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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHẦN A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 

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

phục hồi chậm. Trong nước, tình hình chính trị xã hội ổn định; kinh tế có nhiều chuyển biến tích 

cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. 

 Công tác bồi thường và thu hồi đất vẫn còn là vấn đề khó khăn, nhất là ở giai đoạn 1 

KCN; trình tự thủ tục bồi thường đất của giai đoạn 2 thực hiện chậm và không đồng bộ. 

Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo công ty đã kịp thời tìm hướng đi phù hợp, dự kiến những 

khó khăn để tổ chức quản lý và điều hành các mặt hoạt động của Công ty có hiệu quả. Với sự nỗ 

lực, đoàn kết và thực hành tiết kiệm của đội ngũ CB-CNV; Công ty đã thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 

02/6/2017, cụ thể gồm những nội dung chính như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 
      ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 

1 Tổng doanh thu 59.710 59.535 99,7% 

 - Kinh doanh cơ sở hạ tầng 29.103 29.113 100,0% 

 - Cung cấp nước sạch 15.447 15.474 100,2% 

 - Xử lý nước thải 6.852 6.918 101,0% 

 - Tư vấn & Thiết kế 2.385 3.731 156,4% 

 - Thi công xây dựng 6,8 6,8  

 - Kinh doanh khác 1.636 -  

 - Hoạt động tài chính 2.737 2.722 99,5% 

 - Thu nhập khác 1.541 1.568 101,8% 

2 Tổng chi phí 42.335 39.898 94,2% 

3 Lợi nhuận trước thuế 17.374 19.637 113,0% 

4 Lợi nhuận sau thuế 15.477 17.291 111,7% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 25,92% 29,04%  

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 20,64% 23,06%  

7 Nộp ngân sách Nhà nước 6.887 8.083 117,4% 

8 Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 7.487.000 7.591.000 101,4% 

9 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.545.000 8.774.000 103,0% 

2. Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể: 

a) Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN: Do các hộ dân còn lại của KCN Hố Nai giai đoạn 

1 chưa chịu di dời để giao đất cho KCN đã ảnh hưởng trực tiếp việc cho thuê đất của KCN và 

công tác bồi thường và thu hồi đất giai đoạn II thực hiện chậm so kế hoạch. Trong năm 2017, 

Công ty chỉ thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với phần diện tích đất đã có hợp đồng 

trước đây. 
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b) Kinh doanh sản phẩm tư vấn và thiết kế: Doanh thu đạt khá cao từ công tác lập dự 

án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tư vấn mời thầu thi công xây lắp, thiết bị các 

Nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào, các dự án tái canh cao su. 

c) Các dịch vụ khác: Trong kỳ Công ty đã cung cấp khoảng 1.118.528m3 nước sạch và 

xử lý khoảng 894.822m3 nước thải cho các Nhà đầu tư trong KCN. Ngoài ra, còn có doanh thu 

từ hoạt động tài chính và doanh thu khác từ hoạt động của công ty. 

 Tóm lại, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (điều 

chỉnh) đã được đề ra. 

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

 Tình hình hoạt động đầu tư năm 2017 cụ thể như sau: 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 

Tổng vốn đầu tư 134.974 93,646 69,4% 

Trong đó:    

1 Xây dựng cơ bản 133.230 91,982 69,0% 

2 Trả nợ vay ngân hàng 1.043 1.043 100,0% 

3 Đầu tư tài chính dài hạn 701 621 88,6% 

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: 

Do những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của KCN, do điều 

chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN cho phù hợp với địa hình thực tế và do ảnh hưởng thời tiết 

là mùa mưa kéo dài nên việc triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chậm so với kế 

hoạch. Trong năm 2017, Công ty triển khai thi công 02 gói thầu xây dựng hạ tầng với tổng giá 

gói thầu là 30,81 tỷ đồng và thực hiện chuẩn bị đầu tư: thiết kế tuyến thoát nước thải, cấp nước 

trong KCN, thiết kế cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp... 

