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MỤC LỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 
 

1. Báo cáo tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.  

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

3. Chương trình và nội dung Đại hội. 

4. 

 

Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2016 và Kế 
hoạch hoạt động năm 2017. 

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động năm 2016. 

6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016. 

8. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi 
nhuận năm 2017. 

9. Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. 

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm 
kỳ (2013-2018). 

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017. 

12. Dự thảo Biên bản Đại hội. 
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Số:……/BC.BKS 

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

 

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chốt 
tại thời điểm 16h00 ngày 23/02/2017. 

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền 
hợp lệ, đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần 
Phát triển Khu công nghiệp Tín nghĩa như sau: 

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

TT Dieãn giaûi Soá coå ñoâng Soá coå phaàn Tyû leä

17335432

1 Coå ñoâng trong nöôùc 560                  22,213,193 85,42%

- Toå chöùc 8                      16.395.172             63,05%

- Caù nhaân 442                  5.818.021               22,37%

2 Coå ñoâng nöôùc ngoøai 13                    3,789,950 14,58%

- Toå chöùc 5                      3.648.450               14,03%

- Caù nhaân 8                      141.500                  0,55%

Toång coäng 573                  26.003.143              100%

2. Số cổ đông có mặt tại Đại hội:     

- Số cổ đông:     …./573 người   - Đại diện số cổ phần:………       /26.003.143 cổ 
phần - Đạt tỷ lệ:        %.  

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

 
 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

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

Đại hội  đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Ban Tổ chức xin báo cáo dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, 
Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần 
Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

 Đoàn Chủ tịch Đại Hội: 

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

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

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

 Ban Thư ký Đại Hội: 

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

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

 Ban Kiểm phiếu Đại Hội: 

1. Ông: Phạm Hoa Cương   - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

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

3. Ông: Huỳnh Quốc Cường - Trưởng phòng Kinh Doanh – Hạ tầng. 

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

 BAN TỔ CHỨC 
                  

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

 

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

 
Biên Hòa, ngày  23  tháng  03 năm 2017 

 

CHƯƠNG TRÌNH   

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA 

 

TT Nội dung  Thực hiện  

I Đón khách   

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

8h00-8h30 

2 Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự 8h40 

II Khai mạc Đại hội &Nội dung nghị sự chính của Đại hội  8h45-9h30 

1 Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội 8h45 

2 Báo cáo kiểm tra tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội  8h50 

3 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu  8h55 

4 ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung Đại hội 9h00 

5 Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động 2016 
và Kế hoạch hoạt động năm 2017 

9h05 

6 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 9h20 

7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 9h30 

 Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo trên 9h35-10h35 

8 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 10h40 

9 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 10h45 

10 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016 và Dự kiến thù lao 2017 10h50 

11 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ (2013-2018) 

10h55 

12 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 11h15 

III Bế mạc Đại hội  

1 Thông qua Biên bản – Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2017 

11h20 

2 Biểu quyết Nghị quyết Đại hội và Bế mạc 11h30 
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA  

 

Số:…... /BC-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập  - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

Biên Hòa, ngày 23  tháng 03 năm 2017 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017  
 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 

 

1. Đánh giá chung: 

1.1. Thuận lợi: 

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

- Công ty luôn nghiên cứu và khai thác những dịch vụ khác có liên quan để 
khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty và tăng thêm nguồn thu cho đơn vị 
như: cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, dịch vụ tư vấn môi trường, thu gom rác 
thải, chất thải nguy hại, phế liệu… Các vấn đề vướng mắc tồn tại trong các năm 
qua cơ bản đã được giải quyết: điều chỉnh quy hoạch KCN Tam Phước tăng diện 
tích đất kinh doanh khoảng 3,7 ha, điều chỉnh quy hoạch khu thương mại và ki ốt, 
điều chỉnh quy hoạch khu 18 ha, chuyển 65 nền đất tái định cư sang đất ở kinh 
doanh… 

- Lập thủ tục đầu tư các dự án mới: dự án Khu công công nghiệp, thương 
mại và logistic 250 ha và khu tái định cư 24 ha tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất; tập 
trung mở rộng và phát triển chợ đầu mối tại Ngã tư Dầu Giây; dự án khu dân cư 84 
ha của Công ty CP Tín Khải (Công ty con)… 

- Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty là niêm yết trên sàn 
giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE); Tổng Công ty Tín Nghĩa (Công 
ty mẹ) thực hiện thành công IPO bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng góp phần 
thúc đẩy làm tăng giá trị doanh nghiệp, thương hiệu Tín Nghĩa.  

1.2. Khó khăn: 

 - Các công tác liên quan đến thủ tục hành chính còn chậm, còn vướng mắc 
nên cần có thêm thời gian (ngoài dự kiến ban đầu) để giải quyết, làm ảnh hưởng 
đến việc kế hoạch kinh doanh, khai thác. 

 - Trong năm Công ty đã tổ chức bàn giao 60 nền tái định cư cho thành phố 
Biên Hòa, nhưng do ngân sách còn nhiều khó khăn, nên Công ty chỉ nhận được 
một phần khoản thanh toán tiền đầu tư cơ sở hạ tầng, tương đương 40 nền. 
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2. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: 

Kết quả kinh doanh năm 2016: (Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo) 

Số 
TT 

Chỉ tiêu ĐVT 
 KH 
2016  

 TH 
2016  

 TH 
2015  

So với (%) 

2015 KH 

1 Doanh thu trđ  148.232  138.987  130.424  106,6% 93,8% 

2 Chi phí trđ 94.037  83.220  60.650  137,2% 88,5% 

3 Lợi nhuận trước thuế trđ    54.195    55.767    69.774  79,9% 102,9% 

4 Nộp ngân sách trđ 22.767  23.063  24.623  93,7% 101,3% 

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

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

Doanh thu thực hiện năm 2016 là 138,987 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và 
vượt 6,6% cùng kỳ, trong đó: 

+ Thu phí sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất là 47,042 tỷ đồng, vượt 9% so với 
kế hoạch năm, tăng hơn cùng kỳ 15,8%, do năm 2016 Công ty thực hiện ghi nhận 
doanh thu thêm được khoản nợ của Kwangsung từ Ngân hàng Nông Nghiệp 2,2 tỷ 
và thu phí hạ tầng của Công ty Nhúng Nóng Biên Hoà 1,47 tỷ. 

 + Cung cấp nước sạch là 20,084 tỷ đồng đạt 100,4% kế hoạch và bằng 
100,7% cùng kỳ.  

 + Tiếp nhận và xử lý 1,396 triệu m3 nước thải, doanh thu 16,649 tỷ đồng, 
vượt 27,8 % kế hoạch năm và  so với cùng kỳ vượt 27,8 %. 

 + Doanh thu cho thuê nhà kho thực hiện trong năm đúng kế hoạch đề ra, so 
với cùng kỳ tăng 19,3% do năm 2016 điều chỉnh giá cho thuê tăng 15% theo chu 
kỳ 5 năm. 

