


























 



































 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ        

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

1. Thời gian: 08h00, thứ 6, ngày 22 tháng 4 năm 2022; 

2. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Kim Bảo, số 16 Vương Chiêu, phường Bình Hàn, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  
 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

8h00 - 8h30 

I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông 

Ban Tổ chức Đại hội 
1. Khai mạc Đại hội 

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Xác nhận tư cách tham dự và Báo cáo kết quả kiểm tra 

tư cách đại biểu tham dự Đại hội 

Bà Vũ Thị Thu Hà - 

Trưởng BKS 

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy 

chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Phạm Trung Thái 

CT.HĐQT 

- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội 

- Giới thiệu và thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu  

8h30 - 10h00 

 

II. Chương trình Đại hội: Thông qua nội dung các 

Báo cáo/Tờ trình 

1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 

2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT  

2. Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2021, kế 

hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát và Tờ trình phương án 

lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 

Bà Vũ Thị Thu Hà - 

Trưởng BKS 

3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Ông Đặng Văn Thiệu 

Tổng giám đốc 

4. Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 

(đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2021 
Ông Mai Thế Thư 

Kế toán trưởng 
5. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây 

dựng cơ bản và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

6. Tờ trình về việc quyết toán Quỹ tiền lương, lao động  

năm 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định 

biên năm 2022 Ông Đặng Văn Thiệu 

Tổng giám đốc 7. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho thành 

viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao 

năm 2022  



 

8. Tờ trình xin chủ trương thực hiện đầu tư các dự án mới 
Ông Đặng Văn Thiệu 

Tổng giám đốc 

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 
Ông Phạm Trung Thái 

CT.HĐQT 
 10. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT  

10h00 - 10h30 
III. Đại hội thảo luận, xử lý các nội dung phát sinh và 

Chủ tọa giải đáp các ý kiến của đại biểu 
Chủ tọa Đại hội 

10h30 - 11h00 
IV. Đại hội biểu quyết về các nội dung nghị sự và công 

bố kết quả  

Ông Lương Văn Đức - 

Trưởng ban kiểm phiếu 

11h00 - 11h30 

VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2021  

- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
Chủ tọa Đại hội 

- Bế mạc Đại hội 

 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

Phạm Trung Thái 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Số: 101/BC-HĐQT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO  
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG 

HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
 

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt 

động Công ty, ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã họp , thảo luận đi đến thống 

nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hôm nay Hội đồng quản trị xin báo cáo trước 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 

2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát 

triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau: 

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát nhiều đợt trên phạm 

vi cả nước vì vậy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 

Với kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch bệnh của năm 2020, Hội đồng quản trị đã chủ động 

xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, xây dựng chiến lược, kế hoạch 

phát triển sản xuất kinh doanh và giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám 

đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động và các Nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Các kết quả chính như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021: 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Tại phiên họp thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 30/6/2021, Đại hội 

đồng cổ đông Công ty đã thông qua các Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội đồng 

quản trị như sau: 

- Nghị quyết số 119/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 về việc miễn nhiệm chức danh 

ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Trung Hưng – Người đại diện phần vốn của 

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang; 

- Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 về việc miễn nhiệm chức danh 

ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Kim Chung - Người đại diện phần vốn của 

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên; 

- Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 về việc bầu bổ sung Bà Trần Thị 

Thanh Bình - Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH TB.GROUP Việt Nam tham 

gia Hội đồng quản trị Công ty; 

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên. 
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Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để thảo luận và thông 

qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. Do các thành viên Hội đồng quản trị hiện đang công tác trên 

địa bàn nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước, đồng thời tình hình dịch bệnh Covid-

19 bùng phát với những diễn biến phức tạp nên các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ 

chức chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản.  

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 nghị quyết và 75 quyết định để chỉ 

đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và là cơ sở, định hướng cho 

Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển sản xuất kinh 

doanh, củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo cũng như 

khẳng định thương hiệu mạnh của Công ty trên địa bàn, Hội đồng quản trị thường xuyên 

phân tích, đánh giá, hoạch định các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn để chỉ đạo hoặc 

phối hợp với Ban Tổng giám đốc để giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong 

quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty để hoạt động của Công ty ngày càng ổn định, 

phát triển. 

Hội đồng quản trị cũng tích cực hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động đối 

ngoại, cụ thể là kết nối với các cấp chính quyền tại một số địa phương để đặt vấn đề cũng 

như xin chấp thuận chủ trương cho Công ty được nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư 

tại địa phương để triển khai các dự án đầu tư mới, từ đó mang lại sự phát triển bền vững 

và lâu dài cho Công ty. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý: 

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều 

hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động và Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc Ban Tổng giám đốc cùng với toàn thể 

CB.CNV Công ty nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

- Cùng Ban tổng giám đốc tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của 

năm 2021 theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định 

hiện hành và các Quy chế quản trị của Công ty trong hoạt động công bố thông tin đối với 

các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị nội bộ, Báo cáo thường niên và các văn 

bản công bố thông tin khác. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều 

hành Công ty: 

Năm 2021, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tập trung 

đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp 
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và hoạt động thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát liên 

tục nhiều đợt và kéo dài, trong Quý I năm 2021 dịch bệnh bùng phát tại một số doanh 

nghiệp trong Khu công nghiệp Cộng Hòa dẫn tới việc Khu công nghiệp phải đóng cửa, một 

số doanh nghiệp phải dừng sản xuất để kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu của các cơ quan 

có thẩm quyền. Bên cạnh đó, để phòng chống dịch bệnh lây lan, Chính phủ đã chỉ đạo thực 

hiện giãn cách xã hội trong cả nước, đóng cửa đối với các đường bay quốc tế đến Việt Nam 

dẫn tới công tác thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa của Công ty gặp rất nhiều 

khó khăn do các Nhà đầu tư không thể trực tiếp tới Khu công nghiệp để nghiên cứu đầu tư, 

đồng thời công tác đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp bị chậm 

tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

Ngay sau khi dịch bệnh tại Khu công nghiệp được khống chế vào đầu Quý II năm 

2021, Ban điều hành đã khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu để 

sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, phục vụ cho công tác thu 

hút các Nhà đầu tư. Các công việc từ thiết kế, thẩm định thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà 

thầu tư vấn, nhà thầu thi công, tổ chức thi công công trình… đều được Ban điều hành Công 

ty thực hiện với tinh thần khẩn trương, tuân thủ đúng các trình tự, quy định của Nhà nước.  

Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, bằng nhiều biện pháp tích 

cực Ban điều hành đã nỗ lực cố gắng để phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể: 

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch: Sau nhiều năm nỗ 

lực để triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng di dời gần 300 ngôi mộ 

tại Lô B6 không đạt hiệu quả do người dân địa phương không ủng hộ việc di chuyển mộ. Cuối 

năm 2021 bằng nhiều giải pháp linh hoạt mềm dẻo, Công ty đã tập trung phối hợp với Hội 

đồng GPMB thành phố Chí Linh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng di dời toàn bộ các 

ngôi mộ ra khỏi KCN. Đây là thành tích đáng ghi nhận của Ban lãnh đạo Công ty khi thực 

hiện giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc suốt nhiều năm qua để từ đó Công ty 

có thêm được nguồn quỹ đất sạch phục vụ cho công tác thu hút đầu tư. 

- Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính doanh nghiệp: Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch 

được giao, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung xây dựng các giải pháp về kế hoạch tài chính 

ngắn hạn, dài hạn và thực hiện quản trị tốt, hiệu quả đối với các nguồn thu - chi; thực hiện 

kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên tình hình công nợ của doanh nghiệp… từ đó đảm bảo 

đáp ứng đầy đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả nguồn vốn 

của Công ty được bảo toàn, tình hình tài chính lành mạnh. 

- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, định hướng để phát triển Công ty lâu dài và 

bền vững: Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với các 

cấp chính quyền để triển khai thực hiện các kế hoạch, định hướng phát triển dài hạn cho 

Công ty như:  

+ Điều chỉnh quy hoạch KCN Cộng Hòa giai đoạn 1 để khai thác tối đa hiệu quả sử 

dụng đất của Khu công nghiệp;  
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+ Triển khai các thủ tục để thực hiện đăng ký mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 

với quy mô 200ha;  

+ Nghiên cứu để triển khai dự án mới: Đầu tư Cụm công nghiệp và Khu dân cư - Tái 

định cư tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với diện tích khoảng 90ha (gồm 75 ha Cụm công 

nghiệp và 15ha Dân cư - Tái định cư); 

 *. Đánh giá về cổ phiếu VRG của Công ty: 

 Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên 

thời gian qua giá cổ phiếu của Công ty lại có những bước tăng trưởng vượt bậc: Năm 2021 

với mức giá trung bình 27.000 đồng/CP tăng 68,75% so với giá trung bình năm 2020 là 

16.000 đồng/CP và so với đến thời điểm hiện tại là 33.000 đồng/CP tăng 22,2%.   

 Mặc dù thời gian gần đây nhiều tin xấu liên quan đến ngành bất động sản như vụ 

tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh… giá các cổ phiếu trong ngành đều giảm mạnh nhưng giá 

cổ phiếu của VRG vẫn duy trì tốt. Điều này cho thấy các nhà đầu tư và cổ đông đã đánh 

giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công ty trong thời gian qua cũng tiềm năng phát triển của 

Công ty.  

 Theo đánh giá của các nhà phân tích tiềm năng của các cổ phiếu bất động sản khu 

công nghiệp trong thời gian tới là rất lớn. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán 

Agribank (Agriseco Research), ngành bất động sản khu công nghiệp vẫn có nhiều tiềm 

năng tăng trưởng để tiếp tục đón sóng dịch chuyển vốn FDI nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ thu 

hút đầu tư của Chính phủ và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế 

cạnh tranh về vị trí bờ biển dài, thuận lợi giao thương với thế giới, chi phí nhân công, giá 

thuê đất thấp hơn so với các quốc gia cùng khu vực, các chính sách ưu đãi thuế với các 

doanh nghiệp FDI, môi trường chính trị ổn định. 

 Thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thương giữa các tỉnh. Ngoài ra, 

Việt Nam được hưởng lợi từ các yếu tố địa chính trị, dòng vốn từ cuộc chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung dịch chuyển khỏi Trung Quốc và các Hiệp định thương mại tự do được ký 

kết như CPTPP, FTAs. 

 

https://vietgiaitri.com/co-phieu-bat-dong-san-key/
https://vietgiaitri.com/cong-ty-chung-khoan-agribank-key/
https://vietgiaitri.com/cong-ty-chung-khoan-agribank-key/
https://vietgiaitri.com/the-gioi/
https://vietgiaitri.com/chinh-phu-viet-nam-key/
https://vietgiaitri.com/co-so-ha-tang-key/
https://vietgiaitri.com/ket-noi-giao-thuong-key/
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 Hiện nay nguồn cung khu công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng trong dài hạn tại 

các vùng ven trung tâm với vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng 

hóa như gần các cảng biển, cảng hàng không, chính sách ưu đãi về thuế, giảm tiền thuê đất, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

 Từ những ưu thế của ngành bất động sản công nghiệp nói chung và những lợi thế 

của KCN Cộng Hòa hiện tại và KCN Cộng Hòa mở rộng giai đoạn 2 nói riêng cùng với 

tầm nhìn chiến lược của Công ty trong tương lai thì giá trị cổ phiếu của Công ty sẽ được 

thị trường đánh giá cao hơn nữa đem lại lợi ích lớn hơn cho các cổ đông. Điều này sẽ giúp 

cổ đông yên tâm cùng đồng hành với sự phát triển của Công ty. 

1. Về công tác thu hút đầu tư: 

Năm 2021 Công ty xây dựng kế hoạch cho thuê 25 ha đất thương phẩm tại khu công 

nghiệp Cộng Hòa nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tục tái bùng phát nhiều lần 

trong năm như đã nêu ở trên nên công tác thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp gặp nhiều 

khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động thu hút đầu tư của Công ty còn nhiều thụ động, việc 

triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư của Công ty còn nhiều điểm yếu, chưa 

thực sự chuyên nghiệp dẫn đến hiệu quả thu hút đầu tư thấp, không đạt kết quả theo chỉ 

tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, vì vậy năm 2021 Công ty không 

thu hút thêm được Nhà đầu tư mới vào thuê đất tại Khu công nghiệp. 

Tính đến thời điểm 31/12/2021 khu công nghiệp đã thu hút được 07 nhà đầu tư trong và 

ngoài nước với tổng diện tích đã cho thuê 77,94 ha (đạt 53,55% tỷ lệ lấp đầy).  

Để khắc phục khó khăn nêu trên, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư của Công 

ty, tháng 7 năm 2021 Hội đồng quản trị đã thành lập đơn vị trực thuộc - Trung tâm hỗ trợ xúc 

tiến đầu tư để tập trung triển khai thực hiện các công việc chuyên môn liên quan đến hoạt động 

xúc tiến, thu hút đầu tư. Trung tâm đã trở thành cầu nối giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân 

hoạt động môi giới đầu tư có uy tín, đồng thời trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các Nhà 

đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu thuê hạ tầng Khu công nghiệp. Kết quả, từ khi Trung tâm 

được thành lập cho đến thời điểm hiện tại, các hoạt động thu hút đầu tư của Công ty từng bước 

được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp hóa, số lượng Nhà đầu tư đến thăm, tìm hiểu về Khu 

công nghiệp Cộng Hòa ngày càng tăng, qua đó mang lại nhiều tín hiệu hết sức tích cực. 

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp trên phạm 

vi cả nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động 

xúc tiến thu hút đầu tư của Công ty. Trước tình hình thực tế nêu trên, căn cứ vào nội dung 

ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã chủ động 

phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Kết thúc năm 

2021, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh, cụ thể như sau: 

- Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2021: 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2021 

Tỉ lệ (%) 

T.hiện so 

với KH 
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1 Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
25.767,38 27.144,21 105,34 

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.916,47 21.957,28 100,18 

3 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
3.850,91 5.186,93 134,68 

4 Lợi nhuận sau thuế kỳ này 
Triệu 

đồng 
3.080,73 4.346,92 141,10 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 14,94 19,11 127,91 

6 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ % 1,49 2,00 134,23 
 

 

 - Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2021 KH 2022 Tỷ lệ % 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 167.080 143.460 85,62 
 

III. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị: 

1. Định hướng phát triển: 

Trước những tín hiệu tích cực và lạc quan trong công tác phòng chống dịch của 

Chính phủ cũng như các cấp có thẩm quyền tại địa phương, hoạt động thu hút đầu tư vào 

Khu công nghiệp Cộng Hòa những tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc. Mục tiêu của Hội 

đồng quản trị trong năm 2022 là tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc ngoài việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Khu công nghiệp theo chỉ đạo của 

các cấp có thẩm quyền phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn 

thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp giai đoạn 1 để từ đó tạo tiền đề 

cho công tác thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp. Đặc biệt tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám 

đốc nhanh chóng triển khai thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp 

- giai đoạn 1 (quy mô 201,23ha) để gia tăng hiệu quả sử dụng đất của khu công nghiệp. 

