
ĐHĐCĐ bất thường năm 2020  HONIZ 

TTr. bổ sung Điều lệ cty   Trang 1 

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

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

 
Số: ……/TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày …. tháng  11  năm  2020 

TỜ TRÌNH 
V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HONIZHĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản 

trị CTCP KCN Hố Nai. 

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty, như sau: 

- Bổ sung mã ngành 0125 vào Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  
được bổ sung 

Mã ngành 

20 Trồng cây cao su: các hoạt động trồng cây cao su, lấy mủ 
và sơ chế mủ cao su khô 0125 

   Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên. 
Trân trọng./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- ĐHĐCĐ bất thường 2020; 
- Lưu: VT. 
 
 
 

 Huỳnh Đức Tấn 
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TTr. Phe duyệt phương án đầu tư cao su   Trang 1 

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

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

 
Số: ……/TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày …. tháng  11  năm  2020 

TỜ TRÌNH 
V/v Phương án hợp tác góp vốn đầu tư và được hưởng quyền khai thác Vườn cây cao su 

của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc  
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HONIZHĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản 

trị CTCP KCN Hố Nai. 

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương 
án hợp tác góp vốn đầu tư và được hưởng quyền khai thác Vườn cây cao su của Công ty 
Cổ phần Cao su Xuân Lộc với nội dung như sau: 

A. Mục tiêu và hình thức đầu tư: 
I. Mục tiêu: 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các năm qua đối với ngành đầu tư khai 

thác cao su là kém hiệu quả do giá cao su đã xuống đáy; Hiện nay giá cao su đang có dấu 
hiệu phục hồi, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đến nay chưa có dấu hiệu 
khả quan; Đồng thời, giá gỗ cây cao su hiện cũng xuống thấp cho thị trường tiêu thụ gỗ 
thấp, nguồn cung cấp gỗ cây cao su tăng do thanh lý vườn cây cao su lớn từ các dự án 
KCN, Khu DC, đầu tư hạ tầng địa phương (đường cao tốc, sân bay, Khu TĐC,…); Do đó 
giá trị vườn cây cao su được thị trường định giá thấp, là cơ hội để đầu tư. 

Dự án trồng, khai thác mủ gỗ cao su thời gian KTCB kéo dài từ 6-7 năm mới bắt 
đầu khai thác để phát sinh nguồn thu, nên việc tìm kiếm các dự án do các Công ty đã đầu 
tư đang thiếu nguồn lực đầu tư kinh doanh để sang nhượng lại quyền khai thác là giải 
pháp đầu tư tài chính hợp lý và hiệu quả. 

II. Hình thức đầu tư: 
Hợp tác góp vốn đầu tư và được quyền khai thác mủ cao su, thanh lý vườn cây của 

Tổ chức, cá nhân sở hữu dự án cao su đang trong thời gian khai thác trong thời hạn cố 
định. 

1. Bên góp vốn: Thỏa thuận giá trị góp vốn để tiếp tục đầu tư, khai thác, hưởng 
toàn bộ lợi ích từ hoạt động kinh doanh khai thác tài sản trên đất. Hoàn trả lại diện tích dự 
án khi hết hạn hợp đồng góp vốn. 

2. Bên nhận góp vốn: 
- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU XUÂN LỘC. 
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TTr. Phe duyệt phương án đầu tư cao su   Trang 2 

- Dự án: Trồng, khai thác, chế biến mủ cao su Xuân Lộc   
- Dự án đã đầu tư từ năm 2006 (trồng mới) và đưa vào khai thác vườn cây đầu 

tiên năm 2013; 
- Diện tích đất và địa điểm dự án: tổng diện tích đất là 4.000 ha, trong đó có 

3.008 ha đất trồng cây cao su đang khai thác có địa giới hành chính nằm trên 03 tỉnh 
thành (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. 

- Ngoài ra Dự án còn có các tài sản quản lý khác: cơ sở hạ tầng, máy móc thiết 
bị phục vụ quản lý khai thác (láng công nhân, văn phòng đội, đường lô, xe vận 
chuyển,…). 

