 11.445.000.000 16,35% 

5 Công ty Cổ phần đầu tư KCN Tín Nghĩa 3.000.000.000 1% 

CỘNG 78.445.000.000 - 

 

CÔNG TY CON 
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CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa 

 Địa chỉ: Số 12C, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 Vốn điều lệ đăng ký  : 5.000.000.000 đồng 

 Vốn điều lệ thực góp  : 5.000.000.000 đồng 

 Vốn góp của TIP  : 1.200.000.000 đông 

 Tỷ lệ CP TIP đang nắm giữ : 24% VĐL 

 Lĩnh vực SXKD chính: Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. 

 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân 

 Trụ sở chính: 96 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 Vốn điều lệ đăng ký  : 100.000.000.000 đồng 

 Vốn điều lệ thực góp  :   98.475.209.425 đồng 

 Vốn góp của TIP   : 40.000.000.000 đông 

 Tỷ lệ CP TIP đang nắm giữ : 40% VĐL 

 Lĩnh vực SXKD chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà các loại, kinh doanh bất động sản. 

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh 

 Địa chỉ: KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 Vốn điều lệ đăng ký : 120.000.000.000 đồng. 

 Vốn điều lệ thực góp : 120.000.000.000 đồng. 

 Vốn góp của TIP :   22.800.000.000 đồng. 

 Tỷ lệ CP TIP đang nắm giữ : 18,97%. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu khu công nghiệp và nhà xưởng cho thuê. 
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 Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất 

 Trụ sở chính: 95A, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 Vốn điều lệ đăng ký : 70.000.000.000 đồng. 

 Vốn điều lệ thực góp : 70.000.000.000 đồng. 

 Vốn góp của TIP : 11.445.000.000 đồng. 

 Tỷ lệ CP TIP đang nắm giữ : 16,35%. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh và khai thác quản lý chợ. Đầu tư 

xây dựng hạ KDC và KCN 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 Trụ sở chính: 25B, xã Hiệp Phước, KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

 Vốn điều lệ đăng ký : 300.000.000.000 đồng. 

 Vốn điều lệ thực góp :    5.000.000.000 đồng. 

 Vốn góp của TIP :    3.000.000.000 đồng. 

 Tỷ lệ CP TIP đang nắm giữ : 01,00%. 

 Lĩnh vực SXKD chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu khu công nghiệp và nhà xưởng 

cho thuê. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

 Phát triển ổn định, bền vững lĩnh vực ngành nghề kinh 

doanh chính của Công ty, tăng cường duy tu bảo dưỡng 

hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp. 

 Chăm sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng 

trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. 

 Chấp hành tốt các chính sách, pháp luật, tích lũy và tăng 

trưởng vốn, cải thiện, nâng cao đời sống người lao động, 

đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN  

Để tiếp bước chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, 

mục tiêu chiến lược được đề ra như sau:  

 Đầu tư phát triển những dự án mới về KCN, cụm công 

nghiệp, các khu dân cư và xây dựng văn phòng, kho cho 

thuê; 

 Tái cấu trúc các hoạt động để đảm bảo tài chính luôn được 

cân đối, bảo toàn và phát triển vốn; 

 Đảm bảo nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh trong giai 

đoạn hội nhập khu vực và quốc tế thời gian tới; 

 Đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động; 

 Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG  

 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đặc biệt 

quan tâm, luôn chấp hành tốt và có những hành động 

thiết thực với vấn đề môi trường, xã hội và cộng đồng. 

 Hoàn thiện chế độ lương thưởng, thù lao, chính sách 

xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán 

bộ công nhân viên của Công ty. Khuyến khích sự tham 

gia của tất cả cá nhân vào các hoạt động tình nguyện 

cũng như định hướng, thúc đẩy tư duy hướng tới phát 

triển bền vững. 

CAM KẾT THỰC HIỆN 

 Tuân thủ luật Bảo vệ Môi trường và các yêu cầu khác 

liên quan đến các tác động môi trường của Công ty.  

 Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng 

nước thải của các Doanh nghiệp vào hệ thống nước 

thải chung của KCN, đảm bảo tuân thủ đúng tiêu 

chuẩn quy định về bảo vệ môi trường trong KCN. 

 Đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 

3 bằng công nghệ tiên tiến nhất của Châu Âu, nâng 

tổng công suất xử lý lên 7000 m3 /ngày đêm nhằm đáp 

ứng nhu cầu đầu tư mở rộng của các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp. 
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RỦI RO PHÁP LUẬT 

Công ty là một pháp nhân được thành lập tại Việt Nam, hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần và cùng với 

đặc điểm về ngành nghề nên chịu sự chi phối của các văn bản pháp luật như Luật doanh nghiệp, Luật Tài nguyên 

môi trường, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật kiểm toán, Luật Bất động 

sản, và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Để đáp ứng lộ trình hội nhập toàn cầu và những thay đổi của nền kinh tế, hệ thống văn bản pháp luật của Việt 

Nam đang ở giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa là những thách thức trước 

sự cạnh tranh của một sân chơi mở rộng. 

Hơn 10 năm hoạt động đã mang lại cho Khu Công nghiệp Tam Phước một vị thế vững mạnh trong ngành và lợi 

thế cạnh tranh tốt về sản phẩm dịch vụ. Thêm vào đó, Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn luôn nghiên cứu 

kỹ các vấn đề pháp lý nhằm đảm bảo các hoạt động cũng như định hướng, chiến lược phát triển của công ty tuân 

thủ đúng quy định có liên quan. 

 

CÁC RỦI RO  
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RỦI RO MÔI TRƯỜNG  

Với lĩnh vực đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các KCN thì ý thức bảo vệ môi 

trường là đã được Công ty đặt lên hàng đầu. TIP đã đầu tư xây dựng hoàn thiệt trạm xử lý nước thải tập trung tại 

KCN Tam Phước với tổng công suất thiết kế là 7.000m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý giai đoạn 1 công suất 1.500 

m3/ngày/đêm được đưa vào vận hành ổn định từ ngày 05/06/2007, hoạt động theo công nghệ Unitank 1 bậc hiếu 

khí thế hệ thứ 3 của Bỉ, với các thiết bị nhập từ Châu Âu. Hệ thống xử lý giai đoạn 2 công suất 1.500 m3/ngày 

đêm được đưa vào vận hành ổn định từ tháng 02/2010, xây dựng theo công nghệ C-Tech, với các thiết bị đáp 

ứng theo tiêu chuẩn TCVN 6151, BS3505, JIS K 6741 và các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan khác. Hệ thống xử 

lý nước thải giai đoạn 3 công suất 4.000m3/ngày đêm được đưa vào vận hành ổn định từ tháng 9/2013, xây dựng 

theo công nghệ SBR. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011, cột A theo quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành. 

RỦI RO CẠNH TRANH 

Có thể thấy rằng, trong những năm gần đây các khu công 

nghiệp liên tục được thành lập. Các chính sách thu hút đầu 

tư nước ngoài, khuyến khích đầu tư trong nước, sự hoàn 

thiện dần của cơ chế, chính sách đối với Khu công nghiệp 

đã tạo nền tảng cho sự phát triển này. Đây vừa là cơ hội, vừa 

là thách thức cho các công ty hoạt động trong ngành như 

TIP. Nhận biết được xu thế này, Công ty đã tăng cường chất 

lượng các dịch vụ hạ tầng đi kèm, áp dụng các chính sách 

thanh toán hợp lý cho khách hàng, đồng thời với diện tích 

đất công nghiệp cho thuê được lấp đầy 100% và những cam 

kết dài hạn, TIP đã giảm thiểu được rủi ro này khá tốt. 