Với mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh để phấn đấu đưa Công ty phát triển ổn 

định, bền vững, không ngừng mang lại lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tập 

trung chỉ đạo và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tiếp tục bám sát, phối hợp với các cơ quan 

có thẩm quyền tại một số địa phương để tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện các dự án 

đầu tư mới, các kế hoạch kinh doanh mới của Công ty như: 

- Thực hiện các trình tự, thủ tục để đầu tư mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 với 

quy mô 200ha gồm: Bố trí nguồn vốn, lập quy hoạch chi tiết, xây dựng phương án giải 

phóng mặt bằng … phấn đấu đến năm 2024 sẽ có quỹ đất sạch để từng bước triển khai hoạt 

động xúc tiến, thu hút đầu tư. 

- Nghiên cứu để triển khai đầu tư dự án mới: Cụm công nghiệp tại huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An với diện tích khoảng 90ha (gồm 75 ha Cụm công nghiệp và 15ha tái định cư) gồm: 

Bố trí nguồn vốn, lập quy hoạch chi tiết, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng … phấn 
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đấu thực hiện để từ năm 2023 sẽ có quỹ đất sạch để từng bước triển khai hoạt động xúc 

tiến, thu hút đầu tư. 

- Nghiên cứu để triển khai đầu tư các dự án Khu đô thị, khu dân cư tại một số địa 

phương, gồm: Dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí Linh, Hải Dương với quy mô 

diện tích khoảng 140ha; Dự án Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An; Dự 

án Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;  

- Nghiên cứu phương án, giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện kinh doanh theo 

mô hình xây dựng nhà xưởng cho thuê tại một số vị trí đất thương phẩm có mặt bằng xen 

kẹp để phục vụ các Nhà đầu tư có nhu cầu thuê diện tích nhỏ. 

2. Kế hoạch thu hút đầu tư và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của 

Khu công nghiệp Cộng Hòa - giai đoạn 1: 

Năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty nhận định hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều 

diễn biến phức tạp khi các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đang hết sức lo ngại khi các 

biến chủng mới của virus Sars-CoV2 có thể tiếp tục xuất hiện dẫn đến dịch bệnh tiếp tục kéo 

dài. Nước láng giềng Trung Quốc hiện nay tình hình dịch bệnh Covid đang bùng phát hết 

sức nghiêm trọng, Trung Quốc đã và đang phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phong tỏa 

trên diện rộng tại các thành phố lớn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên trước 

những tín hiệu tích cực và lạc quan trong công tác phòng chống dịch của Chính phủ cũng 

như các cấp có thẩm quyền tại địa phương, hoạt động thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp 

Cộng Hòa những tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc như đã nêu ở trên, Công ty xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cơ bản như sau:  

a. Kế hoạch thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp năm 2022: Dự kiến diện tích 

thu hút nhà đầu tư thuê hạ tầng trong năm: 25 ha.  

b. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2022:  

STT Các chỉ tiêu tài chính Đơn vị 
  Thực hiện 

2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Tỉ lệ (%) 

KH 2022 

so với 

TH 2021 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
27.144,21 396.155,00  

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.957,37 172.674,00  

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
5.186,93 223.481,00  

4 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
4.346,92 178.785,00  

5 Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu  % 19,11 56,41  

6 Tỷ suất LN trước thuế trên vốn điều lệ % 2,00 86,30  
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c. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022: 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2021 KH 2022 Tỷ lệ % 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 143.460 293.360 204,5 
 

Chi tiết theo nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Báo cáo số: 93/BC-VRG ngày 

19/4/2022. 

3. Công tác giám sát, chỉ đạo điều hành: 

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời xây dựng các 

giải pháp, chiến lược phát triển trong thời gian tới nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty 

cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. 

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty chủ động triển 

khai các hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, chủ động sáng tạo, tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các gói thầu theo đúng tiến độ và kế 

hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt 

nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu 

của Nhà đầu tư, qua đó đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa cũng như 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án mới đã được thông qua. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, sửa đổi, ban hành 

các Quy chế hoạt động để triển khai các dự án mới phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ nguồn 

vốn đầu tư, từ đó mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. 

4. Công tác bố trí, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành: 

Với mục tiêu củng cố bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành, quản lý vận hành hạ tầng 

Khu công nghiệp Cộng Hòa để hoạt động sản xuất luôn được ổn định, cũng như xây dựng, 

thành lập mới đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới, Hội đồng quản 

trị đã chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu các phương án sau: 

Công ty dự kiến điều chỉnh tên, thành lập một số đơn vị trực thuộc để quản lý, triển 

khai thực hiện các dự án mới và bổ sung thêm lực lượng nhân sự cho một số bộ phận phòng, 

ban như sau: 

a. Điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án số 1: hiện nay 

công tác quản lý - vận hành - dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa đã bước đầu đi vào 

hoạt động ổn định, vì vậy chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA số 1 đã không còn phù hợp 

với tình hình thực tiễn. Để hoạt động của Ban quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao Hội đồng quản trị dự kiến đổi tên Ban QLDA số 1 thành Ban quản lý KCN Cộng 

Hòa (Nhân sự và công việc của Ban quản lý KCN Cộng Hòa được chuyển đổi nguyên trạng 

từ Ban quản lý dự án số 1). 
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b. Thành lập mới một số đơn vị trực thuộc để quản lý các dự án mới: 

- Căn cứ tình hình triển khai các dự án mới (Mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2; 

Dự án cụm công nghiệp tại tỉnh Long An) Công ty dự kiến sẽ thành lập các đơn vị trực thuộc 

để trực tiếp quản lý, điều hành triển khai thực hiện các dự án. 

5. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: 

Với mục tiêu đáp ứng nhanh, kịp thời các yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt khi 

Công ty xây dựng kế hoạch mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và đầu tư các dự án 

mới như đã nêu ở trên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ phối hợp cùng Ban điều hành kiểm 

tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ lực lượng nhân sự hiện có của Công ty để triển khai công 

tác tuyển dụng mới cũng như bố trí, sắp xếp, điều chỉnh lại nhân sự của các Phòng, Ban, Trung 

tâm trực thuộc để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực để triển khai công việc, từ đó từng 

cá nhân có thể phát huy được phẩm chất chuyên môn cao nhất nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu 

quả công việc trong quá trình triển khai các dự án của Công ty.  

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên môn hiện có 

thực, hiện rà soát nhân sự để bố trí cử CB.CNV đi học các khóa chuyên sâu về nghiệp vụ 

như: công tác đấu thầu; quản lý, giám sát chất lượng công trình, ngoại ngữ … 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và phương 

hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cám ơn sự cố gắng, nỗ lực của toàn 

thể CB.CNV Công ty, sự tin tưởng và hỗ trợ của Quý cổ đông, các Nhà đầu tư đối với 

Công ty trong thời gian vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn 

nữa để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Chúc Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc 

và thành công! 

 
 

 

Nơi nhận: 
   - Các cổ đông; 

   - Các thành viên HĐQT, BKS Cty; 

   - Ban Tổng giám đốc Cty;  

   - Lưu: VT, VP.HĐQT. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
                                  
 

 

 

 

 

 

 
     

Phạm Trung Thái 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội khóa 14 ban hành ngày 

17/06/2020; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ 

hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam; 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau: 

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 

1. Nhân sự của Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên gồm 01 trưởng Ban kiểm soát làm 

chuyên trách trực thuộc Công ty, 02 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm (01 thành 

viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và 01 thành viên của Công ty TNHH 

cao su Lộc Ninh). 

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 
 

Năm 2021 do dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh và phức tạp trên phạm vị toàn 

quốc cũng như tại địa địa bàn KCN Cộng Hòa của Công ty nên Ban kiểm soát chủ yếu 

họp trực tuyến, đã triển khai 5 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản bao gồm: 

-  Thông qua báo cáo hoạt động của Bản kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2021. 

- Thông qua báo cáo hoạt động quý 1.2021 của Ban Kiểm soát 

- Thông qua các dự thảo Báo cáo, quy chế, tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021. 

- Thông qua báo cáo hoạt động quý 2.2021 của Ban Kiểm soát 

- Thông qua báo cáo hoạt động quý 3.2021 của Ban Kiểm soát 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Số: 05 /BC- BKS.VRG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

Hải Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022 
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TT 
Họ và tên Chức vụ Số buổi họp 

Tỷ lệ tham 

dự cuộc 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết (%) 

Lý do 

không tham 

dự 

  1 Bà Vũ Thị Thu Hà Trưởng ban 5 100% 
 

100% 
 

2 Ông Lê Thanh Ngọc  Ủy viên 5 100% 100%  

3 Ông Nguyễn Đức Huỳnh Ủy viên 5 100% 100%  

 

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021 tập trung ở một 

số hoạt động chủ yếu sau đây:  

 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật doanh nghiệp, 

pháp luật nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 

2021 của HĐQT và Ban điều hành Công ty. 

 - Kiểm tra và thẩm định các Báo cáo Tài chính trước soát xét và sau soát xét của 

BCTC năm 2020 và các quý năm 2021. 

 - Kiểm tra, giám sát tiến độ cũng như chất lượng thực hiện các gói thầu xây dựng xây 

dựng cơ bản. 

 - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

 - Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính; các khoản công nợ phải thu, phải trả; 

xem xét các khoản Công ty đầu tư, góp vốn; quản lý dòng tiền, tình hình quản lý và sử dụng 

vốn, tài sản;... 

 - Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, các chính sách chế độ liên quan đến 

người lao động. 

 - Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán, 

xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyển lợi cho cổ đông; 

 - Thường xuyên tham dự đầy đủ các cuộc họp của  HĐQT và Lãnh đạo Công ty khi 

được mời tham dự qua đó Nắm bắt được tình hình hoạt động SXKD, định hướng và chủ 

trương điều hành. 

  - Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ với Tập đoàn và ban kiểm soát Tập đoàn công 

nghiệp Cao su Việt Nam.  

 - Về quan hệ đối với cổ đông của Công ty: Ban kiểm soát luôn hỗ trợ, giải đáp các 

thắc mắc cho cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của Công ty, những vướng mắc trong 

quá trình lưu ký chứng khoán cho cổ đông, tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

thủ tục thanh toán cổ tức, thay đổi thông tin cổ đông. 

 - Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của 

Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành Công ty. 

3. Đánh giá các kết quả đạt được Ban Kiểm soát năm 2021 
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 Năm 2021 BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm 

quyền tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ và đảm bảo tính độc lập, khách quan và trung thực. 

4. Đánh giá các mặt hạn chế của Ban Kiểm soát năm 2021 

 Ban kiểm soát có 3 thành viên trong đó 2 thành viên Ban kiểm soát ở xa và hoạt động 

kiêm nhiệm nên hoạt động của Ban kiểm soát còn hạn chế.  

II. Đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc công ty năm 2021 

1. Hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 07 thành viên, tất cả các thành viên đều hoạt 

động kiêm nhiệm. Trong năm 2021, nhân sự của HĐQT có sự thay đổi cụ thể như sau: 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên HĐQT 

(ngày bổ nhiệm) 

Ngày không còn là 

Thành viên HĐQT 

(ngày miễn nhiệm) 

1 Ông Phạm Trung Thái Chủ tịch Năm 2005  

2 Ông Hoàng Trung Hưng Ủy viên Năm 2020 30/06/2021 

3 
Ông Nguyễn Trọng 

Hùng 
Ủy viên Năm 2020  

4 Ông Lê Văn Chành Ủy viên Năm 2011  

5 Ông Nguyễn Thế Nghĩa Ủy viên Năm 2019  

6 Ông Đoàn Kim Chung Ủy viên Năm 2011 30/06/2021 

7 Ông Minh Quốc Sang Ủy viên Năm 2013  

8 
Ông Nguyễn Xuân 

Thành 
Ủy viên Năm 2014  

9 Bà Trần Thị Thanh Bình Ủy Viên 30/06/2021  

 

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hội đồng quản trị không họp trực 

tiếp được mà đã tổ chức họp chủ yếu bằng hình thức trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn 

bản bao gồm: 

- Lần 1: Ngày 28/01/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản) về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản của 

Công ty. 
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- Lần 2: Ngày 20/4/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản) về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

- Lần 3: Ngày 18/6/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản) về việc thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị 

Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, chấp thuận.  

- Lần 4: Ngày 24/6/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức họp trực tuyến - online) 

phiên họp thường kỳ. 

- Lần 5: Ngày 16/12/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản) về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và quản lý các hoạt động của Công ty thông qua các 

Nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Năm 2021, HĐQT đã 

ban hành 7 nghị quyết và 75 quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các văn bản Hội đồng quản trị ban hành phù hợp 

với Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Năm 2021 dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao của  HĐQT Công ty đạt được một 

số kết quả chủ yếu sau đây: 

- Di chuyển thành công số mộ còn lại trong KCN cộng Hòa ra khu vực nghĩa 

trang KDC Tiền Định sau nhiều năm chưa thực hiện được. 

- Làm việc quyết liệt với các cơ quan liên quan đóng cửa hoàn toàn bãi rác tồn tại 

lâu năm trong khu công nghiệp. 

- Thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch thiết kế cơ sở KCN Cộng Hòa giai 

đoạn 1 cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nhu cầu của các nhà đầu tư để mang lại 

hiệu quả tối ưu cho Công ty. 

- Luôn tích cực chỉ đạo ban điều hành Công ty, phối hợp vớí các cơ quan có liên 

quan thực hiện triển khai các thủ tục mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 và một số dự 

án mới trên các địa bàn khác để đạt mục tiêu phát triển bền vững cho Công ty. 

- Hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng trong tương lai, đề ra những giải pháp 

phù hợp, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn tạo được niêm tin cho các nhà đầu tư và cổ 

đông nên cổ phiếu của Công ty được thị trường đánh giá cao, có sự tăng trưởng vượt 

trội: Năm 2021 với mức giá trung bình 27.000 đồng/CP tăng 68,75 % so với giá trung 

bình năm 2020 là 16.000 đồng/CP và so với đến thời điểm hiện tại là 33.000 đồng/CP 

tăng 22,2%. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 phức tạp và khó khăn như vậy thì Ban kiểm 

soát đánh giá đây là một sự cố gắng rất to lớn của HĐQT Công ty. 

2. Hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc  

Nhìn chung năm 2021, Ban Tổng giám đốc Đã thực hiện tốt công tác điều hành, 

quản lý tại Công ty, thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, 
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các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, các quy chế của Công ty. Trước sự 

bùng phát và phức tạp của Dịch bệnh covid – 19 trong năm 2021 trên toàn quốc cũng 

như trên địa bàn KCN Cộng Hòa, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực to lớn vừa chống 

dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty và đã đạt được những kết quả cụ thể 

như sau: 

- Thực hiện tốt Công ty phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn KCN Cộng 

Hòa: Phối hợp tích cực với Ban phòng chống dịch covid- 19 của Thành phố Chí Linh, 

đảm bảo sức khỏe cho CBCNV công ty, tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị thuê đất trong 

KCN Cộng Hòa sớm hoạt động trở lại và ổn định sản xuất kinh doanh.  

-  Thực hiện hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hòa theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch thiết kế cơ sở KCN giai đoạn 1. 

- Di chuyển thành công số mộ còn lại trong KCN cộng Hòa ra khu vực nghĩa 

trang KDC Tiền Định sau nhiều năm chưa thực hiện được. 

- Đóng cửa hoàn toàn bãi rác tồn tại lâu năm trong khu công nghiệp. 

