
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN   
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dự thảo tài liệu:  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 04/2016 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
 

MỤC LỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 
 

1. Báo cáo thẩm tra điều kiện và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.  

2. Tờ trình Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.  

3. Chương trình và nội dung Đại hội. 

4. 
 

Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2015 và 
Kế hoạch hoạt động năm 2016. 

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động năm 2015. 

6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015. 

8. 
 

Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi 
nhuận năm 2016. 

9. Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016. 

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016. 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

Số:……/BC-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

BÁO CÁO 
V/v Thẩm tra cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín 
Nghĩa chốt tại thời điểm 16h ngày 05/04/2016. 

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về số lượng cổ đông và đại diện ủy 
quyền hợp lệ, đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

1. Số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 

Stt Diễn giải Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ

17335432
1 Cổ đông trong nước 449               22.352.143         128,94%

- Tổ chức 7                   17.074.782         98,50%
- Cá nhân 442               5.277.361           30,44%

2 Cổ đông nước ngoài 9                   3.651.000           21,06%
- Tổ chức 3                   3.600.000           20,77%

- Cá nhân 6                   51.000                0,29%
Tổng cộng 458               26.003.143         100%

 

2. Số cổ đông có mặt tại Đại hội: 

- Số cổ đông:..…./458 người   - Đại diện số cổ phần:………       
/26.003.143 cổ phần - Đạt tỷ lệ:……..%.  

Xin tuyên bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.  

 

 
 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
 
 

                  

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

Số:……/TT-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

 

TỜ TRÌNH  
V/v Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu  

Đại hội  đồng cổ đông thường niên 2016  
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

Ban Tổ chức xin báo cáo dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, 
Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ 
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

 Đoàn Chủ tịch Đại Hội: 

1. Ông: Cao Ngọc Đức  - Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông: Lê Hữu Tịnh   - Phó chủ tịch HĐQT. 

3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc  - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty.  

 Ban Thư ký Đại Hội: 

1. Ông: Đỗ Hoài Thu   - Phó giám đốc Công ty. 

2. Bà: Đặng Ngọc Giàu  - Kiểm soát viên chuyên trách. 

 Ban Kiểm phiếu Đại Hội: 

1. Bà: Dương Thị Minh Hồng  - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

2. Ông :  Nguyễn Quốc Hùng - Kế toán trưởng Công ty. 

3. Ông:  Nguyễn Bá Văn  - Trưởng phòng Đầu tư Kinh Doanh. 

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả 
về số lượng và danh sách. 

 BAN TỔ CHỨC 

                  

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/BC-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

 

CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA 

 

TT Nội dung  Thực hiện  

I Đón khách   

1 Chào mời, đón khách, hướng dẫn đại biểu, phát tài liệu, 
giải quyết thắc mắc. Ổn định chỗ ngồi.   

8h00-8h50 

2 Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự . 8h50-8h55 

II Khai mạc Đại hội & Nội dung nghị sự chính của Đại hội   

1 Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội 9h00-9h10 

2 Báo cáo thẩm tra điều kiện, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội  9h10-9h15 

3 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu  9h15-9h20 

4 ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung Đại hội 9h20-9h25 

5 Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động 
2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 

9h25-9h45 

6 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 9h45-10h00 

7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 10h-10h10 

8 Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo trên 10h10-11h00 

9 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 11h00-11h05 

10 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 11h05-11h10 

11 Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 11h10-11h15 

12 Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 11h15-11h20 

13 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 11h20-11h25 

III Bế mạc Đại hội  

1 Thông qua Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2016. 

11h25-11h40  

2 Biểu quyết Nghị quyết Đại hội và Bế mạc. 11h40-11h50 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA  

 

Số:.…../BC-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016  
 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 

 

1. Đánh giá chung: 

1.1. Kinh tế vĩ mô: 

Nền kinh tế vĩ mô năm 2015 phục hồi tương đối rõ nét và đạt tốc độ tăng 
trưởng cao so với kế hoạch đề ra và dự báo trước đây. Lạm phát được kiểm soát, 
chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát. Tiêu dùng 
trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức: thách thức của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu diễn ra ngày càng 
phức tạp, giá dầu thô, hàng hóa thế giới giảm mạnh, cùng với diễn biến phức tạp 
của thị trường tài chính thế giới, sự suy giảm của một số nền kinh tế lớn đã ảnh 
hưởng nhất định đến nền kinh tế nước ta. Điều này thể hiện rõ nét việc xuất khẩu 
hàng hoá của các doanh nghiệp trong KCN Tam Phước có phần giảm so với năm 
2014.  

1.2. Thuận lợi, khó khăn: 

1.2.1. Thuận lợi: 

- Được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, quan tâm của 
Ban TGĐ Tổng Công Ty Tín Nghĩa (Công ty mẹ), sự lãnh đạo sâu sát của Hội 
đồng Quản trị, sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty. 

- Toàn bộ phần diện tích đất công nghiệp, nhà kho trong KCN Tam Phước 
đã được cho thuê lấp kín, tạo được nguồn thu ổn định cho Công ty.  

- Việc thực hiện thoái vốn đầu tư ngân hàng có hiệu quả trong năm 2015, 
giúp Công ty có nguồn vốn nhất định khi thực hiện đầu tư các dự án khác. 

- Công ty luôn nghiên cứu và khai thác những dịch vụ khác có liên quan để 
khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty và tăng thêm nguồn thu cho đơn vị 
như: cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, dịch vụ tư vấn môi trường, thu gom rác 
thải, chất thải nguy hại, phế liệu ... 

1.2.2. Khó khăn: 

- Việc miễn tiền thuê đất và thuê hạ tầng cho 3 doanh nghiệp bị thiệt hại 
qua sự cố ngày 13/5/2014 trong Khu công nghiệp Tam Phước, được UBND tỉnh 
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quyết định miễn cho 3 doanh nghiệp với tổng số tiền là 6.534.411.150 đồng.  Tuy 
nhiên, tiền thuê đất Công ty phải nộp năm 2015 là 553.063.560 đồng, số còn được 
miễn giảm là 5.981.347.590 đồng. Vấn đề này Công ty tiếp tục kiến nghị lãnh đạo 
tỉnh Đồng Nai hỗ trợ giải quyết. 

 - Dãy ki ốt  đầu đường 3 khu công nghiệp: Trong năm, Công ty đã hoàn tất 
thủ tục cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập hồ sơ điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng nhưng chưa được phê duyệt nên chưa hoàn tất thủ tục 
pháp lý, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, khai thác. 

 - Dự án KDC và TĐC 18ha Tam Phước: Công ty tiếp tục đưa vào kinh 
doanh tiếp số nền tồn kho, trong dự án có 24 nền nằm trục đường chính theo quy 
định của UBND Tỉnh phải xây dựng nhà xong mới được bán, mặc dù khách hàng 
đã mua hết nhưng chưa triển khai xây nhà để hoàn tất thủ tục bán nhà. Mặt khác 
trong năm Công ty đã bàn giao 60 nền tái định cư cho thành phố Biên Hòa, nhưng 
chưa được thanh toán tiền đầu tư cơ sở hạ tầng do ngân sách không có. 

2. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: 

Kết quả kinh doanh năm 2015: (Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo) 

Số 

TT 
Chỉ tiêu ĐVT  KH 2015   TH 2015   TH 2014  

So với (%) 

2014 KH 

1 Doanh thu trđ   172.265    130.424      94.343  138,2% 75,7% 

2 Chi phí trđ   112.868      60.650      52.764  114,9% 53,7% 

3 Lợi nhuận trước thuế trđ     59.397      69.774      41.579  167,8% 117,5% 

4 Nộp ngân sách trđ     23.056      24.623      20.077  122,6% 106,8% 

5 Chia cổ tức % 22,0% 15,0% 18,0%     

2.1. Doanh thu: (Chi tiết Phụ lục 2 kèm theo) 

Doanh thu ước thực hiện năm 2015 là 130,424 tỷ đồng đạt 75,7% kế hoạch 
và vượt 38,2% cùng kỳ, trong đó: 

+ Thu phí sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất là 40,63 tỷ đồng, vượt 20,8% so 
với kế hoạch năm, tuy nhiên bằng 94% so với cùng kỳ, nguyên nhân do năm 2014 
Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu một lần tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng 
của Cty Tôn Tráng kẽm với số tiền tương đương 2,6 tỷ đồng. 

 + Cung cấp nước sạch là 19,941 tỷ đồng đạt 96,3% kế hoạch và bằng 
114,6% cùng kỳ. 

 + Tiếp nhận và xử lý 1,389 triệu m3 nước thải, doanh thu 13,025 tỷ đồng, 
đạt 109,3 % kế hoạch năm và bằng 109,2% cùng kỳ.  

 + Doanh thu từ việc cho thuê nhà kho Armarajo với thời gian cho thuê cố 
định trong 5 năm (2011-2015) là 6,407 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD). 
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 + Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt là 2,805 tỷ đồng, đạt 107,9% kế hoạch 
và bằng 104,4% cùng kỳ. 

 + Dịch vụ thu gom chất thải rắn nguy hại, phế liệu là 1,947 tỷ đồng, đạt 
117,5% kế hoạch và bằng 94,9% cùng kỳ. So với cùng kỳ giảm là trong năm 2015 
có 2 doanh nghiệp (Giwang và EverTrade) dừng hợp đồng không giao phế liệu và 
chất thải nguy hại cho Công ty. 

 + Dịch vụ tư vấn môi trường là 0,51 tỷ đồng đạt 102,2% kế hoạch và bằng 
80,1% cùng kỳ. So với cùng kỳ giảm là do năm 2014 thực hiện ĐTM cho doanh 
nghiệp trong KCN (Doanh nghiệp chỉ đánh giá ĐTM 1 lần). 

