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Chương trình Đại hội 

CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
- Ngày 19 tháng  03 năm 2022 - Từ 08h00 đến 11h30 

Thời 
gian NỘI DUNG Thực hiện 

7:30 – 
8:50 

- Tiếp đón đại biểu; 
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và 
phát phiếu biếu quyết. 

Ban Tổ chức 
Ban Kiểm soát 

8:50 – 
9:00 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
- Báo cáo thủ tục xác nhận tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham 
dự Đại hội. 
- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Tổ 
Kiểm phiếu Đại hội. 

Ban Tổ chức 

9:00 – 
10:10 

- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; 
- Công bố Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội; 
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết; 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng 
hoạt động năm 2022; 
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022; 
- Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2021 và phương hướng 
2022; Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; 
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; các 
Tờ trình của HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 
kế hoạch PPLN 2022 và quyết toán thù lao HĐQT& BKS năm 
2021, dự trù thù lao năm 2022; 
- Tờ trình của HĐQT v/v đề nghị tăng vốn điều lệ. 
- Tờ trình của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 
- Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm TVBKS và Bầu lại 
TVBKS Nhiệm kỳ 2020-2025 

-Đoàn Chủ tịch 
-Ban Tổ chức 
-Đoàn Chủ tịch 
-HĐQT 

-Tổng giám đốc 
-Ban Kiểm soát 

-Kế toán trưởng 

-Tổng giám đốc 

10:10 - 
10:40 

Đại hội thảo luận 
Đoàn Chủ tịch 

Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận 

10:40 - 
11:00 

- Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề đã được Đại hội biểu 
quyết 
- Bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phổ biến quy chế bầu 
cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và công bố kết quả 

Ban Kiểm soát 

11:00 - Biểu quyết thông qua kết quả bầu lại TVBKS và ra mắt BKS Đoàn Chủ tịch 
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11:30 Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội Ban Thư ký 
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết 

Đoàn Chủ tịch 
Bế mạc Đại hội 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Đồng Nai, ngày ….  tháng  ….. năm 2022 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khu công nghiệp Hố Nai; 
Căn cứ Thông báo số …/TB-HONIZHĐQT ngày 25/02/2022 của Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Khu công nghiệp Hố Nai về việc triệu tập phiên 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hôi xây 
dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau: 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội 
1.  Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ. 
2.  Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai (HONIZ). 
Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội 
Cổ đông HONIZ có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 

2022 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (sau đây 
được gọi chung là cổ đông) và biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành 
 1.  Khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đạt ít nhất 51% tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết của HONIZ. 

2.  Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội. 
Điều 4. Trật tự của Đại hội 
1.  Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã. 

 2.  Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do ban tổ chức Đại hội quy 
định. 

3.  Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 
 4.  Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian 
diễn ra Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông 
 1.  Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ 
HONIZ và theo quy định của pháp luật. 

DỰ 
THẢO 
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2.  Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông phải mang theo chứng minh nhân 
dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất 
trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội. 

3.  Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền 
biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đaị hội. Chủ tịch đoàn không được dừng cuộc 
họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến 
hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

4.  Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng 
văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội và ý kiến đóng góp đó có giá trị như ý kiến 
phát biểu trực tiếp tại Đại hội. 

5.  Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. 
6.  Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một 

phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo 
tỷ lệ biểu quyết trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông nên hạn chế ra ngoài. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại 
hội 

1.  Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành 
lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm: 
 a)  Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; 

b)  Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền 
của cổ đông đến dự họp; 

c)  Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông; 
d)  Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. 

 2.  Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ 
đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm 
phiếu 

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử 
và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

1. Đoàn Chủ tịch: 
a)  Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
b)  Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các 
trường hợp sau đây: 

-   Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
-   Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho 

cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 
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2. Ban thư ký: 
a)  Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và 

những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại 
hội; 

b)  Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ 
tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông; 

c)  Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản và nghị quyết cuộc 
họp trước khi bế mạc Đại hội; 

d)  Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn. 
3. Ban kiểm phiếu: 
a)  Thông báo Thể lệ biểu quyết của Đại hội; 
b)  Hướng dẫn công khai cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung 

cần biểu quyết tại Đại hội; 
c)  Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu 

quyết của từng vấn đề. 
Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 
1.  Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay hoặc đăng 

ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ 
tịch. 