 + Doanh thu KDC 18 ha vượt 360,3% cùng kỳ nhưng chỉ đạt 82,1% kế 
hoạch đề ra do chưa triển khai xây dựng chợ Tam Phước. 

 + Khoản doanh thu Kiốt đường 3 chưa thực hiện được vì trong giai đoạn 
hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

 + Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt là 2,998 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch 
và bằng 106,9% cùng kỳ. 

 + Dịch vụ thu gom chất thải rắn nguy hại, phế liệu là 1,078 tỷ đồng, đạt 
107,8% kế hoạch 

 + Dịch vụ tư vấn môi trường là 0,63 tỷ đồng đạt 100,5% kế hoạch và tăng 
hơn cùng kỳ 23,3%. 

 + Doanh thu khác chỉ đạt 94,7% kế hoạch, nguyên nhân giảm nguồn thu từ 
cho thuê mặt bằng; giảm kinh doanh khác...  

 + Doanh thu hoạt động tài chính đạt 102,3% kế hoạch, so với cùng kỳ chỉ 
bằng 49,1,0% là vì năm 2015 ghi nhận khoản thu lãi chậm trả 8,593 tỷ đối với 
phần chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Đại Á. 
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2.2. Chi phí: (Chi tiết Phụ lục 3 kèm theo) 

TT   Chỉ tiêu   ĐVT  
 KH 
2016  

  TH 
2016  

 TH 
2015  

So với (%) 

2015 KH 

  Tổng chi phí Tr đ 94.037    83.220  60.650  137,2% 88,5% 

1 Chi phí chung '' 82.876      69.671  51.645  134,9% 84,1% 

2 Chi phí Quản lý ''    9.929      11.229      14.902  75,4% 113,1% 

3 Chi phí khác ''       550        1.602           411  389,8% 291,3% 

4 Chi phí tài chính  ''       682           718     (6.308) 11,4% 105,3% 

- Chi phí lãi vay ''       682          718        1.132  63,4% 105,3% 

- Dự phòng đầu tư dài hạn ''        (7.440) 0,0% 

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty đã triển khai các biện pháp tiết 
kiệm triệt để chi phí: quản lý các khoản chi phí đầu vào, lập định mức chi phí cho 
các bộ phận, định mức tiêu hao hóa chất xử lý nước thải, định mức sử dụng nhiên 
liệu, điện, điện thoại, văn phòng phẩm.... Năm 2016 thực hiện chi phí chỉ bằng 
bằng 88,5% kế hoạch, nhưng so với cùng kỳ tăng 37,2% do hạch toán giá vốn khi 
ghi nhận doanh thu các nền đất KDC 18, tham đóng góp quỹ phòng chống thiên 
tai, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quỹ an ninh… 

2.3. Lợi nhuận: 

Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch và bằng 
79,9% cùng kỳ.  

2.4. Nộp ngân sách: 

Nộp ngân sách đạt 23,063 tỷ đồng đạt 101,3% kế hoạch và bằng 93,7% so 
với cùng kỳ. 

2.5. Dự kiến cổ tức: 

Trong năm, kế hoạch đề ra chi cổ tức 15% trên vốn điều lệ 260,003 tỷ đồng. 

3. Công tác giám sát môi trường: 

 - Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát việc đấu nối và chất lượng nước 
thải của các Doanh nghiệp vào hệ thống nước thải chung của KCN đảm bảo tuân 
thủ đúng tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường trong KCN. Trong năm kiên 
quyết xử lý đối với các DN có nước thải vượt chỉ tiêu ô nhiễm (đặc biệt có ảnh 
hưởng đến NMXLNT của KCN) thải vào hệ thống tiếp nhận. 

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

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

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

4. Công tác đầu tư: 
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- UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu công nghiệp Tam Phước. Nộp hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường Đồng Nai thẩm định điều chỉnh Quyết định cho thuê đất của dự án KCN 
Tam Phước theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. 

- UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng cục bộ Khu đô thị 
Tam Phước 210 ha - khu vực đoạn đầu đường số 3 (chuyển một phần diện tích 
giao thông sang đất TMDV). Thỏa thuận địa điểm Khu Kios, Văn phòng thương 
mại đầu đường 3 Khu công nghiệp Tam Phước với diện tích 1,3ha là cơ sở cho 
việc thuê đất và triển khai kinh doanh trong thời gian tới. 

- Triển khai các thủ tục, nghiên cứu đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội với 
diện tích 3,8ha tại xã Tam Phước đã được UBND TP. Biên Hòa thỏa thuận địa 
điểm. 

- Chuyển đổi 65 nền tái định cư sang nền đất ở: đã nộp tiền sử dụng đất, xác 
nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

- UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty được cấn trừ vào các khoản đã miễn 
tiền thuê đất và sử dụng hạ tầng của 03 doanh nghiệp thiệt hại 

- Hoàn tất thiết kế thi công và thẩm tra thiết kế dự toán công trình chợ Tam 
Phước giai đoạn 1 (khoảng 200 sạp), nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Phối 
hợp với UBND xã, P. Kinh tế và Phòng Tài chính Kế hoạch TP. Biên Hòa họp các 
hộ tiểu thương công bố phương án kinh doanh chợ.  

- Lập hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm các dự án: Khu Dịch vụ, thương mại và 
Logistics; Khu dân cư phục vụ tái định cư tại huyện Thống Nhất trình cấp thẩm 
quyền phê chuẩn. 

- Giải quyết dứt điểm công nợ của Công ty Kwangsung với Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhúng 
Nóng Biên Hòa thuê phần diện tính đất với giá 4,5 USD/m2/năm từ tháng 7/2016. 

- Ký hợp đồng cho thuê hạ tầng với Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hanaka 
Sài Gòn trên diện tích đơn vị này thuê trực tiếp của Nhà nước.  

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP ĐT KCN Tín Nghĩa 03 tỷ đồng chiếm 1% 
vốn điều lệ. 

 
PHẦN 2 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 

1. Nhận định tình hình năm 2017: 

1.1.  Thuận lợi: 

- Công ty sẽ đưa vào khai thác tiếp nền đất còn lại và khai thác chợ giai đoạn 
1 của KDC và TĐC 18ha Tam Phước; có thêm 3,7 ha đất dùng để cho thuê có 
được do điều chỉnh quy hoạch KCN. 

- Hoạt động của Công ty con, đầu tư tài chính của Công ty vào các Công ty 
liên doanh, liên kết có hiệu quả tốt. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đội ngũ CBCNV lành nghề và có 
kinh nghiệm tại từng vị trí chuyên môn được phân công. 

- Các dự án mới được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho Công 
ty thực hiện. 
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1.2. Khó khăn: 
- Kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ còn khó khăn, việc thu 
phí hạ tầng và tiền thuê đất trong năm. 

