


 
 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Dự thảo) Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

 

Thời gian Nội dung 

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

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

09g00 – 09g20 

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

Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp 

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

- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;  

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

09g20 – 10g20 

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

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

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

động năm 2022; 

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

xuất kinh doanh năm 2021; 

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

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

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

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

- Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. 

10g20 – 10g40 Cổ đông thảo luận 

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

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

11g10 – 11g30 

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu 

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

  

BÁO CÁO 

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

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

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

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

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

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

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

thường niên 2021; 

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

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

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

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

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

năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau: 

1.  Tiền lương của người điều hành năm 2021: 

ĐVT: đồng 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương 

năm 2021 

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

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

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Tổng giám đốc 915.207.244 

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

5 Đinh Ngọc Thuận  Phó Tổng giám đốc 861.796.064 

6 Lê Thị Bích Loan  Kế toán trưởng 754.363.936 

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

STT Nội dung 
Kế hoạch 

(đồng/tháng) 

Thực hiện 

(đồng/tháng) 

1 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT 67.500.000 111.342.718 

2 Tiền lương của Trưởng Ban KS   











 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .......................................................................................   

- Số thứ tự của cổ đông: .................................................   

- Số CP sở hữu/đại diện sở hữu:...............................  CP 

Chữ ký cổ 

đông/ người 

đại diện cổ 

đông: 

 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

ý kiến 

01 Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu    

02 Thông qua Quy chế làm việc    

03 Thông qua Chương trình họp    

04 
Thông qua Báo cáo số 219/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2022 về 

kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 
   

05 

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp 

nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn RSM Việt Nam 

   

06 
Thông qua Báo cáo số 220/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2022 về 

hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 
   

07 

Thông qua Báo cáo số 221/BC-SNZ-KS ngày 20/4/2022 về 

việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021 

tại Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp 

   

08 
Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát thực hiện năm 2021 
   

09 
Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị 

và Ban Kiểm soát năm 2022 
   

10 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021    

11 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022    

12 
Thông qua Tờ trình số 224/TTr-SNZ-KS ngày 20/4/2022 về 

việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 
   

Lưu ý: 

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung; 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; 

- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn  và đánh dấu “X” 

vào ô lựa chọn mới; 

- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy  
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /NQ-SNZ-QTTH Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

(DỰ THẢO)  

NGHỊ QUYẾT 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

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

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

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2022, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Sonadezi đã biểu 

quyết thông qua các nội dung sau: 

1.  Thông qua Báo cáo số 219/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2022 về kết quả hoạt động 

SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021: 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện % TH/ KH 

 Vốn điều lệ 3.765.000 3.765.000 100,00% 

 Công ty mẹ    

1 Tổng doanh thu 629.454 581.006 92,30% 

2 Lợi nhuận trước thuế 484.266 442.492 91,37% 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 442.272 419.299 94,81% 

4 Phải nộp ngân sách nhà nước 75.597 65.399 86,51% 

5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH 11,56% 10,96% 94,83% 

 Hợp nhất    

1 Tổng doanh thu 4.770.000 5.556.255 116,48% 

2 Lợi nhuận trước thuế 1.264.860 1.772.802 140,16% 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.011.888 1.497.634 148,00% 

4 Phải nộp ngân sách nhà nước 556.734 1.051.195 188,81% 

5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH 13,73% 19,58% 142,60% 

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022: 
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ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Công ty mẹ Hợp nhất 

1 Vốn điều lệ 3.765.000 3.765.000 

2 Tổng doanh thu 682.215 5.516.407 

3 Lợi nhuận trước thuế TNDN 482.741 1.263.770 

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN 446.210 1.067.290 

5 Phải nộp ngân sách nhà nước 75.166 572.278 

6 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 11,60% 14,16% 

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. 

3. Thông qua Báo cáo số 220/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2022 về hoạt động năm 

2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 

4. Thông qua Báo cáo số 221/BC-SNZ-KS ngày 20/4/2022 về việc kiểm tra, giám 

sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021 tại Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp.  

5. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  thực hiện 

năm 2021: 

STT Nội dung 
Kế hoạch 

(đồng/tháng) 

Thực hiện 

(đồng/tháng) 

1 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT 67.500.000 111.342.718 

2 Tiền lương của Trưởng Ban KS   

 (01/01/2021-30/04/2021) 41.500.000 68.769.569 

 (01/05/2021-31/12/2021) 38.500.000 63.360.754 

3 Thù lao của 01 thành viên HĐQT 12.000.000 17.138.233 

4 Thù lao của 01 thành viên BKS 7.000.000 9.997.302 

  Kế hoạch (đồng) Thực hiện (đồng) 

5 
Tổng quỹ thù lao của người quản 

lý không chuyên trách năm 2021 
1.612.800.000 1.473.888.000 

6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

năm 2022: 

STT Nội dung Kế hoạch 

I Mức tạm ứng hàng tháng  

1 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT 67.500.000 đồng/tháng 

2 Tiền lương của Trưởng Ban KS 38.500.000 đồng/tháng 

3 Thù lao của 01 thành viên HĐQT 12.000.000 đồng/tháng 

4 Thù lao của 01 thành viên BKS 7.000.000 đồng/tháng 

II 
Tổng quỹ thù lao của người quản lý không 

chuyên trách năm 2022 
1.612.800.000 đồng 

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động 
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- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 

STT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 

2 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành 3.764.918.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 419.298.871.402 

4 Trích quỹ: 29.231.687.284 

  - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 20.964.943.570 

  - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) 4.192.988.714 

  
- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (2,8 tháng 

lương bình quân thực hiện của người lao động) 
3.536.400.000 

  
- Quỹ thưởng của người quản lý (1 tháng lương bình 

quân thực hiện của người quản lý) 
537.355.000 

5 Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) 376.491.800.000 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 còn lại 13.575.384.118 

7 Lợi nhuận năm trước để lại 52.204.054.819 

  - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản 35.744.321.412 

  - Lợi nhuận chưa phân phối 16.459.733.407 

8 Lợi nhuận chuyển năm sau 65.779.438.937 

  - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản 35.744.321.412 

  - Lợi nhuận chưa phân phối 30.035.117.525 

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: 

STT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 

2 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành 3.764.918.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022 446.210.057.215 

4 Trích quỹ: 31.804.383.433 
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 22.310.502.861 
 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) 4.462.100.572 

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng 

lương bình quân kế hoạch của người lao động) 
4.134.780.000 

 - Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình 

quân kế hoạch của người quản lý) 
897.000.000 

5 Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) 376.491.800.000 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 còn lại 37.913.873.782 

7 Lợi nhuận năm trước để lại 65.779.438.937 

  - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản 35.744.321.412 
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STT Nội dung Giá trị (đồng) 

  - Lợi nhuận chưa phân phối 30.035.117.525 

8 Lợi nhuận chuyển năm sau 103.693.312.719 

  - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản 35.744.321.412 

  - Lợi nhuận chưa phân phối 67.948.991.307 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao 

động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn 

góp chi phối của Nhà nước. 

9. Thông qua Tờ trình số 224/TTr-SNZ-KS ngày 20/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo danh 

sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: 

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; 

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO; 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, QTTH. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thu Hằng 
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