2.  Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu 
trước, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình 
họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

3.  Đoàn chủ tịch sắp xếp cho Cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp thắc mắc 
của Cổ đông. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 
Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả Cổ đông tham dự Đại hội đồng 

thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai và Ban tổ chức Đại hội 
kể từ thời điểm được Đại hội thông qua. 

Kính trình./. 

 BAN TỔ CHỨC 
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Đồng Nai, ngày  …  tháng  ….  năm  2022 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai; 

Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 
của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai được thực hiện theo những quy định sau: 

 1. Công việc tổ chức kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội được giao cho Ban 
kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề xuất và được ĐHĐCĐ 
chấp thuận. 

2. Công việc của Ban kiểm phiếu bao gồm: 

- Kiểm đếm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua; 

- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ; 

- Cùng Chủ tịch đoàn của Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết 
quả kiểm phiếu (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định. 

3. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số 
biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy 
quyền. 

4. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. 
Phiếu biểu quyết là tờ giấy A5 màu xanh, được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát 
cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại 
biểu và tổng số cổ phần biểu quyết. 

5. Thể lệ biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề nào đó trong nội 
dung Đại hội, các cổ đông được lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu 
quyết trong các trường hợp: a) Đồng ý; b) Không đồng ý và c) Không có ý kiến. Ban 
kiểm phiếu sẽ ghi lại ý kiến biểu quyết cho từng trường hợp trên và kết quả sẽ được 
ghi vào Biên bản kiểm phiếu đối với từng vấn đề đã được biểu quyết trong Đại hội. 

DỰ 
THẢO 
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Ghi chú: Ngoài những Phiếu biểu quyết cho các trường hợp a) Đồng ý và b) 
Không đồng ý thì các Phiếu biểu quyết còn lại sẽ thuộc về trường hợp c) Không có 
ý kiến, kể cả khi các cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết của mình. 

6. Các vấn đề tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại Đại hội, ngoại trừ các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan 
đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào 
bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi 
nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% 
trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ 
sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở 
lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

6. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội kể 
từ thời điểm Đại hội thông qua. 

Kính trình Đại hội./. 

 BAN TỔ CHỨC 
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
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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 
   
 Số:      /BC-HONIZHĐQT                       Đồng Nai, ngày    tháng    năm  2022 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 
 

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

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, quản trị của 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai trong năm 2021 và phương hướng 
hoạt động năm 2022 như sau: 

A.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025 
hiện tại gồm có 05 thành viên: 

1. Ông Huỳnh Đức Tấn  : Chủ tịch. 
2. Bà Dương Thị Kiều Anh : Phó chủ tịch. 
3. Ông Trần Mạnh   : Thành viên. 
4. Ông Thái Minh Quang  : Thành viên. 
5. Bà Nhâm Dương Trúc Quỳnh : Thành viên. 

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 
I. Tình hình chung 
Năm 2021, một năm vừa trãi qua với nhiều khó khăn, thách thức trước tác động của dịch 

bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến cả nước nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 
của các Nhà đầu tư tại KCN Hố Nai nói riêng và đời sống của toàn thể người lao động tại KCN 
Hố Nai. 

Công tác bồi thường đất và các thủ tục có liên quan về đất là khó khăn lớn nhất đối với 
Công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cũng như 
công tác thu hút nhà đầu tư. 

Chính vì vậy, năm 2021 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 2021 thông qua ngày 17/6/2021. 

II. Kết quả hoạt động quản trị công ty 
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 công tác điều hành Công ty theo hướng: Duy trì sự ổn định trong các 
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hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm các khoản chi phí, đồng thời sắp xếp bộ máy tổ chức 
của Công ty đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

2. Hoạt động đầu tư 
Năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều quyết định và chỉ đạo quan trọng trong 

việc đầu tư, góp vốn, cụ thể: 
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai với các Sở, ban ngành của 

tỉnh Đồng Nai trên phần diện tích đất đã được bồi thường để tạo quỹ đất thương phẩm và thu hút 
đầu tư. 