RỦI RO KHÁC 

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, 

thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, … đều ảnh 

hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, cụ thể là ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng cũng như 

gây thiệt hại đến các công trình. Để hạn 

chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra, 

Công ty luôn tham gia đóng phí bảo 

hiểm cho người lao động và tài sản tại 

các tổ chức bảo hiểm uy tín. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

 

 

 

 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

  Tình hình hoạt động đầu tư 

  Tình hình tài chính 

  Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 

  Báo cáo tác động môi trường và xã hội của công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Năm 2016, doanh thu thuần 

giảm nhẹ 1,13% so với năm 

2015, đạt mức 192,6 tỷ đồng, 

mặc dù vậy nhưng các hoạt 

động kinh doanh của Công ty 

đều diễn ra tốt, hầu hết đều đạt 

kế hoạch đã đề ra. Doanh thu 

hoạt động tài chính giảm 

73,69%, đạt 9,8 tỷ đồng, chủ 

yếu do năm trước TIP có được 

khoản lãi chuyển nhượng cổ 

phần Ngân hàng TMCP Đại Á 

là 23 tỷ đồng. 

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, đồng thời để nâng cao hiệu quả 

kinh doanh, Công ty đã triển khai các biện pháp nhằm thực hành 

triệt để tiết kiệm, quản lý các khoản chi phí đầu vào, lập định 

mức chi phí cho các bộ phận, định mức tiêu hao hóa chất xử lý 

nước thải, định mức sử dụng nhiên liệu, điện, điện thoại, văn 

phòng phẩm.... Với những cố gắng đó, công tác quản lý chi phí 

đã được TIP thực hiện và đạt nhiều kế quả tích cực. Ngoài ra, 

trong năm giá vốn giảm tương ứng với doanh thu của dự án 

KDC Thạnh Phú, các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng có sự diễn biến 

tương tự góp phần giảm thiểu chi phí hoạt động, đúng với mục 

đích của Công ty đã đề ra và thực hiện trong năm. 

 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 

TH/KH 

2016 

(%) 

TH 

2016/TH 

2015 (%) 

Doanh thu thuần 194.838.432.309 191.936.000.000 192.646.418.501 100,37% 98,87% 

Lợi nhuận trước thuế 92.643.483.369 69.195.000.000 78.743.123.484 113,80% 85,00% 

Lợi nhuận sau thuế 72.546.569.990 56.345.000.000 62.630.793.766 111,16% 86,33% 

Nộp ngân sách 18.172.473.528 30.073.000.000 37.558.423.738 124,89% 206,68% 

LNST/DTT 37,23% 29,36% 32,51% - - 

LNST/VĐL 27,90% 21,67% 24,09% - - 

Tỷ lệ cổ tức 15% ≥15% 15% - - 

 

Kết quả cho thấy, TIP đã đạt mức lợi nhuận sau thuế bằng 62,6 tỷ đồng tuy chỉ bằng 86,33% so với năm 

trước nhưng đã vượt mức kế hoạch đã đề ra đến 11,16%. Ngày 26/10/2016, xét thấy tình hình hoạt động 

của Công ty đạt được nhiều kết quả khả quan, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 

năm 2016 với tỷ lệ 10% và đã thực hiện chi trả từ 05/01/2017. 
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Cơ cấu doanh thu (ĐVT: Đồng) 

STT Loại doanh thu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng 2016 

1 Phí cơ sở hạ tầng KCN Tam Phước 44.894.050.349 52.201.453.148 27,07% 

2 Phí thu gom nước thải  13.025.294.905 16.116.883.805 8,36% 

3 Doanh thu cung cấp nước 19.940.663.522 20.084.039.834 10,41% 

4 Bán đất dự án KDC 18ha Tam Phước 9.741.427.097 33.651.034.788 17,45% 

5 Bán đất dự án KDC Thạnh Phú 97.873.602.967 59.463.041.683 30,83% 

6 Các loại doanh thu khác 11.992.314.319 11.327.587.456 5,87% 

Tổng 197.467.353.159 192.844.040.714 100% 

 

Hoạt động đầu tư năm 2016 

Năm vừa qua, hoạt động đầu tư của Công ty đã gặp phải những khó khăn do công tác liên quan đến thủ tục 

hành chính còn chậm, những vướng mắc cần có thêm thời gian (ngoài dự kiến ban đầu) để giải quyết, làm ảnh 

hưởng đến kế hoạch kinh doanh, khai thác. Tình hình hoạt động đầu tư năm 2016 của TIP được thực hiện và 

đạt được những kết quả như sau: 

 UBND Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tam 

Phước. Nộp hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thẩm định điều chỉnh Quyết định cho 

thuê đất của dự án KCN Tam Phước theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. 

 UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng cục bộ Khu đô thị Tam Phước 210 ha - khu vực đoạn 

đầu đường số 3 (chuyển một phần diện tích giao thông sang đất TMDV). Thỏa thuận địa điểm Khu Kios, 

Văn phòng thương mại đầu đường 3 Khu công nghiệp Tam Phước với diện tích 1,3 ha là cơ sở cho việc 

thuê đất và triển khai kinh doanh trong thời gian tới. 

 Triển khai các thủ tục, nghiên cứu đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội với diện tích 3,8 ha tại xã Tam Phước 

đã được UBND TP. Biên Hòa thỏa thuận địa điểm. 

 Chuyển đổi 65 nền đất tái định cư sang nền đất ở của dự án KDC 18 ha: đã nộp tiền sử dụng đất, xác nhận 

đủ điều kiện kinh doanh và đưa vào kinh doanh. 

 UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty được cấn trừ tiền sử dụng đất của các dự án khi có phát sinh vào các 

khoản đã miễn tiền thuê đất và sử dụng hạ tầng của 03 doanh nghiệp bị thiệt hại sau sự cố ngày ngày 

13,14/5/2014 (phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Hương 981). 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
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 Hoàn tất thiết kế thi công và thẩm tra thiết 

kế dự toán công trình chợ Tam Phước giai 

đoạn 1 (khoảng 200 sạp), nộp hồ sơ xin cấp 

giấy phép xây dựng. Phối hợp với UBND 

xã, P. Kinh tế và Phòng Tài chính Kế 

hoạch TP. Biên Hòa họp các hộ tiểu 

thương công bố phương án kinh doanh 

chợ, triển khai đăng ký đặt cọc và tổ chức 

bốc thăm 69 sạp.  

 Ký hợp đồng cho thuê hạ tầng với Công ty 

Cổ phần Thiết bị điện Hanaka Sài Gòn trên 

diện tích đơn vị thuê của Nhà nước. 

 Giải quyết dứt điểm công nợ của Công ty 

Kwangsung với Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. 

 Lập hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm các dự án: 

Khu Dịch vụ, thương mại và Logistics; Khu dân 

cư phục vụ tái định cư tại huyện Thống Nhất. Sở 

KHĐT chủ trì cùng các Sở ban ngành địa 

phương đã khảo sát thực tế về dự án thỏa thuận 

địa điểm. 

 Đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư KCN Tín 

Nghĩa 03 tỷ đồng chiếm 1% vốn điều lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Hiện nay, hoạt động kinh doanh tại Công ty con, công ty liên kết vẫn diễn ra bình thường, tình hình tài 

chính được duy trì ổn định. Theo đó năm 2016, Công ty đầu tư thêm một công ty liên kết là Công ty CP 

ĐT KCN Tín Nghĩa. Trong năm TIP đã thu được cổ tức của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên 

nghiệp Tín Nghĩa 8% tương đương 96 triệu đồng, doanh thu bán đất của dự án KDC Thạnh Phú do Công 

ty con Công ty Cổ phần Tín Khải làm chủ đầu tư tuy có sự sụt giảm nhưng vẫn chiếm vai trò quan trọng 

khi có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,10 4,18 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,39 2,23 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số LN sau thuế/DTT % 37,23% 32,51% 

Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 17,70% 15,49% 

Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản % 13,12% 12,32% 

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DTT % 48,73% 42,13% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,0 1,28 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,35 0,38 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 25,87% 20,48% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 34,89% 25,75% 

 

   ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 % tăng giảm 

Tổng tài sản 552.879.473.883 508.240.521.602 -8,07% 

Doanh thu thuần 194.838.432.309 192.646.418.501 -1,13% 

Giá vốn hàng bán 110.579.502.655 103.036.315.533 -6,82% 

Lợi nhuận từ HĐKD 94.948.522.050 81.165.322.110 -14,52% 

Thu nhập khác 364.938.128 577.794.619 58,33% 

Lợi nhuận trước thuế 92.643.483.369 78.743.123.484 -15,00% 

Lợi nhuận sau thuế 72.546.569.990 62.630.793.766 -13,67% 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán của Công ty tiếp tục có sự gia tăng. Theo đó, Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 1,08 lần 

(tăng từ 3,10 lần lên 4,18 lần) và hệ số thanh toán nhanh cũng tăng nhẹ 0,84 lần (tăng từ 1,39 lần lên 2,23 

lần). Năm 2016, nợ ngắn hạn đã giảm 32,48% nguyên nhân chính do TIP thực hiện thanh toán tiền nhận 

chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Xây dựng và Thương Mại Phước Tân cho Công ty CP Đầu tư Nhơn 

Trạch. Tài sản ngắn hạn của Công ty giảm nhẹ 8,87% do trong năm hàng tồn kho chủ yếu là chi phí dự 

án Khu dân cư 18 ha Tam Phước, Khu dân cư Phú Thạnh là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và các 

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại Ngân hàng Agribank Tam Phước 

cùng có sự sụt giảm. Như vậy, khả năng thanh toán của Công ty trong năm đã có sự thay đổi tích cực 

hơn so với năm trước. 

Chỉ tiêu khả năng sinh lời 

Nhìn chung khả năng sinh lời của Công ty đã giảm đi so với năm trước, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế 

trong năm giảm 13,57% đạt mức 62,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng giảm đến 14,52% 

so với năm trước đạt mức 81,2 tỷ đồng. Trong khi đó doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản dù 

có sự sụt giảm nhưng chỉ ở mức nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, mức giảm của lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh cũng lớn hơn so với sự sụt giảm của doanh thu thuần. Tổng hợp các yếu tố trên đã làm 

đa số các hệ số phản ánh khả năng sinh lời của TIP đều thấp hơn so với năm 2015. Nguyên nhân chính 

ảnh hưởng khả năng sinh lời của năm 2016 thấp hơn năm 2015 là do năm 2015 có khoản thu hoạt động 

tài chính 23 tỷ có được từ việc chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Đại Á. 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Cơ cấu vốn công ty cho thấy được hiện nay các khoản nợ phải trả của TIP được đảm bảo tốt bằng tài 

sản và vốn chủ sở hữu. Cụ thể, các khoản nợ phải trả đã có sự sụt giảm trong năm 2016 khi đã giảm 

27,23% so với năm trước đạt mức 104,1 tỷ đồng, mức giảm này cao hơn sự sụt giảm của tổng tài sản 

và vốn chủ sỡ hữu. Vì thế, việc hệ số cơ cấu vốn của Công ty năm 2016 thấp hơn năm 2015 được đánh 

là có sự tác động tích cực đến công ty. 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Giá vốn hàng bán của Công ty trong năm 2016 đã giảm 7,5 tỷ đồng, điều này được lý giải chủ yếu do 

giá vốn bán đất tại dự án KDC Thạnh Phú đã giảm so với năm trước. Bên cạnh đó hàng tồn kho lại có 

mức sụt giảm cao hơn với 44,2 tỷ đồng đã làm vòng quay hàng tồn kho tăng lên 0,28 vòng (từ 1 vòng 

lên 1,28 vòng). Doanh thu thuần và tổng tài sản năm 2016 cũng đã giảm nhẹ tuy nhiên vòng quay tổng 

tài sản trong năm qua không có sự thay đổi chứng tỏ hiệu suất mang lại doanh thu từ tài sản của Công 

ty vẫn được duy trì ổn định. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 Số lượng cổ phiếu công ty đăng ký phát hành: 26.003.143 cổ phiếu 

 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ 

 Số cổ phiếu ưu đãi :  không  

 Số cổ phiếu phổ thông :  26.003.143 cổ phiếu 

 Cổ phiếu quỹ : không 

 Cổ phiếu đang lưu hành: 26.003.143 cổ phiếu  

 Sổ lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 26.003.143 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không 

 

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Nhà nước - - - 

2 Cổ đông trong nước 561 22.214.943 85,43% 

  Tổ chức 09 16.405.142 63,09% 

  Cá nhân 552 5.809.801 22,34% 

3 Cổ đông nước ngoài 14 3.788.200 14,57% 

  Tổ chức 05 3.645.650 14,02% 

  Cá nhân 09 142.550 0,55% 

Tổng cộng 575 26.003.143 100% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn 
Số lượng cổ phần đang 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Công ty Cổ Phần Tổng Công ty Tín Nghĩa 14.754.000 56,74% 

Tổng cộng 14.754.000 56,74% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác: Không có 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2016 

 

CỔ PHẦN 
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 Ban Điều hành Công ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Những thay đổi Trong Ban Điều hành 

 Tình hình nhân sự và Chính sách đối với người lao động 
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CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  

 

            Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Năm sinh: 1970 

Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Tín Khải,Thành viên HĐQT Công ty CP TM 

và Xây dựng Phước Tân, Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Long Khánh, TV HĐQT Công ty 

Cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

 Cá nhân sở hữu: 36.000 cổ phần – tỷ lệ 0,14% 

 Đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1993 – 1995: Trưởng bộ phận xuất hàng Container tại CT Vận Tải biển Sài Gòn – Chi nhánh 

Cần Thơ 

 1995 – 1999: Trưởng bộ phận phụ tùng tại Công ty TNHH Hải Đường Q5, TP. HCM 

 1999 – 2000: Nhân viên phòng Kinh doanh tiếp thị Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 2000 – 2003: Phó Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty Tín Nghĩa tại TP.HCM 

 2003 – 2004: Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch và Khách sạn 

 2004 – 2006: Phó phòng, Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 2006 – 2015: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch 

 09/01/2015 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

 

 

 

STT Thành viên Ban điều hành Chức Vụ 

1 Ông Nguyễn Hiếu Lộc TV HĐQT kiêm Giám đốc 

2 Ông Đỗ Hoài Thu Phó Giám đốc  

3 Ông Lê Đình Sơn Phó Giám Đốc 

4 Ông Nguyễn Quốc Hùng Kế toán trưởng 

 
Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành 
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            Ông Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc 

Năm sinh: 1971 

Chức vụ tại tổ chức khác: TV HĐQT CTCP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín 

Nghĩa, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Khải 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

 Cá nhân sỡ hữu: 0 cổ phần – tỷ lệ 0 % VĐL 

 Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1994-1995: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên 

 1995-1999: Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 2000-2001: Trưởng trạm xăng dầu Cầu Mới 

 2001-2004: Phó phòng Kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 2004-2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh nhà Tín Nghĩa. 