2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

a)  Phần diện tích còn lại của giai đoạn I KCN: 

  Hiện tại, KCN Hố Nai giai đoạn I còn vướng khoảng 15 ha chưa được thu hồi ảnh 

hưởng trực tiếp đến tổng diện tích đất còn lại là 27 ha (dạng da beo). Trong 27 ha đất này có 17 

hộ (từ năm 2003 đến nay) cố tình không chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh Đồng Nai, trong tháng 10/2017, các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế để bàn 

giao mặt bằng cho Công ty. Tuy nhiên, để giải quyết các khiếu kiện của các hộ dân bị ảnh 

hưởng, UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ngưng việc thực hiện cưỡng chế để rà soát lại các hồ sơ 

pháp lý và trình tự thực hiện cưỡng chế. 

b)  KCN Hố Nai giai đoạn II: 

KCN Hố Nai giai đoạn II có diện tích khoảng 271 ha thuộc địa bàn huyện Trảng Bom 

và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện tại có Công ty VMEP thuê đất trực tiếp với nhà nước và 

đã xây dựng nhà xưởng hoạt động từ năm 2009 có diện tích khoảng 30 ha, do đó diện tích bồi 

thường còn lại của giai đoạn 2 khoảng 241 ha. Việc đầu tư KCN Hố Nai giai đoạn II được phân 

làm 02 đợt đầu tư: đợt 1 (thực hiện năm 2016 - 2018) - có diện tích 165 ha thuộc địa bàn xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, xã Phước Tân và phường Long Bình, Tp. Biên Hòa và đợt 2 (thực 

hiện từ năm 2018) – có diện tích 76 ha thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. 

 Trong năm 2017, tại xã Hố Nai 3, xã Phước Tân và phường Long Bình đã làm thủ tục 

nhận tiền bồi thường trên tổng số diện tích 12,04 ha với chi phí 50,26 tỷ đồng và bồi thường hỗ 

trợ khác cho các hộ dân theo quy định với tổng chi phí 7,65 tỷ đồng. Lũy kế diện tích đã bồi 

thường, hỗ trợ là 111,6 ha và nhận bàn giao mặt bằng là 100,02 ha. 
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3.  Đầu tư tài chính dài hạn:  

 Trong năm 2017, Công ty đã góp vốn vào Công ty cổ phần Dầu Tiếng Campuchia: 621 

triệu đồng (tổng số đã góp đến 31/12/2017 là 8,92 tỷ / 9 tỷ đồng). 

4. Kế hoạch bổ sung vốn thực hiện đầu tư: 

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ: Căn cứ nhu cầu đầu tư giai đoạn 2, Công ty đã xây dựng 

phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được chấp 

thuận chủ trương tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị tư vấn đã nộp sơ 

hồ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

- Kế hoạch vay vốn: Trong kỳ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã 

giải ngân cho Công ty số tiền 51,412 tỷ đồng và lũy kế đến 31/12/2017 đã giải ngân được 266,35 

tỷ đồng / 359 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ được giải ngân là 92,65 tỷ đồng. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 

1. Quản lý cổ đông: Tình hình cổ đông và vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2017, 

như sau: 

Tổng số cổ đông: 50, cụ thể: 

- Cổ đông tổ chức: 3.593.500CP = 35.935.000.000đ (03 pháp nhân, chiếm 47,91% VĐL) 

Trong đó, vốn Nhà nước (Tập đoàn): 26.880.000.000 đồng, chiếm 35,84% VĐL) 

- Cổ đông cá nhân: 3.906.500CP = 39.065.000.000đ (47 cá nhân, chiếm 52,09% VĐL) 

- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng. 

2. Quản lý các mặt hoạt động của Công ty: 

- Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, quản lý kỹ thuật, quản 

lý công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài chính đã đi vào quy củ, luôn cập nhật và thực hiện 

đúng với các quy định pháp luật Nhà nước hiện hành và của Công ty. 

- Công tác tổ chức và lao động tiền lương: Bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất 

hoạt động có nền nếp từ Ban tổng giám đốc đến 5 phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực tiếp 

SXKD. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo tiền lương và tiền 

thưởng cho người lao động. 

3. Các công tác khác: 

a) Thu nộp ngân sách Nhà nước: Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp Ngân sách NN. 

b) Công tác thi đua khen thưởng: Kết quả bình xét thi đua năm 2017 như sau: 

- Về tập thể: Được Tổng giám đốc Tập đoàn công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” 

cho Tập thể CBCNV Công ty và 4 phòng chuyên môn: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, 

Kinh doanh và Kỹ thuật. 