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án huy động nguồn vốn khác trong tình hình 
nguồn vốn vay ngân hàng đã hết hạn mức và chưa tăng vốn điều lệ được nhằm phục vụ công tác 
đầu tư các hạng mục đầu tư thiết yếu, cấp bách, nhất là vốn cho công tác bồi thường đất và hỗ trợ 
di dời cho các hộ dân. 

- Tiếp tục bám sát chính quyền địa phương các cấp để rà soát, hoàn thiện tính pháp lý 
về trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất giai đoạn I; song song 
đó tăng cường công tác tiếp xúc, trao đổi với các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận. Bám sát Trung 
tâm Phát triển Quỹ đất TP.Biên Hòa để sớm hoàn thiện thủ tục bồi thường thu hồi đất trên phần 
diện tích cần thiết phục vụ công tác san lấp mặt bằng ở giai đoạn II của KCN và 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 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: 
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2021, Đại hội đã thông qua việc sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 3 người 
tăng lên 5 người. 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức được 8 phiên họp để thông qua các Nghị 
quyết và Quyết định HĐQT. Các phiên họp của HĐQT 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. 

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, đã sát cánh cùng 
Ban điều hành nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực 
hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Tuy quá trình triển khai các mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch 2021 của Công ty đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được 
giao. 

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 BKS làm Trưởng BKS 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 theo dự trù chi phí thù lao do ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 phê duyệt. 

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 
1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 
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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 2021; 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. 

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022, như sau: 
ĐVT: Triệu đồng 

TT CHỈ TIÊU Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022 Tỷ lệ 

I SẢN XUẤT KINH DOANH 

1 Doanh thu 171.933 172.777 100,49% 

2 Lợi nhuận trước thuế 51.749 70.300 135,85% 

3 Lợi nhuận sau thuế 43.981 59.912 136,22% 

4 Nộp ngân sách nhà nước          56.724 47.328 83,44% 

5 Tỷ lệ chia cổ tức Bằng cổ phiếu 10%  

II ĐẦU TƯ 

Tổng vốn đầu tư       389.323          500.575  128,58% 

- Đầu tư xây dựng cơ bản       147.202          344.517  234,05% 

- Trả nợ vay tín dụng dài hạn       190.000          131.058  68,98% 

- Đầu tư khác         52.121            25.000  47,97% 

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 theo quy định tại tại Điều lệ công ty, trong năm 2022 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 sản xuất 

kinh doanh, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, 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 Ban Điều hành 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 GĐII. 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 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 sửa chửa cải tạo hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I. 
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- 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 Ban Điều hành xây dựng các kịch bản về nguồn vốn trong thực hiện 
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Trong đó, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo 
BĐH tiếp tục làm việc với tổ chức tín dụng để đặt vấn đề về món vay cho đầu tư trong năm 2022 
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./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- ĐHĐCĐ 2022; CHỦ TỊCH  
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 
 
 Huỳnh Đức Tấn 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 Số:      /BC-HONIZ Đồng Nai, ngày     tháng    năm  2022 

BÁO CÁO 
Về tình hình hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2021 - Kế hoạch 2022 

 
PHẦN A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 

Năm 2021, một năm vừa trãi qua với nhiều khó khăn, thách thức trước tác động của dịch 
bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến cả nước nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 
của các Nhà đầu tư tại KCN Hố Nai nói riêng và đời sống của toàn thể người lao động tại KCN 
Hố Nai. Nghiêm trọng hơn, trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ 4 tại khu vực 
Tp.HCM và Đông Nam bộ, nhiều Nhà đầu tư tại KCN Hố Nai bị ảnh hưởng nặng nề, có Nhà đầu 
tư phải tạm ngưng sản xuất trong thời gian ngắn do có người lao động bị nhiễm bệnh hoặc sản 
xuất 3 tại chỗ trong đó có công ty. 