- Thực hiện việc hoàn thiện thủ tục mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 

quy mô 200 ha; Khu đô thị sinh thái Chí Linh quy mô 140ha; cụm công nghiệp và khu đô 

thị tại tỉnh Long An với diện tích khoảng 84,7 ha (gồm 75ha Cụm công nghiệp và 9,7 ha 

khu đô thị). 

- Hoàn thành một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021 thì Ban điều hành vẫn còn một 

số yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới bao gồm: 

- Công tác quản lý công nợ phải thu chưa tốt để tình trạng nợ xấu kéo dài dẫn đến 

bị chiếm dụng vốn, chi phí dự phòng phải trích lập tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận và 

cổ tức của cổ đông. 

- Công tác thu hút đầu tư vẫn còn yếu, chưa hiệu quả. 

- Lợi nhuận năm 2021 đạt được còn thấp không chia được cổ tức cho cổ đông. 

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và 

cổ đông 

- Việc phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc được duy trì 

thường xuyên và liên tục thông qua hình thức họp, trao đổi trực tiếp, gửi văn bản và thư 

điện tử. 

- Năm 2021 Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. 

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận luôn được sự phối hợp và hỗ trợ 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, ban nghiệp vụ chuyên 

môn để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ. 
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III. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

1. Về công tác xây dựng cơ bản: 

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa cụ thể như bảng 

tổng hợp dưới đây: 

TT 
Tên công trình/ hạng mục 

công trình 

Kế hoạch 

năm 2021 

(tỷ đồng) 

Thực hiện 

năm 2021 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành KH 

(%) 

Ghi chú 

1 Xây lắp 142,62       121,80   85,40%   

1.1 San nền lô B5 (3,7 ha) 
          

 12,47  

         

12,47  
100% 

Hoàn thành, giá trị 

hoàn thành thực tế 

thấp hơn giá trị kế 

hoạch 

1.2 San nền lô B6, B7 1,00 
           

1,00  
2% 

Mới thực hiện một 

phần liên quan đến 

thiết kế san nền 

1.3 
Cây xanh tuyến đường 
RD01 GĐ1 

 2,00  
           

2,00  
100% 

Hoàn thành 

1.4 Tuyến đường RD01 GĐ2 
          

38,05 

         

26.,64  
72% Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 

1.5 
Tuyến đường RD04 dài 

0.6km 

          

34,38 

         

34,38  
100% 

Hoàn thành 

1.6 Tuyến đường RD09 GĐ2            8,00  
           

5,60  
70% 

Đang thực hiện  

1.7 
Hoàn thiện hạ tầng KCN 
phần tiếp giáp QL18 

          
10,00  

           
5,00  

50% Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 

1.8 

Hệ thống thoát nước mưa 

phục vụ thoát nước cho lô 

B4,B5 

           2,81  
           

2,81  
100% 

Hoàn thành 

1.9 Bể nước sạch của KCN           8,20  
           

8,20  
100% 

Hoàn thành 

1.10 
Xây dựng nhà làm việc 

Công ty 

          

21,15  
         14.8  70% Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 

1.11 
Xây dựng hồ điều hòa khu 

trạm xử lý nước thải 
           1,00  

           

0,50  
50% 

Đang thực hiện nhưng 

do gặp khó khăn do 

chưa được nhận bàn 
giao mặt bằng phần đất 

thuộc địa phận P. Văn 

Đức nên chưa tiếp tục 

thực hiện được 

1.12 
Xây dựng biển cho thuê 
quảng cáo 

           1,50                -    0% 
Chưa thực hiện  

1.13 
Xây dựng nhà trực bảo vệ 

Khu trung tâm điều hành 

1,06 

    

           

1,06  
100% 

Hoàn thành 

1.14 Tuyến đường RD03 1,00 1,00 100% 
Mới thực hiện phần 
liên quan đến thiết kế 

tuyến đường 

2 Thiết bị            1,00                -    0%   

2.1 
Lắp đặt hệ thống Camera 
phục vụ quản lý KCN 

           0,50                -    0% 
Chưa thực hiện  
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2.2 
Lắp đặt hệ thống kiểm tra 

phương tiện ra vào KCN 
           0,50                -    0% 

Chưa thực hiện  

3 Chi phí khác          23,46          21,66   92,33% 
 

3.1 Tư vấn ĐTXD, QLDA            3,00  
           

3,00  
100% 

Hoàn thành 

  
Tư vấn dự án XD nhà 

xưởng cho thuê 
           0,30                -    0% 

Chưa thực hiện  

3.2 
Đền bù GPMB (di dời mộ 

ra ngoài KCN) 

          

18,66  
         15,7  100% 

Hoàn thành 

3.4 Dự phòng phí            1,50                -    0%   

  Tổng cộng        167,08        143,46  85,62%  
  

Nhìn chung, đa số các gói thầu đã hoàn thành và sắp hoàn thành chỉ có một vài gói 

thầu chưa thực hiện được. Nguyên nhân các hạng mục như biển cho thuê quảng cáo; Lắp 

đặt hệ thống Camera phục vụ quản lý KCN và Lắp đặt hệ thống kiểm tra phương tiện ra 

vào KCN là do Công ty cần phải tiếp tục đánh giá hiệu quả đầu tư, mức độ ưu tiên của các 

hạng mục công trình để bảo toàn nguồn vốn của Công ty được sử dụng hiệu quả nhất.  

Tính đến 31.12.2021 Công ty đã thực hiện đầu tư lũy kế giá trị gần 430 tỷ đồng, giải 

ngân gần 420 tỷ đồng và đưa tài sản đã hình thành vào sử dụng giá trị trên 250 tỷ đồng. 

2. Công tác thu hút đầu tư: 

Kế hoạch thu hút nhà Đầu tư vào thuê đất tại khu công nghiệp Cộng Hòa theo nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông dự kiến năm 2021 là 25 ha. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid- 19 

kéo dài và phức tạp trên toàn quốc nên Chính Phủ đã thực hiện các biện pháp như phong tỏa 

biên giới, hạn chế nhập cảnh, thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng… đã gây khó khăn cho 

các nhà đầu tư nước ngoài đi thăm thực địa và gặp gỡ trực tiếp là nguyên nhân khách quan mà 

Công ty khó thu hút đầu tư được nhà đầu tư mới vào thuê lại đất của KCN Cộng Hòa. Nên 

Công ty không hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 giao cho.  

Tính đến thời điểm 31/12/2021 khu công nghiệp đã thu hút được 07 nhà đầu tư trong 

và ngoài nước với tổng diện tích đã cho thuê 77,94 ha đạt 53,55% tỷ lệ lấp đầy. 

Tuy nhiên trong năm 2021, Công ty đã thành lập trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư với 

chức năng chính là thực hiện công tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư, tổ chăm sóc khách hàng để kết 

nối với các nhà đầu tư được thuận lợi hơn thì Công ty đã tiếp cận được nhiều nhà đầu tư 

hơn, chuyên nghiệp hơn tạo bước đệm cho việc thu hút đầu tư trong năm tới. Đây là một 

điểm tích cực trong công tác thu hút đầu tư. 
 

Với hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thiện, tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, với 

nhiều biện pháp tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thì trong những năm tới 

sẽ thu hút được nhiều Nhà đầu tư đến với khu công nghiệp Cộng Hòa sớm lấp đầy KCN 

giai đoạn 1, giá cho thuê sẽ cao hơn mang lại lợi ích lớn hơn cho Công ty và cho Cổ đông. 

3. Công tác đền bù GPMB: 

* Di chuyển mồ mả ra ngoài KCN Cộng Hòa: 
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Công ty đã kết hợp tích cực với Ban GPMB thành phố Chí Linh thực hiện thành 

công việc di dời số mộ còn lại nằm trong KCN đến khu vực nghĩa trang tái định cư khu 

dân cư Tiền Định đã được thành phố Chí Linh quy hoạch. Hiện tại, mặt bằng khu mộ 

được di dời đã được san gạt tạo mỹ quan cho Khu công nghiệp.  

* Di chuyển trạm bơm Đồng Cời: Hiện tại chưa di chuyển ra ngoài KCN được. 

* Di chuyển bãi rác ra ngoài KCN Cộng Hòa:  

Sau một thời gian Ban lãnh đạo Công ty tích cực, quyết liệt làm việc với các cơ 

quan có liên quan thì đã hoàn toàn đóng được bãi rác trong KCN Cộng Hòa. Do bãi rác 

được tập kết lâu năm nên lượng rác còn rất nhiều và khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường 

xung quanh. Hiên nay bãi rác đã được xử lý tạm thời như san gạt, quây hàng rào để đảm 

bảo mỹ quan và môi trường cho khu vực quanh bãi rác.  

4. Kết quả sản xuất kinh doanh: 

4.1. Một số chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn năm 2021 
 

Chỉ tiêu Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm Tỷ lệ % 

I. Tài sản ngắn hạn 100-BCĐKT 222,591,758,285 266,516,092,466 83.52 

1. Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
110-BCĐKT 15,172,341,405 4,805,419,708 315.73 

2.Các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn 
120-BCĐKT 154,000,000,000 231,774,342,521 66.44 

3. Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

130-BCĐKT 46,487,547,836 23,880,968,870 194.66 

- Phải thu ngắn hạn của 

khách hàng 
131-BCĐKT 24,527,447,626 19,628,478,092 124.96 

- Trả trước cho người bán 132-BCĐKT 23,755,575,000 261,000,000 9101.75 

-  Các khoản phải thu ngắn 
hạn khác 

136-BCĐKT 12,184,758,762 14,080,075,722 86.54 

- Dự phòng phải thu NH 

khó đòi 
  -13,980,233,552 -10,088,584,944 138.57 

4. Hàng tồn kho 140-BCĐKT                             -                                 -        

5. Tài sản ngắn hạn khác 150-BCĐKT 6,931,869,044 6,055,361,367 114.47 

II. Tài sản dài hạn 200-BCĐKT 397,396,731,825 387,147,950,381 102.65 

1. Các khoản phải thu dài 

hạn 
210-BCĐKT 80,941,987,128 80,941,987,128 100.00 

- Phải thu dài hạn khác 216-BCĐKT 80,941,987,128 80,941,987,128 100.00 

2. Tài sản cố định 220-BCĐKT 116,191,929,612 125,019,950,311 92.94 

- Tài sản cố định hữu hình 221-BCĐKT 116,191,929,612 125,019,950,311 92.94 
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- Tài sản cố định vô hình 227-BCĐKT                             -                                 -        

3. Bất động sản đầu tư 230-BCĐKT 95,877,728,190 98,542,063,960 97.30 

4. Tài sản dở dang dài hạn 240-BCĐKT 79,215,739,783 57,205,415,810 138.48 

- Chi phí xây dựng cơ bản 

dở dang 
242-BCĐKT 79,215,739,783 57,205,415,810 138.48 

5. Đầu tư tài chính dài hạn 250-BCĐKT 25,093,156,582 25,318,633,929 99.11 

- Đầu tư vào công ty con 251-BCĐKT                             -                                 -        

- Đầu tư vào công ty liên 

kết, liên doanh 
252-BCCĐKT                             -                                 -        

- Đầu tư góp vốn vào các 

đơn vị khác 
253-BCĐKT 25,818,583,929 25,818,583,929 100.00 

- Dự phòng đầu tư tài 

chính dài hạn 
254-BCĐKT -725,427,347 -499,950,000 145.10 

- Đầu tư nắm giữ đến ngày 
đáo hạn 

255-BCĐKT                             -                                 -        

6. Tài sản dài hạn khác 260-BCĐKT 76,190,530 119,899,243 63.55 

Tổng tài sản (I+II)   619,988,490,110 653,664,042,847 94.85 

III. Nợ phải trả 300-BCĐKT 349,670,886,899 377,151,408,881 92.71 

1. Nợ ngắn hạn 310-BCĐKT 21,714,625,088 36,757,005,427 59.08 

Trong đó: Nợ quá hạn                               -                                 -        

2. Nợ dài hạn 330-BCĐKT 327,956,261,811 340,394,403,454 96.35 

IV. Vốn chủ sở hữu 400-BCĐKT 270,317,603,211 276,512,633,966 97.76 

1. Vốn chủ sở hữu 411-BCĐKT 270,317,603,211 276,512,633,966 97.76 

2. Nguồn kinh phí và quỹ 

khác 
430– BCĐKT                             -                                 -        

Tổng nguồn vốn (III+IV)   619,988,490,110 653,664,042,847 94.85 

 

 Nhìn chung do ảnh hưởng của dịch Covid nên tình hình tổng tài sản, tổng nguồn 

vốn năm 2021 đều giảm nhẹ so với năm trước, chỉ đạt 94,85% so với tổng tài sản và 

nguồn vốn năm 2020. 

4.2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, năm 2021 Công ty không thu hút thêm 

được nhà đầu tư nào vào thuê đất nên Công ty đã điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính năm 

2021 cho phù hợp với tình hình thực tế và đã được HĐQT Công ty phê duyệt. Cụ thể 

như bảng tổng hợp dưới đây:  
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

2021 (triệu 

đồng) 

Thực hiện 

2021 (triệu 

đồng) 

Tỉ lệ (%) 

T.hiện so 

với KH 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
25.767,38 27.144,21 105,34 

1.1 
Doanh thu từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh KCN 

Triệu 

đồng 
17.667,38 17.826,35 100,89 

1.2 
Doanh thu từ hoạt động tài chính + 

Khác 

Triệu 

đồng 
8.100,00 9.317.86 115,03 

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.916,47 21.957,28 100,18 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
3.850,91 5.186,93 134,68 

4 Thuế TNDN  
Triệu 

đồng 
770,18 840,01 109,06 

5 Lợi  nhuận sau thuế kỳ này 
Triệu 

đồng 
3.080,73 4.346,92 141,10 

6 
Lợi nhuận năm trước chuyển 

sang 

Triệu 

đồng 
525,68 525,68  

7 
Tổng lợi nhuận chưa phân phối 

lũy kế kỳ này 

Triệu 

đồng 
3.606,41 4.872,60  

8 Phân phối lợi nhuận       

  - Trích quỹ đầu tư phát triển  
Triệu 

đồng 
 217,35  

  - Trích quỹ phúc lợi  
Triệu 

đồng 
 815,00  

  - Chia cổ tức 
Triệu 

đồng 
   

  - Lợi nhuận để lại  
Triệu 

đồng 
3.606,41 3.840,0  

09 Nộp Ngân sách 
Triệu 

đồng 
775,18   

  - GTGT phải nộp 
Triệu 

đồng 
   

  - Thuế TNDN phải nộp 
Triệu 

đồng 
770,18 840,01  

  - Các thuế khác 
Triệu 

đồng 
5,00 300,07  

10 
Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế/doanh thu 
% 14,94 19,11 127,91 

11 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn % 1,49 2,00 134,23 
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điều lệ 

Nhìn vào bảng tổng hợp trên đây thì các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đều thực hiện 

hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên mức lợi nhuận đạt được thấp nên không 

chia được cổ tức cho cổ đông. 

5. Công tác quản lý nợ phải thu, nợ phải trả năm 2021. 

5.1. Nợ phải thu: 

-  Phải thu ngắn hạn: 46.487.547.836 đồng là khoản nợ phải thu phục vụ cho 

sản xuất kinh doanh trong đó: 

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 24.527.447.626 đồng là các khoản nợ phải 

thu tiền thuê đất, tiền phí duy tu bảo dưởng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp của các nhà 

đầu tư kết dư đến hết năm 2021. 

+ Trả trước cho người bán là khoản tiền ứng trước để thực hiện các gói thầu xây 

dựng cơ bản: 23.755.575.000 đồng. 