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ 01/02/2017, 
theo đó Công ty sẽ không được phép tiếp nhận và xử lý nước thải vượt chuẩn của 
các doanh nghiệp trong KCN. 

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất 
thải nguy hại, theo đó Công ty sẽ không được thực hiện làm đại lý thu gom, lưu trữ 
chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng xử lý, làm giảm doanh số và hiệu 
quả kinh doanh của Công ty. 
2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017: 

Định hướng phát triển Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo là 
phát triển ổn định và bền vững; tìm kiếm đầu tư các dự án mới, đầu tư tài chính 
vào các Công ty và dự án của các đối tác, doanh nghiệp bên ngoài (M&A); tập 
trung vào lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu dân cư. 

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017: 
STT CÁC CHỈ TIÊU  ĐVT TH 2016 KH 2017 GHI CHÚ 

1 Tổng doanh thu trđ 138.987 140.547   

2  Lợi nhuận trước thuế trđ 55.767 60.707   

3  Lợi nhuận sau thuế trđ 44.345 48.566   

4  Nộp ngân sách trđ 23.063 23.344   

5 Mặt hàng chủ yếu         

- Diện tích đất CN cho thuê ha 225,9 226,9   

- Cấp nước sạch 1000m3 1.745 1.750   

- Xử lý nước thải 1000m3 1.396 1.400   

- Đất nền KDC 18ha m2 11.449 9.228   

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

Tổng doanh thu năm 2017 dự kiến là 140,547 tỷ đồng, gồm: 

- Doanh thu phí sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất: Tổng giá trị hợp đồng cho 
thuê chưa thuế VAT là 49,388 tỷ đồng (tỷ giá 22.790đ/USD). 

- Doanh thu khối lượng nước cấp: 20,125 tỷ đồng (ước khối lượng là 1,750 
triệu m3). 

- Doanh thu khối lượng xử lý nước thải: 15,078  tỷ đồng (khối lượng được 
tính theo tỷ lệ 80% nước cấp và tính đơn giá xử lý vượt ngưỡng trong giới hạn tiếp 
nhận). 

- Doanh thu nhà kho cho thuê: 7,698 tỷ đồng (theo hợp đồng cho thuê kho 
đối với Công ty Armajaro tăng 15% từ năm 2016 đến năm 2020). 

- Doanh thu dự án KDC & TĐC 18 ha: năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục kinh 
doanh các nền đất còn lại với diện tích 9.228m2. Tổng doanh thu dự kiến 30,263 tỷ 
đồng. 
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- Doanh thu thu gom rác thải: Năm 2017 Công ty thực hiện thu gom rác thải 
sinh hoạt không nguy hại với doanh thu là: 3,12 tỷ đồng. 

- Tư vấn môi trường: Tiếp tục duy trì làm dịch vụ tư vấn, làm báo cáo giám 
sát cho các khách hàng trong KCN và khách hàng trong hệ thống. Doanh thu ước 
đạt 0,63 tỷ đồng. 

- Doanh thu khác: 02 tỷ đồng gồm doanh thu cho thuê văn phòng, chợ tạm, 
mặt bằng, lắp đặt đồng hồ nước,… 

- Doanh thu tài chính: 2,063 tỷ đồng 

- Cổ tức đầu tư: dự kiến năm 2017 doanh thu từ đầu tư đạt 10,182 tỷ đồng. 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2016   KH 2017   GHI CHÚ  

  Tổng chi phí Tr đ 83.220 79.840   

1 Khấu hao TSCĐ '' 18.263 16.850   

2 Chi phí giá vốn '' 36.646 31.372   

3 Chi phí dịch vụ thuê ngoài '' 11.499 13.129   

4 Chi phí khác '' 4.865 6.297   

5 Dự phòng nợ khó đòi '' - 68     

6 Chi phí tài chính (lãi vay) '' 718 502   

7 Chi phí quản lý   11.297 11.690   

2.4. Kế hoạch nộp ngân sách: (Chi tiết Phụ lục 6 kèm theo) 

4. Giải pháp thực hiện: 

4.1. Công tác kinh doanh: 

  - Tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu tư vào Khu công nghiệp 
Tam Phước. 

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

- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt 
động kinh doanh và đầu tư. 

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

- Đầu tư các dự án mới, khả  thi theo định hướng chiến lược của Công ty. 

4.2. Công tác quản lý, điều hành: 

- Duy trì áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và 
môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 14001:2004. 

- Tiết kiệm tối đa chi phí thường xuyên. 

- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục dự án trong năm 2016 chuyển sang, 
để sớm đầu tư, khai thác có hiệu quả. 

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao tuổi thọ các 
phương tiện, máy móc thiết bị, tài sản, công trình, vật kiến trúc,… 

- Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự trong toàn KCN. 
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- Cung cấp thông tin, phản hồi cho các cổ đông, giới thiệu quảng bá hình 
ảnh Công ty thông qua trang web. 

- Phát huy tốt mối quan hệ với các khách hàng sẵn có và luôn thể hiện đồng 
hành cùng với khách hàng. 

- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu phát triển của 
Công ty. 

4.3. Công tác Đầu tư – Xây dựng: (Chi tiết Phụ lục 7 kèm theo) 

  - Triển khai các thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng các dự án mới. 

- Quảng cáo, tiếp thị các đối tác tham gia đầu tư và các dự án mới của Công 
ty. 

- Thực hiện thi công giai đoạn 1 chợ KDC 18ha, chốt dân quân thường trực 
tại KCN Tam Phước... 

4.4. Công tác tổ chức nhân sự: (Chi tiết Phụ lục 8 kèm theo) 

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy quản lý.  

- Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án mới từ nhân sự hiện có và tuyển 
mới theo nhu cầu.  

- Cử nhân sự tham gia kiểm soát, quản lý tại các Công ty liên doanh, liên 
kết. 

5. Kết luận: 

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa đã thu được kết quả khả quan. Hội đồng Quản trị, Ban điều 
hành, Cán bộ quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại lợi 
nhuận cho Công ty. 

Năm 2017, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo 
được lợi ích của Công ty, của cổ đông, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức tối 
thiểu 15% (Chi tiết Phụ lục 9 kèm theo). 

 

 
 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- Lưu: VT-CT.  