 + Doanh thu khác: bao gồm cho thuê văn phòng, cung cấp điện, chợ tạm là 
3,148 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch và vượt 41,2% so với cùng kỳ. 

 + Doanh thu hoạt động tài chính trong năm ghi nhận khoản thu lãi của 
Công ty Sovico đối với phần chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Đại Á và lãi tiền 
gửi tại các ngân hàng là 11,681 tỷ đồng (trong đó lãi chuyển từ Sovico là 8,593 tỷ, 
lãi tiền gởi 3,088tỷ) đạt 1.168,1% kế hoạch và bằng 1.067,7% so với cùng kỳ.  

 + Doanh thu từ nghiệp vụ thoái vốn cổ phần Ngân hàng Đại Á là 23 tỷ 
đồng đạt 100% kế hoạch năm. 

2.2. Chi phí: (Chi tiết Phụ lục 3 kèm theo) 

TT   Chỉ tiêu   ĐVT  
 KH 
2015  

  TH 
2015  

 TH 
2014  

So với (%) 

2014 KH 

  Tổng chi phí trđ 112.686  60.650      52.764  114,9% 53,7% 

1 Chi phí chung     103.938   51.645      43.340  119,2% 49,7% 

2 Chi phí Quản lý Cty '' 11.738   14.902      12.003  124,1% 127,0% 

3 Chi phí khác ''          420        411           808  50,9% 97,9% 

4 Chi phí tài chính     (3.228)  (6.308)    (3.387) 186,2% 195,4% 

- Chi phí lãi vay         1.772     1.132        2.805  40,3% 63,9% 

- Dự phòng đầu tư dài hạn ''    (5.000)  (7.440)    (6.192) 120,2% 148,8% 

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, đồng thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 
ngay đầu năm, 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... So sánh với năm 2014, tốc độ tăng chi phí là 
114,9% và tốc độ tăng doanh thu là 138,2%. 

2.3. Lợi nhuận: 

Lợi nhuận trước thuế đạt 69,774 tỷ đồng, đạt 117,5% kế hoạch và vượt 
67,8% cùng kỳ.  
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2.4. Nộp ngân sách: 

Nộp ngân sách đạt 24,623 tỷ đồng đạt 106,8% kế hoạch và vượt 22,6% so 
với cùng kỳ. 

2.5. Dự kiến cổ tức: 

Trong năm, kế hoạch đề ra chi cổ tức 22% trên vốn điều lệ 173,354 tỷ đồng. 
Sau khi tăng vốn điều lệ lên 260,031 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức năm 2015 là 
15%, so với vốn điều lệ trước đạt tỷ lệ 22,5% bằng 102,3% kế hoạch và bằng 
125% so cùng kỳ. 

3. Công tác điều hành, quản lý: 

 - Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý được tinh gọn, nhân sự tại các phòng ban 
được sắp xếp hợp lý để hoạt động ổn định và đạt hiệu quả. 

 - Lập hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đầu tư dự án KCN mới tại huyện Long 
Thành; nghiên cứu dự án xử lý rác, dự án khu dân cư… 

 - Công tác chỉnh trang, vệ sinh luôn được chú trọng để thể hiện bộ mặt toàn 
KCN được khang trang, sạch đẹp, hoàn chỉnh hơn. Đảm bảo công tác quản lý môi 
trường trong toàn KCN, duy trì chăm sóc cây xanh thường xuyên. 

 - Công tác vận hành trạm xử lý nước thải ổn định, đạt quy chuẩn chất lượng 
môi trường. 

- Công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, đầu tư xe 
PCCC chuyên dụng, thành lập đội PCCC và được học tập và rèn luyện thường 
xuyên, đáp ứng kịp thời cho các Doanh nghiệp trong KCN. 

- Việc kết nối truyền tải thông tin, hình ảnh công ty với khách hàng, đối tác 
ra bên ngoài thông qua trang web đã được chỉnh sửa và hoàn thiện, tổ chức tặng 
hoa và chúc mừng ngày thành lập của các doanh nghiệp trong KCN. 

- Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Tam Phước từ đất 
cây xanh sang đất công trình điều hành dịch vụ (Hải quan, công an, dân quân 
thường trực, PCCC) và đất xây dựng nhà máy xí nghiệp. 

- Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết  1/500 KDC và TĐC 18ha 
Tam Phước (chuyển 17.100 m2 đất xây dựng TTTM sang đất xây dựng chợ);  

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về cập nhật quy hoạch sử dụng đất, chồng ghép 
bản đồ địa chính lên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tam Phước 210ha 
để điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu dân cư Tam Phước 210 ha tại vị trí đầu 
đường 3 đấu nối từ KCN Tam Phước ra đường Phùng Hưng (xây dựng ki ốt và 
trạm xăng dầu);  

- Lập hồ sơ chuyển đổi 65 nền đất tái định cư KDC và TĐC 18ha Tam 
Phước sang đất nền kinh doanh và được UBND tỉnh phê duyệt; 

- Làm việc với Phòng Tài chính và các phòng ban thành phố Biên Hòa thẩm 
định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xin hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng khu tái 
định cư bàn giao cho TP. Biên Hòa. 
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- Làm việc với Cục Thuế, Sở Tài chính về việc cấn trừ miễn giảm tiền thuê 
lại đất và phí sử dụng hạ tầng theo 3 QĐ của UBT cho 3 DN thiệt hại ngày 
13/5/2014;  

- Làm việc Cục Thuế xử lý phần thuế giá trị gia tăng lĩnh vực bảo vệ môi 
trường còn tồn tại từ những năm trước; 

- Lập hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đầu tư nhà ở xã hội 2 khu đất nhận bàn 
giao từ Tổng Công ty (khu 2,2ha và 0,66ha) gửi UBND thành phố Biên Hòa. 

4. Công tác giám sát môi trường: 

 - Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát việc đấu nối và 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. Trong năm 
kiên quyết xử lý đối với các DN có nước thải vượt chỉ tiêu ô nhiễm (đặc biệt có 
ảnh hưởng đến NMXLNT của KCN) thải vào hệ thống tiếp nhận. 

 - Tăng cường thực hiện tư vấn môi trường, thực hiện các dịch vụ môi 
trường như: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi 
trường định kỳ, đề án bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo 
xả thải, đăng ký quản lý chất thải nguy hại. 

- Thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại cho các Doanh 
nghiệp trong KCN. 

 - Kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng nước đầu vào, đầu ra Trạm xử lý 
nước thải qua thiết bị quan trắc tự động và truyền dữ liệu trực tuyến. 

5. Công tác đầu tư, duy tu bảo dưỡng: 

- Đầu tư 40 tỷ đồng mua lại 4.000.000 cổ phần Công ty CP XD TM Phước 
Tân (chiếm 40% vốn điều lệ) từ Công ty CP ĐT Nhơn Trạch. 

- Đầu tư tăng vốn cổ phần Công ty CP KCN Long Khánh từ 8,36 tỷ đồng 
lên 22,8 tỷ đồng (chiếm 19% vốn điều lệ) từ Công ty CP Cao su Hòa Bình. 

- Đầu tư tham gia cổ phần Công ty CP DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín 
Nghĩa, với tổng vốn góp 1,2 tỷ đồng chiếm 24% vốn điều lệ. 

- Trong năm, Công ty tiếp tục triển khai thi công hạng mục hạ tầng còn lại 
của dự án Khu dân cư và tái định cư 18ha xã Tam Phước. 

- Đầu tư xây dựng tường rào đầu đường 6 tiếp giáp phía bên phải từ quốc lộ 
51 vào KCN. 

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống hạ tầng trong KCN, đặc biệt 
chú trọng hệ thống thoát nước trong mùa mưa, qua nhiều năm sử dụng đã xuống 
cấp gồm mương hở, hệ thống cống thoát nước. 
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PHẦN 2 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 

1. Nhận định tình hình năm 2016: 

1.1. Đánh giá chung: 

Năm 2016, tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, thị trường bất động sản 
đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn là một năm còn nhiều thử thách cho 
nền kinh tế Việt Nam do tình hình kinh tế thế giới còn những nguy cơ bất ổn. Các 
dự báo đều thống nhất nhận định kinh tế thế giới năm 2016 sẽ tăng trưởng hơn 
năm 2015, với điểm nhấn quan trọng là Việt Nam cùng các nước thành viên đã 
đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái bình dương (TPP). Đây là điều 
kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào KCN. 

Năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh có hiệu 
quả, Công ty 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. 

1.2. Thuận lợi, khó khăn: 

1.2.1. Thuận lợi:  

- Việt Nam cùng các nước thành viên đã đàm phán và ký kết Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái bình dương (TPP), điều này sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, xuất khẩu 
cho các doanh nghiệp. 

- Với đặc thù KCN đã được cho thuê đất lấp đầy, diện tích đất cho thuê ổn 
định là 225ha và đây là nguồn thu cơ bản ổn định hàng năm của Công ty. 

- Công ty sẽ đưa vào khai thác tiếp nền đất và khai thác chợ giai đoạn 1 của 
KDC và TĐC 18ha 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. 

1.2.2. Khó khăn: 

- Với tình hình kinh tế thế giới tuy khởi sắc nhưng chưa vững chắc, đặc biệt 
là sự khủng hoảng nợ công khu vực Châu Âu sẽ có tác động xấu đến các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước nói chung và ngay tại các nhà đầu tư trong KCN Tam 
Phước nói riêng, điều đó sẽ dẫn đến tình hình tài chính của các đơn vị sẽ tiếp tục 
khó khăn, việc thu phí hạ tầng và tiền thuê đất trong năm 2016 khó. 