 2007-2008: Phó Giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa – Lào 

 2008-2010: Phó Giám đốc Đầu tư Phát triển TCTC Tín Nghĩa 

 2010 - nay: Phó  Giám đốc CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 04/2015 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa 

 01/2016: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tín Khải 

 

 

 

 

 09/01/2015 – Nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 07/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tín Khải 

 02/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TM và Xây dựng Phước Tân 

 05/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Long Khánh 

 09/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa 
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            Ông Đỗ Hoài Thu – Phó Giám đốc 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ tại tổ chức khác: TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần TM và 

Xây dựng Phước Tân, TV HĐQT Công ty CP BĐS Thống Nhất 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân và Thạc sỹ Kinh tế  

Số cổ phần sở hữu:  

Cá nhân sỡ hữu: 360.157 cổ phần – tỷ lệ 1,39 % 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

2000 - 2002: Kế toán tại chi nhánh Lâm Hà thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa 

2002 – 2008: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa  

2008 – Nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

01/2016 – nay: Giám đốc Công ty Cổ phần TM và Xây dựng Phước Tân 

            Ông Nguyễn Quốc Hùng – Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1969 

Chức vụ tại tổ chức khác: không có  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần – tỷ lệ 0 % 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1996 – 2001: Nhân viên Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 2001 – 2005: Kế toán trưởng Nhà máy đá Grannite Tín Nghĩa 

 09/2005 – 09/2008: Kế toán Trưởng XN VLXD Trị An   

 09/2008 – 02/2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa 

 02/2009 - 08/2009: Phó phòng Kế toán CTCP Xăng Dầu Tín Nghĩa 

 08/2009 – Nay: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa 
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            Ông Cao Ngọc Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 1957  

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó TGĐ Tổng Công ty Tín Nghĩa 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

Số cở phần sở hữu: 75.000 cổ phần – tỷ lệ 0,29 % 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1982 – 1986: Phó phòng Kế hoạch Xí nghiệp Liên Hợp 600 

 1986 – 1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Liên Hợp 600 

 1993 – 1996: Chuyên viên chính tại Ban tài chính Tỉnh Ủy Đồng Nai 

 1996 – 1997: Phó phòng nghiệp vụ tổng hợp Tổng công ty Tín Nghĩa 

 1997 – 2002: Giám đốc Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa 

 2002 – 05/2007: Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ và phát triển khu công nghiệp Tam Phước 

 05/2017 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 28/12/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

 

 CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Ông Cao Ngọc Đức Chủ tịch HĐQT 

Ông Lê Hữu Tịnh Phó chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Văn Liễu Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Hiếu Lộc Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Bà Đỗ Thu Hà Thành viên HĐQT 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
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            Ông Lê Hữu Tịnh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 1965 

Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐTV-Phó TGĐ Tổng Công ty Tín Nghĩa; Phó 

chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất; TV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tín 

Nghĩa – Á Châu. 

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

 Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1991 – nay Công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 24/03/2014 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất 

 30/10/2009 – nay: TV HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu 

 09/01/2015 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

            Ông Nguyễn Văn Liễu – Thành viên HĐQT  

Năm sinh: 1956 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

Số cổ phần sở hữu: 36.000 cổ phần – tỷ lệ 0,14% VĐL 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1974 – 1981: Làm việc tại Quân đội nhân dân 

 1982 – 1990: Làm việc ở Xí nghiệp TP An Bình thuộc Ban TCQT Tỉnh ủy ĐN 

 1990 – nay: Tổng Công ty Tín Nghĩa – Thường trực Đảng ủy 

 28/12/2007 – nay: TV HĐQT CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Bà Đỗ Thu Hà – Thành viên HĐQT độc lập 

Năm sinh: 1974 

Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc cao cấp Chi nhánh Quận 1  

- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu:  

 Cá nhân sở hữu: 165.000 cổ phần – tỷ lệ 0,86% VĐL 

 Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Chức vụ tại tổ chức khác: 

Quá trình công tác 

 1994 – 2004: NH TMCP Kỹ Thương VN 

 2004 – 2007: Phó GĐ CN Gò Vấp – NH TMCP Quốc Tế VN 

 2007 – 2009: Phó GĐ CÔNG TY CPCK Quốc tế VN – CN 

TP.HCM 

 2009 – 12/2011: GĐ VIB Bến Nghé – NH TMCP Quốc tế VN 

 12//2011 – nay: Giám đốc cao cấp Chi nhánh Quận 1 - Ngân 

hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

 13/04/2013 – nay: TV HĐQT CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

  

Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Xem thông tin tại Mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành 
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Bà Đặng Ngọc Giàu – Trưởng Ban Kiểm soát 

 Năm sinh: 1964 

 Chức vụ tại tổ chức khác: Không có 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

 Số cổ phần sở hữu: 

 Cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 Quá trình công tác 

 1986 – 1992 Kế toán XN Chế biến thực phẩm An Bình – Công ty 

 Proseco thuộc Ban Tài chính Tỉnh ủy Đồng Nai 

 1992 – 03/2015 Công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 1992 - 12/2995 Kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 12/1995 – 1/2002 Phó Phòng kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 1/2002 – 12/2009 Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 12/2009 – 9/2010 Phó giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Tín Nghĩa - Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 9/2010 – 3/2013 Phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tín Nghĩa Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 3/2013 – 3/2015 chuyên viên thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 20/03/2015 - nay Trưởng BKS CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

 

 

  

Thành viên Ban Kiểm soát Chức Vụ 

Bà Đặng Ngọc Giàu Trưởng Ban 

Bà Dương Thị Minh Hồng Thành viên 

Ông Phạm Hoa Cương Thành viên 

BAN KIỂM SOÁT  

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 

Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát 
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            Bà Dương Thị Minh Hồng  – Thành viên  Ban Kiểm soát 

 Năm sinh: 1969 

 Chức vụ tại tổ chức khác: Phó phòng KT Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số cổ phần sở hữu:  

Cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 Quá trình công tác 

 1993 – 1994: Kế toán Công ty TNHH Thái Sơn 

 1994 – 1995: KT trưởng Công ty Tân Hồng Cơ 

 1996 – nay: Phó phòng KT Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 28/12/2007 – nay: TV BKS CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 

 

            Ông Phạm Hoa Cương  – Thành viên Ban Kiểm soát 

 Năm sinh: 1970 

 Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Than Nam Việt 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số cổ phần sở hữu:  

Cá nhân: 2.250 cổ phần – tỷ lệ 0,008% VĐL 

Đại diện vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 Quá trình công tác 

 1994 – 1995: Nhân viên Xí nghiệp CB Gỗ 

 1996 – 1999: Nhân viên Công ty Cà phê Phước An 

 2002 – 2003: GĐ Công ty Cà phê Phước An 

 2003 – 2006: Công ty Cà phê Vĩnh An 

 2006 – nay: GĐ Công ty Than Nam Việt 

 13/04/2013 – nay: TV BKS CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa 
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76%

9%

15%

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO 

TRÌNH ĐỘ

Đại học, Trên đại học

Cao đẳng, Trung cấp

Khác

2%

98%

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HĐ có xác định thời hạn

HĐ không xác định thời hạn

HĐ theo thời vụ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG  

BAN ĐIỀU HÀNH, HĐQT, BKS  

Trong năm 2016, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự trong Ban Điều hành, HĐQT và 

BKS. 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

      

STT Tính chất phân loại Số lượng 2016 Tỷ trọng 

A Theo trình độ 45 100% 

1 Đại học, Trên Đại học 34 75,6% 

2 Cao đẳng, Trung cấp 04 8,9% 

3 Khác 07 15,5% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 45 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 01 2,2% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 44 97,8% 

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0% 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Chế Độ Làm Việc  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thời gian làm việc của nhân viên Công ty đảm bảo theo quy định 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. 