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 



2015 KH

1 Sản lượng tiêu thụ.

- Cấp nước sạch 1000m3 1.740        1.745      1.731       100,8% 100,3%

- Xử lý nước thải 1000m3 1.400        1.396      1.389       100,5% 99,7%

2 Doanh thu trđ 148.232    138.987   130.424    106,6% 93,8%
- Doanh thu thuần " 141.936    132.809   95.740     138,7% 93,6%

- Doanh thu tài chính " 5.609        5.739      11.681     49,1% 102,3%

- Cổ tức đầu tư '' 687           439         -           

- Chuyển nhượng CP Đại Á '' -            -          23.003     

3 Chi phí trđ 94.037      83.220    60.650     137,2% 88,5%

- Chi phí chung 82.876      69.671    51.645     134,9% 84,1%

- Chi phí khác '' 550           1.602      411          389,8% 291,3%

- Chi phí tài chính '' 682           718         (6.308)      11,4% 105,3%

- Chi phí quản lý '' 9.929        11.229    14.902     75,4% 113,1%

4 Lợi nhuận trước thuế trđ 54.195      55.767    69.774     79,9% 102,9%

5 Nộp ngân sách trđ 22.767      23.063    24.623     93,7% 101,3%

6 Chia cổ tức % 15,0% 15,0% 15,0%

7 Tổng số lao động người 48             45           48            93,8% 93,8%

8 Thu nhập bình quân trđ 9,5            10,0        9,5           105,3% 105,3%

2015 KH

Tổng Doanh thu Tr đ 148.232    138.987   130.424    106,6% 93,8%

1 Doanh thu thuần " 141.936    132.809  95.740     138,7% 93,6%

- Phí CSHT, thuê đất " 43.171      47.042    40.631     115,8% 109,0%

- Cấp nước sạch. " 20.010      20.084    19.941     100,7% 100,4%

- Thu phí nước thải " 13.025      16.649    13.025     127,8% 127,8%

- Nhà kho cho thuê " 7.678        7.641      6.407       119,3% 99,5%

- Dự án KDC&TĐC 18ha " 41.001      33.651    7.311       460,3% 82,1%

- Kios đầu đường 3 " 9.360        15           15            100,0% 0,2%

- Thu gom rác thải " 2.900        2.998      2.805       106,9% 103,4%

- CTR nguy hại, phế liệu " 1.000        1.078      1.947       55,4% 107,8%

- Tư vấn môi trường " 600           630         511          123,3% 105,0%

- Doanh thu khác " 3.190        3.022      3.148       96,0% 94,7%

2 Doanh thu tài chính " 5.609       5.739      11.681     49,1% 102,3%

3 Cổ tức đầu tư " 687          439         63,9%

TT Chỉ tiêu
So với (%)

ĐVT  KH 2016  TH 2016 

Phụ lục 2: CHI TIẾT THỰC HIỆN DOANH THU NĂM 2016

Chỉ tiêuTT
  ƯỚC 

TH 2016 
 TH 2015 

 TH 2015 

Phụ lục 1: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

 KH 2016 
So với (%)

ĐVT



4 Chuyển nhượng CP Đại Á " 23.003     

2015 KH

Tổng chi phí trđ 94.037      83.220    60.650     137,2% 88,5%

1 Chi phí chung 82.876      69.671    51.645     134,9% 84,1%

- Khấu hao TSCĐ '' 18.721      18.263    18.721     97,6% 97,6%

- Phân bổ đền bù '' 678           678         674          100,6% 100,0%

- Sửa chữa, duy tuy bảo dưỡng '' 936           790         1.423       55,5% 84,4%

- Tiền thuê đất '' 631           631         553          114,1%

- Dịch vụ thuê ngòai '' 3.600        4.320      4.507       95,8% 120,0%

- Nhân công thuê ngoài '' 700           1.511      1.940       77,9% 215,9%

- Điện '' 3.604        3.353      3.432       97,7% 93,0%

- Cấp nước '' 8.961        9.579      10.697     89,5% 106,9%

- Kiốt đầu đường 3 '' 7.046        13           (25)           -52,0% 0,2%

- KDC 18ha '' 34.289      27.054    6.831       396,1% 78,9%

- Hóa chất vận hành '' 700           911         710          128,2% 130,1%

- Vận chuyển xử lý rác '' 2.030        1.525      1.701       89,6% 75,1%

- Tư vấn môi trường '' 300           276         154          179,2% 92,0%

- Phế liệu, CTNH '' 680           767         327          234,9% 112,8%

2 Chi phí Quản lý '' 9.929       11.229    14.902     75,4% 113,1%

- Chi phí lương, BHXH '' 7.372        7.009      10.461     67,0% 95,1%

- Thù lao HĐQT, BKS '' 973           933         998          93,5% 95,9%

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi '' (1.771)       (68)          (354)         

- Chi phí Q/lý khác '' 3.355        3.355      3.797       88,4% 100,0%

3 Chi phí khác '' 550          1.602      411          389,8% 291,3%

4 Chi phí tài chính '' 682          718         (6.308)     11,4% 105,3%

- Chi phí lãi vay '' 682           718         1.132       63,4% 105,3%

- Dự phòng đầu tư dài hạn '' (7.440)      0,0%

 TT 
  ƯỚC 

TH 2016 
 TH 2015 

Phụ lục 3: CHI TIẾT THỰC HIỆN CHI PHÍ NĂM 2016

So với (%)
 Chỉ tiêu  ĐVT  KH 2016 



TT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2016  KH 2017  GHI CHÚ 

1 Sản lượng tiêu thụ.

- Cấp nước sạch 1000m3 1.745       1.750      

- Xử lý nước thải 1000m3 1.396       1.400      

- KDC 18ha m2 11.449,0  9.228,0   

+ Đất nền 7m ngang m2 3.004,0    6.470,0   45 nền

+ Đất nền 5m ngang m2 100,0       1.200,0   12 nền

+ Đất nền biệt thự m2 8.345,0    1.558,0   04 nền

2 Doanh thu trđ 138.987   140.547   

- Phí CSHT, thuê đất " 47.042     49.388    tỷ giá 22.790 đ/USD

- Cấp nước sạch. " 20.084     20.125    11.500đ/m3

- Thu phí nước thải " 16.649     15.078    

- Kho, xưởng cho thuê " 7.641       7.698      

- Dự án KDC&TĐC 18ha " 33.651     30.263    

- Kios đầu đường 3 " 15            -          

- Thu gom rác thải " 2.998       3.120      800m3/tháng x 325.000 đ

- CTR nguy hại, phế liệu " 1.078       Năm 2017 không thực hiện CTNH

- Tư vấn môi trường " 630          630         

- Doanh thu khác " 3.022       2.000      VP,  m/bằng, đồng hồ..