- Tình hình thị trường bất động sản dự báo vẫn còn nhiều rủi ro, ảnh hưởng 
trực tiếp đến hiệu quả khai thác các dự án của Công ty. 

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016: 

 - Định hướng phát triển Công ty trong năm 2016 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; 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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- Căn cứ định hướng phát triển, các chỉ tiêu đã thực hiện được năm 2015 và 
khả năng đầu tư, kinh doanh trong năm 2016, Công ty xây dựng kế hoạch hoạt 
động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện như sau: 

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

TT CÁC CHỈ TIÊU  ĐVT 
TH 

2015 
KH 
2016 

GHI CHÚ 

1 Tổng doanh thu trđ 130,424 148,232   

2  Lợi nhuận trước thuế trđ 69,774 54,194   

3  Lợi nhuận sau thuế trđ 53,865 43,356   

4  Nộp ngân sách trđ 24,623 22,767   

5 Mặt hàng chủ yếu         

- Diện tích đất CN cho thuê ha 225.9 225.9   

- Cấp nước sạch 1000m3 1,736 1,740   

- Xử lý nước thải 1000m3 1,389 1,400   

- KDC 18ha:         

+ Đất nền KDC 18ha m2    6,100  17,532 (Đất tái định cư 8.529m2) 

+ Chợ Tam Phước m2           -   916 (200 sạp giai đoạn 1) 

- Kios đầu đường 3 căn            43    

2.2. Kế hoạch sản lượng và doanh thu: (Chi tiết Phụ lục 4 kèm theo) 

Tổng doanh thu năm 2016 dự kiến là 148,232 tỷ đồng, gồm: 

- Doanh thu phí sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất: Tổng giá trị hợp đồng 
cho thuê trên toàn bộ diện tích KCN chưa thuế VAT là 43,171 tỷ đồng. 

- Doanh thu khối lượng nước cấp: 20,010 tỷ đồng (ước khối lượng là 
1,740 triệu m3). 

- Doanh thu khối lượng xử lý nước thải: 13,025 tỷ đồng (khối lượng 
được tính theo tỷ lệ 80% nước cấp và tính đơn giá xử lý vượt ngưỡng). 

- Doanh thu nhà kho cho thuê: 7,678 tỷ đồng (theo hợp đồng cho thuê 
kho đối với Công ty Armajaro tăng 15% từ năm 2016 đến năm 2020). 

- Doanh thu dự án KDC&TĐC 18 ha: năm 2016 Công ty sẽ tiếp tục kinh 
doanh 89 nền đất còn lại với diện tích 14.732m2; dự kiến đưa vào kinh doanh giai 
đoạn 1 của chợ Tam Phước với diện tích 915,8m2 vào quý IV/2016 (200 sạp) và 
bàn giao 20 nền đất tái định cư với diện tích 2.800m2 cho Thành phố Biên Hòa, 
doanh thu dự án là: 41,001 tỷ đồng. 
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- Doanh thu kios đầu đường 3: 9,360 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục 
điều chỉnh quy hoạch xây dựng, Công ty đưa vào kinh doanh 26/43 căn kios và 
2.000m2 đất mặt bằng đầu tư Trạm xăng dầu.  

- Doanh thu thu gom rác thải: 3,9 tỷ đồng (trong đó thu gom rác thải 
thông thường khoảng 2,9 tỷ đồng, rác thải nguy hại và kinh doanh phế liệu 
khoảng 1,0 tỷ đồng). 

- Tư vấn môi trường: 0,6 tỷ đồng. 

- Doanh thu khác: 3,190 tỷ đồng gồm doanh thu cho thuê văn phòng, chợ 
tạm, mặt bằng, lắp đặt đồng hồ nước,… 

- Doanh thu tài chính: 5,609 tỷ đồng, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn nhàn 
rỗi trong giai đoạn chưa tập trung đầu tư, (trong quý I/2016) 

2.3. Kế hoạch chi phí: (Chi tiết Phụ lục 5 kèm theo) 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
 TH 
2015  

 KIH 
2016  

1 Khấu hao TSCĐ Tr đ     18.721      18.721  

2 Chi phí giá vốn ''     17.503      50.296  

3 Chi phí dịch vụ thuê ngoài ''     13.004      10.870  

4 Chi phí khác ''       2.829        3.539  

5 Dự phòng nợ phải thu khó đòi ''        (354)     (1.771) 

6 Dự phòng đầu tư dài hạn ''     (7.440)   

7 Chi phí tài chính (lãi vay) ''       1.132           682  

8 Chi phí quản lý ''     15.256      11.700  

  Tổng cộng       60.650      94.037  

4. Giải pháp thực hiện: 

4.1. 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. 

- Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại các đơn vị tham gia góp vốn. 
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4.2. 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. 

- 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. 

- Hoàn thiện thủ tục quy hoạch sử dụng đất xây dựng kios đầu đường 3 để 
đưa dãy kios vào kinh doanh. 

- 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. 

4.3. Công tác Đầu tư – Xây dựng: 

  - Tìm kiếm, đầu tư các dự án mới. 

- Xúc tiến, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư vào các dự án đăng ký, xin 
đầu tư như: Khu công nghiệp mới tại huyện Long Thành với diện tích 190ha; dự 
án khu nhà ở xã hội 2,2 ha liền kề KDC 18ha Tam Phước. 

  - Hoàn tất các điều chỉnh quy hoạch 1/2000 KCN Tam Phước, khu ki-ốt, 
triển khai xây dựng chợ để đưa vào kinh doanh. 

- Trang bị một số phương tiện máy móc thiết bị phục vụ công tác duy tu, 
bảo dưỡng hạ tầng trong khu công nghiệp. 

- 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. 

4.4. 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 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. 

- Xây dựng phương án điều chỉnh lương theo mức lương mới, đảm bảo thu 
nhập của người lao động tương xứng với kết quả lao động giúp người lao động 
yên tâm công tác trong môi trường làm việc công bằng và có tính cạnh tranh. 
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5. Kết luận: 

Năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa đã thu được kết quả khả quan. Hội đồng Quản trị, Ban điều 
hành, Cán bộ quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại lợi 
nhuận cho Công ty. 

Công ty trân trọng và ghi nhận các đóng góp của cán bộ công nhân viên, các 
cá nhân, tập thể, các cổ đông có những sáng kiến, góp ý thiết thực giúp Công ty 
phát triển. 

Năm 2016, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của 
Quý cổ đông, các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp cho hoạt động của Công ty, 
giúp Công ty duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo được lợi ích 
của các cổ đông. 

 
Nơi nhận: 
- Quý cổ đông; 
- Hội đồng Quản trị; 
- Ban kiểm soát; 
- Ban giám đốc; 
- Các phòng; 
- Lưu: VT-CT.  

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
 KH 
2015  

 TH 
2015  

 TH 
2014  

So với (%) 

2014 KH 

1 Sản lượng tiêu thụ.             

- Cấp nước sạch  1000m3       1.800       1.736        1.767  98,2% 96,4% 

- Xử lý nước thải  1000m3       1.440        1.389        1.414  98,2% 96,5% 

2 Doanh thu trđ   172.265    130.424      94.343  138,2% 75,7% 

- Doanh thu thuần "   147.922      95.740      93.169  102,8% 64,7% 

- Doanh thu tài chính "      1.000     11.681        1.094  1.067,7% 1.168,1% 

- Cổ tức đầu tư ''          343  
 

           80      

- Chuyển nhượng CP Đại Á ''     23.000      23.000   100,0% 

3 Chi phí trđ   112.868      60.650      52.764  114,9% 53,7% 

- Chi phí chung     103.938      51.645      43.340  119,2% 49,7% 

- Chi phí khác ''          420           411           808  50,9% 97,9% 

- Chi phí tài chính  ''    (3.228)    (6.308)    (3.387) 186,2% 195,4% 

- Chi phí quản lý '' 11.738      14.902      12.003  124,1% 127,0% 

4 Lợi nhuận trước thuế trđ     59.397      69.774      41.579  167,8% 117,5% 

5 Nộp ngân sách trđ     23.056      24.623      20.077  122,6% 106,8% 

6 Chia cổ tức % 22,0% 15,0% 18,0%     

7 Tổng số lao động người 61 48 61 78,7% 78,7% 

8 Thu nhập bình quân trđ           9,0            9,5            8,0  118,8% 105,6% 

Ghi chú: Cổ tức 15% so với vốn điều lệ mới là 260.031.430.000 đồng, tương 
đương 22,5% so với vốn điều lệ cũ là 173.354.320.000 đồng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 2 
CHI TIẾT DOANH THU NĂM 2015 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
 KH 
2015  

  TH 
2015  

 TH 
2014  

So với (%) 

2014 KH 

  Tổng Doanh thu trđ   172.265    130.424      94.343  138,2% 75,7% 

1 Doanh thu thuần "   147.922      95.740      93.169  102,8% 64,7% 

- Phí CSHT, thuê đất "     33.645      40.631      43.202  94,0% 120,8% 

- Cấp nước sạch. "     20.700      19.941      17.403  114,6% 96,3% 

- Thu phí nước thải "     11.916      13.025      11.927  109,2% 109,3% 

- Nhà kho cho thuê "       6.360        6.407        6.318  101,4% 100,7% 

- Dự án KDC&TĐC 18ha "     48.644        7.311        6.682  109,4% 15,0% 

- Kios đầu đường 3 "     18.900             15             31  48,4% 0,1% 

- Thu gom rác thải "       2.600        2.805        2.688  104,4% 107,9% 

- CTR nguy hại, phế liệu "       1.657        1.947        2.051  94,9% 117,5% 

- Tư vấn môi trường "          500           511           638  80,1% 102,2% 

- Doanh thu khác "       3.000        3.148        2.229  141,2% 104,9% 

2 Doanh thu tài chính "       1.000      11.681        1.094  1067,7% 1168,1% 

3 Cổ tức đầu tư "          343                80      

4 Chuyển nhượng CP Đại Á "     23.000      23.003    100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 3 
CHI TIẾT CHI PHÍ 2015 

