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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CP KCN HỐ NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018 

 
A.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 

I. Tình hình chung 

 Năm 2017, tình hình chính trị - kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. 

Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kinh tế - xã hội nước ta đã có nhiều chuyển 

biến tích cực, an sinh xã hội từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, về cơ bản nền kinh tế 

vẫn đang đối diện với nhiều thách thức lớn. 

 Công tác bồi thường và thu hồi đất vẫn còn rất khó khăn, các hộ dân còn lại của 

giai đoạn I vẫn chưa chịu di dời để giao đất cho KCN; công tác bồi thường đất của giai 

đoạn II đang có tiến triển tốt nhưng chưa đồng bộ, do giai đoạn 2 tọa lạc trên địa bàn của 

02 địa phương cấp huyện và thành phố. 

Chính vì vậy, năm 2017 có thể xem là năm nhiều khó khăn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh đối với Công ty CP KCN Hố Nai. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị 

đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, có những bước đi mang tính chiến lược giúp Công ty 

tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thường niên năm 

2017 thông qua ngày 02/6/2017. 

II. Kết quả hoạt động quản trị 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Trước tình hình đã được dự báo từ đầu năm, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo 

Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành Công ty theo hướng: ổn định chất lượng dịch 

vụ các mảng sản xuất kinh doanh của KCN và các dịch vụ tư vấn thiết kế trong ngành 

cao su, tiết giảm các khoản chi phí, đẩy mạnh công tác bồi thường thu hồi đất, đồng thời 

sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn II 

KCN. 

Thực tế kết quả SXKD năm 2017 cho thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chủ 

trương của HĐQT, góp phần mang lại kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong năm 2017 

(xem phần báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD do Ban điều hành lập). 

2. Hoạt động đầu tư 

Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều quyết định và chỉ đạo quan 

trọng trong việc đầu tư, góp vốn, cụ thể: 

- Việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 cho sát hợp với tình hình 

thực tế của Công ty. 
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- Việc vay vốn ngân hàng, góp vốn vào một số doanh nghiệp. 

- Công tác bồi thường đất giai đoạn I và giai đoạn II của KCN, đầu tư một số 

công trình xây dựng, sửa chữa, duy tu hạ tầng kỹ thuật KCN. 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

a) Các cuộc họp và quyết định của HĐQT: 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty là 05 người. Trong năm, HĐQT 

đã tổ chức: 

- Họp Đại hội đồng cổ đông: 

+  Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; 

+  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương 

án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017. 

- Họp HĐQT: Do yếu tố khách quan, năm 2017 HĐQT chỉ tổ chức được 02 

cuộc họp và 05 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết một số vấn 

đề sau: Điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017; Điều chỉnh, bổ sung phương án 

phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017; Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017; Đăng ký 

giao dịch cổ phiếu trên thị trường có tổ chức (Upcom); Thông qua các vấn đề trong nội 

dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Các phiên họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc lấy ý kiến bằng văn bản được tổ 

chức đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các Biên 

bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất 

thông qua. 

b) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS: 

Các thành viên HĐQT & BKS công ty đại đa số làm công tác kiêm nhiệm, trong 

đó có 01 thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát 

chuyên trách. 

Về chi phí hoạt động của HĐQT & BKS được tuân thủ theo quy định của Điều lệ 

công ty, thù lao của HĐQT & BKS thực hiện đúng theo dự trù chi phí thù lao do 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 

Với những tín hiệu tích cực về kinh tế trong nước và thế giới cho chúng ta thấy 

sự lạc quan hơn trong năm 2018. Tuy nhiên, những bất ổn về kinh tế và diễn biến về 

chính trị hết sức khó lường trên thế giới, dự báo còn nhiều khó khăn trong các hoạt động 

SXKD và đầu tư của năm 2018. 