Đối với các nhân viên làm việc theo ca, Công ty phân phối theo các ca như sau: 

Ca sáng: Từ 6h – 14h 

Ca chiều: Từ 14h – 22h 

Ca đêm: Từ 22h – 6h 

Những ngày lễ, tết và nghỉ phép của nhân viên được thực hiện đúng theo quy định hiện hành và 

hưởng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Quy chế lương, thưởng, phúc lợi của Công ty 

Quy chế lương, thưởng, phúc lợi của Công ty được xây dựng theo tình hình thực tế của Công ty 

nhưng đảm bảo theo nguyên tắc đúng theo quy định của nhà nước và có lợi cho nhân viên nhằm 

thu hút được lực lượng nhân viên giỏi phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Với quan 

điểm đảm bảo việc làm thường xuyên ổn định cho người lao động và nâng cao thu nhập tiền 

lương cho người lao động là yếu tố quan trọng tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao 

động, trong những năm qua đã có rất nhiều CBCNV gắn bó lâu dài với Công ty. Phúc lợi của 

nhân viên theo chính sách như sau: 
 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN: theo 

quy định hiện hành. 

 Quy chế thưởng: ngoài các chế độ thưởng Lễ, 

Tết theo quy định, tùy theo thành quả công việc 

và mức đóng góp của từng nhân viên, Công ty 

áp dụng các mức thưởng hợp lý nhằm động 

viên tinh thần và thu hút được các nhân viên 

giỏi để đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 

 Trợ cấp: Công ty có chính sách hỗ trợ chi phí 

xăng, xe, nhà ở cho người lao động. 

 

 Lương cơ bản: đảm bảo không thấp 

hơn mức lương tối thiểu theo quy 

định lương của Nhà nước. 

 Lương khoán: nhân viên được 

hưởng theo thành tích công việc đạt 

được hàng tháng. 

 Lương phụ cấp: tùy theo từng vị trí 

công việc, trách nhiệm, thâm niên 

làm việc của nhân viên, Công ty áp 

dụng các mức lương phụ cấp khác 

nhau. 
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Chính sách đào tạo 

Nhận thức được yếu tố nhân lực có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Công ty, 

Ban lãnh đạo và bộ phận phát triển nguồn nhân lực của Công ty rất quan tâm đến việc thu hút 

các nhân viên có trình độ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý điều hành.Bên cạnh đó, Công 

ty tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên tham gia vào các 

khóa học nâng cao trình độ chuyên môn của mình.  

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nhằm hướng tới mục tiêu trang bị 

cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để phục vụ khách hàng 

có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi nhân 

viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty.  

Công ty hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần thiết 

bằng cách phân bổ ngân sách hợp lý. Công ty có những chính sách sau: 

  

 Tất cả nhân viên được tạo điều kiện 

nghiên cứu, học tập thông qua các 

chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên 

ngoài, tự đào tạo phù hợp với yêu cầu vị 

trí công việc của mỗi người trong lĩnh 

vực chuyên môn và quản lý.Mỗi nhân 

viên được tạo điều kiện để phát triển 

năng lực bản thân dựa trên kế hoạch phát 

triển nghề nghiệp cá nhân theo định 

hướng phát triển của Công ty. 

 Nhân viên mới sẽ được huấn luyện một 

cách đầy đủ để hội nhập vào môi trường 

làm việc của Công ty. 

 Tạo điều kiện cho nhân viên được thay 

đổi vị trí công việc nhằm phát triển toàn 

diện kỹ năng của mỗi người. 

 Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm 

chất đạo đức và năng lực công tác. Đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Thực hiện thường 

xuyên các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực trong Công ty, với phương 

thức đa dạng hoá các loại hình đào tạo. 

Quan tâm đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ 

chủ chốt trong Công ty. 

 Tổ chức đào tạo lớp kỹ năng, chuyên môn, 

nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức 

chuyên môn cho CBCNV; khuyến khích và 

tạo điều kiện hỗ trợ thời gian cho CBCNV 

tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, 

lý luận chính trị và học thêm văn bằng 2, sau 

đại học. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 



   42 BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 

 

  

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên 

 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên 

 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên 

 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

 

   

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 
TH/KH 

2016 (%) 

TH 

2016/TH 

2015 (%) 

Doanh thu thuần 194.838.432.309 191.936.000.000 192.646.418.501 100,37% 98,87% 

Lợi nhuận trước thuế 92.643.483.369 69.195.000.000 78.743.123.484 113,80% 85,00% 

Lợi nhuận sau thuế 72.546.569.990 56.345.000.000 62.630.793.766 111,16% 86,33% 

LNST/DTT 37,23% 29,36% 32,51% - - 

 

Kết quả hoạt động của Công ty trong năm qua đã giảm nhẹ so 

với năm 2015, tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 

đều vượt kế hoạch. Cụ thể doanh thu thuần đã vượt 35,73% so 

với kế hoạch đạt mức 192,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 

đến 44,61% đạt mức 62,7 tỷ đồng.  

Có được những kết quả này là do Công ty được sự hỗ trợ của 

các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, quan tâm của Ban Tổng 

Giám đốc Tổng Công Ty Tín Nghĩa (Công ty mẹ), sự lãnh đạo 

sâu sát của Hội đồng Quản trị và sự đoàn kết phấn đấu của toàn 

thể CBCNV Công ty. Trong năm, công ty đã có thêm vốn để 

tìm kiếm, đầu tư các dự án khác nhờ việc chuyển nhượng cổ 

phần Ngân hàng TMCP Đại Á đạt nhiều hiệu quả trong năm 

2015. Các dịch vụ liên quan như cung cấp nước sạch, xử lý nước 

thải, dịch vụ tư vấn môi trường, thu gom rác thải… cũng đã góp 

phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch năm. Theo đó, 

hầu hết kế hoạch đề ra cho các dịch vụ này đều được Ban Điều 

hành chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn thành và vượt mức được Đại 

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. 

Trong thời gian tới việc giải quyết các 

công tác liên quan đến thủ tục hành 

chính sao cho có sự nhịp nhàng, nhanh 

chóng nhằm thúc đẩy kế hoạch kinh 

doanh được diễn ra đúng tiến độ sẽ tiếp 

tục là thách thức mà TIP cần đối mặt và 

có biện pháp xử lý cụ thể để có thể duy 

trì được hiệu quả trong hoạt động kinh 

doanh như hiện nay. 
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ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng, giảm 

Tài sản 552.879.473.883 508.240.521.602 -8,07% 

   Tài sản ngắn hạn 352.733.099.802 321.430.276.558 -8,87% 

   Tài sản dài hạn 200.146.374.081 186.810.245.044 -6,66% 

Nguồn vốn 552.879.473.883 508.240.521.602 -8,07% 

   Nợ ngắn hạn 113.848.780.886 76.866.941.426 -32,48% 

   Nợ dài hạn 29.169.087.676 27.214.087.676 -6,70% 

   Vốn chủ sở hữu 409.861.605.321 404.159.492.500 -1,39% 

 

Tài sản: 

Năm vừa qua, tài sản ngắn hạn của Công ty giảm 

nhẹ 8,87% đạt mức 321,4 tỷ đồng do trong năm 

hàng tồn kho mà chủ yếu là chi phí sản xuất kinh 

doanh dỡ dang tại dự án Khu dân cư 18 ha Tam 

Phước và Khu dân cư Thạnh Phú và các khoản đầu 

tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn của 

Công ty tại Ngân hàng Agribank Tam Phước cùng 

có sự sụt giảm. Mặt khác, tài sản dài hạn năm 2016 

cũng có sự diễn biến tương tự khi đã giảm 6,66% 

đạt mức 186,8 tỷ đồng, trong năm Công ty không 

gia tăng thêm các khoản đầu tư bất động sản cho 

thuê và tài sản cố định tuy nhiên giá trị sau khi đã 

khấu hao của các khoản mục này lại có sự sụt 

giảm. Như vậy với sự giảm đi của cả tài sản ngắn 

hạn và tài sản dài hạn, tổng tài sản của Công ty đã 

giảm nhẹ 8,07% đạt mức 508,2 tỷ đồng.    