 

TT   Chỉ tiêu  
 

ĐV
T  

 KH 
2015  

  TH 
2015  

 TH 
2014  

So với (%) 

2014 KH 

  Tổng chi phí trđ   112.686      60.650      52.764  114,9% 53,7% 

1 Chi phí chung     103.938      51.645      43.340  119,2% 49,7% 

- Khấu hao TSCĐ ''     18.721 18.721     15.764  118,8% 100,0% 

- Phân bổ đền bù '' 675           674           675  99,9% 99,9% 

- Sửa chữa, duy tuy bảo dưỡng ''       1.184       1.423           506  281,2% 120,2% 
- Tiền thuê đất  ''          553        1.186  46,6%   
- Dịch vụ thuê ngoài ''          850        4.507        1.436  313,9% 530,3% 

- Nhân công thuê ngoài ''       2.000        1.940        2.008  96,6% 97,0% 

- Điện ''       4.324        3.432        3.061  112,1% 79,4% 

- Cấp nước ''     15.203     10.697        9.748  109,7% 70,4% 

- Kiốt đầu đường 3 '' 13.185          (25)            25  -100,0% -0,2% 

- KDC 18ha ''     44.110        6.831        5.261  129,8% 15,5% 

- Hóa chất vận hành ''          480           710           720  98,6% 147,9% 

- Rác  '' 1.820        1.701  1.943  87,6% 93,5% 

- Tư vấn môi trường '' 250           154           180  85,6% 61,6% 

- Phế liệu, CTNH '' 888           327           827  39,5% 36,8% 

- Chuyển nhượng  CP Đại Á ''          248      0,0% 

2 Chi phí Quản lý Cty '' 11.738      14.902      12.003  124,1% 127,0% 

- Chi phí lương, BHXH '' 7.800      10.461        7.461  140,2% 134,1% 

- Thù lao HĐQT, BKS ''          930           998           913  109,3% 107,3% 

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi ''          (354)          591      

- Chi phí Q/lý khác ''       3.008        3.797        3.038  125,0% 126,2% 

3 Chi phí khác ''          420           411           808  50,9% 97,9% 

4 Chi phí tài chính       (3.228)    (6.308)    (3.387) 186,2% 195,4% 

- Chi phí lãi vay         1.772        1.132        2.805  40,3% 63,9% 

- Dự phòng đầu tư dài hạn ''    (5.000)    (7.440)    (6.192) 120,2% 148,8% 

 

 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 4 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH DOANH THU, SẢN LƯỢNG 2016 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
 TH 
2015  

 KH 
2016  

 GHI CHÚ  

1 Sản lượng tiêu thụ.         

- Cấp nước sạch  1000m3      1,736      1,740   145*12  

- Xử lý nước thải  1000m3      1,389      1,400    

- KDC 18ha m2   6,099.5   7,532.0    

- Kios đường 3 căn            26  Thu tiền 1 lần 

2 Doanh thu trđ 130.424   148.232    

- 
Phí CSHT, thuê đất "    40,631  43,171 

 Tỷ giá 22.470  - Gồm 
DT của NH No 2016: 

845 trđ; Thu nợ 731 trđ 

- Cấp nước sạch. "    19,941  20,010  11.500đ/m3  

- Thu phí nước thải "    13,025  13,025 
 940trđx12T+636 (quá 

đát Ava)  

- Kho, xưởng cho thuê "      6,407  7,678 11 tháng tăng 15%  

- Dự án KDC&TĐC 18ha 
" 

     7,311  41,001 
7m:2,791; BT:2,428; 
TĐC:0,923; Chợ: 1,3 

trđ/m2  

- Kios đầu đường 3 
" 

          15  9,360 
 360 tr/căn-Đã có tiền 

sử dụng đất  

- Thu gom rác thải "      2,805  2,900   

- CTR nguy hại, phế liệu "      1,947  1,000   

- Tư vấn môi trường "         511  600   

- Doanh thu khác "      3,148  3,190 
 VP, chợ tạm, m/bằng, 

đồng hồ..  

- 

Doanh thu tài chính "    11,681  5,609 

Lãi tiết kiệm nhàn rỗi 
từng quý 5%/năm, Lãi 
chậm trả Kwangsung: 
37.698 USD x 20.910 

đ  

- Cổ tức đầu tư ''            -    687  BĐS TN (6%)   

- Chuyển nhượng CP Đại Á ''    23,003              -    

 

 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 5 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI PHÍ 2016 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
 TH 
2015  

 KH 
2016  

 GHI CHÚ  

Tổng chi phí "  60.650    94.037    

- Khấu hao TSCĐ ''  18.721     18.721    

- Phân bổ đền bù ''        674          678    

- Điện ''     3.432       3.604   Giá điện tăng 5%  

- Giá vốn cấp nước  ''   10.697       8.961   10,3/1000m3  

- Giá vốn Ki - ốt ''       (25)      7.046  
 Kiot:235tr/căn; SD đất 0,6 

tr/m2  

- Giá vốn KDC 18ha + chợ ''     6.831     34.289   2,135 tr/m2; TDC:0,923tr/m2; 
Chợ:1,1tr/m2  

- Hóa chất vận hành ''        710          700   (NT:288;NC:180)  

- Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng ''     1.423          936   5% Khấu hao  

- Dịch vụ thuê ngòai ''     4.507       3.600   (BV, cây xanh, VS KCN)  

- Nhân công thuê ngoài ''     1.940          700   (CN duy tu, hút bùn)  

- Tiền thuê đất  ''        553          631    

- Vận chuyển xử lý rác  ''     1.701       2.030   SH:70%  

- Tư vấn môi trường ''        154          300   50%DT  

- CTNH, phế liệu ''        327          680   NH: 60%, PL:80%  

- Chi phí lương, BHXH ''   10.461       7.372   BHXH tăng  

- Thù lao HĐQT, BKS ''        998          973    

- Chi phí khác ''        411          550  
 ĐHCĐ, hội họp, tất niên, lên 

sàn  

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi ''     (354)  (1.771)   

- Dự phòng đầu tư dài hạn ''   (7.440)     

- Chi phí tài chính (lãi vay) ''     1.132          682   vay Quỹ MT, BĐS Thống nhất  

- Chi phí Quản lý khác ''     3.797       3.355  
 nhiên liệu, VPP, t/khách, 

Đ/tạo..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 6 

1. Kế hoạch lao động tiền lương: 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 
 TH 
2015 

 KH 
2016 

Ghi chú 

I  Lao động         

1 Đầu kỳ người 61 47   

2 Tăng trong kỳ người 5 0   

3 Giảm trong kỳ người 18 0   

4 Cuối kỳ người 47 47   

II Tiền lương         

1 Tổng tiền lương trđồng 10.461 7.372   

2 Đơn giá tiền lương/lợi nhuận   0,150 0,136   

3 Doanh thu trđồng 130.424 149.781   

4 Lợi nhuận trước thuế trđồng 69.774 54.194   

2. Kế hoạch nộp ngân sách: 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2015  
 KH 
2016 

Ghi chú 

1 Thuế GTGT trđồng    8.282    11.425    

2 Thuế  TNDN trđồng  15.909    10.839    

3 Tiền thuê đất trđồng    

4 Thuế tài nguyên trđồng       429         500    

5 Thuế môn bài trđồng           3             3    

  TỔNG CỘNG trđồng  24.623    22.767    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 7 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2016 

 

Stt Danh mục dự án ĐVT TH 2015  KH 2016 Ghi chú 

1 Đầu tư tài chính trđ    

 Mua cổ phần Cty CP XD TM Phước Tân " 40.000   

 Mua cổ phần Cty CP KCN Long Khánh " 14.873   

 Mua cổ phần Cty CP DV BV CN Tín Nghĩa " 1.200   

2 Hạ tầng KDC 18ha (cống hộp) "   1.223      

3 Cải tạo cổng chào "      387      

4 Phương tiện vận chuyển 
 

      

  Xe nâng "      659      

  Xe ben chở rác 3 tấn "      631      

  Xe chữa cháy  6 m3 "   2.227      

  Xe đưa rước 29 chỗ "   1.217      

5 Chợ Tam Phước giai đoạn 1 "       9.760    

6 Xây dựng chốt dân quân KCN "      2.596    

7 KCN Phước Bình  
 

      

  Rà phá bom mìn "       5.130  190*27 

  Đo vẽ bản đồ địa chính, cắm mốc thực địa "          306    

  Lập QH chi tiết 1/2000 "          755  190*5,68*0,7 

  Bồi thường đất dân "   175.000  100*700*2,5 

  TỔNG CỘNG trđ 62.417  193.548    
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số: 02/BC-BKS                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Biên Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2016  

 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

Năm 2015 
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty. 
 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ 
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ 
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC); 

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 
2015; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
báo cáo trước Đại hội đồng cồ đông kết quả hoạt động năm 2015 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau: 

 - Giám sát các hoạt động đầu tư,  kinh doanh thường xuyên của Công ty 
như: đầu tư  thêm vào Tín Khải; đầu tư chợ truyền thống tại KDC 18 ha Tam 
Phước, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất chung cư sang đất ở của dự án KDC 
18 ha Tam Phước, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (Biên 
bản số 06 ngày 11 tháng 5 năm 2015). 

 - Giám sát thực hiện ngày 26/8/2015 tiến hành Đại hội ĐCĐ bất thường 
với nội dung: báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 
tháng cuối năm 2015; tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 
nguồn vốn thặng dư. 