- Doanh thu tài chính " 5.739       2.063      

- Cổ tức đầu tư '' 439          10.182    B.Vệ 10%;T.Khải 10%;L.Khánh: 8%

Tổng chi phí Tr đ 83.220     79.840    

1 Khấu hao TSCĐ '' 18.263     16.850    

2 Chi phí giá vốn '' 36.646     31.372    

3 Chi phí dịch vụ thuê ngoài '' 11.499     13.129    

4 Chi phí khác '' 4.865       6.297      

5 Dự phòng nợ khó đòi '' (68)           

6 Chi phí tài chính (lãi vay) '' 718          502         Vay Quỹ MT, BĐS Thống nhất

7 Chi phí quản lý 11.297     11.690    

- Phân bổ đền bù '' 678          678         

- Điện '' 3.353       3.521      Giá điện tăng 5%

- Giá vốn cấp nước '' 9.579       11.763    10,3/1000m3

- Giá vốn Ki - ốt '' 13            -           Kiot:242tr/căn; SD đất 0,6 tr/m2 

- Giá vốn KDC&TĐC 18ha '' 27.054     19.610     2,125 tr/m2 

- Hóa chất vận hành '' 911          850         

- Sửa chữa, duy tuy bảo dưỡng '' 790          1.685      10% Khấu hao

- Dịch vụ thuê ngòai '' 4.320       4.320      (BV, cây xanh, VS KCN)

- Nhân công thuê ngoài '' 1.511       1.500      (CN duy tu, hút bùn)

- Tiền thuê đất '' 631          2.954      

- Vận chuyển xử lý rác '' 1.525       2.103      70%DT

- Tư vấn môi trường '' 276          315         50%DT

CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ NĂM 2017

TT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2016  KH 2017  GHI CHÚ 

PHỤ LỤC 4: CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2017



- CTNH, phế liệu '' 767          PL:80%

- Chuyển nhượng  CP Đại Á '' -           

- Chi phí lương, BHXH '' 7.009       7.420      

- Thù lao HĐQT, BKS '' 933          920         

- Chi phí khác '' 1.602       1.500      ĐHCĐ, hội họp, tất niên, lên sàn

- Dự phòng nợ khó đòi '' (68)           

- Dự phòng đầu tư dài hạn '' -           

2 Chi phí tài chính (lãi vay) '' 718          502         vay Quỹ MT, BĐS Thống nhất

3 Chi phí Quản lý khác '' 3.355       3.350       nhiên liệu, VPP, t/khách, Đ/tạo, ĐT.. 

TT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2016  KH 2017  GHI CHÚ 

Tổng chi phí " 83.220     79.840    

1 Chi phí chung 79.147     75.988    

- Khấu hao TSCĐ '' 18.263     16.850    

- Phân bổ đền bù '' 678          678         

- Điện '' 3.353       3.521      Giá điện tăng 5%

- Giá vốn cấp nước '' 9.579       11.763    10,3/1000m3

- Giá vốn Ki - ốt '' 13            -           Kiot:242tr/căn; SD đất 0,6 tr/m2 

- Giá vốn KDC&TĐC 18ha '' 27.054     19.610     2,125 tr/m2 

- Hóa chất vận hành '' 911          850         

- Sửa chữa, duy tuy bảo dưỡng '' 790          1.685      10% Khấu hao

- Dịch vụ thuê ngòai '' 4.320       4.320      (BV, cây xanh, VS KCN)

- Nhân công thuê ngoài '' 1.511       1.500      (CN duy tu, hút bùn)

- Tiền thuê đất '' 631          2.954      Điều chỉnh tăng giá thuê đất

- Vận chuyển xử lý rác '' 1.525       2.103      70%DT

- Tư vấn môi trường '' 276          315         50%DT

- CTNH, phế liệu '' 767          PL:80%

- Chi phí lương, BHXH '' 7.009       7.420      

- Thù lao HĐQT, BKS '' 933          920         

- Chi phí khác '' 1.602       1.500      ĐHCĐ, hội họp, tất niên

- Dự phòng nợ khó đòi '' (68)           

2 Chi phí tài chính (lãi vay) '' 718          502         vay Quỹ MT, BĐS Thống nhất

3 Chi phí Quản lý khác '' 3.355       3.350       nhiên liệu, VPP, t/khách, Đ/tạo, ĐT.. 

5 Lợi nhuận trước thuế '' 55.767     60.707    

6 Nộp ngân sách '' 23.063     23.344    

- Thuế TNDN '' 11.422     12.141    Năm 2016 thuế suất 20%

- Thuế môn bài " 3              3             

- Tiền thuê đất '' Thuê đất được cấn trừ

- Thuế tài nguyên '' 692          483         

- Thuế GTGT '' 10.947     10.717    

PHỤ LỤC 5: CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ NĂM 2017

TT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2016  KH 2017  GHI CHÚ 



TT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2016  KH 2017 Ghi chú

1 Thuế GTGT Tr đồng 10.947    10.717    
2 Thuế  TNDN " 11.422    12.141    
3 Tiền thuê đất. " -         -          
4 Thuế tài nguyên " 692         483         
5 Thuế môn bài " 3             3             

TỔNG CỘNG Tr đồng 23.063    23.344    

TT Danh mục dự án ĐVT TH 2016  KH 2017 Ghi chú

1 Chợ Tam Phước giai đoạn 1 " 13.992    
2 Xây dựng chốt dân quân KCN " 4.650      

- Cống hộp băng đường " 350         
- Trụ sở làm việc " 4.300      

3 Khu TMDV Logistic, KDC Thống Nhất " 186.421  

-
Đo vẽ bản đồ địa chính, cắm mốc thực địa, 
xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất

" 235         

- Lập NVQH chi tiết 1/2000 " 654         273,9*3,41*0,7
- Lập QH chi tiết 1/2000 " 934         273,9*3,41
- Chi phí bồi thường tài sản trên đất " 184.598  

TỔNG CỘNG Tr đồng -         205.063  

I  Lao động

1 Số đầu kỳ người 48 45

2 Tăng trong kỳ người 0 0

3 Giảm trong kỳ người 3 0

4 Số cuối kỳ người 45 45

II Tiền lương

1 Tổng tiền lương tr đồng 7.009 7.420

2 Đơn giá tiền lương/lợi nhuận 0,126 0,122

3 Doanh thu tr đồng 138.987 140.547

4 Lợi nhuận trước thuế tr đồng 55.767 60.707

Phụ lục 7: Kế hoạch đầu tư năm 2017

TT

Phụ lục 6: Kế hoạch nộp ngân sách năm 2017

Phụ lục 8: Kế hoạch lao động – Tiền lương năm 2017

Các chỉ tiêu ĐVT Ghi chú TH 2016
 KH 

2017



Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền

Lợi nhuận sau thuế 100% 44.345 100% 48.566
I Chia các quỹ 7,6% 3.382 7,5% 3.657
1 Quỹ đầu tư phát triển 3,0% 1.330 3,0% 1.457
2 Quỹ khen thưởng 2,5% 1.109 2,5% 1.214
3 Quỹ phúc lợi 1,0% 443 1,0% 486
4 Quỹ khen thưởng Ban QT 1,1% 500 1,0% 500
II Phân phối lợi nhuận còn lại 92,4% 40.963 92,5% 44.909

Năm trước chuyển sang 10.863 12.821
Tổng lợi nhuận còn lại 51.826 57.730

III Dự kiến chia cổ tức 15,0% 39.005 15,0% 39.005
1 Ứng đợt 1 10,0% 26.003 10,0% 26.003
2 Chi đợt 2 5,0% 13.002 5,0% 13.002

IV Phân phối lợi nhuận còn lại 12.821 18.726

(ĐVT: trđ)

Phụ lục 9: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TH 2016 KH 2017
Ghi chúDiễn giảiTT
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

Số: 02 /BC.BKS                                           

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

 

Biên Hoà, ngày 23 tháng 03 năm 2017  
 

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

NĂM 2016 
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty 
 

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

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

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC; 

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 
2016; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
báo cáo trước Đại hội đồng cồ đông kết quả hoạt động năm 2016 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau: 

- Giám sát các hoạt động đầu tư,  kinh doanh thường xuyên của Công ty 
như: đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa, thực hiện chào bán 
các nền đất của Khu dân cư 18 ha đúng tiến độ về công nợ, triển khai đầu tư xây 
dựng chợ truyền thống đảm bảo theo trình tự xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ 
về hồ sơ pháp lý, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, 

- Giám sát thực hiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên với nội 
dung trong Nghị quyết số 01/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016. 

