






















 
 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

 

Thời gian Nội dung 

08g30 – 09g00 
Đón tiếp đại biểu, cổ đông 

Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp 

09g00 – 09g20 

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 

Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp 

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký; 

- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;  

- Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Chương trình họp 

09g20 – 10g20 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; 

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt 

động năm 2022; 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động tình hình sản 

xuất kinh doanh năm 2021; 

- Báo cáo về tiền lương của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; 

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; 

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 

- Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. 

10g20 – 10g40 Cổ đông thảo luận 

10g40 – 10g50 Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình 

10g50 – 11h10 Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết 

11g10 – 11g30 

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu 

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

11g30 Phát biểu cảm ơn và bế mạc 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 222/BC-SNZ-QTTH Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2022 

  

BÁO CÁO 

Về tiền lương của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 
 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi); 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-SNZ-QTTH ngày 30/3/2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tiền lương 

của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện 

năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau: 

1.  Tiền lương của người điều hành năm 2021: 

ĐVT: đồng 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương 

năm 2021 

1 Phan Đình Thám  TGĐ (miễn nhiệm từ ngày 01/5/2021) 339.462.513 

2 Trần Thanh Hải TGĐ (bổ nhiệm từ ngày 01/5/2021) 993.597.950 

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Tổng giám đốc 915.207.244 

4 Lương Minh Hiền Phó TGĐ (lương từ 01/6/2021) 465.755.363 

5 Đinh Ngọc Thuận  Phó Tổng giám đốc 861.796.064 

6 Lê Thị Bích Loan  Kế toán trưởng 754.363.936 

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021: 

STT Nội dung 
Kế hoạch 

(đồng/tháng) 

Thực hiện 

(đồng/tháng) 

1 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT 67.500.000 111.342.718 

2 Tiền lương của Trưởng Ban KS   
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