B. Đánh giá vườn cây dự án: 
1. Thực trạng tài sản: 
a. Vườn cây cao su kinh doanh 

TT Vườn cây  
 Giá trị sổ sách (tr.đồng)  

 Nguyên giá   Khấu hao lũy kế 
hết 31/12/2020  

 Giá trị còn lại 
đến 31/12/2020  

1 2 4 5 6=4-5 
  Vườn cây 798.921 139.558 659.363 

b. Vườn cây cao su KTCB kéo dài: 358.663 tr.đồng. 
2. Tài sản phục vụ kinh doanh khai thác: 

TT Tên loại tài sản 
 Giá trị sổ sách (tr.đồng) 

 Nguyên giá   Khấu hao lũy kế 
đến 31/12/2020 

 Giá trị còn lại 
31/12/2020  

 Nhà cửa, vật kiến trúc, 
Xe, máy và thiết bị 13.863 7.062 6.801 

3. Giá trị đầu tư: 
- Giá trị đầu tư: 1.171.417 tr.đồng. 
- Giá trị đầu tư còn lại: 1.024.827 tr.đồng. 
- Giá trị bình quân 01 ha cao su: 257,6 tr.đồng/ha. 
4. Sản lượng vườn cây từ năm 2016 – 2020: 

TT Sản lượng khai thác Đvt Sản lượng 

  - Năm 2016 Tấn    3.675 
  - Năm 2017 Tấn 4.119 
  - Năm 2018 Tấn 4.570 
  - Năm 2019 Tấn 3.400 
  - Năm 2020 (Kế hoạch) Tấn 3.400 
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TTr. Phe duyệt phương án đầu tư cao su   Trang 3 

Trong những năm gần đây do một số khó khăn về tài chính nên việc chăm sóc 
vườn cây chưa đứng qui trình kỹ thuật cũng như việc thiếu hụt lao động nên sản lượng 
khai thác mủ giảm dần. 

C. Sự cần thiết để đầu tư 
- Do Bên nhận góp vốn đầu tư đang cần vốn để  thanh toán các khoản nợ vay, lãi 

vay ngân hàng và Bên góp vốn thỏa thuận được giá trị vốn góp sẽ được quyền hưởng lợi 
từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Dự án (khai thác mủ cao su, thanh lý vườn 
cây…). 

- Nếu Bên góp vốn thỏa thuận được với Bên nhận góp vốn có giá trị khoảng 420 
tỷ đồng (suất đầu tư khoảng 140 tr.đồng/ha) và giá bán mủ cao su có giá khoảng 35 đến 
40 tr.đồng/tấn thì Phương án hợp tác góp vốn đầu tư và được hưởng quyền khai thác 
Vườn cây cao su là có hiệu quả.  

   Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên. 
Trân trọng./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- ĐHĐCĐ bất thường 2020; 
- Lưu: VT. 

  

 Huỳnh Đức Tấn 
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TTr. Chấp thuận Hợp đồng   Trang 1 

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

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

 
Số: ……/TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày ….. tháng  11  năm  2020 

TỜ TRÌNH 
V/v Phê duyệt Hợp đồng và giao dịch (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản) giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13. 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HONIZHĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản 

trị CTCP KCN Hố Nai. 

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc 
Phê duyệt Hợp đồng và giao dịch (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản) 
giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 với nội dung như sau: 

- Chấp thuận cho Công ty ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc về 
việc Hợp tác khai thác Vườn cây với Dự thảo hợp đồng đính kèm tờ trình này. 

   Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên và do cổ 
đông Huỳnh Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT và cổ đông Dương Thị Kiều Anh – Thành viên 
HĐQT là hai cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc nên nội dung này cổ 
đông Huỳnh Đức Tấn và Dương Thị Kiều Anh không có quyền biểu quyết. 

Trân trọng./. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- ĐHĐCĐ bất thường 2020; 
- Lưu: VT. 
 
 
 

 Huỳnh Đức Tấn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

---------o0o-------- 

  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC VƯỜN CÂY 
 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 15 của Quốc Hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên. 
 Hôm nay, ngày       tháng 11 năm 2020, các bên giao kết Hợp đồng gồm có: 

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU XUÂN LỘC  
- Đại diện  : Ông NGUYỄN NGỌC ĐỨC Chức vụ: Tổng giám đốc 
- Địa chỉ  : 267 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. 
- Điện thoại  : 028 3933 3025     Fax: 028 3933 3026  
- Mã số thuế  : 0 3 1 3 7 7 0 2 1 5 
- Tài khoản : 100 430 266 tại Ngân hàng VPBank – CN TP. Hồ Chí Minh. 
(Sau đây gọi tắt là Bên A) 

II. CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
- Đại diện   : Ông  THÁI MINH QUANG - Chức vụ : Tổng Giám Đốc 
- Địa chỉ  : Lô IX-2 khu công nghiệp Hố Nai xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai   
- Điện thoại   : 02513671039   -             Fax  : 02513671040 
- Mã số thuế  : 3 6 0 0 5 0 5 3 3 6 
- Số tài khoản  : VND : 670-10-00-069313-0 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Đồng Nai 
(sau đây gọi tắt là “Bên B”) 
 