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

- Giám sát chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (theo danh sách cổ đông đã chốt) 
và tạm ứng 10% đợt 1 năm 2016. 

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, BCTC bán niên và BCTC năm 
2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 
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- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát 
trình ĐHĐCĐ năm 2016. 

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

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

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định của 
Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2016 
HĐQT đã tiến hành 7 phiên họp và 1 Đại hội ĐCĐ đã ban hành Nghị quyết với 
các nội dung như sau: 

- Phê duyệt kế hoạch khấu hao năm 2016. 

- Quyết định cử người tham gia Hội đồng Quản trị và đại diện góp vốn tại 
Công ty cổ phần KCN Long Khánh và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương 
mại Phước Tân. 

- Thống nhất mức giá chào sàn tại ngày giao dịch đầu tiên khi niêm yết cổ 
phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là 15.000 đồng/cổ 
phiếu. 

- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến ngày 
22/4/2016. 

- Góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ 
phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa. 

- Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2017. 

- Quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ trên cơ sở các biên bản 
họp HĐQT. 

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU 
HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG: 

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

Năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến 
phản ánh đề nghị kiểm tra giám sát từ phía cổ đông của Công ty. 
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IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ 
ĐẦU TƯ, VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH: 

Qua công tác giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thẩm tra các 
Báo cáo tài chính quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2016 của Công ty, Ban 
Kiểm soát đánh giá như sau: 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh: 

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

Doanh thu thực hiện năm 2016 là 138,987 tỷ đồng và tăng 5,55% so với cùng 
kỳ, trong đó: Thu phí sử dụng hạ tầng đạt 52,2 tỷ tăng so với cùng kỳ 16,28%, tiền 
thuê đất đạt 2,481 tỷ đồng tăng 15,73% so với cùng kỳ, cung cấp nước sạch là 
20,084 tỷ đồng tăng 0,72% cùng kỳ... 

 + Doanh thu KDC 18 ha tăng 245,44% so với cùng kỳ.  

 + Doanh thu dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt là 2,998 tỷ đồng tăng 6,85% 
cùng kỳ. 

2. Tình hình quản lý chi phí: 

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, đồng thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 
ngay đầu năm, Công ty đã triển khai các biện pháp nhằm thực hành triệt để tiết 
kiệm, quản lý các khoản chi phí đầu vào, lập định mức chi phí cho các bộ phận, 
định mức tiêu hao hóa chất xử lý nước thải, định mức sử dụng nhiên liệu, điện, điện 
thoại, văn phòng phẩm.... Năm 2016 thực hiện chi phí so với cùng kỳ tăng 37,2% 
do tăng chi phí chung 34,9% phần giá vốn khi ghi nhận doanh thu các nền đất KDC 
18 và có khoản chi phí khác tăng hơn cùng kỳ do trong năm 2016 Công ty thực 
hiện đóng quỹ phòng chống thiên tai và ủng hộ đồng bào bị thiên tai. 

3. Tình hình tài chính: 

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động năm 2016. 

3.1 Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu Năm 
2015 

Năm 
2016 

Tỷ lệ 
tăng/giảm 

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

0,530 0,401 -24,34% 

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

0,139 0,119 -14,39% 
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Tỉ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ 
sở hữu (Khả năng sinh lời của Vốn 
chủ sở hữu-ROE) 

0,176 0,149 -15,34% 

Tỉ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

0,136 0,119 -12,50% 

 

Các chỉ tiêu sinh lời năm 2016 so với năm 2015 đều giảm do năm 2015 
có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần NH Đại Á 23.003.368.000 đồng. 

3.2 Khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu Năm 
2015 

Năm 
2016 

Tăng/giảm 

Tỉ số thanh toán nhanh 1,43 1,56 + 9,09% 

Tỉ số thanh toán hiện hành 2,89 2,92 + 1,03% 

Tỉ số nợ trên tổng tài sản 0,21 0,21 0 

Tỉ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu 0,07 0,07 0 

Các tỉ số thanh toán năm 2016 tốt so với năm 2015. 

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

Hội đồng quản trị đề ra. 

5. Cơ cấu và biến động nguồn vốn: 

Chỉ tiêu Năm  2015 Năm  2016 Tăng (giảm) 

 Số tiền  
(tr đồng) 

Tỉ trọng  Số tiền  

(tr đồng) 

Tỉ 
trọng 

Số tiền  

(tr đồng) 

Tỉ lệ 

Nợ ngắn hạn 75.798 15,14% 68.630 14,64% -7.168 -9,46% 

Nợ dài hạn 29.169 5,82% 27.214 5,81% -1.955 -6,70% 

Vốn chủ  sở 
hữu  

395.825 79,04% 372.777 79,55% -23.048 -5,82% 

Tổng cộng 500.792 100% 468.621 100% -32.171 -6,42% 

 

Nguồn vốn giảm do lợi nhuận năm 2016 thấp hơn năm 2015 do năm 2015 
có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần NH Đại Á 23.003.368.000 đồng. 

 

6. Cơ cấu và biến động tài sản: 
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Chỉ tiêu Năm  2015 Năm  2016 Tăng  (giảm) 

 Số tiền  
(tr đồng) 

Tỉ trọng Số tiền  
(tr đồng) 

Tỉ trọng Số tiền  
(tr đồng) 

Tỉ lệ 

Ngắn hạn 219.279 43,79% 200.538 42,79% -18.741 -8,54% 

-Tiền và các 
khoản tương 
tiền  

27.769 5,55% 65.831 14,05% 38.062 137,06% 

-Đầu tư TC 
ngắn hạn 

24.071 4,81% 2.037 0,43% -22.034 -91,53% 

-Phải thu ngắn 
hạn 

55.069 11,00% 39.217 8,37% -15.852 -28,78% 

-Hàng tồn kho 110.212 22,00% 92.829 19,81% -17,383 -15,77% 
-Khác 2.158 0,43% 624 0,13% -1.534 -71,08% 

Dài hạn 281.513 56,21% 268.083 57,21% -13.430 -4,77% 

-Phải thu dài 
hạn 

      

-TSCĐ thuần 45.748 9,14% 36.948 7,88% -8.800 -19,23% 
- BĐS đầu tư 35.251 7,04% 26.024 5,55% -9.227 -26,17% 
-TS dở dang dài 
hạn 

13.860 2,77% 14.319 3,06% 459 3,31% 

- Đầu tư tài chính 
dài hạn 

158.258 31,60% 160.258 34,20% 2000 1,26% 

- Khác 28.396 5,66% 30.534 6,52% 2.138 7,52% 

Tổng cộng  500.792 100% 468.621 100% -32.171 -6,42% 

Trong cơ cấu tài sản , tiền và các khoản tương tiền tăng so với cùng kỳ. 