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

352.733

321.430

200.146
186.810

Năm 2015 Năm 2016

TÌNH HÌNH TÀI SẢN QUA CÁC NĂM

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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  Nguồn vốn 

Trong năm công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư vốn 

chủ sở hữu, tuy nhiên do lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối có sự sụt giảm nên đã làm vốn chủ sơ hữu của công 

ty giảm nhẹ 1,39% đạt 404,2 tỷ đồng so với năm trước. 

Nợ dài hạn năm 2016 đã giảm 6,70% đạt mức 27,2 tỷ 

đồng, chủ yếu do TIP đã trả xong khoản vay dài hạn từ 

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Mặt khác, nợ ngắn hạn 

cũng có sự diễn biến tương tự khi đã giảm 32,48% đạt 

mức 76,7 tỷ đồng, nguyên nhân chính do các khoản thuế 

mà chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm 

cuối năm có sự sụt giảm, cùng với việc TIP thực hiện 

thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Công ty CP Xây 

dựng và Thương Mại Phước Tân cho Công ty CP Đầu tư 

Nhơn Trạch cùng với sự sụt giảm của các khoản tiền nhận 

trước từ khách hàng. Tổng hợp các yếu tố trên dẫn đến 

kết quả là nợ phải trả của Công ty sụt 27,23% so với năm 

trước đạt mức 104,1 tỷ đồng. 

Chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù 

tổng quan tình hình tài sản và nguồn 

vốn của Công ty trong năm 2016 có 

sự sụt giảm tuy nhiên khi đi sâu vào 

phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự 

thay đổi trên thì tài chính của TIP vẫn 

duy trì được sự ổn định, kết quả hoạt 

động kinh doanh vẫn hoàn thành vượt 

mức kế hoạch đặt ra với mức sinh lợi 

khá tốt, khả năng thanh toán và cơ cấu 

vốn đã thay đổi theo hướng làm giảm 

rủi ro tài chính cho Công ty. 

113.849

76.867

29.169 27.214

Năm 2015 Năm 2016

TÌNH HÌNH NỢ QUA CÁC NĂM

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU, 

CHÍNH SÁCH, BỘ MÁY 

 

Với việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận, hiện nay TIP đã trở thành 

một trong số các doanh nghiệp niêm yết tại đây. Công ty đã làm thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt 

động từ Công ty cổ phần đại chúng chưa niêm yết sang Công ty cổ phần đại chúng niêm yết với 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trong năm qua, các nghĩa vụ của Công ty đại chúng đặc 

biệt là nghĩa vụ quản trị công ty và công bố thông tin đều được công ty tuân thủ nghiêm ngặt đúng 

với các quy định hiện hành. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 

TƯƠNG LAI  

 

Định hướng phát triển Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo là phát triển ổn định và bền 

vững; tìm kiếm đầu tư các dự án mới, đầu tư tài chính vào các Công ty và dự án của các đối tác, doanh 

nghiệp bên ngoài (M&A); tập trung vào lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu dân cư. 
    

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu TH 2016 KH 2017 KH 2017/TH 2016 (%) 

Doanh thu thuần 192.646.418.501 173.302.000.000 89,9% 

Lợi nhuận trước thuế 78.743.123.484 83.707.000.000 106,3% 

Lợi nhuận sau thuế 62.630.793.766 66.566.000.000 106,3% 

Nộp ngân sách 37.558.423.738 30.844.000.000 82,1% 

LNST/DTT 32,51% 37,5% - 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% 15% - 
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Các giải pháp thực hiện 

Công tác kinh doanh: 

 Tiếp tục quản lý và nâng cao khả năng điều hành để khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu tư vào Khu 

công nghiệp Tam Phước. 

 Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ, cho thuê nhà xưởng, hạ tầng, kho bãi hiện có. 

 Sử dụng vốn lưu động nhàn rỗi có hiệu quả, đồng thời áp dụng các giải pháp linh hoạt nhằm đáp ứng đủ 

vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. 

 Tham gia quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại các đơn vị tham gia góp vốn. 

Công tác tổ chức nhân sự:  

 Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy quản lý, luân chuyển nhân sự phù hợp với các mảng công tác, hoạt 

động hiện tại của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc, phù hợp với chức năng nhiệm vụ tại 

các bộ phận phòng ban chuyên môn. 

 Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án mới, cử cán bộ tham gia kiểm soát, quản lý tại các Công ty liên 

doanh, liên kết. 

Công tác Đầu tư – Xây dựng:  

 Tìm kiếm, triển khai đầu tư các dự án mới. 

 Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội 2,2 ha liền kề KDC 18ha Tam Phước. 

 Quảng cáo, tiếp thị mời chào đầu tư xây dựng trường mẫu giáo 4.487m2 thuộc dự án Khu dân cư và 

tái định cư 18ha xã Tam Phước đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 

 Thực hiện thi công giai đoạn 1 chợ KDC 18 ha: 10,672 tỷ đồng. 

 Tiến hành đầu tư xây dựng chốt dân quân thường trực tại KCN Tam Phước với tổng giá trị đầu tư là 

4,65 tỷ đồng.  

 Sau khi hoàn tất các thủ tục giới thiệu địa điểm, giấy phép đầu tư... Công ty sẽ tiến hành đầu tư giai 

đoạn 1 dự án khu TMDV Logistic, KDC Thống Nhất 273,9 ha gồm: Chi phí đo vẽ, cắm mốc, quy 

hoạch chi tiết và bồi thường tài sản trên đất với tổng giá trị là 186,421 tỷ đồng. 
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GIẢI TRÌNH CỦA BGĐ ĐỐI 

VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến kiểm toán 

chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp 

Tín Nghĩa, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 

Công tác quản lý, điều hành: 

 Duy trì áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng và môi trường 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 

14001:2004. 

 Tiết kiệm tối đa chi phí thường xuyên. 

 Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, đôn 

đốc các nhà đầu tư khi triển khai mở rộng 

dự án thực hiện theo đúng quy định của Nhà 

nước và của KCN về xây dựng và đầu tư. 

 Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục dự 

án trong năm 2016 chuyển sang, để sớm 

đầu tư, khai thác có hiệu quả. 

 Cải tạo duy tu, thay thế mảng cây xanh hai 

bên lề các tuyến đường giao thông tạo cảnh 

quan trong KCN. 

 Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên nhằm nâng cao tuổi thọ các 

phương tiện, máy móc thiết bị, tài 

sản, công trình, vật kiến trúc,… 

 Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an 

ninh, trật tự trong toàn KCN. 

 Cung cấp thông tin, phản hồi cho các 

cổ đông, giới thiệu quảng bá hình ảnh 

Công ty thông qua trang web. 

 Phát huy tốt mối quan hệ với các 

khách hàng sẵn có và luôn thể hiện 

đồng hành cùng với khách hàng. 

 Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

để phục vụ nhu cầu phát triển của 

Công ty. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ  
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 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT  

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

 

Năm 2016 vừa qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự chuyển biến tích cực 

so với năm trước và hoàn thành tốt so với mức kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các 

hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Công ty còn tập trung triển khai công tác đầu tư, phát triển các 

dự án mới để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo. 

Thuận lợi 

Là công ty con thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, TIP nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của 

Ban lãnh đạo của Tổng Công ty, đồng thời có được nhiều lợi thế nhờ sự kết nối với các 

đơn vị thành viên khác thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa. 

KCN đã được cho thuê đất lấp đầy, diện tích đất cho thuê là 225 ha, đem lại nguồn thu 

cơ bản ổn định hàng năm cho Công ty. 

Công ty đã đưa vào khai thác tiếp nền đất và chợ giai đoạn 1 của Khu dân cư và Tái định 

cư 18 ha Tam Phước, dãy kiosk đầu đường 3 sẽ là cơ sở phát triển doanh thu của Công 

ty trong năm kế hoạch.  