- Về cá nhân: Có 67 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó đạt giấy khen 

của Công ty: 42 người; được tặng Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn: 21 người. 

c) Công tác xã hội, từ thiện và chăm lo đời sống CB-CNV: 

- Công ty và tập thể CB-CNV công ty luôn tích cực tham gia vào các công tác xã hội 

và từ thiện như:  Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người 

nghèo do Tập đoàn và các địa phương yêu cầu, … với tổng số tiền là: 71.150.000 đồng; 

- Công đoàn đã phối hợp cùng với Ban tổng giám đốc tổ chức tốt việc chăm lo đời 

sống cho CB-CNV, năm 2017 có những hoạt động cụ thể sau: Tổ chức tham quan nghỉ mát tại 

Ninh Chữ (Ninh Thuận) với chi phí: 192.500.000 đồng; khám sức khỏe định kỳ, tặng quà thiếu 
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nhi và học sinh giỏi là con của CBCNV công ty, hỗ trợ Ban nữ công công ty… với tổng kinh 

phí là: 53.222.000 đồng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt làm được: 

- Dù chịu sự tác động từ tình hình chung, nhưng Công ty luôn cố gắng để thực hiện 

tốt kế hoạch SXKD đã đề ra. 

- Công ty đã tích cực tiến hành thủ tục bồi thường đất của dự án giai đoạn II KCN Hố 

Nai, song song đó từng bước tháo gở ách tắc về giải phóng mặt bằng của giai đoạn I. 

- Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu của 

thực tế cũng như để chuẩn bị cho định hướng phát triển trong tương lai của Công ty. 

2. Tồn tại, khó khăn: 

- Khó khăn tồn tại lớn nhất của Công ty vẫn là công tác bồi thường đất. 

- Việc điều chỉnh quy hoạch KCN thực hiện quá nhiều bước dẫn đến việc chậm trễ 

cho công tác đầu tư xây dựng hạ tầng của KCN. 

- Hệ thống xử lý nước thải đang được cải tạo nhưng vận hành chưa ổn định. 

- Một số doanh nghiệp trong KCN chưa có hoặc có hệ thống xử lý nước thải cục bộ 

của doanh nghiệp nhưng xử lý chưa đạt các chỉ tiêu theo quy định về xử lý nước thải trước khi 

xả ra hệ thống nước thải chung của KCN. Mặt khác, hệ thống thoát nước mưa và nước thải của 

KCN đã được đầu tư trên 10 năm, đến nay đã có một số đoạn xuống cấp làm cho nước mưa và 

nước thải chảy lẫn lộn nhau. Hiện Công ty đang tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và sửa 

chữa hệ thống thoát thoát nước mưa và nước thải khi phát hiện rò rỉ nước lẫn nhau. 

PHẦN B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2018, tình hình thu hút đầu tư tại KCN Hố Nai có những tín hiệu khả quan. Công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 tại KCN Hố Nai giai đoạn I (phần diện tích đất 

còn lại), và diện tích dự án giai đoạn II (phần diện tích đất còn lại của đợt 1) đang được sự giúp 

đỡ và hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, hy vọng sẽ được giải quyết trong thời gian 

gần nhất để Công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cho thuê đất. Hiện đã có một số nhà đầu 

tư đến tìm hiểu, khảo sát và thỏa thuận thuê đất. Ngoài ra, dự án còn có khả năng thu hút các 

nhà đầu tư di dời từ KCN Biên Hòa 1. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Công ty sẽ tiếp tục thực 

hiện thu hồi đất, cho thuê số diện tích đất còn lại của giai đoạn I và của đợt 1 giai đoạn II, phấn 

đấu thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Tỷ lệ 
KH18/TH17 

I SẢN XUẤT KINH DOANH 

1 Tổng doanh thu 59.536 67.066 112,6% 

 - Kinh doanh cơ sở hạ tầng 29.114 39.854 136,9% 

 - Cung cấp nước sạch 15.475 15.876 102,6% 

 - Xử lý nước thải 6.918 6.854 99,1% 
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 - Tư vấn & Thiết kế 3.738 500 13,4% 

 - Kinh doanh khác - 2.182 -  

 - Hoạt động tài chính 2.722 1.800 66,1% 

 - Thu nhập khác 1.569  - - 

2 Tổng chi phí 39.898 47.240 118,4% 

3 Lợi nhuận trước thuế 19.637 19.826 101,0% 

4 Lợi nhuận sau thuế 17.291 17.482 101,1% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 29,0% 26,1% 89,7% 

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo 23,1% 17,5% 75,8% 

7 Nộp ngân sách Nhà nước 8.083 2.987 37,0% 

8 Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 7.591.000 8.500.000 112,0% 

9 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.774.000 9.500.000 108,3% 

II ĐẦU TƯ      93.646     451.175  481,8% 

1 Xây dựng cơ bản 91.982 443.545 482,2% 

2 Trả nợ vay ngân hàng 1.043 7.550 723,9% 

3 Đầu tư tài chính dài hạn 621 80 12,9% 

III. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

1. Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải: 

Thực hiện việc thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với phần diện tích đã có hợp 

đồng với Công ty. 

Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần đất 

còn lại của giai đoạn I và phần đất đợt 1 của giai đoạn II để xúc tiến cho thuê trong năm 2018. 

Đáp ứng việc cung cấp nước và xử lý nước thải theo nhu cầu của các doanh nghiệp hiện 

có và các doanh nghiệp đầu tư mới. Tăng cường kiểm soát cơ sở vật chất, khắc phục kịp thời 

các sự cố của hệ thống cấp nước; nâng cao năng lực vận hành, khai thác và quản lý để đảm bảo 

lượng nước ít thất thoát, và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. 

2. Hoạt động tư vấn thiết kế: 

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế thực hiện dỡ dang của năm 2017 và tận 

dụng mối quan hệ đã có với các công ty trong và ngoài ngành cao su để nhận thêm các hợp 

đồng tư vấn thiết kế. 

Đề ra các quy định chặt chẽ và thực hiện vai trò quản lý hoạt động tư vấn đầu tư và thiết 

kế công trình xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo yêu cầu của hợp 

đồng đã ký kết. 

IV.  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

1. Công tác bồi thường thu hồi đất: 

Tiếp tục triển khai thực hiện các công tác bồi thường, thu hồi đất chưa hoàn thành trong 

năm 2017 (nêu trên) và triển khai công tác bồi thường, thu hồi đất phần còn lại của đợt 1 giai 

đoạn II tại xã Phước Tân và phường Long Bình thuộc TP. Biên Hòa và đợt 2 giai đoạn II tại xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. 

2. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng KCN và đầu tư khác:  
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Tập trung chủ yếu hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của giai đoạn I và triển khai đầu tư 

trên phần đất đã bồi thường và thu hồi đất đợt 1 giai đoạn II với các hạng mục chủ yếu sau: 

a) Giai đoạn I: Khai hoang và san ủi đất hữu cơ; hàng rào - nhà bảo vệ KCN (đoạn từ 

Cty Thái Phước đến Trạm cấp nước KCN); xây dựng tuyến đường trục chính song song với 

đường sắt đoạn K0 -  K0+K983, đường 3A, 3B và các hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và 

nước thải dọc theo các tuyến đường này. 

b) Giai đoạn II: Chuẩn bị công tác mặt bằng như: rà mìn, san ủi, vận chuyển đất hữu 

cơ và san lấp mặt bằng; đầu tư xây dựng các tuyến đường D4, D3, D2, N1, N2, N3 và hệ thống 

cấp nước, thoát nước mưa và nước thải, chiếu sáng dọc theo các tuyến đường này; đầu tư xây 

dựng Trạm bơm trung chuyển nước thải cho GĐII và đường ống nước thải về trạm bơm, Trạm 

XLNT tập trung GĐII; Thi công tạo tuyến tuyến đường N3 từ D4 nối vào đường Thành Thái. 

c) Thiết bị: Mua sắm mới xe Toyota Fortune 07 chỗ và thanh lý xe Ford Everest 07 

chỗ (mua năm 2006) và xe Toyota 16 chỗ (mua năm 2008); Mua sắm xe chữa cháy chuyên 

ngành (4 m3) theo quy định của Luật PCCC. 

d) Đầu tư tài chính dài hạn: Năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư vào Dự án cao su Dầu 

Tiếng- Campuchia 80 triệu đồng (đủ phần vốn góp 9 tỷ đồng). 

V. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018 

1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2018 : 451,175 tỷ đồng 

a.   Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 443,545 tỷ đồng;  

Trong đó: 

- Xây lắp : 139,663 tỷ đồng; 

- Thiết bị :     3,700 tỷ đồng; 

- Kiến thiết cơ bản khác   : 300,182 tỷ đồng. 

b.  Trả nợ vay tín dụng dài hạn  :     7,550 tỷ đồng. 

c. Đầu tư tài chính dài hạn :     0,080 tỷ đồng. 

2. Cân đối nguồn vốn : 451,175 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu :   58,061 tỷ đồng; 

- Vốn vay : 180,071 tỷ đồng; 

- Vốn khác     : 213,043 tỷ đồng. 