Điều 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP TÁC 
1.1. Theo Hợp đồng này, Bên A và Bên B đồng ý cùng nhau khai thác toàn bộ các quyền và 
lợi ích liên quan đến Dự án. Chi tiết như sau: 

a/ Diện tích đất của Dự án:   ……….ha, trong đó: 
Diện tích đất canh tác:    ………..ha 
Đườn giao thông:        …….ha 
Diện tích khác (ao, hồ, đồi núi):        ……..ha 

DỰ 
THẢO 
HỢP 

 

http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/596/bo-luat-dan-su-so-33-2005-qh11-cua-quoc-hoi.aspx
http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/4183/luat-doanh-nghiep-so-68-2014-qh13-cua-quoc-hoi.aspx
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b/ Toàn bộ tài sản trên đất nằm trong phạm vi …….. ha đất nêu trên và trang 
thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, khai thác cao su. 

1.2 Việc hợp tác này không làm hình thành nên một pháp nhân mới, hai bên cùng quản lý kinh 
doanh theo thỏa thuận giữa hai Bên.  
Điều 2. Nội dung Hợp tác 
2.1. Bên A nhận vốn đầu tư từ Bên B để thanh toán các khoản nợ vay, lãi vay ngân hàng 
và/hoặc Công ty mua bán nợ (Số vốn đầu tư, tiến độ chuyển vốn đầu tư, mở tài khoản phong 
tỏa … cụ thể sẻ được xác định sau khi Hai Bên cùng đàm phán với ngân hàng và/hoặc Công 
ty mua bán nợ) và Bên B được quyền hưởng lợi từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Dự 
án (khai thác mủ cao su, thanh lý vườn cây…) . 
2.2. Bên B được quyền cử Đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban 
Tổng giám đốc Bên B để hỗ trợ Bên B tổ chức lại hoạt động khai thác vườn cây của Dự án có 
hiệu quả hơn.      
ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 
3.1. Quyền của Bên A: 

a. Được nhận khoản vốn đầu tư từ Bên A đã nêu tại Điều 2 Khoản 2.1. 
3.2. Trách nhiệm của Bên A: 
 a. Chịu trách nhiệm tổ chức cho Bên B kiểm kê thực địa các tài sản thuộc Dự án và 
cung cấp hồ sơ liên quan đến việc trồng, chăm sóc, khai thác vườn cây cao su. 
 b. Chịu trách nhiệm bàn giao các loại trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc, khai thác, 
vận chuyển mủ cao su.   
 c. Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ toàn bộ diện tích, mục đích sử dụng đất theo nội 
dung Hợp đồng liên doanh liên kết trước đây. 
 b. Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng liên doanh liên kết trước 
đây. 
 c. Chịu trách tuần tra, bảo vệ toàn bộ tài sản trong phạm vi đất của Dự án.  
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
4.1. Quyền của Bên B: 
 a. Được hưởng toán bộ lợi ích phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dự 
án (khai thác mủ cao su, thanh lý vườn cây…). 
 b. Được sự dụng toàn bộ trang thiết bị phục vụ chăm sóc, khai thác, vận chuyển mủ 
cao su. 
 c. Bên B được quyền cử Đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị và/hoặc 
Ban Tổng giám đốc Bên B 
4.2. Trách nhiệm của Bên B. 
 a. Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ về Vốn để Bên A thanh toán cho ngân hàng 
và/hoặc Công ty mua bán nợ. 
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b. Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ chi phí khai khác trên phần diện tích cao 
su giao cho Bên B tổ chức khai thác. 
 b. Không được xây dựng, không để hình thành khu gia cư hoặc bất kỳ công trình nào 
khác trên diện tích đất hợp tác khai thác. 
ĐIỀU 5. THỜI HẠN HỢP TÁC 
 Trong thời hạn của hợp đồng liên doanh liên kết trước đây. 
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

6.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; 
 6.2. Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác, nếu xảy ra tranh chấp thì hai bên 
sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lợi ích kinh tế của nhau.  
ĐIỀU 7. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau: 
 7.1. Bên B vi phạm nội dung nêu tại Khoản 2.1, Điều 2 của Hợp đồng này. 
 7.2. Hợp đồng liên doanh liên kết trước đây hết hiệu lực.  
 7.3. Trường hợp bất khả kháng, các tình huống cấp thiết về an ninh quốc phòng. 

7.4. Hợp đồng nay được lập thành 08 (tám) bản, mỗi bên giữ 04 bản. Các bản có giá trị 
pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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