 - Giám sát các khoản chi phí với chủ trương tiết kiệm hợp lý: tiếp 
khách, lương … 

 - Giám sát chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (theo danh sách cổ đông đã 
chốt) và tạm ứng 10% đợt 1 năm 2015. 



 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 

2

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, BCTC bán niên và BCTC năm 
2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và 
Kiểm toán (AASC). 

 - Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm 
soát trình ĐHĐCĐ năm 2015. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA 
HĐQT, GIÁM ĐỐC: 

HĐQT và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong 
công tác quản lý hành chính và hoạt động kinh doanh. Các  thành viên HĐQT, 
Ban Giám đốc và các trưởng phòng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định của 
Luật doanh nghiệp,  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2015 
HĐQT đã tiến hành 11 phiên họp và 02 đại hội ĐCĐ đã ban hành Nghị quyết 
với các nội dung như sau: 

- Phê duyệt kế hoạch khấu hao năm 2015. 

- Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Giám đốc công 
ty, thôi cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty CP Tín Khải. 

- Quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng thành viên, bổ sung chức 
danh Hội đồng quản trị, bổ sung chức danh Giám đốc công ty, cử người quản lý 
vốn tại Công ty CP Tín Khải. 

- Tham gia góp vốn thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ và cử người đại 
diện phần vốn góp, tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ. 

- Quyết định mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Tín 
Khải, quyết định đầu tư chợ truyền thống tại khu dân cư 18 ha Tam Phước, 
chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất chung cư sang đất ở của khu dân cư 18 ha 
Tam Phước, chia cổ phiếu thưởng từ nguốn thặng dư vốn cổ phần. 

- Quyết định đầu tư, trang bị xe thiết bị PCCC và xe nâng; sửa chữa văn 
phòng nhà điều hành. 

- Quyết định chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sàn 
giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.  

- Quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ trên cơ sở các biên 
bản họp HĐQT. 
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III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU 
HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG: 

Ban Kiểm soát, HĐQT và Giám đốc Công ty thường xuyên duy trì mối 
quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và lợi 
ích cổ đông. 

Năm 2015 Ban Kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến 
phản ánh đề nghị kiểm tra giám sát từ phía cổ đông của Công ty. 

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ 
ĐẦU TƯ, VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH: 

Qua công tác giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thẩm tra các 
Báo cáo tài chính quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2015 của Công ty, Ban 
Kiểm soát đánh giá như sau: 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh: 

-  Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, nhiệm 
vụ chủ yếu của Công ty là tập trung duy trì các mảng  kinh doanh cho thuê lại đất, 
nhà kho, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, thu gom vận chuyển rác thải và dịch 
vụ tư vấn môi trường cho các nhà đầu tư trong và ngoài KCN.  

Doanh thu  thực hiện năm 2015 là 131,46 tỷ đồng so với năm 2014 tăng 
trong đó: 

-  Thu phí sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất giảm so với cùng kỳ, nguyên 
nhân do năm 2014 Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu một lần tiền thuê đất và 
phí sử dụng hạ tầng của Cty Tole Tráng kẽm với số tiền tương đương 2,6 tỷ đồng 

-  Cung cấp nước sạch, thu gom rác thải ... đều tăng so với cùng kỳ. 

-  Doanh thu hoạt động tài chính trong năm ghi nhận khoản lãi phải thu của 
Công ty Sovico đối với phần chuyển nhượng cổ Ngân hàng Đại Á và lãi tiền gửi tại 
các ngân hàng là 11,681 tỷ đồng (trong đó lãi chuyển từ Sovico là 8,593 tỷ, lãi tiền 
gửi 3,088) đạt 1.168,1% kế hoạch và bằng 1.067,7% so với cùng kỳ.  

2. Tình hình quản lý chi phí: 

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, đồng thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 
ngay đầu năm, 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.. Tốc độ tăng chi phí  (114,9%) thấp hơn tốc độ tăng doanh 
thu ( 138,2%) năm 2015 so với năm 2014. 

3. Tình hình tài chính: 

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động năm 2015. 
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3.1.  Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu Năm 
2014 

Năm 
2015 

Tỷ lệ tăng, 
giảm 

Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 
(ROS) 

0,436 0,530 + 21,56% 

Tỉ suất Lợi nhuận trước thuế/Tài sản 
(khả năng sinh lời của tài sản- ROA) 

0,088 0,139 + 57,95% 

Tỉ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ 
sở hữu (Khả năng sinh lời của Vốn chủ 
sở hữu-ROE) 

0,116 0,176 + 51,72% 

Tỉ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

0,090 0,136 + 51,11% 

 

Các chỉ tiêu sinh lời năm 2015 so với năm 2014 đều tăng. 

3.2.  Khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu Năm 
2014 

Năm 
2015 

Tăng (giảm) 

Tỉ số thanh toán nhanh 0,55 1,43 + 160% 

Tỉ số thanh toán hiện hành 1,69 2,89 + 71% 

Tỉ số nợ trên tổng tài sản 0,23 0,21 - 8,69% 

Tỉ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu 0,108 0,07 - 35,18% 

Các tỉ số thanh toán năm 2015 tốt so với năm 2014. 

4. Tình hình đầu tư: 
Trong năm, Công ty thực hiện đúng công tác đầu tư theo Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị đề ra. 

 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tăng (giảm) 

 Số tiền 

(trđồng) 

Tỉ trọng Số tiền 

(trđồng) 

Tỉ trọng Số tiền 

(trđồng) 

Tỉ lệ 

Nợ ngắn hạn 72.096 15,39 % 75.798 15,14% + 3.702 + 5,13% 

Nợ dài hạn 38.777 8,28 % 29.169 5,82% - 9.608 - 24,78% 

Vốn chủ sở hữu  357.578 76,33% 395.824 79,04% + 38.246 + 10,70% 

Tổng cộng 468.451 100% 500.791 100% 32.340 + 6,90% 
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5. Cơ cấu và biến động nguồn vốn: 

Nguồn vốn tăng do chưa phân phối lợi nhuận năm 2015. 

6. Cơ cấu và biến động tài sản: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tăng (giảm) 

 Số tiền 

(trđ) 

Tỉ 
trọng 

Số tiền 

(trđ) 

Tỉ 
trọng 

Số tiền 
(trđ) 

Tỉ lệ 

Ngắn hạn 122.171 26,08% 219.279 43,79% 97.108 79,48% 

- Tiền và các khoản 
tương tiền  

16.766 3,58% 27.769 5,55% 11.003 65,63% 

- Đầu tư TC ngắn hạn   24.071 4,81%   

- Phải thu ngắn hạn 19.792 4,22% 55.069 11,00% 35.277 178,23% 

- Hàng tồn kho 82.468 17,60% 110.212 22,00% 27.744 33,64% 

- Khác 3.145 0,68% 2.158 0,43% -987 -31,38% 

Dài hạn 346.281 73,92% 281.513 56,21% -64.768 -18,70% 

- Phải thu dài hạn 23.535 5,02%     

-  TSCĐ thuần 47.247 10,09% 45.748 9,14% -1.499 -3.17% 

- BĐS đầu tư 45.137 9,64% 35.251 7,04% -9.886 21,90% 

- TS dở dang dài hạn 15.191 3,24% 13.860 2,77% -1.331 -8,76% 

- Đầu tư tài chính dài hạn 187.382 40,00% 158.258 31,60% -29.124 -15,54% 

- Khác 27.789 5,93% 28.396 5,66% 607 2,18% 

Tổng cộng 468.452 100% 500.792 100% 32.340 6,9% 

Tổng tài sản tăng 6,9% do tăng tài sản ngắn hạn trong đó tăng phải thu 
ngắn hạn tiền chuyển nhượng cổ phần NH HD Bank. 

7. Tình hình phân phối lợi nhuận: 

Chỉ tiêu                  Năm 2014               Năm 2015 

 Số tiền (đồng) Tỉ lệ/LN Số tiền (đồng) Tỉ lệ/LN 

1. Lợi nhuận sau thuế 33.547.706.683 100% 53.865.280.019  

2. Trích lập các quỹ     

2.1. Quỹ đầu tư phát triển 644.442.604 1,93%   

2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.449.995.861 4,32%   

2.3 Quỹ thưởng Ban điều hành 300.000.000 0,89%   

3. Chia cổ tức 31.153.268.218 92,86%   
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Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 20/03/2015, Công ty đã phân phân phối lợi nhuận năm 2014 như 
trên. 

8. Tình hình thu nợ, xử lý nợ khó đòi, trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 

8.1. Thu nợ:  

 Các doanh nghiệp thanh toán phí thuê hạ tầng, sử dụng các dịch vụ đúng 
hạn, các doanh nghiệp chậm trả đều phải thanh toán thêm lãi quá hạn, chỉ còn nợ 
của Công ty Kwangsung đang chờ xử lý. 

8.2. Xử lý nợ khó đòi:  

Đến ngày 31/12/2015 nợ xấu của công ty : 1.779.625.117 đồng (trong đó: 
công ty TNHH Kwang-Sung Việt Nam là 1.770.850.117 đồng). Đối với khoản nợ 
của Công ty Kwangsung, Công ty đã phát hành thông báo phí sử dụng hạ tầng và 
tiền thuê đất năm 2016 cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Ngân hàng có văn bản xin 
gia hạn thanh toán đến khi thanh lý được tài sản trên đất. 

 
9. Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước, các chế độ đối với người lao động: 

Công ty tuân thủ và nộp Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; thực 
hiện đúng các chính sách chế độ đối với người lao động. Thu nhập bình quân 
năm 2015 là 9,5tr đồng/người/tháng. 