+ Phải thu ngắn hạn khác: 12.184.758762 đồng bao gồm các khoản lãi tiền gửi 

NH dự thu đến 31/12/2021 theo các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, phải thu tạm ứng của 

cán bộ CNV công ty và các khoản phải thu khác. 

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: (13.980.233.552) đồng là khoản trích 

lập dự phòng các khoản nợ xấu của ông Vũ Hồng Nam và Công ty TNHH Nice 

Ceramic. 

+ Khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH NICE ceramic là 

17.942.873.420 đồng là các khoản nợ tiền phí quản lý duy tu, bảo dưỡng hạ tầng; tiền 

thuế đất phải nộp nhà nước. Công ty đã trích lập dự phòng về khoản nợ quá hạn này. 

Thời gian tới, Công ty sẽ dùng mọi biện pháp để thu hồi khoản nợ còn tồn đọng trên. 

+ Khoản nợ phải thu khó đòi của ông Vũ Hồng Nam là: 512.756.031 đồng. 

Khoản nợ này Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 

-  Phải thu dài hạn: 80.941.987.128 đồng là tiền bồi thường giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án KCN cộng Hòa Công ty ứng trước đang thực hiện đối trừ dần vào 

tiền thuê đất phải nộp hàng năm của KCN Cộng Hòa, Chí Linh. 

5.2. Nợ phải trả: 

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2021  là 349.670.886.899 đồng trong đó: 

- Nợ ngắn hạn là 21.714.625.088 đồng bao gồm: 

+ Phải trả người bán là: 10.112.683.081 đồng là các khoản nợ phải trả các nhà 

thầu thi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu CN.  

+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 8.305.864.286 đồng (là khoản doanh thu 

ngắn hạn nhận trước tiền cho thuê cở sở hạ tầng khu công nghiệp) 

+ Nợ phải trả ngắn hạn khác: 2.923.996.217 đồng là khoản cổ tức còn phải trả 

cho các cổ đông chưa nhận năm 2020, 2019 và cổ tức còn lại năm 2008. 2009, 2010. 
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+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 267.808.354 đồng 

- Nợ dài hạn là 327.956.261.811 đồng bao gồm: 

+ Chi phí phải trả dài hạn: 35.209.139.211 đồng là khoản trích trước chi phí đầu 

tư hạ tầng khu công nghiệp Cộng hòa tương ứng với diện tích đã cho thuê. 

+ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn: 292.730.097.711 đồng là khoản doanh thu 

nhận trước dài hạn của nhà đầu tư trả trước tính cho từng kỳ kế toán đến năm 2058. 

+ Phải trả dài hạn khác: 17.024.889 đồng là khoản phải trả cho các cá nhân hợp 

vốn đầu tư tài chính vào công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. 

- Giải pháp xử lý các khoản nợ phải trả quá hạn: Hiện tại Công ty không có 

khoản nợ phải trả quá hạn. 

6. Tình hình đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

Trong năm 2021 Công ty không thực hiện đầu tư vào đơn vị khác, số vốn đầu tư   

còn lại đến 31/12/2021 là 25.818.583.929 đồng, số dự phòng về các khoản đầu tư này là 

727.427.347 đồng,  cụ thể như bảng tổng hợp sau: 
 

 

Tên các đơn vị 

 

Số cuối kỳ 
 

Số đầu năm 
 

Giá gốc 
 

Dự phòng 

 
 

Giá Gốc 
 

Dự  phòng 
 

Công ty CP chứng khoán 

Sài Gòn Hà Nội 

 

18.633.929 

  

18.633.929 

 

 

Công ty cổ phần Địa ốc MB 
 

 

300.000.000 

  

300.000.000 

 

 

Cty CP Tư vấn XD đô thị 

Và KCN CSVN 

 

499.950.000 

 

(499.950.000) 

 

499.950.000 

 

(499.950.000) 
 

Cty CP Đầu tư Phát triển 

Cao su Nghệ An 

 

25.000.000.000 

 

(225.477.347) 

 

25.000.000.000 

 

Cộng 25.818.583.929 (725.427.347) 25.818.583.929 

 

(499.950.000) 

 

- Số vốn góp vào Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội là số vốn góp của cổ đông 

hợp vốn vào Công ty. 

- Tại ngày 31.12.2021, Công ty sở hữu 31.050 cổ phần Tổng công ty Mbland (trước đây 

là công ty cổ phần địa ốc MB), chiếm tương đương 0,046% vốn điều lệ. 

- Công ty CP tư vấn xây dựng đô thị và KCN cao su Việt Nam đã ngừng hoạt động từ 

năm 2018 nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Công ty đã trích lập dự phòng hết 

khoản đầu tư này. 

- Tại ngày 31.12.2021, Công ty sở hữu 2.500.000 CP của công ty CP đầu tư phát triển 

cao su Nghệ An, tương đương 3,86% vốn điều lệ. Khoản đầu tư vào Công ty CP đầu tư phát 

triển cao su Nghệ An được trích lập dự phòng dựa vào số liệu BCTC giữa niên độ 6 tháng 

năm 2021 đã được kiểm. Tại thời điểm lập BCTC Công ty chưa thu thập được BCTC kết thúc 

ngày 31.12.2021 của đơn vị này để xem xét dự phòng. 
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7. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp nhà nước 

Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đến hết năm 2021 vốn chủ sở hữu là 

270.317.603.211  đồng, tăng 4,39 % so với vốn góp chủ sở hữu. 

8. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

Đến hết năm 2021 Công ty không còn nợ khoản thuế nào. 

9. Công tác lao động, tiền lương 

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy 

định của Nhà nước, quy chế của Công ty. 

- Tình hình thực hiện kế hoạch lao động, quỹ tiền lương của Công ty năm 2021 cụ thể 

như sau: 

STT Các chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ TH so 

với KH (%) 

1 Số lao đông bình quân 38 34 89,47 

1.1 Quỹ tiền lương 3.936 3.934 99.95 

1.2 
Thu nhập người lao đông bình quân 

người trên tháng 
9.371 9.367 99.95 

 

- Lực lượng lao động hiện tại của Công ty hiện nay khá ít có 34 người (bao gồm cả 3 

chuyên gia) và chất lượng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Công ty.  

10. Về cổ phiếu của Công ty 

 Trong thời gian 3 năm qua giá cổ phiếu của Công ty có bước tăng trưởng vượt 

bậc: Năm 2021 với mức giá trung bình 27.000 đồng/CP tăng 68,75 % so với giá trung 

bình năm 2020 là 16.000 đồng/CP và so với đến thời điểm hiện tại là 33.000 đồng/CP 

tăng 22,2%.   
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 Mặc dù thời gian gần đây thị trường chứng khoán có nhiều tin xấu liên quan đến 

ngành bất động sản như vụ tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh… giá các cổ phiếu trong 

ngành đều giảm mạnh nhưng giá cổ phiếu của VRG vẫn duy trì tốt. Điều này cho thấy 

các nhà đầu tư và cổ đông đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công ty trong thời gian 

qua cũng tiềm năng phát triển của Công ty.  

 Mặt khác, tiềm năng tăng giá của cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp trong 

thời gian tới là rất lớn. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco 

Research), ngành bất động sản khu công nghiệp vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng để 

tiếp tục đón sóng dịch chuyển vốn FDI nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. 

 Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về vị trí bờ biển dài, thuận lợi giao thương với thế 

giới, chi phí nhân công, giá thuê đất thấp hơn so với các quốc gia cùng khu vực, các 

chính sách ưu đãi thuế với các doanh nghiệp FDI, môi trường chính trị ổn định. 

 Thêm vào đó, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để 

thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thương giữa các tỉnh. Ngoài ra, Việt Nam 

được hưởng lợi từ các yếu tố địa chính trị, dòng vốn từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ 

– Trung dịch chuyển khỏi Trung Quốc và các Hiệp định thương mại tự do được ký kết 

như CPTPP, FTAs. 

 
Nhiều cổ phiếu thuộc ngành bất động sản khu công nghiệp có mức định giá thấp hơn so với mức 

P/E 12 tháng liên tiếp 

 

 Theo Agriseco Research, nguồn cung khu công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng 

trong dài hạn tại các vùng ven trung tâm với vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thương, 

https://vietgiaitri.com/co-phieu-bat-dong-san-key/
https://vietgiaitri.com/cong-ty-chung-khoan-agribank-key/
https://vietgiaitri.com/the-gioi/
https://vietgiaitri.com/the-gioi/
https://vietgiaitri.com/chinh-phu-viet-nam-key/
https://vietgiaitri.com/co-so-ha-tang-key/
https://vietgiaitri.com/ket-noi-giao-thuong-key/
https://i.vietgiaitri.com/2021/9/27/tiem-nang-tang-gia-cua-co-phieu-bat-dong-san-khu-cong-nghiep-96b-6056037.jpg
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vận chuyển hàng hóa như gần các cảng biển, cảng hàng không, chính sách ưu đãi về 

thuế, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

 Ở khía cạnh đầu tư, mức định giá các doanh nghiệp theo P/B và P/E trung bình 

ngành hiện tại lần lượt ở mức 2,7x và 23,3x, đều tăng khoảng 30% so với trung bình giai 

đoạn 2017-2020. Nguyên nhân là do từ năm 2019 trở lại đây bất động sản khu công 

nghiệp sôi động trở lại nhờ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và các Hiệp định 

Thương mại tự do. 

 Dù mức định giá cao hơn so với quá khứ nhưng với mức giá thuê tăng 5-7%/năm 

và nhu cầu lớn FDI, quy mô hạ tầng mở rộng, Agriseco Research nhận định mức định 

giá trên chưa phản ánh hết tiềm năng của ngành bất động sản khu công nghiệp. 

 Từ những ưu thế của ngành bất động sản công nghiệp nói chung và những lợi thế 

của KCN Cộng Hòa hiện tại và KCN Cộng Hòa mở rộng giai đoạn 2 nói riêng cùng với 

tầm nhìn chiến lược của Công ty trong tương lai thì giá trị cổ phiếu của Công ty sẽ được 

thị trường đánh giá cao đem lại lợi ích ngày càng lớn cho các cổ đông. Điều này sẽ giúp 

cổ đông yên tâm cùng đồng hành với sự phát triển của Công ty. 

11. Một số công việc khác  

Trong năm 2021, song song với việc đầu tư các công trình hạ tầng KCN, Công ty 

cũng tập trung hoàn tất các thủ tục liên quan gồm: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

khu công nghiệp giai đoạn 1 để phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư thuê hạ tầng và phát 

huy hiệu quả đầu tư tối đa KCN Cộng Hòa. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

liên quan để triển khai các dự án mới như: Mở rông khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 

quy mô 200 ha; Khu đô thị sinh thái Chí Linh quy mô 140ha; cụm công nghiệp và khu đô 

thị tại tỉnh Long An với diện tích khoảng 84,7 ha (gồm 75ha Cụm công nghiệp và 9,7 ha 

khu đô thị). 

 

IV. CÁC KIẾN NGHỊ  
 

1. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản 

Đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản nhằm 

hoàn thiện hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào thuê lại đất trong 

khu công nghiệp. Đặc biệt hiện nay nhu cầu thuê nhà xưởng khá cao nên đề nghị năm 

2022 Công ty xem xét triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê ở những vị trí diện 

tích xen kẹp nhỏ và hẹp để tối ưu lợi nhuận cho Công ty. 

2.Về lĩnh vực thu hút đầu tư 

Công ty cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các phương 

thức thu hút đầu tư trong năm 2022 để có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào thuê lại 

đất, sớm lắp đầy KCN đem lại lợi nhuận cao chia được cổ tức cho các Cổ đông. Đồng 
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thời có nguồn vốn để đầu tư mở rộng KCN giai đoạn 2 cũng như triển khai nhiều dự án 

khác trong tương lai theo định hướng phát triển của Công ty. 

 3. Về thu hồi công nợ 

Đề nghị Ban điều hành Công ty có nhiều biện pháp mạnh hơn để thu hồi dứt điểm 

các khoản công nợ đặc biệt là khoản nợ khó đòi của Công ty TNHH Nice Ceramic, có 

nguồn tài chính cho Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời giảm khoản trích lập dự 

phòng của khoản nợ này, mang lại lợi nhuận cao hơn cho Công ty. 

4. Về lĩnh vực lao động tiền lương 

Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty trong năm tới cần xây dựng cơ chế 

tiền lương theo hiệu quả công việc, nâng cao thu nhập cho người lao động tạo động lực 

cho người lao động. Đồng thời, Công ty cần đẩy mạnh công tác thu hút nhân lực cả về 

mặt số lượng và chất lượng để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Công ty hiện 

nay cũng như nhu cầu cho các dự án trong tương lai. 

5. Về Công tác giải phóng mặt bằng và xử lý bãi rác 

* Di dời mộ và Di chuyển trạm bơm Đồng Cời:  

- Đối với khu vực đất đã di dời mộ thành công ra ngoài KCN Cộng Hòa đề nghị 

Công ty sớm tiến hành san nền lô B6 bao gồm khu mộ đã di dời để có quỹ đất thương 

phẩm đáp ứng nhu cầu thuê lại đất của nhà đầu tư. Đồng thời, Công ty cần đôn đốc Ban 

QLDA TP Chí Linh đẩy nhanh hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc chi trả bồi 

thường, hỗ trợ các hộ dân có mộ di dời ra ngoài KCN và thực hiện đối trừ tiền Công ty 

đã ứng trước liên quan đến việc di dời mồ và xây dựng khu nghĩa trang tái định cư KDC 

Tiền Định. 

- Trong thời gian tới, đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ Hội đồng GPMB 

thành phố Chí Linh hoàn thiện thủ tục GPMB trạm bơm Đồng Cời. 

* Xử lý bãi rác trong KCN Cộng Hòa:  

Do bãi rác được tập kết lâu năm nên lượng rác còn rất nhiều và khó phân hủy, gây ô 

nhiễm môi trường xung quanh. Vì vậy, đề nghị Ban điều hành Công ty trong thời gian tới 

cần sớm triển khai phủ đất, điều chỉnh quy hoạch phần diện tích đất bãi rác thành dải cây 

xanh và cho trồng cây xanh ngay để đảm bảo tỷ lệ cây xanh trong KCN cũng như cải tạo 

môi trường, cảnh quan khu vực bãi rác nhằm giúp công tác thu hút đầu tư được thuận lợi 

hơn và không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh các công ty đang sản xuất trong khu 

công nghiệp. 

6. Về các công việc khác 

Đề nghị Công ty khẩn trương và tích cực theo sát, phối hợp với cơ quan địa 

phương để triển khai tiếp các thủ tục liên quan các dự án mới như: Mở rông khu công 

nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 quy mô 200 ha; Khu đô thị sinh thái Chí Linh quy mô 140ha; 

cụm công nghiệp và khu đô thị tại tỉnh Long An với diện tích khoảng 84,7ha (gồm 75ha 
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Cụm công nghiệp và 9,7 ha khu đô thị) nhằm mang lại lợi nhuận ngày cảng lớn và sự phát 

triển bền vững của Công ty trong tương lai. 

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 
 

1. Kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động 

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật 

Nhà nước; Tình hình thực hiện và tuân thủ các Quyết định, quy định, Chỉ thị, Quy chế 

của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty; 

- Giám sát việc quản lý và tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng giám đốc Công ty; 

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động SXKD; tình hình quản 

lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty; 

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành. 