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đội ngũ CBCNV lành nghề và có kinh nghiệm tại 

từng vị trí chuyên môn được phân công. 

Bên cạnh những hoạt động chính đã ổn định, Công ty đã và liên tục nghiên cứu để đưa 

vào khai thác những dịch vụ khác có liên quan để khai thác tối đa nguồn lực hiện có, tăng 

thêm nguồn thu cho đơn vị như: thi công xây dựng, dịch vụ tư vấn môi trường, thu gom 

rác thải ... 
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Khó khăn  

Với tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, đặc biệt là sự khủng hoảng nợ công khu vực 

Châu Âu sẽ có tác động xấu đến các doanh nghiệp nói chung và ngay tại các nhà đầu tư trong KCN 

Tam Phước nói riêng.   

Tình hình thị trường bất động sản dự báo vẫn còn nhiều rủi ro do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả khai thác các dự án của Công ty. 

Việc dự án Kios chưa đưa vào khai thác được do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện. Trong khi các dự 

án Công ty tham gia đầu tư chưa thể phát huy hiệu quả ngay như KCN Long Khánh, Công ty CP 

Phước Tân. 

 Về tình hình sản xuất kinh doanh: Phương 

hướng hoạt động của Công ty vẫn là tập trung, 

duy trì các mảng kinh doanh chính có hiệu 

quả đó là hoạt động cho thuê mặt bằng, hạ 

tầng, nhà xưởng tại KCN Tam Phước. Với 

những thuận lợi nhất định, kết quả hoạt động 

năm 2016 đã cho thấy sự đúng đắn trong công 

tác điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

của Ban Giám đốc. 

 Về tình hình đầu tư: Năm 2016, Công ty đã 

hoàn thành được các kế hoạch đầu tư được 

Đại hội đồng cổ đông giao , đặc biệt đã thực 

hiện được các mục tiêu quan trọng tại các dự 

án chủ chốt. 

 Về hoạt động tài chính: Các bộ phận liên 

quan đã tổ chức ghi chép, hoạch toán kế toán 

theo đúng quy trình và chuẩn mực kế toán.   

 

 Về trách nhiệm với môi trường và 

xã hội: Công ty luôn đặt mục tiêu 

phát triển bền vững lên hàng đầu để 

xây dựng chính sách hoạt động phù 

hợp, giảm thiểu tác động đến môi 

trường sống. Trong tương lai, Công 

ty cần xây dựng kế hoạch chi tiết về 

phương thức hoạt động theo các mục 

tiêu phát triển bền vững. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

BAN GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2016, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra 

giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc về mọi mặt, 

trong đó chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch 

kinh doanh của đơn vị, chấp hành pháp luật và bảo đảm 

được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi 

ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty. 

Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành, 

riêng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch, bảo đảm tỉ lệ 

chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, quyền 

hạn hoàn thành tốt nghĩa vụ và kế hoạch kinh doanh do 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó. 
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 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 

CỦA HĐQT 

Chiến lược của Hội đồng quản trị trong thời gian tới vẫn sẽ tập trung phát triển, định hướng cho hoạt động 

đầu tư dài hạn, tập trung xây dựng các dự án, khu dân cư, khu công nghiệp trên cơ sở nguồn lực hiện có 

của Công ty, phù hợp với xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ 

thể, định hướng phát triển Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo là: 

Hoạt động kinh doanh 

 Tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, 

nâng cao khả năng điều hành và quản lý để 

khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu tư 

vào Khu công nghiệp Tam Phước; 

 Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ, cho 

thuê nhà xưởng, hạ tầng, kho bãi hiện có; 

 Sử dụng vốn lưu động nhàn rỗi một cách 

hiệu quả đồng thời đảm bảo nguồn vốn đủ 

đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh và 

đầu tư của Công ty. 

 Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại các đơn 

vị tham gia góp vốn. 

Hoạt động đầu tư – xây dựng 

 Tìm kiếm, đầu tư các dự án mới;  

 Trang bị phương tiện máy móc thiết bị 

phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng 

trong khu công nghiệp; 

 Tập trung vào lĩnh vực phát triển khu công 

nghiệp, khu dân cư, xử lý rác; ưu tiên các 

dự án trong phạm vi bán kính ảnh hưởng 

của sân bay quốc tế Long Thành. 
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 Về kinh tế 

 Về xã hội 

 Về môi trường – năng lượng 
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VỀ KINH TẾ 
 

Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa 

được thành lập và hoạt động với mục tiêu tối đa 

hóa lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tạo 

công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và 

cải thiện đời sống cho người lao động. Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành luôn cố gắng nỗ lực phát 

triển Công ty ngày càng lớn mạnh, có trình độ 

công nghệ, quản lý hiện đại và chuỵên môn hóa 

cao, góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện 

thúc đẩy phát triển kinh tế Tỉnh và cả nước. 

Từ thời điểm thành lập cho đến nay, 

Công ty cổ phần phát triển KCN Tín 

Nghĩa luôn cố gắng thực hiện các mục 

tiêu đã đề ra. Những năm gần đây, mặc 

dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất 

định, tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn 

thể CBCNV Công ty luôn hoàn thành 

tốt kế hoạch năm nhờ đó góp phần tạo 

công việc ổn định cho người lao động, 

lợi ích kinh tế cho cổ đông. 

 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2016 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 192,6 tỷ đồng; LNST: 62,6 tỷ đồng 

Cổ đông Cổ tức năm 2016 dự kiến là 15%, tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10% 

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 37,56 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2016 là 10,3 triệu đồng/người/tháng  

 

VỀ XÃ HỘI 

 

Công ty tiếp tục duy trì và tạo được việc làm ổn định cho CB.CNV, luôn tuân thủ các quy định về 

bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách phúc lợi tại công ty luôn được chú 

trọng và không ngừng cải thiện. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để CB.CNV thể hiện được năng lực, 

đóng góp hết mình trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của tổ chức, thưởng xuyên tạo điều kiện 

để nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, các buổi hội thảo phổ biến các 

quy định pháp luật mới do các cơ quan ban ngành tổ chức. 

Đối với khách hàng, đối tác Công ty luôn tôn trọng sự bình đẳng, hoạt động vì mục đích đôi bên cùng 

có lợi, có sự chia sẻ khi khách hàng gặp khó khăn qua đó góp phần tạo được sự tin tưởng, uy tín ngày 

càng khẳng định được vị thế của TIP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Công ty luôn duy trì thực hiện tốt công tác hỗ trợ cộng đồng, địa phương, cố gắng thực hiện các mục 

tiêu hướng đến cộng đồng xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực như hoạt động từ thiện, hỗ 

trợ người nghèo, người khuyết tật, neo đơn, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, duy tu bảo dưỡng 

các nghĩa trang liệt sỹ địa phương.  

Ngoài ra, hưởng ứng sự vận động của UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công 

nghiệp Tín Nghĩa vận động người lao động trong đơn vị trích một phần thu nhập của mình và các doanh 

nghiệp, là đơn vị đóng trên địa bàn xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa Tam Phước đóng góp thành lập quỹ từ 

thiện “Nối nhịp yêu thương” để cùng địa phương giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn trên địa bàn có điều kiện hưởng một cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc vào dịp Tết cổ truyền 

hàng năm (trong 2 năm 2015-2016 đã trao tặng 622 phần quà, trị giá 400.00đ/phần). 

VỀ XÃ HỘI 

 

VỀ MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG 

 

 

Trong năm 2016, Công ty đã sử dụng 2,67 triệu Kw/h điện năng cho tất cả các hoạt động và cung cấp 

dịch vụ cho toàn KCN Tam Phước. 