7. Tình hình phân phối lợi nhuận: 

Chỉ tiêu                  Năm  2015               Năm  2016 

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

1. Lợi nhuận sau 
thuế 

53.865.280.019 100% 44.345.596.841  

2. Trích lập các 
quỹ 

    

2.1. Quỹ đầu tư 
phát triển 

1.615.958.401 3%   

2.2 Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi 

2.385.284.800 4,43%   

3. Chia cổ tức 39.004.714.500 72,41%   

4. Lợi nhuận 
chưa phân phối 

10.859.322.318 20,16%   
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Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016, Công ty đã phân phân phối lợi nhuận năm 2015 như 
trên. 

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

8.1. Thu nợ:  

 Các doanh nghiệp thanh toán phí thuê hạ tầng, sử dụng các dịch vụ đúng hạn, 
các doanh nghiệp chậm trả đều phải thanh toán thêm lãi quá hạn. 

8.2. Xử lý nợ khó đòi:  

Công ty  thực hiện xử lý nợ khó đòi theo Quyết định số 767/BC-CT ngày 
31/12/2016 sau khi xem xét về khả năng thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH 
Kwang – Sung Việt Nam . 

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

Công ty tuân thủ và nộp Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; thực 
hiện đúng các chính sách chế độ đối với người lao động. Thu nhập bình quân 
năm 2016 là 10,3tr đồng/người/tháng. 

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét: 

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

 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tốt hơn so với năm 2015 loại trừ  
thu chuyển nhượng cổ phần NH Đại Á.  

1.2. Tính tuân thủ: 

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

 1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ:  

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

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

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chình về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 200/2014/TT- BTC; đã áp dụng các Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. 
Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng 
chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thưc hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh 
nghiệp hiện hành đang áp dụng. 
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2. Kiến nghị: 

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

 Hướng kinh doanh của công ty đã được mở rộng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả 
không chỉ kinh doanh truyền thống. Cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh các dự 
án như: triển khai chợ; ki ôt đường 3, Khu thương mại, dịch vụ logistic và Khu dân 
cư tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất đưa vào khai thác mang lại hiệu quả năm 2017.    

Trên đây là báo cáo thẩm định hoạt động của Công ty Cổ phần Phát 
triển KCN Tín Nghĩa năm 2016. Ban Kiểm soát kính trình trước Đại hội cổ 
đông, rất mong được sự góp ý của Quý cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và CBCNV các phòng của 
Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. 

Trân trọng. 

       Thay mặt Ban Kiểm soát 

        Trưởng ban 

 

 

 

                                                                                            Đặng Ngọc Giàu 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

Số:……../TT.HĐQT 

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

 
Biên Hòa, ngày  23 tháng 03 năm 2017 

 
TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016   
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty 
Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã được kiểm toán bao gồm: 

- Báo cáo của Ban giám đốc Công ty. 

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

- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2016. 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. 

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2016. 

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: Báo cáo tài chính riêng 
đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 
của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn 
mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính năm 2016 xin Đại hội xem chi 
tiết trong tài liệu. 

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

Trân trọng./. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

                  
 





















































































CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT.HĐQT 

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

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  
V/v phân phối lợi nhuận năm 2016  

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán (AASC). 

Hội đồng Quản trị trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2016, Công 
ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

TT Diễn giải TH/KH

Tổng lợi nhuận phân phối            43.356.000.000          44.345.596.841 102,28%

1 Quỹ đầu tư phát triển 3,0% 1.300.680.000            3,0% 1.330.367.905          102,28%

2 Quỹ khen thưởng 3,3% 1.430.748.000            2,5% 1.108.639.921          77,49%

3 Quỹ phúc lợi 1,0% 433.560.000               1,0% 443.455.968             102,28%

4 Qũy thưởng HĐQT, Ban KS 1,2% 500.000.000               1,1% 500.000.000             100,00%

5 Quỹ chia cổ tức 91,5% 39.691.012.000          92,4% 40.963.133.046        103,21%

Tổng cộng 100% 43.356.000.000          100% 44.345.596.841        

Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016

                 

Đề nghị Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2016 với mức 15% (đã chi 
tạm ứng cổ tức trong năm 2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 
5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2017.  

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

Trân trọng. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

           

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT.HĐQT 

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

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

TỜ TRÌNH  
V/v Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2017  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Căn cứ báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017 của Công ty Cổ phần 
Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.  

Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, mức 
phân phối lợi nhuận và trích quỹ thưởng Ban Quản trị điều hành như sau: 

1) Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 
 Doanh thu thực hiện : 140,54 tỷ đồng. 
 Lợi nhuận trước thuế: 60,71 tỷ đồng. 
 Nộp ngân sách: 23,34 tỷ đồng. 
 Lợi nhuận sau thuế: 48,56 tỷ đồng. 
 Tỷ lệ chia cổ tức :                                     Tối thiểu đạt 15 % . 

2) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017. 

TT Dieãn giaûi Tyû leä (%) Soá tieàn (ñoàng) Ghi chuù

* Toång lôïi nhuaän phaân phoái         48.566.000.000 

1 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3,0% 1.456.980.000         7.520.296.193    

2 Quyõ khen thöôûng 2,5% 1.214.150.000         

3 Quyõ phuùc lôïi 1,0% 485.660.000            

4 Quyõ thöôûng HĐQT, BKS 1,0% 500.000.000            173.354.320.000              

5 Quyõ chia coå töùc 92,5% 44.909.210.000       

Toång coäng 100,0% 48.566.000.000       
 

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

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

Số:…………/TT.HÑQT 

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

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  
V/v Thực hiện mức thù lao năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017 của thành 

viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội mức thù lao thực hiện năm 2016 và kế 
hoạch mức thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau: 

Ghi chú

Mức BQ 
tháng

Cả năm
Mức BQ 

tháng
Cả năm

1 Hội đồng quản trị 5     27.000.000     516.000.000     27.000.000        516.000.000     

- Chủ tịch 1 10.000.000 120.000.000 10.000.000 120.000.000

- Phó chủ tịch 1 9.000.000 108.000.000 9.000.000 108.000.000

- Thành viên 3 8.000.000 288.000.000 8.000.000 288.000.000

2 Ban kiểm soát 3 5.000.000       180.000.000     5.000.000          180.000.000     

- Thành viên - Thư ký 3 5.000.000 180.000.000 5.000.000 180.000.000

Tổng cộng 8     32.000.000     696.000.000     32.000.000        696.000.000     

Thực hiện năm 2016 Kế hoạch năm 2017

TT Diễn giải SL

 

Kế hoạch mức thù lao năm 2017, được áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến 
khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi. 