VI.  THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Thuận lợi 

- Khu công nghiệp Hố Nai, hiện tại đã có các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các mặt 

hàng là sản phẩm phụ trợ cho các loại xe máy của công ty VMEP và của các hãng xe Nhật như 

Honda, Yamaha, Suzuki; các chi tiết cho ô tô và máy tính, … vì vậy, Công ty sẽ tiếp tục kêu gọi 

và thu hút các doanh nghiệp loại này và các khách hàng di dời từ KCN Biên Hòa 1; 

- Với các lợi thế như tuyến quốc lộ 1A và đường tránh TP. Biên Hòa chỉ cách KCN hơn 

1km sẽ rút ngắn cự ly từ KCN đi TP. Hồ Chí Minh, các cảng biển, … Dự án đầu tư cải tạo tuyến 

đường từ cầu Sập (QL1) song song với tuyến đường sắt Bắc Nam vào đến KCN Hố Nai đã được 

thi công hoàn chỉnh; 

- Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ - công nhân viên có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chính. 

2. Khó khăn: 

- Một số hộ dân còn lại trong KCN Hố Nai giai đoạn I (từ năm 2003 đến nay) vẫn 

chưa chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 
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- Tiến độ bồi thường thu hồi đất không đồng bộ do KCN Hố Nai giai đoạn II tọa lạc 

trên 02 địa bàn cấp huyện là: huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa và việc này làm chậm tiến độ 

triển khai đầu tư hạ tầng; việc bàn giao đất của một số hộ dân còn chậm do phải chờ thủ tục tái 

định cư của địa phương; 

- Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN chậm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển 

khai đầu tư giai đoạn II trên phần đất đã bồi thường và việc cho thuê đất; 

- Do địa hình phức tạp nên việc triển khai tạo mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn; 

- Hệ thống kết nối giao thông từ hàng rào KCN đến Quốc lộ 1 nhỏ và hẹp do phải đi 

qua Khu dân cư; 

- Khó khăn về vốn bồi thường, hỗ trợ do giá cao (bình quân 3,5 tỷ đồng/ 1ha) và thời 

gian bàn giao đất kéo dài dẫn đến áp lực lãi vay ngày càng cao.  

- Nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án KCN Hố Nai giai đoạn II đang thiếu hụt. 

3. Biện pháp triển khai: 

- Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch KCN theo hướng tăng tỷ lệ đất thương phẩm, 

phù hợp với các quy định hiện hành trình các cơ quan có thẩm quyền của Tỉnh Đồng Nai để 

được sớm phê duyệt; 

- Xúc tiến quảng bá hình ảnh và giới thiệu các thế mạnh của khu công nghiệp để thu 

hút khách hàng bằng nhiều hình thức trên website, bảng quảng cáo, tham gia các đợt xúc tiến 

đầu tư khi có điều kiện và thông qua kênh giới thiệu của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại 

khu công nghiệp có mối quan hệ tốt với công ty nhiều năm qua; 

- Bám sát chính quyền địa phương các cấp để lập phương án cưỡng chế các hộ dân 

còn lại của giai đoạn I và đẩy mạnh tiến độ kiểm kê, áp giá bồi thường của giai đoạn II; 

- Khuyến khích thu hút đầu tư bằng “Quy chế hoa hồng môi giới”;  

- Linh hoạt trong việc xây dựng giá cho thuê trình Hội đồng Quản trị phê duyệt để thu 

hút đầu tư tạo nguồn đầu tư, giảm bớt áp lực vốn vay; 

- Tập trung cải tạo hệ thống XLNT nhằm vận hành xử lý ổn định; 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm và năng động của tập thể lãnh đạo từ Ban Tổng giám 

đốc điều hành đến các Trưởng, Phó phòng, và cán bộ - công nhân viên. Nắm bắt và chỉ đạo đề 

xuất kịp thời các ý tưởng, biện pháp… nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai nhanh, bảo đảm 

tiến độ, chất lượng kỹ thuật theo đúng trình tự quy định, dám làm dám chịu trách nhiệm, không 

đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; 

- Các mặt công tác quản lý và điều hành cần phát huy cũng như khắc phục trong năm 

2018 như sau: Tổ chức tốt các mặt hoạt động SXKD; đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng KCN, đồng thời thực hiện đúng các quy định về đầu tư và quản lý kỹ thuật chặt chẽ; 

theo dõi, kiểm tra việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong KCN. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường tại KCN theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, 

giám sát chất lượng môi trường đối với từng doanh nghiệp nói riêng và KCN nói chung; quản lý 

và vận hành tốt Trạm xử lý nước thải tập trung KCN, trạm bơm trung chuyển; quản lý các khoản 

chi phí một cách hợp lý, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ 

việc thanh quyết toán, đặc biệt là tiến độ thanh quyết toán các loại công trình. Thường xuyên rà 

soát các quy chế, quy định về công tác quản lý đã được ban hành để sửa đổi, bổ sung (nếu có) 

cho phù hợp với tình hình thực tế; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB-CNV; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong Công ty./. 
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