2. Các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ 

2.1. Lĩnh vực lao động, tiền lương 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán quỹ tiền lương năm 2021; xây dựng kế 

hoạch quỹ tiền lương năm 2022. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động và tiền lương: 

ký kết hợp đồng lao động, đơn giá tiền lương, mức lương tối thiểu, định mức lao động... 

2.2. Lĩnh vực tài chính kế toán 

- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Công ty; 

- Giám sát việc sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu; 

- Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, các công nợ phải thu, 

công nợ phải trả, tình hình đầu tư góp vốn, trích lập dự phòng... 

- Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021đã soát xét và BCTC 

định kỳ theo quý, 6 tháng và năm 2022; 

2.3. Lĩnh vực đầu tư XDCB 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đầu tư XDCB và trình tự thủ tục theo quy 

định của Pháp luật và của Tập đoàn. 

2.4. Hoạt động công bố thông tin 

Kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật 

đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

2.5. Công tác khác 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
 

Số: 93/BC-VRG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022 của Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 
 

      Kính gửi:  

- Đại hội đồng cổ đông;  

- Hội đồng quản trị Công ty; 

 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao 

su Việt Nam; 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam xin báo 

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022, cụ thể như sau: 

PHẦN I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

I. Hoạt động đầu tư dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa: 

1. Đánh giá chung: 

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong 

nước cũng như trên toàn thế giới, đặc biệt dịch bệnh đã bùng phát trực tiếp tại một số nhà 

máy đang hoạt động trong Khu công nghiệp Cộng Hòa, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều 

đến các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các doanh nghiệp 

đang hoạt động trong khu công nghiệp. Khu công nghiệp phải dừng hoạt động đến hết 

quý I/2021 để phục vụ công tác dập dịch covid-19. Các hoạt động sản xuất, đầu tư trong 

khu công nghiệp mới từng bước khôi phục kể từ quý II/2021 khi dịch bệnh cơ bản được 

khống chế.  

Ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm thay đổi phương thức làm việc cũng như kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

- Các cuộc họp chỉ đạo điều hành đa phần phải thực hiện theo hình thức trực 

tuyến, thậm chí có thời điểm kể cả cán bộ cũng phải làm việc từ xa.  

- Các buổi làm việc với Nhà đầu tư trong và ngoài nước 100% phải tổ chức theo 

hình thức trực tuyến. 

- Kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng trong năm của Công ty phải điều chỉnh để phù 

hợp với tình hình thực tế tại Khu công nghiệp. 
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- Kế hoạch nguồn thu của Công ty bị giảm do việc các doanh nghiệp trong KCN 

khó khăn đã phải xin giảm hoặc chậm nộp phí, Ngoài ra Công ty cũng phải đóng góp trên 

500 triệu đồng vào quỹ chống dịch của tỉnh Hải Dương để tham gia chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên vào những tháng cuối năm các hoạt động dần đi vào ổn định, các chỉ 

tiêu kế hoạch điều chỉnh được Công ty hoàn thành. Có được những kết quả trên là nhờ sự 

quan tâm hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, cùng 

sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành 

các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch điều chỉnh đã được Hội đồng quản trị 

thông qua, Công ty cũng đã xây dựng được kế hoạch và định hướng phát triển để tạo tiền 

đề cho những năm tiếp theo. 

2. Kết quả thực hiện hoạt động đầu tư: 

2.1. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư: 

Năm 2021 Công ty xây dựng kế hoạch cho thuê 25 ha đất thương phẩm tại khu công 

nghiệp Cộng Hòa nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát với nhiều diễn biến 

phức tạp trên phạm vi cả nước nên đã ảnh hưởng đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư của 

Công ty, vì vậy năm 2021 hoạt động thu hút đầu tư gặp rất nhiều khó khăn.  

Ngày 18/10/2021, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị 

và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đã có Tờ trình số: 197/TTr- NĐDPV đề nghị Tập 

đoàn xem xét, thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đã được Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch tại Văn bản số: 

1081/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 24/12/2021. 

Tính đến thời điểm 31/12/2021 khu công nghiệp đã thu hút được 07 nhà đầu tư trong 

và ngoài nước với tổng diện tích đã cho thuê 77,94 ha (đạt 53,55% tỷ lệ lấp đầy).  

2.2. Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng KCN: 

Theo kế hoạch điều chỉnh đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận 

tại Văn bản số: 1081/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 24/12/2021, Công ty báo cáo kết quả thực 

hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công 

nghiệp Cao su Việt Nam như sau:  

TT 
Tên công trình/ hạng mục 

công trình 

Kế hoạch 

năm 2021 

(tỷ đồng) 

Thực hiện 

năm 2021 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành KH 

(%) 

Ghi chú 

1 Xây lắp 142,62 121,80 85,40%   

1.1 San nền lô B5 (3,7 ha) 12,47 12,47 100% Hoàn thành 

1.2 San nền lô B6, B7 1,00 1,00 100% 
Hoàn thành phần Tư vấn 

khảo sát thiết kế San nền 

1.3 
Cây xanh tuyến đường RD01 

GĐ1 
2,00 2,00 100% Hoàn thành 

1.4 Tuyến đường RD01 GĐ2 38,05 26,64 70% 
Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 
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1.5 
Tuyến đường RD04 dài 

0.6km 
34,38 34,38 100% Hoàn thành 

1.6 Tuyến đường RD09 GĐ2 8,00 5,60 70% Đang thực hiện 

1.7 
Hoàn thiện hạ tầng KCN 

phần tiếp giáp QL18 
10,00 5,00 50% 

Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 

1.8 

Hệ thống thoát nước mưa 

phục vụ thoát nước cho lô 

B4,B5 

2,81 2,81 100% Hoàn thành 

1.9 Bể nước sạch của KCN 8,20 8,20 100% Hoàn thành 

1.10 
Xây dựng nhà làm việc Công 

ty 
21,15 14,81 70% 

Đang thực hiện, sắp 

hoàn thành 

1.11 
Xây dựng hồ điều hòa khu 

trạm xử lý nước thải 
1,00 0,50 50% 

Đang thực hiện nhưng 

do gặp khó khăn về 

ranh giới với P. Văn 

Đức nên chưa tiếp tục 

thực hiện được 

1.12 
Xây dựng biển cho thuê 

quảng cáo 
1,50 - 0% Chưa thực hiện 

1.13 
Xây dựng nhà trực bảo vệ 

Khu trung tâm điều hành 
1,06 

 
1,06 100% Hoàn thành 

1.14 Tuyến đường RD03 1,00 1,00 100% 

Hoàn thành phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

tuyến đường 

2 Thiết bị 1,00 - 0%  

2.1 
Lắp đặt hệ thống Camera 

phục vụ quản lý KCN 
0,50 - 0% Chưa thực hiện 

2.2 
Lắp đặt hệ thống kiểm tra 

phương tiện ra vào KCN 
0,50 - 0% Chưa thực hiện 

3 Chi phí khác 23,46 21,66 92,33%  

3.1 Tư vấn ĐTXD, QLDA 3,00 3,00 100% Hoàn thành 

  
Tư vấn dự án XD nhà xưởng 

cho thuê 
0,30 - 0% Chưa thực hiện 

3.2 
Đền bù GPMB (di dời mộ ra 

ngoài KCN) 
18,66 15,7 100% Hoàn thành 

3.4 Dự phòng phí 1,50 - 0%  

  Tổng cộng 167,08 143,46 85,62%   
 
 

 

*. Nguyên nhân một số hạng mục công việc chưa được triển khai theo kế hoạch: 

Một số hạng mục công việc chưa được Công ty tổ chức triển khai theo kế hoạch 

đã được Tập đoàn thỏa thuận như: Xây dựng biển cho thuê quảng cáo; Lắp đặt hệ thống 

Camera phục vụ quản lý KCN; Lắp đặt hệ thống kiểm tra phương tiện ra vào Khu công 
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nghiệp. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên các hạng mục nêu 

trên chưa được triển khai thực hiện. 

2.3. Công tác giải phóng mặt bằng mộ trong Khu công nghiệp: 

Năm 2021, Công ty đã nỗ lực phối hợp Hội đồng GPMB thành phố Chí Linh hoàn 

thành công tác đền bù GPMB 1,57 ha đất nghĩa trang thôn Tiền Định và thực hiện xong công 

tác di dời toàn bộ gần 300 ngôi mộ đang nằm trong lô B6 về nghĩa trang Tiền Định.  

2.4. Công tác di dời, đóng cửa bãi tập kết rác thải trong Khu công nghiệp: 

Với mục tiêu đóng cửa để sớm di dời bãi tập kết rác thải hiện đang nằm trong KCN 

Cộng Hòa, trong những năm qua Công ty đã nhiều lần gửi nhiều văn bản kiến nghị đến các 

cấp chính quyền từ thành phố Chí Linh đến tỉnh Hải Dương đề nghị việc đóng cửa và di dời 

bãi rác. Tháng 10/2021, Công ty đã thực hiện đóng cửa đường giao thông đi vào khu vực bãi 

rác. Hiện Công ty đang yêu cầu thành phố Chí Linh có giải pháp để xử lý khối lượng rác 

đang chứa tại bãi rác nêu trên, tuy nhiên việc này sẽ rất khó khăn do khối lượng rác thải là rất 

lớn (ước tính khoảng 100.000 tấn). 

II. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2021: 

1. Tổng hợp tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2021: 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2021 

Tỉ lệ (%) 

T.hiện so 

với KH 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
25.767,38 27.144,21 105,34 

1.1 
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh KCN 

Triệu 

đồng 
17.667,38 17.826,35 100,89 

1.2 Doanh thu từ hoạt động tài chính + Khác 
Triệu 

đồng 
8.100,00 9.317.86 115,03 

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.916,47 21.957,28 100,18 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
3.850,91 5.186,93 134,68 

4 Thuế TNDN  
Triệu 

đồng 
770,18 840,01 109,06 

5 Lợi nhuận sau thuế kỳ này 
Triệu 

đồng 
3.080,73 4.346,92 141,10 

6 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 
Triệu 

đồng 
525,68 525,68  

7 
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 

kỳ này 

Triệu 

đồng 
3.606,41 4.872,60  

8 Phân phối lợi nhuận       

  - Trích quỹ đầu tư phát triển  
Triệu 

đồng 
 217,35  
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  - Trích quỹ phúc lợi  
Triệu 

đồng 
 815,00  

  - Chia cổ tức 
Triệu 

đồng 
   

  - Lợi nhuận để lại  
Triệu 

đồng 
3.606,41 3.840,25  

09 Nộp Ngân sách 
Triệu 

đồng 
775,18   

  - GTGT phải nộp 
Triệu 

đồng 
   

  - Thuế TNDN phải nộp 
Triệu 

đồng 
770,18 840,01  

  - Các thuế khác 
Triệu 

đồng 
5,00 300,07  

10 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 14,94 19,11 127,91 

11 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ % 1,49 2,00 134,23 
 

 

2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2021: 

     Trong năm 2021, mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực và cố gắng đẩy mạnh 

công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa nhưng do những diễn biến 

và ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài 

không thể tiếp cận trực tiếp địa bàn Khu công nghiệp để nghiên cứu, xem xét đầu tư do 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Việt Nam 

như: hạn chế nhập cảnh và phải thực hiện cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt 

là đối với các Nhà đầu tư đến từ những quốc gia có dịch bệnh đang bùng phát. Vì vậy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn 

nêu trên nên Hội đồng quản trị đã căn cứ vào nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 giao để thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2021 cho phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả là đến hết năm 2021, Công ty đã hoàn 

thành các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh. 

*. Về việc điều chỉnh giá vốn đã thực hiện: 

          Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 

30/6/2021, Công ty đã báo cáo việc thực hiện điều chỉnh lại quy hoạch Khu công nghiệp 

Cộng Hòa dẫn đến tổng mức đầu tư dự kiến sẽ giảm đi làm cho giá vốn đã hạch toán 

giảm, tương ứng với lợi nhuận trước thuế đã hạch toán dự kiến tăng thêm khoảng 15,8 tỷ 

đồng. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã quyết định: Khi có đủ điều kiện theo quy định, 

giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc hạch toán hồi tố lại chi phí 

giá vốn đã hạch toán trước đây, phần lợi nhuận tăng thêm dự kiến sẽ chia cổ tức bổ sung 

cho năm tài chính 2020. 
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 Tuy nhiên công tác đầu tư trong năm 2021 có một số kết quả và phát sinh mới, cụ 

thể như sau: 

- Đã hoàn thành toàn bộ công việc giải phóng mặt bằng, di dời mộ trong Khu công 

nghiệp  

- Bãi tập kết rác thải trong Khu công nghiệp đã được địa phương nhất trí đóng cửa 

để tiến hành san lấp và xử lý. 

- Việc thi công hạng mục cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ 

tầng kỹ thuật KCN Cộng Hòa và tổ chức giao thông tại nút giao cổng khu công nghiệp 

dẫn đến phải thay đổi lại một số tuyến đường, hạng mục công trình. 

Việc điều chỉnh các nội dung trên dẫn đến cần phải thực hiện điều chỉnh mặt bằng 

vị trí khu trung tâm, khu dịch vụ đầu mối. Theo đó sẽ làm tăng thêm chi phí đầu tư để 

hoàn thành dự án. 

             Như vậy việc xác định lại tổng mức đầu tư đòi hỏi phải tính toán lại cho phù hợp 

với tình hình thực tế dẫn đến tổng mức đầu tư khi tính toán lại sẽ giảm không đáng kể. 

Giá vốn đã hạch toán có giảm nhưng không ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả lợi nhuận 

thực hiện của những năm trước. Do đó Công ty cùng đơn vị kiểm toán đã thống nhất 

không tiến hành điều chỉnh hồi tố giá vốn đã thực hiện của các năm trước. 

III. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:  

1. Công tác tổ chức cán bộ. 

Năm 2021, công tác tổ chức cán bộ không có biến động lớn, người lao động yên 

tâm công tác. Một số bộ phận, phòng, ban vẫn còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn 

như: Ban quản lý dự án số 1, trung tâm xúc tiến đầu tư, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng 

Tài chính Kế toán…  Kết quả thực hiện như sau:  

- Tuyển dụng 04 cán bộ bổ sung. Trong đó:  

+ Ban QLDA số 1: 02 cán bộ. 

+ Trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư: 02 cán bộ. 

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2021-2026 Công ty vẫn giữ nguyên như đã được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 

thỏa thuận. 

- Ký hợp đồng lao động cho 04 cán bộ công nhân viên ở các phòng, ban. 

- Tình hình lao động trong năm: Tổng số lao động làm việc 35 CB.CNV. 

Trong đó: 

+ Ban Tổng giám đốc  : 04 người  

+ Ban Kiểm soát   : 01 người. 

+ Văn phòng HĐQT   : 02 người. 

+ Phòng Tài chính-Kế toán  : 02 người. 

+ Phòng Tổ chức-Hành chính : 05 người. 

+ Phòng Kế hoạch-Đầu tư  : 03 người. 
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+ Ban quản lý dự án số 1  : 12 người.  

+ Trung tâm xúc tiến đầu tư         :  03 người. 

+ Chuyên gia                               :  03 người. 

Với lực lượng lao động trên, năm 2021 Công ty tiếp tục phải phân công cán bộ 

chuyên môn kiêm nhiệm hoặc tăng cường hỗ trợ một số phòng, ban để thực hiện nhiệm 

vụ giao. 