Chính vì vậy, HĐQT chủ trương và chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành hoạt 

động SXKD theo tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy thành quả đạt được của năm 

2017; đồng thời linh hoạt, nắm bắt tốt thời cơ trong SXKD và đầu tư, đẩy mạnh việc thu 

hút các nhà đầu tư vào KCN. 
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Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, như sau: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Thực hiện 

2017 

Kế hoạch 

2018 

Tỷ lệ 

KH18/TH17 

I. SẢN XUẤT KINH DOANH 

1 Doanh thu tỷ đồng 59,535 67,066 112,6% 

2 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 19,637 19,826 101,0% 

3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 17,291 17,482 101,1% 

4 Nộp ngân sách nhà nước tỷ đồng 8,083 2,987 37,0% 

5 Tỷ lệ chia cổ tức (*) %    

II. ĐẦU TƯ 

Tổng vốn đầu tư tỷ đồng       93,646      451,175  481,8% 

Trong đó: 

- Đầu tư xây dựng cơ bản tỷ đồng 91,982 443,545 482,2% 

- Trả nợ vay tín dụng dài hạn tỷ đồng 1.043 7.550 723,9% 

- Đầu tư tài chính dài hạn tỷ đồng 621 80 12,9% 

 (*) Cổ tức năm 2018 được tạm tính trên vốn điều lệ cuối kỳ là 75 tỷ đồng. 

2. Biện pháp thực hiện 

Đứng trước môi trường kinh doanh như dự báo và tình hình nội tại của Công ty.  

Ngoài những công việc quy định tại tại Điều lệ công ty, trong năm 2018 Hội đồng Quản 

trị sẽ xây dựng chương trình chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục bám sát chiến lược phát 

triển như đã định hướng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cho 

quyền lợi của các cổ đông. 

Theo đó: 

- Chỉ đạo Ban Điều hành trong việc kiểm soát chặt chẽ và minh bạch chi phí 

SXKD, chi phí đầu tư XDCB, nhằm thực hiện giảm tối đa giá vốn trong đầu tư hạ tầng. 

- Định hướng để Công ty xây dựng các phương án về SXKD và đầu tư XDCB 

cho hạ tầng giai đoạn II theo hướng tổ chức tự thực hiện các khối lượng xây lắp trong 

khả năng có thể thực hiện được nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư, giảm giá thành đất 

thương phẩm của giai đoạn II. Việc thực hiện đầu tư giai đoạn II không thực hiện đồng 

loạt mà sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo tiến độ hợp đồng thuê đất của các 

nhà đầu tư nhằm giảm áp lực vốn vay. 

- Chỉ đạo và định hướng cho BĐH đẩy mạnh tiến độ đền bù để sớm có quỹ đất 

đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư cả giai đoạn I và giai đoạn II. Việc đền bù đất được thực 

hiện với các bước đi phù hợp, trong đó các diện tích giải phóng mặt bằng tiếp theo phải 

đảm bảo diện tích liền vùng, liền khoảnh với các diện tích đền bù trước đó, nhằm triển 
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khai các hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu hút đầu tư một cách đồng bộ và tiết kiệm chi phí 

tối đa. 

- Chỉ đạo BĐH rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và có đề 

xuất các phương án đầu tư phù hợp, nhất là đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho giai 

đoạn II. 

- Chỉ đạo BĐH củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực để đáp ứng 

nhu cầu công việc trong thời gian tới. 

- Định hướng để BĐH xây dựng các kịch bản về nguồn vốn trong thực hiện kế 

hoạch đầu tư XDCB năm 2018. Trong đó có phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo 

nguồn vốn đầu tư, đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục làm việc với tổ chức tín 

dụng để đặt vấn đề về món vay cho đầu tư trong 2018 cũng như đề nghị với tổ chức tín 

dụng về việc xem xét tái cơ cấu lại món vay với lãi suất phù hợp nhằm đảm bảo dự án 

có hiệu quả./.  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

  


		2018-05-14T14:54:45+0700