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

Trân trọng. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
                  

 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

Số: …..  /TT.HĐQT 

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

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018) 

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/03/2017 của Ông Cao Ngọc Đức – Chủ 
tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa; 

Căn cứ công văn số……/CV-TCT ngày…../03/2017 của Tổng Công ty Tín 
Nghĩa về việc giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ 
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2013 – 2018).    

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về việc miễn nhiệm tư cách thành 
viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) 
cụ thể như sau: 

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018): 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ  

Nam Nữ 

1 Cao Ngọc Đức 1957  Thạc sỹ kinh tế Chủ tịch HĐQT 

 Lý do xin từ nhiệm: đến tuổi nghỉ chế độ. 

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018): 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ, Đơn vị công tác 
hiện tại 

Nam Nữ 

1 Quách Văn Đức 1959  Thạc sỹ kinh tế Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty CP Tổng 
Công ty Tín Nghĩa 

Bản lý lịch trích ngang của người được đề cử: 

- Họ và tên: Quách Văn Đức 



- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1959         Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam 

- CMND số: 270014541 

- Địa chỉ thường trú: 83/3 KP3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

- Đơn vị công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 
Số:……/TT.BKS 

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

 
Biên Hòa, ngày 23  tháng 3 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ 
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ 
đông xem xét, quyết định chọn các công ty kiểm toán độc lập có năng lực tốt và 
được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết 
như sau: 

1. Công ty TNHH BDO Việt Nam 

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) 

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

4. Công ty Ernst & Young Vietnam. 

5. Công ty KPMG. 

Đề nghị Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 
độc lập trong số các công ty kiểm toán trên, là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. 

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

Trân trọng. 

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

 
Số:……/BB.ĐHĐCĐ 

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

 
Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

 
BIÊN BẢN  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

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

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

Hôm nay, vào lúc 8h0,  ngày 23/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát 
triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công 
ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau: 

 Số cổ đông tham dự Đại hội. 

- Cổ đông tham dự:           cổ đông.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Ông :  Phạm Hoa Cương   - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

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

3. Ông:  Huỳnh Quốc Cường  - Trưởng phòng KD-HT Cty. 
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 Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:  

- Quỹ đầu tư. 

- Công ty Chứng khóan. 

- Ngân hàng. 

 Chương trình, nội dung Đại Hội: 

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 
và Phương hướng họat động năm 2017. 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả họat động năm 2016. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tóan. 

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016. 

5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017. 

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến thù lao năm 2017.  

7. Tờ trình chấp thuận bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. 

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017. 

  9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông. 

10. Ý kiến phát biểu của khách mời. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra 
Nghị  quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm: 

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và 
Phương hướng hoạt động năm 2017.  

Doanh số thực hiện năm 2016 đạt 138,987 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và 
tăng 6,6% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng  tăng 2,9% kế hoạch và 
bằng 79,9% so cùng kỳ. 

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

2.  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016. 

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính  năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 
AASC kiểm toán.  

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.  
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TT Dieãn giaûi Ghi chuù

Tyû leä Soá tieàn

* Toång lôïi nhuaän phaân phoái               44.345.596.841 

1 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3,0% 1.330.367.905               

1 Quyõ khen thöôûng 2,5% 1.108.639.921               

2 Quyõ phuùc lôïi 1,0% 443.455.968                  

3 Quyõ thöôûng HĐQT, BKS 1,1% 500.000.000                  

4 Quyõ chia coå töùc. (15,0%) 92,4% 40.963.133.046             17.335.432            

Toång coäng 100% 44.345.596.841             

Thöïc hieän 2016

 Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2016 với mức 15% (đã chi tạm ứng cổ 
tức năm 2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ 
đông trong tháng 4/2017.  

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

5. Giao chỉ tiêu kế họach kinh doanh năm 2017 và Dự kiến phân phối lợi nhuận 
năm 2017.  

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 

- Doanh thu thực hiện : 140,55 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 60,71 tỷ đồng. 

- Nộp ngân sách: 23,34 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế: 48,56 tỷ đồng. 

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

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017. 

TT Dieãn giaûi Tyû leä (%) Soá tieàn (ñoàng) Ghi chuù

* Toång lôïi nhuaän phaân phoái         48.566.000.000 

1 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3,0% 1.456.980.000         7.520.296.193               

3 Quyõ khen thöôûng 2,5% 1.214.150.000         

4 Quyõ phuùc lôïi 1,0% 485.660.000            

5 Quyõ thöôûng HĐQT, BKS 1,0% 500.000.000            173.354.320.000                             

7 Quyõ chia coå töùc. 92,5% 44.909.210.000       

Toång coäng 100,0% 48.566.000.000       

   * Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %. 

6. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch 2017 

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch mức thù lao 
năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát 
triển KCN Tín Nghĩa như sau: 
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Ghi chú
Mức BQ 

tháng
Cả năm

Mức BQ 

tháng
Cả năm

1 Hội đồng quản trị 5     27,000,000     516,000,000     27,000,000    516,000,000     

- Chủ tịch 1 10,000,000 120,000,000 10,000,000 120,000,000

- Phó chủ tịch 1 9,000,000 108,000,000 9,000,000 108,000,000

- Thành viên 3 8,000,000 288,000,000 8,000,000 288,000,000

2 Ban kiểm soát 3 5,000,000       180,000,000     5,000,000      180,000,000     

- Thành viên - Thư ký 3 5,000,000 180,000,000 5,000,000 180,000,000

Tổng cộng 8     32,000,000     696,000,000     32,000,000    696,000,000     

Thực hiện năm 2016 Kế hoạch năm 2017
TT Diễn giải SL

 

Kế hoạch mức thù lao năm 2017, được áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến 
khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi. 

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 
2018): 

Đại hội thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 
thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau: 

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018): 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ  

Nam Nữ 

1 Cao Ngọc Đức 1957  Thạc sỹ kinh tế Chủ tịch HĐQT 

 Lý do từ nhiệm: nghỉ hưu. 

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018): 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ, Đơn vị công tác 
hiện tại 

Nam Nữ 

1 Quách Văn Đức 1959  Thạc sỹ kinh tế Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty CP Tổng 
Công ty Tín Nghĩa 

 

8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.  

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 
độc lập cho năm tài chính 2017 theo Tờ trình của Ban Kiểm sóat đã thông qua tại 
Đại hội.  
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* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, 
ngày 23/03/2017 và được lập thành biên bản. Toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công 
nghiệp Tín Nghĩa được đọc và Đại hội biểu quyết thông qua ./. 

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %. 

 

THƯ KÝ 
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 