2. Công tác đào tạo. 

Công ty tập trung hỗ trợ cán bộ tham gia các khoá tập huấn bổ sung nghiệp vụ để 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

3. Công tác lao động và thu nhập. 

- Về lao động: - Tổng số CB, CNV lao động đến 31/12/2021 là: 35 người. 

   Trong đó:  + Nam : 28 chiếm 80%. 

     + Nữ : 07 chiếm 20%. 

- Chất lượng lao động: 

   Trong đó: + Thạc sỹ: 02 chiếm 5,7%. 

     + Đại học: 24 chiếm 68,6%. 

                                                       (02 đang theo học Thạc sỹ) 

     + Trung cấp: 02 chiếm 5,7%. 

     + CNKT, LĐPT: 07 chiếm 20% 

- Về thu nhập: Việc phân phối tiền lương được thực hiện theo hệ thống thang 

lương, bảng lương do Tập đoàn ban hành, mức lương vùng quy định và lương bổ sung. 

+ Quỹ tiền lương thực hiện: 3.934.424.004 đồng. 

+ Lương bình quân tháng: 9.690.700 đồng/người. 

4. Công tác thực hiện các chế độ chính sách: 

Năm 2021, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động 

như: 100% CB.CNV được ký hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

và đã giải quyết kịp thời cho các trường hợp ốm đau, thai sản. Thực hiện công tác nâng 

bậc lương, chuyển ngạch, xếp lương cho các cán bộ công nhân viên đảm bảo đúng thời 

gian và đúng quy định. Tổ chức khám sức khỏe cho 100% CB.CNV. 

5. Công tác quản lý hành chính: 

Quản lý, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ cơ sở vật chất của đơn vị và thực hiện tốt công 

tác văn thư lưu trữ, quản lý quỹ đúng quy định, sử dụng phương tiện, trang thiết bị khoa 

học, hợp lý tiết kiệm.  

6. Công tác an toàn vệ sinh lao động: 

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được quan tâm, thực hiện tốt 

các quy định theo Bộ luật Lao động. Tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể phục vụ CB.CNV ở 

xa gia đình và những CB.CNV có nhu cầu. 

7. Công tác đoàn thể: 
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Cấp ủy, Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt 

động có nề nếp, hiệu quả như: tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia, hưởng ứng các 

phong trào và thăm hỏi, động viên, chia sẻ đoàn viên, thân nhân đoàn viên công đoàn ốm 

đau hoặc khi gặp hoạn nạn. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 
 

I. Kế hoạch đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa:  

Năm 2022 nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến 

phức tạp có thể kéo dài sang năm 2023, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác 

triển khai kế hoạch cũng như thu hút đầu tư và KCN của Công ty. Tuy nhiên, với mục 

tiêu sớm hoàn thành công tác lấp đầy Khu công nghiệp Cộng Hòa (giai đoạn 1, quy mô 

201,23ha) đồng thời triển khai công tác mở rộng giai đoạn 2 (quy mô khoảng 200 ha), 

Công ty phấn đấu trong năm 2022 phải thu hút thêm được Nhà đầu tư vào KCN đồng 

thời tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật để tạo các sản phẩm 

công nghiệp có chất lượng tạo sức hấp dẫn cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước khi Việt 

Nam hoàn toàn mở cửa trở lại sau dịch bệnh. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch 

cơ bản như sau: 

1. Kế hoạch thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp: Từ những đánh giá và nhận 

định về khó khăn nêu trên, Công ty dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư thuê hạ tầng 

trong năm 2022 khoảng: 25 ha. Trong đó, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các giải 

pháp để nâng cao hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụ thể:  

- Thiết kế phát hành các tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa để quảng bá, giới thiệu Khu 

công nghiệp Cộng Hòa qua các kênh xúc tiến đầu tư. 

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm xúc 

tiến đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thu hút đầu tư trong thời 

gian tới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoạt động môi giới và áp dụng chi hoa hồng môi giới 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ trợ Công ty trong hoạt động thu hút đầu tư vào KCN 

Cộng Hòa.  

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:  

2.1 Kế hoạch đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (Giai đoạn 1, quy mô 

201,23ha):  

Với mục tiêu hoàn thiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các 

yêu cầu của các Nhà đầu tư hiện đang thuê đất tại Khu công nghiệp cũng như thu hút 

thêm các Nhà đầu tư mới, Công ty tiếp tục tập trung triển khai đầu tư các công trình hạ 

tầng thiết yếu của khu công nghiệp gồm: San nền lô B6, B7 (diện tích 32,3ha); San nền lô 

đất cây xanh CX2; Xây dựng tuyến đường RD03 (Đoạn từ nút N12* đến nút N13); Hoàn 

thiện một số hạng mục của Nhà làm việc Công ty (Bao gồm: Nội thất, điện năng lượng 
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mặt trời, biển hiệu quảng cáo của KCN đặt trên mái nhà); Cải tạo tổ chức giao thông 

khu vực nút giao Quốc lộ 18; Xây dựng hệ thống mương thoát nước phía Nam của KCN; 

Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51- cột 58 và TBA 320KV-

22/0,4KV KCN Cộng Hòa; Lắp đặt hệ thống camera quan sát phục vụ quản lý khu công 

nghiệp; Di dời trạm bơm Đồng Cời (Nguồn đền bù GPMB). 

2.2. Kế hoạch đầu tư một số dự án mới, dự án phục vụ sản xuất kinh doanh và công 

việc khác: 

Với định hướng mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh để nâng cao hiệu 

quả đầu tư, Công ty dự kiến nghiên cứu đầu tư một số dự án mới, dự án phục vụ sản xuất 

kinh doanh và công việc khác, cụ thể như sau: 

2.2.1. Quy hoạch mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 với quy mô khoảng 

200ha: 

Phương án mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 đã được Công ty 

nghiên cứu đề xuất với các cấp chính quyền địa phương (Thành phố Chí Linh, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Hải Dương) đưa vào quy hoạch tổng thể các KCN của tỉnh Hải Dương. 

Nội dung đề xuất mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 đã được Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh Hải Dương và Thành phố Chí Linh chấp thuận chủ trương (Văn bản 

516/VP-TH ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương; Văn bản 1384/TB-TU ngày 

25/9/2019 của thường vụ thành ủy Chí Linh; Văn bản 979/UBND-QLĐT ngày 

17/11/2021 của UBND thành phố Chí Linh). 

2.2.2. Nghiên cứu đầu tư dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; 

Trong thời gian vừa qua, nắm bắt được chủ trương tỉnh Long An triển khai thành 

lập một số dự án Cụm công nghiệp và đang tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để giao làm 

Chủ đầu tư hạ tầng. Sau khi xem xét, đánh giá kinh nghiệm và năng lực hiện tại của Công 

ty, Công ty nhận thấy có đủ khả năng để triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp nêu 

trên của tỉnh Long An.  

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022 Công ty đã nộp hồ sơ đến UBND tỉnh Long An để đề xuất xin 

được làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp tại huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An với quy mô diện tích khoảng 84,7 ha (75 ha cụm công nghiệp, 9,7 ha tái định 

cư). 

2.2.3. Nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị và Khu dân cư: 

Trên cơ sở nghiên cứu Quy hoạch chung của một số địa phương như Thành phố 

Chí Linh tỉnh Hải Dương, huyện Đức Hòa tỉnh Long An, Công ty nhận thấy hiện nay nhu 

cầu về quỹ đất đô thị tại các khu vực trên là rất lớn. Việc tại các địa phương nêu trên có 

nhiều dự án của các doanh nghiệp như lớn: Xuân Trường, FLC, SunGroup… là cơ hội 

phát triển tốt cho địa phương khi giá trị bất động sản ngày càng tăng cao. Từ thực tế nêu 
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trên, để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho Công 

ty cũng như các cổ đông, Công ty đã chủ động làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các 

tỉnh: Hải Dương, Long An để đề xuất cho phép Công ty được tổ chức thực hiện việc khảo 

sát, nghiên cứu, đánh giá và lập quy hoạch cho Dự án Khu đô thị và khu dân cư. Sau khi 

xem xét, các cấp chính quyền của các Tỉnh nêu trên đã cơ bản ủng hộ và chấp thuận về 

mặt chủ trương đối với các nội dung đề xuất của Công ty. 

Từ những lý do nêu trên, để chủ động trong công tác quy hoạch và hiệu quả đầu 

tư, Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp 

thuận chủ trương Tài trợ kinh phí để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đối với các dự 

án Khu đô thị và Khu dân cư mà Công ty dự kiến đầu tư, sau đó Công ty tiếp tục triển 

khai các thủ tục để đăng ký làm Chủ đầu tư thực hiện các dự án này, bao gồm:  

-  Dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí Linh với quy mô diện tích khoảng 

140ha;  

- Dự án Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An; 

2.2.4. Kế hoạch đầu tư dự án phục vụ sản xuất kinh doanh và công việc khác: 

Qua khảo sát, nắm bắt thị trường, Công ty nhận thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương hình thức xây dựng nhà xưởng cho thuê để phục vụ các nhà đầu tư nhỏ có nhu 

cầu thuê mang lại hiệu quả rất tốt, do vậy Công ty đề xuất Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại 

một số vị trí đất thương phẩm xen kẹp có diện tích nhỏ. 

Ngoài ra, để có thể khai thác được quỹ đất thương phẩm nằm tiếp giáp với bãi 

chứa rác của thành phố Chí Linh thuộc lô B5 trong KCN với trữ lượng rác ước tính 

khoảng 100.000 tấn (việc xử lý, di dời bãi rác này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. Tuy nhiên thời gian để xử lý sẽ kéo dài), Trong khi chờ chính quyền địa phương 

có phương án xử lý, Công ty đề xuất ứng trước kinh phí để xử lý chôn lấp rác nhằm đảm 

bảo môi trường của KCN cũng như thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư vào KCN. 

Kinh phí này sẽ được đối trừ vào tiền thuê đất của KCN. 

2.3. Tổng hợp kế hoạch dự kiến đầu tư năm 2022: 

Với những định hướng và kế hoạch nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 

các hạng mục công việc cụ thể như sau: 

TT 
Tên công trình/hạng mục 

công trình 

Giá gói 

thầu 

hoặc khái 

toán (tỷ 

đồng) 

Kế hoạch thực hiện 

Ghi chú 
Dự kiến TG 

bắt đầu 

Dự kiến thời 

gian kết thúc  

I Kế hoạch đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Giai đoạn 1, quy mô 201,23ha (171,66 tỷ) 

1 
San nền lô B6, B7: diện tích 

32,3ha 
 85,0  Quý  II/2022 Quý IV/2022  

2 San nền lô đất cây xanh CX2 5,0  Quý  I/2022 Quý II/2022  
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TT 
Tên công trình/hạng mục 

công trình 

Giá gói 

thầu 

hoặc khái 

toán (tỷ 

đồng) 

Kế hoạch thực hiện 

Ghi chú 
Dự kiến TG 

bắt đầu 

Dự kiến thời 

gian kết thúc  

3 
Xây dựng tuyến đường RD03 
(Đoạn từ nút N12* đến nút 

N13) 

30, 0  Quý II/2022 Quý IV/2022  

4 

Hoàn thiện một số hạng mục 

của Nhà làm việc Công ty 
(Bao gồm: Nội thất, điện năng 

lượng mặt trời, biển hiệu 

quảng cáo của KCN đặt trên 
mái nhà) 

10,0  Quý  III/2022 Quý IV/2022  

5 
Cải tạo tổ chức giao thông 

khu vực nút giao Quốc lộ 18 
10,0  Quý  III/2022 Quý IV/2022  

6 

Xây dựng hệ thống mương 

thoát nước phía Nam của 
KCN 

10,0  Quý  II/2022 Quý IV/2022  

7 

Di chuyển đoạn tuyến đường 

dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 

51- cột 58 và TBA 320KV-

22/0,4KV KCN Cộng Hòa 

5,0  Quý  I/2022 Quý III/2022  

8 

Lắp đặt hệ thống camera quan 

sát phục vụ quản lý khu công 

nghiệp 

5,0 Quý  II/2022 Quý IV/2022  

9 
Di dời trạm bơm Đồng Cời 

(Nguồn đền bù GPMB) 
8,66  Quý  II/2022 Quý IV/2022  

10 

Chi phí khác (Điều chỉnh dự 

án đầu tư và thiết kế cơ sở các 

công trình hạ tầng của Giai 

đoạn 1; Tư vấn đầu tư xây 

dựng, QLDA, Chi phí KTCB 

khác…). 

3,0 Quý  I/2022 Quý IV/2022  

II Kế hoạch kinh phí cho dự án đầu tư mới và triển khai công việc khác (95,0 tỷ) 

1 

Chi phí phục vụ giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư gồm: Chi phí 

thuê tư vấn lập quy hoạch mở 

rộng khu công nghiệp Giai 

đoạn 2; Chi phí thuê tư vấn 

lập quy hoạch các cụm công 

nghiệp và một số chi phí 

khác. 

10,0 Quý  I/2022 Quý IV/2022  

2 
Xây dựng Nhà xưởng cho 

thuê 
40,0 Quý  II/2022 Quý IV/2022  

3 
Xử lý bải rác trong KCN 

(khoảng 100.000 tấn) 
45,0 Quý  II/2022 Quý IV/2022 

Chi phí này 

Công ty ứng 

trước và sẽ đối 

trừ vào tiền 

thuê đất của 

dự án  
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TT 
Tên công trình/hạng mục 

công trình 

Giá gói 

thầu 

hoặc khái 

toán (tỷ 

đồng) 

Kế hoạch thực hiện 

Ghi chú 
Dự kiến TG 

bắt đầu 

Dự kiến thời 

gian kết thúc  

III 

Dự phòng cho các công việc 

phát sinh (tạm tính 10% 

mục I+ II) 

26,7 Quý I/2022 Quý IV/2022  

Tổng cộng: 293,36   

* Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư cho năm 2022:   

- Nhu cầu vốn cho đầu tư năm 2022 (ước giải ngân khoảng 80% giá trị đầu tư 

XDCB năm 2022) là:  80% x 293,36tỷ đồng =  234,67 tỷ đồng 

- Thanh toán các hợp đồng còn lại từ 2021 là: 13,8 tỷ đồng 

- Tổng nhu cầu sử dụng vốn của năm 2022 là: 248.47 tỷ đồng  

* Cân đối nguồn vốn của Công ty năm 2022:  

- Vốn dư năm 2021 (31/12/2021):  154 tỷ đồng 

- Vốn phát sinh năm 2022: Số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng dự kiến thu được của 

các đơn vị thuê hạ tầng năm 2022 diện tích 250.000 m2 (giá cho thuê dự kiến bình quân 

65 USD/m2, tỷ giá tạm tính 1 USD = 23.000 VNĐ) là: 373,75 tỷ đồng. Tạm tính thu được 

90% giá trị hợp đồng là 336,37 tỷ. 

- Tổng vốn khả dụng ước tính năm 2022 là:  490,37 tỷ đồng. 

* Nguồn vốn còn dư chuyển sang năm 2023 là: 490,37 tỷ - 248,47 tỷ = 241,9 tỷ đồng. 