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét: 

1.1. Kết quả kinh doanh, tình hình tài chính:   

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 tốt hơn so với năm 2014, tuy 
nhiên doanh thu chưa đạt như kế hoạch đề ra như: 

- Dự án kios đầu đường 3 do trong năm Công ty tập trung hoàn thiện thủ tục 
pháp lý về cập nhật quy hoạch sử dụng đất.  

- Doanh thu từ dự án khu dân cư 18ha là 7,311 tỷ đồng đạt 15,0% kế hoạch.  

- Cổ tức đầu tư thu về từ Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất không 
đạt theo kế hoạch đề ra.   

1.2. Tính tuân thủ: 

Công ty hoạt động tuân thủ theo điều lệ công ty và chính sách pháp luật 
của Nhà nước; chấp hành đầy đủ những quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước về công bố thông tin và thông báo ra công chúng. 

1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ:  

Công ty có hệ thống kiểm soát nội bộ với các quy định, quy chế và định 
mức chi phí được duy trì và thực hiện tốt. 



 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 

7

1.4. Thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 
số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; đã áp dụng các Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã 
ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định 
của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thưc hiện Chuẩn mực và Chế độ kế 
toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng. 

2. Kiến nghị: 

Ban Kiểm soát kiến nghị đối với Ban điều hành như sau: 

Hướng kinh doanh phải được mở rộng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả để 
nâng cao cổ tức không chỉ kinh doanh truyền thống nhưng đầu tư cần cân nhắc 
vào công ty khác. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh các dự án như: triển khai 
chợ đưa vào khai thác mang lại hiệu quả năm 2016. 

Trên đây là báo cáo thẩm định hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển 
KCN Tín Nghĩa năm 2015. Ban Kiểm soát kính trình trước Đại hội cổ đông, rất 
mong được sự góp ý của Quý cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và CBCNV các phòng của 
Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. 

Trân trọng. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

           

     

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:…../TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

 
TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015   
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín 
Nghĩa; 

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2015 của 
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã được kiểm toán bao 
gồm: 

-  Báo cáo của Ban giám đốc Công ty. 

-  Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).   

-  Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015. 

-  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2015. 

-  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2015. 

-  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2015. 

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: Báo cáo tài chính 
riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính năm 2015 xin Đại hội xem 
chi tiết trong tài liệu. 

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện. 

Trân trọng. 
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

                  
 



























































































CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

TỜ TRÌNH  
V/v phân phối lợi nhuận năm 2015  

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán do Công ty 
TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). 

Hội đồng Quản trị trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, 
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

TT Diễn giải TH/KH

* Tổng lợi nhuận phân phối            42.456.000.000          53.865.280.019 126,87%

1 Quỹ đầu tư phát triển 4,0% 1.698.240.000            3,0% 1.615.958.401          95,15%

2 Quỹ khen thưởng 3,0% 1.273.680.000            2,5% 1.346.632.000          105,73%

3 Quỹ phúc lợi 1,0% 424.560.000               1,0% 538.652.800             126,87%

4 Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS 1,2% 500.000.000               0,9% 500.000.000             100,00%

5 Quỹ chia cổ tức 90,8% 38.559.520.000          92,6% 49.864.036.818        129,32%

Tổng cộng 100% 42.456.000.000          100% 53.865.280.019        

Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015

                 

Đề nghị Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2015 với mức 15% (đã 
chi tạm ứng cổ tức trong tháng 01/2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết 
định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 5/2015.  

              Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

           

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

TỜ TRÌNH  
V/v Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2016  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

Căn cứ báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016 của Công ty Cổ 
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.  

Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, 
mức phân phối lợi nhuận và trích quỹ thưởng Ban Quản trị điều hành như sau: 

1) Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. 

 Doanh thu thực hiện : 148,23 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận trước thuế: 54,19 tỷ đồng. 

 Nộp ngân sách: 22,77 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế: 43,35 tỷ đồng. 

 Tỷ lệ chia cổ tức :                                     Tối thiểu đạt 15 % . 

2) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016. 

TT Diễn giải Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng) Ghi chú

* Tổng lợi nhuận phân phối          43.356.000.000 
1 Quỹ đầu tư phát triển 3,0% 1.300.680.000          ##########
2 Quỹ khen thưởng 3,3% 1.430.748.000          
3 Quỹ phúc lợi 1,0% 433.560.000             

4 Quỹ thưởng ban điều hành 1,2% 500.000.000             173.354.320.000    

5 Quỹ chia cổ tức 91,5% 39.691.012.000        

Tổng cộng 100,0% 43.356.000.000        
 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết, quyết định. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH  
V/v mức thù lao năm 2016 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần Phát triển KCN Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội mức thù lao năm 2016 của thành viên 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa 
như sau: 

Mức BQ tháng Cả năm Mức BQ tháng Cả năm

1 Hội đồng quản trị 5     27.000.000          516.000.000     27.000.000          516.000.000       

- Chủ tịch 1 10.000.000 120.000.000 10.000.000 120.000.000

- Phó chủ tịch 1 9.000.000 108.000.000 9.000.000 108.000.000

- Thành viên 3 8.000.000 288.000.000 8.000.000 288.000.000

2 Ban kiểm soát 3 5.000.000            180.000.000     5.000.000            180.000.000       

- Thành viên - Thư ký 3 5.000.000 180.000.000 5.000.000 180.000.000

Tổng cộng 8     32.000.000          696.000.000     32.000.000          696.000.000       

Thực hiện năm 2015 Kế hoạch năm 2016
TT Diễn giải SL

 

Kế hoạch mức thù lao năm 2016, được áp dụng từ tháng 01/2016 cho 
đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi. 

             Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết, quyết định. 

Trân trọng. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

                  

 
 
 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:..…./TT-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2016 

 

TỜ TRÌNH  
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính 
quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;  

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.  

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ 
sung đối với Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp, cụ thể như sau: 

 
STT ĐIỀU KHOẢN 

SỬA ĐỔI 
NỘI DUNG CẦN SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG 
NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

01 Căn cứ 
Luật doanh nghiệp 2005 
 

Luật doanh nghiệp 2014 

02 Căn cứ 

Căn cứ Quyết định số: 
222/CV-TU ngày 
24/09/2007 của Tỉnh Ủy 
tỉnh Đồng Nai về việc phê 
duyệt phương án cổ phần 
hóa Xí nghiệp DV & PT 
KCN Tam Phước thuộc 
Công ty TNHH một thành 
viên Tín Nghĩa thành công 
ty cổ phần;  

Bỏ căn cứ này vì Điều lệ 
Công ty đã được thay 
đổi đến lần thứ 4. 

03 Điều 1. Định 
nghĩa 

Điểm b Khoản 1 Điều 1: 
“Luật Doanh nghiệp” có 
nghĩa là Luật Doanh 
nghiệp số 60/2005/QH11 
được Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam thông 
qua ngày 29 tháng 12 năm 
2005. 

Điểm b Khoản 1 Điều 1:  

“Luật Doanh nghiệp” có 
nghĩa là luật Doanh nghiệp 
số 68/2014/QH13 được QH 
nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 
26/11/2014. 
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Điều 8. Vốn điều 
lệ, cổ phần, cổ 
đông sáng lập 

 

Khoản 1. Công ty có vốn 
điều lệ là 173.354.320.000 
đồng. 

- Chia ra số cổ phần: 
17.335.432 cổ phần. 

Khoản 1. Công ty có vốn 
điều lệ là 260.031.430.000 
đồng. 

-  Chia ra số cổ phần: 
26.003.143 cổ phần. 
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Điều 8. Vốn điều 
lệ, cổ phần, cổ 
đông sáng lập 

 

Khoản 5. Cổ đông sáng 
lập của Công ty là những 
cổ đông có đủ các điều 
kiện sau:  

- Sở hữu số lượng cổ phần 
tối thiểu là  5% vốn điều 
lệ. 

 

Tên, địa chỉ số lượng cổ 
phần cùng các chi tiết khác 
về cổ đông sáng lập theo 
qui định của Luật Doanh 
nghiệp được nêu tại Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và đăng ký 
thuế của Công ty do Sở 
Kế họach và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp. 

 

 

 

(Bỏ ý gạch chân vì Luật 
Doanh nghiệp không có 
quy định). 

 

Tên, địa chỉ số lượng cổ 
phần cùng các chi tiết 
khác về cổ đông sáng lập 
theo qui định của Luật 
Doanh nghiệp được nêu 
tại hồ sơ đăng ký kinh 
doanh nộp tại Phòng 
Đăng ký kinh doanh, Sở 
Kế hoạch – Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai. 
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Điều 9. Chứng chỉ 
cổ phiếu 

Khoản 1. Cổ đông của 
Công ty được cấp chứng 
chỉ hoặc chứng nhận cổ 
phiếu tương ứng với số cổ 
phần và loại cổ phần sở 
hữu, trừ trường hợp quy 
định tại Khoản 7 của Điều 
9 

Khoản 1. Cổ đông của 
Công ty được cấp chứng 
chỉ hoặc chứng nhận cổ 
phiếu tương ứng với số cổ 
phần và loại cổ phần sở 
hữu. (Bỏ ý gạch chân do 
đề nghị bỏ khoản 7). 
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Điều 9. Chứng chỉ 
cổ phiếu 

Khoản 3. Trong thời hạn 
10 (mười) ngày kể từ ngày 
nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 
chuyển quyền sở hữu cổ 
phần theo quy định của 
Công ty hoặc trong thời 
hạn hai tháng (hoặc có thể 
lâu hơn theo điều khoản 
phát hành quy định) kể từ 
ngày thanh toán đầy đủ 
tiền mua cổ phần theo như 
quy định tại phương án 
phát hành cổ phiếu của 
Công ty, người sở hữu số 
cổ phần sẽ được cấp chứng 
chỉ cổ phiếu. Người sở hữu 
cổ phần không phải trả cho 
công ty chi phí in chứng 

Đề nghị bỏ khoản này vì 
hồ sơ chuyển quyền sở 
hữu phải thực hiện theo 
quy định của Luật chứng 
khoán. Đồng thời, chứng 
chỉ cổ phiếu được cấp 
phải chịu phí theo quy 
định tại Quy trình cấp sổ 
của Công ty. 