Công ty sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Thiện Tân – Đồng Nai để sử dụng cho các hoạt động của 

Công ty và cung cấp cho tất cả doanh nghiệp trong KCN. Trong năm 2016, tổng lượng nước sử dụng là 

0,8 triệu m3 . 

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường thông qua việc liên tục có sự kiểm soát, đánh giá 

tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường xung quanh để có những biện pháp kiểm soát, sử 

dụng hợp lý các nguồn tài nguyên tại khu vực khai thác. 

Thường xuyên duy tu bảo quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh trong khu công nghiệp, 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT TRONG NĂM 2016 

STT SỐ NQ/QĐ NGÀY NỘI DUNG 

1 
01/2016/NQ-

HĐQT 
01/02/2016 

 Thống nhất doanh số thực hiện năm 2015 là 130,4 tỉ đồng, tương 

đương 75,7% kế hoạch, bằng 138,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 

trước thuế là 69,77 tỉ đồng, tương đương 128,2% kế hoạch, bằng 

167,8% so với cùng kỳ; 

 Quyết định cử Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT – 

Giám đốc Công ty tham gia HĐQT và đại diện 12,03% phần vốn 

góp tương đương 1.444.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần KCN 

Long Khánh; 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  

TRONG NĂM 2016 

 

STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông Cao Ngọc Đức Chủ tịch HĐQT 07/07 100%  

2 Ông Lê Hữu Tịnh Phó chủ tịch HĐQT 07/07 100%  

3 Ông Nguyễn Văn Liễu TV HĐQT 07/07 100%  

4 Ông Nguyễn Hiếu Lộc TV HĐQT kiêm GĐ 07/07 100%  

5 Bà Đỗ Thu Hà TV HĐQT 04/07 57,2% 
Không dự họp do 

bận công tác 

 

Trong năm 2016, Thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị, 

chấp hành pháp luật của toàn thể cổ đông công ty. Kết quả đạt được, hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành, 

riêng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch, tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt và mang lại nhiều lợi ích 

cho cổ đông. 

Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT. 

Hoạt động của HĐQT  

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã có 07 cuộc họp với sự tham dự các thành viên như sau: 
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 Quyết định cử Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Ông Đỗ Hoài Thu tham gia 

vào HĐQT và đại diện 40% phần vốn góp tương đương 4.000.000 

cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phước 

Tân. 

2 
02/2016/NQ-

HĐQT 
25/02/2016 

 Thống nhất mức giá chào sàn tại ngày giao dịch đầu tiên khi niêm 

yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là 

15.000 đồng/cổ phiếu. 

3 
03/2016/NQ-

HĐQT 
15/03/2016 

 Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 dự 

kiến vào ngày 22/04/2016. 

4 
04/2016/NQ-

HĐQT 
07/07/2016 

 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và 

kế hoạch 6 tháng cuối năm. 

 Triển khai một số công tác khác. 

5 
05/2016/NQ-

HĐQT 
11/07/2016 

 Thống nhất đơn giá tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng và phí quản 

lý hạ tầng tại KCN Tam Phước. 

6 
06/2016/NQ-

HĐQT 
16/09/2016 

 Góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tương 

đương 1% Vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa. 

7 
07/2016/NQ-

HĐQT 
25/10/2016 

 Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt 

động 3 tháng cuối năm 2016; 

 Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017; 

 Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016; 

 Thực hiện chuyển 50% cổ phiếu từ hạn chế chuyển nhượng sang 

tự do chuyển nhượng cho các cổ đông nội bộ của Công ty. 

HOẠT ĐỘNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 

Hiện nay, Bà Đỗ Thu Hà đang là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty, trong năm vừa qua thành 

viên này vẫn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và góp phần chỉ 

đạo thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do có nhiệm vụ công tác đột xuất nên bà 

chỉ tham dự được 04/07 chiếm 57,2% tỷ lệ số cuộc họp trong năm. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 

TRONG NĂM 2016 

Năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thực hiện việc giám sát toàn diện các hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông.  

Thường xuyên kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan của Công ty để bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp 

pháp của các cổ đông và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. 

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu 
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Bà Đặng Ngọc Giàu Trưởng Ban 20/03/2015 02/02 100% 

2 Bà Dương Thị Minh Hồng Thành viên 28/12/2007 02/02 100% 

3 Ông Phạm Hoa Cương Thành viên 13/04/2013 02/02 100% 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO 

VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty đã tham dự các khóa học 

đào tạo về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và được cấp chứng chỉ về quản trị Công ty. 

 Ông Cao Ngọc Đức 

 Ông Nguyễn Văn Liễu 

 Bà Đỗ Thu Hà 
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STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng Tổng 

1 Hội đồng quản trị      

1.1 Cao Ngọc Đức CT HĐQT 173.333.332   - 90.000.000 263.333.332 

1.2 Lê Hữu Tịnh 
Phó CT 

HĐQT 
146.666.666 - 80.000.000 226.666.666 

1.3 Nguyễn Văn Liễu TV HĐQT 133.333.333 - 75.000.000 208.333.333 

1.4 Nguyễn Hiếu Lộc 
TV HĐQT 

kiêm GĐ 
133.333.333 - - 133.333.333 

1.5 Bà Đỗ Thu Hà TV HĐQT 133.333.333 - 75.000.000 208.333.333 

2 Ban kiểm soát      

2.1 Đặng Ngọc Giàu Trưởng BKS - 349.020.000 97.020.000 446.040.000 

2.2 Dương Thị Minh Hồng TV BKS 70.000.000  - 20.000.000 90.000.000 

2.3 Phạm Hoa Cương TV BKS 70.000.000 - 20.000.000 90.000.000 

3 Ban điều hành      

3.1 Nguyễn Hiếu Lộc 
TV HĐQT 

kiêm GĐ 
NT 472.260.800 137.818.000 610.078.800 

3.2 Lê Đình Sơn Phó GĐ - 95.550.000 49.020.000 144.570.000 

3.3 Đỗ Hoài Thu 
Phó GĐ kiêm 

Thư ký HĐQT 
73.333.334 96.900.000 46.020.000 216.253.334 

3.4 Nguyễn Quốc Hùng KTT - 339.665.789 44.000.000 383.665.789 

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có 

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty 

và các quy chế quản trị nội bộ. 

 

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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(ĐVT: Đồng) Năm 2016 Năm 2015 

Tổng Công ty Tín Nghĩa (Công ty mẹ) 

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ:  159.571.443 3.414.955.236 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ: 2.998.626.373 35.829.479.678 

Lãi cho vay vốn: 2.363.421.397 3.461.721.659 

Phải thu tiền cho vay: 23.370.859.861 - 

Phải trả tiền bồi thường KCN: 26.674.087.676 26.674.087.676 

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp (Công ty liên kết) 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ: 1.638.640.000 1.201.116.667 

Công ty CP XD và TM Phước Tân (Công ty liên kết) 

Lãi cho vay vốn: 1.420.250.000 - 

Phải thu tiền cho vay: 24.000.000.000 - 

Phải thu khác ngắn hạn:  1.310.500.000 - 

Công ty CP Bất động sản Thống Nhất (Đối tượng có liên quan đến TV BGĐ và  TV HĐQT)  

Chi phí lãi vay: 448.807.500 - 

 

 

 

  

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN 



   66 QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 



 
67 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

S  



   68 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

 

 

  



 
69 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   70 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
71 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   72 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
73 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   74 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   76 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   78 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
79 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   80 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
81 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   82 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
83 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   84 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
85 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   86 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
87 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   88 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
89 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   90 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
91 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 



   92 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
93 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   94 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 



 
95 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   96 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
97 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   98 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
99 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   100 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
101 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   102 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
103 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   104 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
105 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



   106 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

  



 
107 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 



   108 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 

 