3. Công tác Giải phóng mặt bằng (GPMB): 

 Để có mặt bằng sạch phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng của các dự án, Công ty xây 

dựng phương án triển khai công tác GPMB như sau:   

a. Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (201,23ha) 

Công ty tiếp tục phối hợp với Hội đồng GPMB thành phố Chí Linh thực hiện giải 

phóng mặt bằng Trạm bơm Đồng Cời, phương án di dời bãi tập kết rác. 

b. Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư mới (gồm dự án mở rộng KCN 

Cộng Hòa giai đoạn 2 quy mô khoảng 200ha; Dự án cụm công nghiệp Long An 

84,7ha (75 ha cụm công nghiệp, 9,7 ha tái định cư) 

Công ty luôn có phương án chuẩn bị để có thể thực hiện công tác GPMB ngay khi 

các dự án đủ điều kiện triển khai. 
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II. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2022: 

STT Các chỉ tiêu tài chính Đơn vị 
  Thực hiện 

2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Tỉ lệ (%) 

KH 2022 

so với 

TH 2021 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
27.144,21 396.155,00  

1.1 
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh KCN 

Triệu 

đồng 
17.826,35 386.155,00  

1.2 
Doanh thu từ hoạt động tài chính + 

Khác 

Triệu 

đồng 
9.317,95 10.000,00  

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.957,37 172.674,00  

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
5.186,93 223.481,00  

4 Thuế TNDN  
Triệu 

đồng 
840,01 44.696,00  

5 Lợi nhuận sau thuế kỳ này 
Triệu 

đồng 
4.346,92 178.785,00  

6 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 
Triệu 

đồng 
525,68 3.840,25  

7 
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 

kỳ này 

Triệu 

đồng 
4.872,60 182.625,25  

8 Phân phối lợi nhuận       

  
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 

(10% LN sau thuế) 

Triệu 

đồng 
217,35 17.875,50  

  
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và 

phúc lợi (3 tháng lương người LĐ) 

Triệu 

đồng 
730,00 3.402,00  

 

- Dự kiến trích quỹ thưởng Người quản 

lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương 

người QL) 

Triệu 

đồng 
85,00 417,00  

  
- Chia cổ tức (dự kiến 60%/mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu) 

Triệu 

đồng 
 155.369,21  

 - Lợi nhuận để lại 
Triệu 

đồng 
3.840,25 5.561,54  

9  Nộp Ngân sách 
Triệu 

đồng 
1.140,08 54.916,00  

10 Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu  % 19,11 56,41  

11 Tỷ suất LN trước thuế trên vốn điều lệ % 2,00 86,30  
   

* Ghi Chú: 

- Doanh thu năm 2022 được tính cụ thể như sau: 
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+ Doanh thu của phần diện tích 77,94 ha đã cho thuê được tiếp tục hạch toán theo 

quy định (phân bổ cho suốt thời gian thuê, ngoại trừ 3,6ha đã hạch toán doanh thu một 

lần). 

+ Doanh thu của phần diện tích 25 ha dự kiến cho thuê được trong năm 2022 sẽ 

hạch toán một lần; giá cho thuê dự kiến bình quân chưa có VAT là 65 USD/m2, tỷ giá 

tạm tính là 1 USD = 23.000 VNĐ 

+ Tổng diện tích lũy kế cho thuê được hết năm 2022 là 102,94 ha. 

   - Dự kiến năm 2022 có thể chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 60%/mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng một cổ phiếu nhận 6.000 đồng tiền cổ tức.  

III. Kế hoạch tổ chức, lao động và tiền lương: 

Để đáp ứng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty xây dựng 

kế hoạch công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương cụ thể, như sau: 

1. Công tác tổ chức bộ máy - cán bộ: 

Năm 2022, công tác quản lý - vận hành - dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp đi vào 

hoạt động. Với mục tiêu củng cố bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành, quản lý vận hành hạ 

tầng để hoạt động sản xuất luôn được ổn định, Công ty dự kiến điều chỉnh tên, thành lập 

một số đơn vị trực thuộc để quản lý, triển khai thực hiện các dự án mới và bổ sung thêm 

lực lượng nhân sự cho một số bộ phận phòng, ban như sau: 

1.1. Điều chỉnh tên của Ban quản lý dự án số 1 hiện nay thành Ban quản lý KCN Cộng Hòa 

(Nhân sự và công việc của Ban quản lý KCN Cộng Hòa được chuyển đổi nguyên trạng từ 

Ban quản lý dự án số 1). 

1.2. Thành lập mới một số đơn vị trực thuộc: 

- Căn cứ tình hình triển khai các dự án mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2, dự án 

cụm công nghiệp, Công ty dự kiến sẽ thành lập các Ban quản lý để triển khai thực hiện dự 

án. 

1.3. Bổ sung lực lượng nhân sự cho các Phòng, Ban, Trung tâm, Chi nhánh của Công ty: 

- Phòng Tài chính- Kế toán: 05 lao động (05 chuyên viên). 

- Phòng Kế hoạch- Đầu tư: 08 lao động (02 trưởng phó phòng và 06 chuyên viên). 

- Trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư: 02 lao động (01 Phó Giám đốc và 01 chuyên viên). 

- Ban quản lý dự án KCN Cộng Hòa giai đoạn II: 09 lao động (01 Phó Giám đốc và 

05 chuyên viên) 

- Chi nhánh dự án Long An: 10 lao động. 

Tổng lao động dự kiến bổ sung: 34 người. 

2. Công tác tiền lương: 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, lao động định biên, hệ thống 

thang lương, bảng lương Tập đoàn ban hành, mức lương tối thiểu vùng Nhà nước quy 

định. Công ty xây dựng phương án tiền lương trả cho người lao động năm 2022 gồm 2 

phần lương chính và lương công việc. 
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Nguồn tiền lương được trích từ: Hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. 

- Tổng quỹ tiền lương dự kiến: 18.633.960.000 đồng. 

Trong đó: + Quỹ lương người quản lý chuyên trách  :  2.613.600.000 đồng. 

       + Quỹ lương người lao động quản lý SXKD : 10.502.388.000 đồng. 

       + Quỹ lương người lao động QLDA KCN Cộng Hòa:  401.424.000 đồng. 

       + Quỹ lương người lao động Ban QLDA KCN Cộng Hòa giai đoạn II: 

2.423.628.000đ 

       + Quỹ lương người lao động Chi nhánh Long An: 2.692.920.000đ 

- Tổng lao động định biên: 68 người. 

Trong đó:  + Người quản lý: 06 người. 

  + Người lao động quản lý SXKD: 39 người 

  + Người lao động QLDA KCN Cộng Hòa: 04 người. 

  + Người lao động Ban QLDA KCN Cộng Hòa giai đoạn II: 09 người. 

  + Người lao động Chi nhánh Long An: 10 người. 

3. Công tác quản lý và điều hành. 

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các Nội quy, Quy chế, chức năng nhiệm 

vụ các Phòng, Ban chuyên môn để phát huy tối đa tính tích cực, năng động sáng tạo của 

mỗi CB.CNV trong Công ty. Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị doanh 

nghiệp và đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đạt 

hiệu quả. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các công việc của dự án và đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành từng giai đoạn theo kế hoạch tổng thể đã đề ra.  

Củng cố, ổn định công tác tổ chức. Bố trí sắp xếp các vị trí cán bộ lãnh đạo, 

phòng, ban chức năng phù hợp chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho CB.CNV, đầu tư cơ sở vật chất cho 

các phòng, ban để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.  

Duy trì và thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế, chế độ khen thưởng, kỷ luật của 

Công ty. Phát huy tinh thần tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo và điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, giữ gìn 

và bảo vệ tài sản của Công ty cũng như tài sản của cá nhân, chống tham ô, lãng phí, biểu 

hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Xây dựng nội bộ đoàn kết. 

Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của các cổ đông, 

phát triển doanh nghiệp, duy trì việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các quyền 

lợi cho người lao động, khắc phục những tồn tại, nhược điểm của năm 2021. 

4. Công tác đoàn thể: 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và thúc đẩy các phong trào đoàn 

thể phát triển góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Tiếp tục giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Chi 

đoàn vững mạnh xuất sắc, cơ quan văn hoá. 

IV. Kiến nghị: 



 



 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Số: 107/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 
 

 

   Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp 

Cao su Việt Nam; 

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) và kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2021; 

Căn cứ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty 

tại Biên bản số 04/BB-BKS.VRG ngày 17 tháng 3 năm 2022; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua 

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021: 
 

STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2021 Năm 2020 

1 Tài sản ngắn hạn 100 222.591.758.285 266.516.092.466 

2 Tài sản dài hạn  200 397.396.731.825 387.147.950.381 

3 Tổng cộng tài sản 270 619.988.490.110 653.664.042.847 

4 Nợ phải trả 300 349.670.886.899 377.151.408.881 

5 Vốn chủ sở hữu 400 270.317.603.211 276.512.633.966 

6 Tổng cộng nguồn vốn 440 619.988.490.110 653.664.042.847 
 

II. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021: 

STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2021 Năm 2020 

1 Doanh thu bán hàng và CCDV  01 17.826.349.624 21.777.693.675 

2 
Doanh thu hoạt động tài chính 

và thu nhập khác 
(21+31) 9.317.862.136 16.287.175.529 

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.186.925.634 13.035.553.805 

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 4.346.916.445 11.058.241.928 

 



Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư 

vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội: 

Ý kiến của Kiểm toán viên:  

        “...Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn:“Cơ sở 

của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và 

Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả 

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”. 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 

STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ (ĐỒNG) GHI CHÚ 

1 Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 4.872.597.667   

 Trong đó: Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2021 4.346.916.445  

 Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang 525.681.222  

2 Phân phối lợi nhuận năm 2021 4.872.597.667   

a Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LN lũy kế) 217.350.000  

b Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 815.000.000  

 

Tr đó:  

- Quỹ thưởng người QLDN ( 01 tháng lương) 85.000.000  

 - Quỹ thưởng người lao động (03 tháng lương) 730.000.000  

c Chia cổ tức (không chia) 0  

d Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022 (2-a-b-c) 3.840.250.000  
 

         Trên đây là những chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm 

toán) và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam, cũng như ý kiến của Kiểm toán viên.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, 

thông qua. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi: 

- Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

     

 

 

Phạm Trung Thái 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Số: 108/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 
 

 

   Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 
 
  
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công 

nghiệp Cao su Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển 

đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2022 như sau: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Các chỉ tiêu tài chính Đơn vị 
  Thực hiện 

2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Tỉ lệ (%) 

KH 2022 

so với 

TH 2021 

1 Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
27.144,21 396.155,00  

1.1 
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh KCN 

Triệu 

đồng 
17.826,35 386.155,00  

1.2 
Doanh thu từ hoạt động tài chính + 

Khác 

Triệu 

đồng 
9.317,95 10.000,00  

2 Tổng chi phí 
Triệu 

đồng 
21.957,37 172.674,00  

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
5.186,93 223.481,00  

4 Thuế TNDN  
Triệu 

đồng 
840,01 44.696,00  

5 Lợi nhuận sau thuế kỳ này 
Triệu 

đồng 
4.346,92 178.785,00  

6 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 
Triệu 

đồng 
525,68 3.840,25  

7 
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 

kỳ này 

Triệu 

đồng 
4.872,60 182.625,25  



 

STT Các chỉ tiêu tài chính Đơn vị 
  Thực hiện 

2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Tỉ lệ (%) 

KH 2022 

so với 

TH 2021 

8 Phân phối lợi nhuận       

  
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 

(10% LN sau thuế) 

Triệu 

đồng 
217,35 17.875,50  

  
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và 

phúc lợi (3 tháng lương người LĐ) 

Triệu 

đồng 
730,00 3.402,00  

 

- Dự kiến trích quỹ thưởng Người quản 

lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương 

người QL) 

Triệu 

đồng 
85,00 417,00  

  
- Chia cổ tức (dự kiến 60%/mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu) 

Triệu 

đồng 
 155.369,21  

 - Lợi nhuận để lại 
Triệu 

đồng 
3.840,25 5.561,54  

9  Nộp Ngân sách 
Triệu 

đồng 
1.140,08 54.916,00  

10 Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu  % 19,11 56,41  

11 Tỷ suất LN trước thuế trên vốn điều lệ % 2,00 86,30  

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu TH 2021 KH 2022 Tỷ lệ % 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản 143.460 293.360 204,5 

2 
Nguồn vốn đầu tư: 

Vốn chủ sở hữu và vốn khác 
   

 

3. Kế hoạch chia cổ tức năm 2022: 

- Tỷ lệ chi trả: 60%/mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu); 

- Tạm ứng đợt 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để thực hiện; 

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt; 

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản 

trị quyết định phương án chi trả cổ tức cho cổ đông và tổ chức triển khai thực hiện. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi: 

- Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Phạm Trung Thái 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Số: 109/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch lao động,  

quỹ tiền lương năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

        Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và 

Khu công nghiệp Cao su Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su 

Việt Nam. 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc 

điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị 

và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua 

các nội dung như sau: 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 

KH điều chỉnh theo 

NQ số 17/NQ-HĐQT 

ngày 14/01/2022 của 

Hội đồng quản trị 

Thực hiện 

năm 2021 
Tỷ lệ 

1 Tổng doanh thu 25.767 27.144 105,34 

2 Tổng chi phí 21.916 21.957 100,18 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 3.851 5.187 134,68 

4 Lợi nhuận sau thuế 3.081 4.347 141,10 

5 Quỹ tiền lương 4.339. 3,934 90,66 

6 Lao động bình quân (người) 38 34 89,47 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch quỹ lương và lao động định biên năm 2021 so 

với năm 2020 như sau: 

- Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp 

trên phạm vi cả nước, đặc biệt thời điểm Quý I năm 2021 dịch bệnh đã bùng phát tại Khu 

công nghiệp Cộng Hòa nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 



và công tác xúc tiến thu hút đầu tư của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định 

cho phép áp dụng mức tiền lương chi trả cho người lao động năm 2021 tương đương với 

mức tiền lương chi trả cho người lao động năm 2020 để hỗ trợ Người lao động ổn định 

cuộc sống, yên tâm công tác. Cụ thể như sau:  

ĐVT: 1.000 đồng. 

T

T 
Nội dung 

Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 

LĐ 

b/q 

Quỹ 

lương  

Lương 

b/q 

LĐ 

b/q 

Quỹ 

lương  

Lương 

b/q 

LĐ 

b/q 

Quỹ 

lương 

Lương 

b/q 

1 Người quản lý 5 818.265 15.153 6 1.091.020 15.153 5,92 1.025.953 14.450 

2 Người lao động 22 2.207.830 8.363 32 3.211.389 8.363 28 2.809.965 8.363 

3 NLĐ trực,làm thêm     241.996   47.986  

 Cộng 27 3.026.095 9.516 38 4.339.306 9.561 34 3.934.425 9.666 

 Nguyên nhân chênh lệch: 

- Số liệu kế hoạch 2021 so với thực hiện năm 2020: 

+ Lao động bình quân tăng 11 người; 

+ Quỹ tiền lương tăng 1.313.211.000 đồng; 

+ Tiền lương kế hoạch bình quân của người quản lý năm 2021 bằng tiền lương thực 

hiện 2020 (15.153.000 đồng/ người/ tháng); 

+ Tiền lương kế hoạch bình quân của người lao động năm 2021 bằng tiền lương 

thực hiện năm 2020 (8.363.000 đồng/ người/ tháng); 

- Số liệu thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm 2021: 

+ Lao động bình quân giảm 4 người. 