 



chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ 
một khoản phí gì. 
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Điều 9. Chứng chỉ 
cổ phiếu 

Khoản 4. Trường hợp chỉ 
chuyển nhượng một số cổ 
phần ghi danh trong một 
chứng chỉ cổ phiếu ghi 
danh, chứng chỉ cũ sẽ bị 
hủy bỏ và chứng chỉ mới 
ghi nhận số cổ phần còn lại 
sẽ được cấp miễn phí. 

Đề nghị bỏ khoản này vì 
chứng khoán của Công ty 
phải được đăng ký tại 
Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán và thực hiện 
chuyển nhượng theo quy 
định của pháp luật hiện 
hành. 
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Điều 9. Chứng chỉ 
cổ phiếu 

Khoản 6. Người sở hữu 
chứng chỉ cổ phiếu vô danh 
phải tự chịu trách nhiệm về 
việc bảo quản chứng chỉ và 
công ty sẽ không chịu trách 
nhiệm trong các trường hợp 
chứng chỉ này bị mất cắp 
hoặc bị sử dụng với mục 
đích lừa đảo. 

Đề nghị bỏ khoản này bởi 
vì Công ty không có loại 
chứng chỉ chứng khoán 
này đồng thời Luật 
doanh nghiệp và Thông 
tư 121/2012/TT-BTC 
không có quy định. 

10 
Điều 9. Chứng chỉ 
cổ phiếu 

Khoản 7. Công ty có thể 
phát hành cổ phần ghi 
danh không theo hình thức 
chứng chỉ. Hội đồng quản 
trị có thể ban hành văn bản 
quy định cho phép các cổ 
phần ghi danh (theo hình 
thức chứng chỉ hoặc không 
chứng chỉ) được chuyển 
nhượng mà không bắt 
buộc phải có văn bản 
chuyển nhượng. Hội đồng 
quản trị có thể ban hành 
các quy định về chứng chỉ 
và chuyển nhượng cổ phần 
theo các quy định của Luật 
doanh nghiệp, pháp luật về 
chứng khoán và thị trường 
chứng khoán và Điều lệ 
này. 

- Đề nghị bỏ khoản này 
bởi vì Công ty không có 
loại chứng chỉ chứng 
khoán này đồng thời 
Luật doanh nghiệp và 
Thông tư 121/2012/TT-
BTC không có quy định. 
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Điều 15. Quyền 
của cổ đông 

Khoản 3. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ 
trên 5% tổng số cổ phần 
phổ thông trong thời hạn 

Khoản 3. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ trên 
5% tổng số cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên 



liên tục từ sáu tháng trở 
lên có các quyền sau: 

b. Yêu cầu triệu tập Đại 
hội đồng cổ đông; 

tục từ sáu tháng trở lên có 
các quyền sau: 

b. Yêu cầu triệu tập Đại 
hội đồng cổ đông trong 
các trường hợp sau đây: 

- Hội đồng Quản trị vi 
phạm nghiêm trọng 
quyền của cổ đông, nghĩa 
vụ của người quản lý 
hoặc ra quyết định vượt 
quá thẩm quyền được 
giao; 

- Nhiệm kỳ của Hội đồng 
Quản trị đã vượt quá 06 
tháng mà Hội đồng Quản 
trị mới chưa được bầu 
thay thế. 
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Điều 18. Quyền và 
nhiệm vụ của Đại 
hội đồng cổ đông 

Khoản 2, điểm e. Bầu, bãi 
miễn và thay thế thành viên 
Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát và phê chuẩn 
việc Hội đồng Quản trị bổ 
nhiệm Giám đốc. 

Khoản 2, điểm e. Bầu, bãi 
miễn và thay thế thành 
viên Hội đồng Quản trị và 
Ban kiểm soát.  

(Bỏ: phê chuẩn việc Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm 
Giám đốc vì không phù 
hợp với quy định của 
Luật Doanh nghiệp) 
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Điều 18. Quyền và 
nhiệm vụ của Đại 
hội đồng cổ đông 

Khoản 2, điểm L. Quyết 
định giao dịch bán tài sản 
công ty hoặc chi nhánh 
hoặc giao dịch mua có giá 
trị từ 50% trở lên tổng giá 
trị tài sản công ty và các 
chi nhánh của công ty 
được ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán 
gần nhất. 

Khoản 2, điểm L. Quyết 
định đầu tư hoặc bán số tài 
sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất của công 
ty. 
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Điều 18. Quyền và 
nhiệm vụ của Đại 
hội đồng cổ đông 

Khoản 2, điểm n. Việc 
Giám đốc hoặc đồng thời 
làm chủ tịch Hội đồng 
Quản trị. 

Đề nghị bỏ điểm này vì 
Công ty Cổ phần do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% 
tổng số phiếu biểu quyết 
thì Chủ tịch HĐQT 
không được kiêm nhiệm 
Giám đốc. 
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Điều 21. Triệu tập 
ĐHĐCĐ, chương 
trình họp, thông 
báo họp 

Khoản 2. Người triệu tập 
Đại hội đồng cổ đông phải 
thực hiện những nhiệm vụ 
sau: 

a. Chuẩn bị danh sách các 
cổ đông đủ điều kiện tham 
gia và biểu quyết tại đại 
hội trong vòng ba mươi 
ngày trước ngày bắt đầu 
tiến hành Đại hội đồng cổ 
đông; chương trình họp, và 
các tài liệu theo quy định 
phù hợp với luật pháp và 
các quy định của Công 
ty;  

Khoản 2. Người triệu tập 
Đại hội đồng cổ đông phải 
thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các 
cổ đông đủ điều kiện tham 
gia và biểu quyết tại đại 
hội chậm nhất mười lăm 
ngày trước ngày bắt đầu 
tiến hành Đại hội đồng cổ 
đông; chương trình họp, và 
các tài liệu theo quy định 
phù hợp với luật pháp và 
các quy định của Công 
ty;  
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Điều 21. Triệu tập 
ĐHĐCĐ, chương 
trình họp, thông 
báo họp 

Khoản 3.......Thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông 
phải được gửi trước ít nhất 
mười lăm ngày trước 
ngày họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

Khoản 3.....Thông báo mời 
họp gửi trước ít nhất 10 
ngày trước ngày khai mạc 
đại hội. 
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Điều 22. Các điều 
kiện tiến hành họp 
ĐHĐCĐ 

1. Đại hội đồng cổ đông 
được tiến hành khi có số 
cổ đông dự họp đại diện 
cho ít nhất 65% cổ phần 
có quyền biểu quyết.  

2...Đại hội đồng cổ đông 
triệu tập lại chỉ được tiến 
hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện cho ít nhất 
51% cổ phần có quyền 
biểu quyết. 

1. Đại hội đồng cổ đông 
được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện cho ít 
nhất 51% cổ phần có 
quyền biểu quyết.  

2....Đại hội đồng cổ đông 
triệu tập lại chỉ được tiến 
hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện cho ít nhất 
33% cổ phần có quyền 
biểu quyết. 
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Điều 24. Thông 
qua quyết định của 
ĐHĐCĐ 

1. Trừ trường hợp quy 
định tại Khoản 2 của Điều 
24, các quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông về các 
vấn đề sau đây sẽ được 
thông qua khi có từ 65% 
trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại 

1. Trừ trường hợp quy 
định tại Khoản 2 của Điều 
24, các quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông về các 
vấn đề sau đây sẽ được 
thông qua khi có từ 51% 
trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại 



Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo 
tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển 
ngắn và dài hạn của công 
ty 

c. Bầu, bãi miễn và 
thay thế thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm 
soát và phê chuẩn việc Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm 
Giám đốc. 

Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo 
tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển 
ngắn và dài hạn của công 
ty 

c. Bầu, bãi miễn và 
thay thế thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm 
soát. 

(Bỏ ý gạch chân) 
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Điều 24. Thông 
qua quyết định của 
ĐHĐCĐ 

2. Các quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông liên quan 
đến việc sửa đổi và bổ 
sung Điều lệ, loại cổ phiếu 
và số lượng cổ phiếu được 
chào bán, sáp nhập, tái tổ 
chức và giải thể Công ty, 
giao dịch bán tài sản Công 
ty hoặc chi nhánh hoặc 
giao dịch mua do công ty 
hoặc các chi nhánh thực 
hiện có giá trị từ 50% trở 
lên tổng giá trị tài sản của 
Công ty và các chi nhánh 
của Công ty tính theo sổ 
sách kế toán đã được kiểm 
toán gần nhất sẽ chỉ được 
thông qua khi có từ 75% 
trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện 
được uỷ quyền có mặt tại 
Đại hội đồng cổ đông. 

2. Các quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông liên 
quan đến việc sửa đổi và 
bổ sung Điều lệ, loại cổ 
phiếu và số lượng cổ 
phiếu được chào bán, sáp 
nhập, tái tổ chức và giải 
thể Công ty, giao dịch bán 
tài sản Công ty hoặc chi 
nhánh hoặc giao dịch mua 
do công ty hoặc các chi 
nhánh thực hiện có giá trị 
từ 35% trở lên tổng giá trị 
tài sản của Công ty và các 
chi nhánh của Công ty 
tính theo sổ sách kế toán 
đã được kiểm toán gần 
nhất sẽ chỉ được thông qua 
khi có từ 65% trở lên tổng 
số phiếu bầu của các cổ 
đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được 
uỷ quyền có mặt tại Đại 
hội đồng cổ đông (trong 
trường hợp tổ chức họp 
trực tiếp) hoặc ít nhất 
51% tổng số phiếu biểu 
quyết tán thành (đối với 
trường hợp lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản). 
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Điều 24. Thông 
qua quyết định của 
ĐHĐCĐ 

4. Trường hợp thông 
qua quyết định dưới hình 

4. Trường hợp thông qua 
quyết định dưới hình thức 



thức lấy ý kiến bằng văn 
bản thì quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông được 
thông qua nếu được số cổ 
đông đại diện ít nhất 75% 
tổng số phiếu biểu quyết 
chấp thuận; thẩm quyền và 
thể thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản thực hiện 
theo Điều 25 Điều lệ này. 

lấy ý kiến bằng văn bản thì 
quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông được thông 
qua nếu được số cổ đông 
đại diện ít nhất 51% tổng 
số phiếu biểu quyết chấp 
thuận; thẩm quyền và thể 
thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản thực hiện 
theo Điều 25 Điều lệ này. 
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Điều 24. Thông 
qua quyết định của 
ĐHĐCĐ 

5. Quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông phải được 
thông báo đến cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời 
hạn mười lăm ngày, kể từ 
ngày quyết định được 
thông qua. 

5. Quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông phải được 
thông báo đến cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời 
hạn mười lăm ngày, kể từ 
ngày quyết định được 
thông qua. Trường hợp 
Công ty có trang thông 
tin điện tử, việc gửi Nghị 
quyết có thể thay thế 
bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử 
của Công ty. 
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Điều 30. Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị 

1. Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản 
trị phải lựa chọn trong số 
các thành viên Hội đồng 
quản trị để bầu ra một Chủ 
tịch và một Phó Chủ tịch. 
Trừ khi Đại hội đồng cổ 
đông quyết định khác, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị có 
thể kiêm chức Giám đốc 
của Công ty. Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm nhiệm 
chức Giám đốc phải được 
phê chuẩn hàng năm tại 
Đại hội đồng cổ đông 
thường niên. 

1. Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng quản trị 
phải lựa chọn trong số các 
thành viên Hội đồng quản 
trị để bầu ra một Chủ tịch 
và một Phó Chủ tịch.   

(Bỏ ý gạch chân vì Chủ 
tịch HĐQT không được 
kiêm nhiệm Giám đốc) 
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Điều 35. Bổ 
nhiệm, miễn 
nhiệm, nhiệm vụ 
và quyền hạn của 
Giám đốc 

Nhiệm kỳ. Theo Điều 30 
của Điều lệ này, Giám đốc 
có thể không phải là Chủ 
tịch Hội đồng quản trị. 
Nhiệm kỳ của Giám đốc là 

Nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của 
Giám đốc là ba (03) năm 
trừ khi Hội đồng quản trị 
có quy định khác và có thể 



ba (03) năm trừ khi Hội 
đồng quản trị có quy định 
khác và có thể được tái bổ 
nhiệm. 

được tái bổ nhiệm. 

(Bỏ ý gạch chân vì Chủ 
tịch HĐQT không kiêm 
nhiệm Giám đốc). 
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Điều 41. Thành 
viên Ban Kiểm 
soát 

1....Ban kiểm soát phải chỉ 
định một thành viên là cổ 
đông của công ty làm 
Trưởng ban. 

1...Ban kiểm soát bầu một 
người trong số họ làm 
Trưởng Ban kiểm soát theo 
nguyên tắc đa số. Trưởng 
ban kiểm soát làm việc 
chuyên trách tại Công ty. 

25 
Các điều khoản 
tham chiếu 

Các điều khoản tham chiếu 
đến quy định tại Luật 
Doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 

Các điều khoản tham chiếu 
đến quy định của Luật 
Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 

 
Đề nghị cổ đông tham chiếu toàn văn Điều lệ sau khi đã sửa đổi bổ sung 

với Điều lệ cũ kèm theo hoặc trên website: www.tinnghiaip.com.vn. 
Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết phê chuẩn và ủy quyền cho Hội 

đồng Quản trị chỉnh sửa, bổ sung ban hành làm căn cứ để thực hiện./. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH  
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. 

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty 
cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội 
đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn các công ty kiểm toán độc lập có năng 
lực tốt và được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng 
và niêm yết như sau : 

1. Công ty TNHH BDO Việt Nam 

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm tóan (AASC) 

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC). 

4. Công ty Ernst & Young Vietnam. 

5. Công ty KPMG. 

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
trong số các công ty kiểm toán trên, là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. 

             Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:..…./BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế 
họach và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 
sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín 
Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Hôm nay, vào lúc 8h0,  ngày 22/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần 
Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

 Số cổ đông tham dự Đại hội: 

- Cổ đông tham dự:……..cổ đông.   

- Tỷ lệ tham gia Đại hội:……. % – tương ứng: …………….. cổ phần. 

 Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:  

1. Ông: Cao Ngọc Đức  - Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông: Lê Hữu Tịnh   - Phó chủ tịch HĐQT. 

3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc  - Thành viên HĐQT, Giám đốc 

  Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ 
đông trong Đại hội, gồm các thành viên:  

1. Ông: Đỗ Hoài Thu - Phó giám đốc Công ty. 

2. Bà:  Đặng Ngọc Giàu - Kiểm soát viên chuyên trách. 

 Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết 
quả biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:  

1. Bà: Dương Thị Minh Hồng    - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

2. Ông: Nguyễn Quốc Hùng     -  Kế toán trưởng Công ty 

3. Ông:  Nguyễn Bá Văn         - Trưởng phòng Đầu tư - Kinh Doanh  

 Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:  

- Quỹ đầu tư. 

- Công ty Chứng khoán. 

- Ngân hàng. 

 Chương trình, nội dung Đại Hội: 

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2015 
và Phương hướng hoạt động năm 2016. 
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2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả họat động năm 2015. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm tóan. 

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015. 

5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016. 

6. Tờ trình mức thù lao năm 2016.  

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016. 

  9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông. 

10. Ý kiến phát biểu của khách mời. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất 
ban hành Nghị  quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm: 

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2015 và 
Phương hướng họat động năm 2016.  

- Doanh số thực hiện năm 2015 đạt 130,424 tỷ đồng đạt 75,7% kế hoạch 
và tăng 38,2% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 69,774 tỷ đồng  tăng 17,5% kế 
hoạch và tăng 67,8% so cùng kỳ. 

2.  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả họat động năm 2015.  

3. Thông qua Báo cáo tài chính  năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm 
toán AASC kiểm tóan.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:……%. 

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.  

TT Diển giải Ghi chú

Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng)

* Tổng lợi nhuận phân phối               53.865.280.019 

1 Quỹ đầu tư phát triển 3,0% 1.615.958.401               

2 Quỹ khen thưởng 2,5% 1.346.632.000               

3 Quỹ phúc lợi 1,0% 538.652.800                  

4 Quỹ thưởng ban điều hành 0,9% 500.000.000                  

5 Quỹ chu cổ tức 92,6% 49.864.036.818             17.335.432       

Tổng cộng 100% 53.865.280.019             

Thực hiện 2015

 
Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2015 với mức 15% (đã chi tạm 

ứng cổ tức năm 2015 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ 
tức cho cổ đông trong tháng 5/2016. 

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:……%. 

5. Giao chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2016 và Dự kiến phân phối lợi 
nhuận năm 2016.  

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. 

- Doanh thu thực hiện : 148,23 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 54,19 tỷ đồng. 
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- Nộp ngân sách: 22,77 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế: 43,35 tỷ đồng. 

- Tỷ lệ chia cổ tức :                                     Tối thiểu đạt 15 % . 

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016. 

TT Diễn giải Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng) Ghi chú

* Tổng lợi nhuận phân phối        43.356.000.000 

1 Quỹ đầu tư phát triển 3,0% 1.300.680.000         ##########

2 Quỹ khen thưởng 3,3% 1.430.748.000         

3 Quỹ phúc lợi 1,0% 433.560.000            

4 Quỹ thưởng ban điều hành 1,2% 500.000.000            ###########

5 Quỹ chia cổ tức 91,5% 39.691.012.000       

Tổng cộng 100,0% 43.356.000.000       

 * Tỷ lệ biểu quyết thông qua:……%. 

6. Lập Quỹ thưởng Ban Quản trị, điều hành năm 2016. 

Đại hội thống nhất dự kiến trích Quỹ thưởng cho Ban Quản trị, điều 
hành Công ty  năm 2016 như sau: 

- Nếu vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế thì được trích Quỹ 
thưởng Ban Quản trị, điều hành với mức bằng 30% của phần chênh lệch vượt kế 
họach, nhưng không quá 500.000.000 đồng/năm. 

* Tỷ lệ biểu quyết:……%. 

7. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 

Đại hội thống nhất quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù 
hợp đối với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014, đồng thời ủy quyền và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm hoàn 
chỉnh, đăng ký và ban hành theo luật định. 

* Tỷ lệ biểu quyết:…….% 

8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.  

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm 
toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo Tờ trình của Ban Kiểm sóat đã thông 
qua tại Đại hội.  

* Tỷ lệ biểu quyết:……%. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11h50 
phút, ngày 22/04/2016 và được lập thành biên bản. Toàn bộ nội dung Nghị quyết 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Phát 
triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được đọc và Đại hội biểu quyết thông qua. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:……%. 

 

THƯ KÝ 
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 