+ Quỹ tiền lương giảm 404.881.000 đồng. 

+ Tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý năm 2021 bằng 95,36% tiền 

lương kế hoạch 2021 (14.450.000 đồng/ người/ tháng). 

+ Tiền lương thực hiện bình quân của người lao động năm 2021 bằng tiền lương kế 

hoạch bình quân 2021 (8.363.000 đồng/ người/ tháng). 

 + Phát sinh tiền lương tăng do trực lễ, tết, làm thêm 47.986.000 đồng.   

2. Quyết toán Quỹ tiền lương và Lao động định biên năm 2021: 

- Tổng số tiền lương thực chi: 3.934.424.004 (Ba tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu, bốn 

trăm hai mươi bốn nghìn, không trăm linh bốn đồng). 

- Tổng số tiền lương đề nghị quyết toán: 3.934.424.004 (Ba tỷ, chín trăm ba mươi 

tư triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn, không trăm linh bốn đồng). 

- Lao động định biên: 34 người 

III. Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2022: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung Thực hiện năm 2021 Kế hoạch năm 2022 Tỷ lệ% 

1 Tổng doanh thu 27.144 396.155 1459,45 

2 Tổng chi phí 21.957 172.674 786,41 



3 Tổng lợi nhuận  5.187 223.481 430,84 

4 Quỹ tiền lương 3.934,4 18.633,96 473,6 

5 Lao động bình quân (người) 34 68 200,00 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội và theo lợi nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty xác định 

quỹ lương như sau: 

1. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 

- Người quản lý chuyên trách 06 người = 72 tháng 

- Tiền lương b/q của người quản lý chuyên trách: 20.166.667đ x 1,8 = 36.300.000đ 

- Quỹ lương kế hoạch của người quản lý:  36.300.000 x 72 tháng = 2.613.600.000đ 

2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: Căn cứ mức tiền lương bình quân 

thực hiện năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động năm 2022 

đề cập ở trên. 

 - Mức tiền lương thực hiện bình quân năm 2021: 8.363.000đ  

- Lao động kế hoạch bình quân năm 2022: 62 người 

 - Mức tiền lương kế hoạch 2022 tăng lợi nhuận so với mức tiền thực hiện bình quân 

năm 2021: 8.363.000 x (223.481.000.000 : 5.186.935.634 – 1) x 0,2 x 20% = 14.078.000đ 

 - Mức tiền lương kế hoạch bình quân năm 2022: 8.363.000 + 14.078.000 = 

22.441.000đ 

 - Quỹ lương kế hoạch của người lao động quản lý SXKD năm 2022: 22.441.000 x 

39 người x 12 tháng = 10.502.388.000đ. 

 - Quỹ lương kế hoạch của người lao động quản lý dự án KCN Cộng Hòa năm 2022: 

8.363.000 x 4 người x 12 tháng = 401.424.000đ. 

- Quỹ lương kế hoạch của người lao động Ban quản lý dự án giai đoạn 2 KCN Cộng 

Hòa năm 2022: 22.441.000 x 9 người x 12 tháng = 2.423.628.000đ. 

- Quỹ lương kế hoạch của người lao động Chi nhánh quản lý dự án Long An năm 

2022: 22.441.000 x 10 người x 12 tháng = 2.692.920.000đ. 

 Như vậy, Tổng quỹ lương kế hoạch 2022: 2.613.600.000 + 10.502.388.000 + 

401.424.000 + 2.423.628.000 + 2.692.920.000 = 18.633.960.000đ 

Công ty đề nghị: 

1. Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2022: 18.633.960.000đ (Mười tám tỷ, sáu trăm 

ba mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

2. Phê duyệt lao động định biên: 68 người. 

Trong đó: - Người quản lý chuyên trách  : 06 người 

       - Người lao động quản lý SXKD : 39 người 

       - Người lao động quản lý dự án KCN Cộng Hòa: 04 người 

       - Người lao động Ban QLDA KCN Cộng Hòa giai đoạn II : 09 người 



       - Người lao động quản lý Chi nhánh dự án Long An: 10 người  

3. Thanh quyết toán tiền lương: 

- Thanh toán tiền lương theo kết quả thực hiện và năng suất lao động. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi. 

- Lưu: VT, VP.HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Trung Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG  TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 

Số: 110/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát và phương án chi trả thù lao năm 2022  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 
 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao 

su Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam ngày 30/6/2021 về việc phê duyệt phương án chi trả thù lao 

năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua 

quyết toán chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát Công ty và phương án chi trả thù lao năm 2022, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và 

thành viên Ban Kiểm soát Công ty: 
 

STT Nội dung 
Số 

người 

Thù lao (Triệu đồng) 

Ghi chú 

Kế hoạch Thực hiện 

I Thành viên Hội đồng quản trị 8 540 510 

Có 03 thành viên 

HĐQT được chi trả 

thù lao cho 6 tháng 

của năm 2021 (gồm 

02 TV.HĐQT được 

miễn nhiệm và 01 

TV.HĐQT được bầu 

bổ sung tại phiên 

họp ĐHĐCĐ ngày 

30/6/2021) 

II 
Thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách 
2 120 120 100 

 Tổng cộng  660 630 95.5 

 

 

 



*Trong đó:  

1. Mức chi trả thù lao của HĐQT năm 2021: 

- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu/người/tháng (kế hoạch chi trả 10 triệu/tháng; thực hiện chi trả 

10 triệu/tháng); 

- Thành viên HĐQT : 5 triệu/người/tháng (kế hoạch chi trả 5 triệu/tháng; thực hiện chi trả 

5 triệu/tháng); 

2. Mức chi trả thù lao của BKS năm 2021: 

- Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách; 

- Thành viên BKS không chuyên trách: 5 triệu/người/tháng (kế hoạch chi trả 5 triệu/tháng; 

thực hiện chi trả 5 triệu/tháng); 

II. Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 

Ban Kiểm soát Công ty: 

STT Nội dung Số người 

Thù lao/người/tháng 

 (Triệu đồng) 

Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022 

I Hội đồng quản trị 7 510 480 

II Ban kiểm soát 2 120 120 

 Tổng cộng  630 600 

 

1. Mức chi trả thù lao của HĐQT năm 2022: 

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu/người/tháng = 10.000.000 x 12 tháng x 01 người = 

120.000.000 đồng; 

- Thành viên HĐQT :  5 triệu/người/tháng = 5.000.000 x 12 tháng x 06 người =   

360.000.000 đồng. 

2. Mức chi trả thù lao của BKS năm 2022: 

- Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách; 

- Thành viên BKS không chuyên trách: 5 triệu/người/tháng = 5.000.000 x 12 tháng x 02 

người = 120.000.000 đồng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

            

 

 

 

    
 

 

Phạm Trung Thái 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

 
Số: 111/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Xin chấp thuận chủ trương lập các thủ tục đầu tư các dự án: 

“Quy hoạch mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 với quy mô khoảng 200ha”; 

“Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An”; “Khu đô thị và Khu dân cư trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương, tỉnh Long An” 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý 

đầu tư và phát triển đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công 

nghiệp Cao su Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển 

đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, chấp 

thuận chủ trương lập các thủ tục đầu tư đối với một số dự án như sau: 

1. Quy hoạch mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 với quy mô khoảng 200ha: 

Hiện nay Khu công nghiệp Cộng Hòa đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất với 

tỷ lệ lấp đầy là 53,55%, dự kiến trong năm 2022 tỷ lệ lấp đầy sẽ đạt trên 60% tổng diện 

tích đất thương phẩm của Khu công nghiệp. 

Thực hiện Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. Thời gian vừa qua 

Tỉnh Hải Dương đang thực hiện lập hợp phần quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng 

thể quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nắm bắt được chủ trương trên, Công ty 

đã đề xuất đưa vào quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Công Hòa giai đoạn II quy mô 

khoảng 200ha, nâng quy mô tổng diện tích của hai giai đoạn là khoảng 400 ha và đã được 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và Thành phố Chí Linh chấp thuận chủ trương (Văn bản 

516/VP-TH ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương; Văn bản 1384/TB-TU ngày 

25/9/2019 của thường vụ thành ủy Chí Linh; Văn bản số 979/UBND-QLĐT ngày 

17/11/2021 của UBND thành phố Chí Linh). Công ty đang triển khai phối hợp với các cơ 
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quan ban ngành của địa phương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch mở rộng khu công nghiệp 

Cộng Hòa giai đoạn II quy mô 200ha (nằm trong quy hoạch tổng thể các Khu công nghiệp 

của tỉnh Hải Dương).  

2. Dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An: 

Trong thời gian vừa qua, nắm bắt được chủ trương tỉnh Long An triển khai thành 

lập một số dự án Cụm công nghiệp và đang tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để giao làm 

Chủ đầu tư hạ tầng. Sau khi xem xét, đánh giá kinh nghiệm và năng lực hiện tại của 

Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty có đủ năng lực để triển khai thực hiện dự 

án Cụm công nghiệp nêu trên của tỉnh Long An.  

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022 Công ty đã nộp hồ sơ đến UBND tỉnh Long An để đề xuất xin 

được làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp tại huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An với quy mô diện tích khoảng 84,7ha (75 ha cụm công nghiệp, 9,7 ha khu dân cư 

tái định cư). 

3. Dự án Khu đô thị và Khu dân cư (Dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí 

Linh với quy mô diện tích khoảng 140ha; Khu dân cư tái định cư trên địa bàn tỉnh 

Long An): 

Trên cơ sở nghiên cứu Quy hoạch chung của một số địa phương như Thành phố 

Chí Linh tỉnh Hải Dương, huyện Đức Hòa tỉnh Long An, Công ty nhận thấy hiện nay 

nhu cầu về quỹ đất đô thị tại các khu vực trên là rất lớn. Việc tại các địa phương nêu trên 

có nhiều dự án của các doanh nghiệp như lớn: Xuân Trường, FLC, SunGroup… là cơ hội 

phát triển tốt cho địa phương khi giá trị bất động sản ngày càng tăng cao. Từ thực tế nêu 

trên, để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho Công 

ty cũng như các cổ đông, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành chủ động làm việc 

với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Hải Dương, Long An để đề xuất cho phép Công 

ty được tổ chức thực hiện việc khảo sát, đánh giá và lập quy hoạch cho Dự án Khu đô thị 

và khu dân cư. Sau khi xem xét, các cấp chính quyền của các Tỉnh nêu trên đã cơ bản 

ủng hộ và chấp thuận về mặt chủ trương đối với các nội dung đề xuất của Công ty.  

Từ những phân tích đánh giá nêu trên, Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem 

xét, thông qua một số nội dung sau: 

1. Chấp thuận chủ trương triển khai lập các thủ tục đầu tư đối với các dự án: “Quy 

hoạch mở rộng KCN Cộng Hòa giai đoạn 2 với quy mô khoảng 200ha”; “Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An”; “Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, tỉnh Long An”;  

2. Chấp thuận chủ trương Tài trợ kinh phí để tổ chức thực hiện công tác quy 

hoạch đối với các dự án Khu đô thị và Khu dân cư mà Công ty dự kiến đầu tư, sau đó 

Công ty tiếp tục triển khai các trình tự, thủ tục để xin đăng ký làm Chủ đầu tư thực hiện 

các dự án này, bao gồm:  
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     + Dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí Linh, Hải Dương với quy mô 

diện tích khoảng 140ha;  

     + Dự án Khu dân cư tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An; 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, chấp thuận chủ 

trương thực hiện đầu tư đối với các dự án nêu trên để Công ty tiếp tục triển khai thực 

hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành./. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

- Như k/g; 

- Lưu: VT, VP.HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

   

 

 
 

Phạm Trung Thái 

 



 

TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

                                    

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao 

su Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-HĐTVCSBL ngày 24/8/2021 của Công ty TNHH 

MTV Cao su Bình Long về việc thôi làm Người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Phát 

triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Minh Quốc Sang; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-HĐTVCSBL ngày 24/8/2021 của Công ty TNHH 

MTV Cao su Bình Long về việc cử làm Người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Phát 

triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Hoàng Văn Xuyên; 

Căn cứ Báo cáo số 19/BC-CSBL ngày 07/01/2021 của Công ty TNHH MTV Cao su 

Bình Long về kết quả giao dịch cổ phiếu VRG; 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều 

lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

xem xét, thông qua nội dung sau: 

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị 

và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Minh Quốc Sang theo đề nghị của Công 

ty TNHH MTV Cao su Bình Long tại Quyết định số 352/QĐ-HĐTVCSBL ngày 24/8/2021. 

*. Ghi chú: Tại Quyết định số 353/QĐ-HĐTVCSBL ngày 24/8/2021, Công ty MTV Cao su 

Bình Long đề cử Ông Hoàng Văn Xuyên - Người đại diện phần vốn góp của TNHH MTV 

Cao su Bình Long tham gia Hội đồng quản trị của Công ty VRG. Tuy nhiên kiến nghị nêu 

trên của Công ty Cao su Bình Long là không phù hợp bởi lý do sau: 

- Theo Điều 115, Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 25, Điều lệ Công ty thì các cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề 

cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị. Trong khi đó, hiện nay Công ty TNHH MTV 

Cao su Bình Long chỉ còn nắm giữ 770.000 cổ phần tương đương tỷ lệ 2,97% vốn điều lệ. 

Căn cứ vào quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty TNHH MTV Cao su Bình 

Long hiện không còn nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định vì 

vậy không có quyền đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty. 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ       

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

  
 

Số: 112/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
 

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

  
Nơi nhận: 
   - Như k/g; 

   - Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

         

         

 

 

 
      

 

 

Phạm Trung Thái 

 



 

TỜ TRÌNH 

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

                                    

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao 

su Việt Nam; 

Căn cứ Hồ sơ đề cử của cổ đông - Công ty cổ phần xây dựng Incontec (hiện đang 

nắm giữ 4.409.900 cổ phiếu, tương đương 17% số cổ phần có phần biểu quyết) về việc đề cử 

Ông Lư Thanh Nhã tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam (đính kèm theo Đơn đề cử theo mẫu, Sơ yếu lý lịch, CMND, 

bằng cấp của Ông Lư Thanh Nhã). 

Sau khi kiểm tra Hồ sơ đề cử của cổ đông, Hội đồng quản trị nhận xét: Hồ sơ đề cử 

nêu trên đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ 

hoạt động và Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.  

Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ theo quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty có quy định: “Số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị của Công ty VRG là từ 5 đến 7 người”. Qua công tác rà sát, đánh giá thực tế 

về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay có 07 người là đảm bảo quy định của pháp luật 

hiện hành và hoàn toàn phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty. Từ lý do nêu trên, Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét các nội dung sau: 

1. Cho ý kiến biểu quyết về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty VRG 

hiện nay. 

2. Thống nhất bầu bổ sung Ông Lư Thanh Nhã (sinh ngày 10/02/1981, Thạc sỹ kinh 

tế - chuyên ngành Tài chính) tham gia Hội đồng quản Công ty cổ phần Phát triển đô thị và 

Khu công nghiệp Cao su Việt Nam để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị là Ông 

Minh Quốc Sang bị miễn nhiệm theo kiến nghị của cổ đông - Công ty TNHH MTV Cao su 

Bình Long. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

  
Nơi nhận: 
   - Như k/g; 

   - Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

         

 

 

 

             
 

Phạm Trung Thái 
  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ       

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

  
 

Số: 113/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
 

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022 
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