Công tác bồi thường đất và các thủ tục có liên quan về đất là khó khăn lớn nhất đối với 
Công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cũng như 
công tác thu hút nhà đầu tư. 

Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo công ty đã duy trì được sự ổn định trong các mặt hoạt động 
SXKD, dự kiến những khó khăn để tổ chức quản lý và điều hành 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 2021 thông qua ngày 17/6/2021, cụ 
thể gồm những nội dung chính như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 

      ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện TỶ LỆ 

1 Tổng doanh thu, trong đó: 243.114 171.933 70,72% 
  - Kinh doanh cơ sở hạ tầng 67.305 61.839 91,88% 
  - Cung cấp nước sạch 17.867 20.084 112,41% 
  - Xử lý nước thải            7.442  8.470 113,81% 
  - Kinh doanh khác         146.200  73.349 50,17% 
  - Hoạt động tài chính             4.050  7.691 189,90% 
 - Thu nhập khác                250  501 200,00% 
2 Tổng chi phí 203.120 120.184 59,17% 
3 Lợi nhuận trước thuế 39.994 51.749 129,39% 
4 Lợi nhuận sau thuế 32.705 43.981 134,48% 
5 TSLN sau thuế/doanh thu 13,45% 25,58% 190,15% 
6 TSLN sau thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo 43,61% 58,64% 134,48% 
7 Nộp ngân sách Nhà nước           44.229           56.724  128,25% 
8 Lương bình quân (đồng/người/tháng)    11.285.000    11.256.000  99,74% 
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Trong năm 2021, các chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí không đạt kế hoạch do một 
số nguyên nhân sau: 

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 70,72% so với kế hoạch, chủ yếu là do thay đổi hình thức 
kinh doanh vườn cây cao su Xuân Lộc (từ hình thức tự khai thác, chế biến sang hình thức cho 
thuê hoạt động). Riêng, doanh thu cơ sở hạ tầng đạt 91,88% so với kế hoạch là do có 01 nhà đầu 
tư hoàn trả lại lô đất đã thuê và 01 nhà đầu ký thỏa thuận giữ đất trả lại đất. 

- Ngoài ra, trong năm phát sinh việc bán toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Cáp nhựa 
Vĩnh Khánh làm tăng doanh thu hoạt động tài chính là 1,28 tỷ đồng. 

- Chỉ tiêu tổng chi phí đạt 59,17% so với kế hoạch, chủ yếu do việc thay đổi hình thức 
kinh doanh vườn cây cao su Xuân Lộc, đồng thời do việc Công ty trả vốn vay trước hạn nên đã 
giảm đáng kể chi phí tài chính của hoạt động khai thác vườn cây cao su. 

Do tác động của chỉ tiêu tổng doanh thu và chỉ tiêu tổng chi phí, các chỉ tiêu lợi nhuận 
trước thuế và lợi nhuận sau thuế cùng vượt kế hoạch. 

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
Tổng vốn đầu tư XDCB thực hiện trong năm 2021 là 389,32 tỷ đồng, đạt 56,67% so với 

kế hoạch năm 2021 (686,99 tỷ đồng). Cụ thể: 
ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 
Tổng vốn đầu tư  686.996       389.323  56,67% 
Trong đó: 

1 Xây dựng cơ bản           444.875        147.202  33,09% 
2 Trả nợ vay ngân hàng           190.000       190.000  100,00% 
3 Đầu tư khác              52.121         52.121  100,00% 

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: 
Trong năm 2021, Công ty triển khai thi công các gói thầu xây dựng: tuyến đường giao 

thông và thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, hệ thống điện chiếu sáng trong KCN, Nhà 
máy XLNT tại giai đoạn II và cổng chào Khu công nghiệp, cải tạo đường trục chính và các hạng 
mục nhà căn tin, sân tennis tại khu dịch vụ của giai đoạn I. 

2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
a)  Phần diện tích còn lại của giai đoạn I KCN: KCN Hố Nai giai đoạn I còn vướng 

khoảng 13 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 14 hộ (từ năm 2003 đến nay) cố tình không chịu nhận tiền và bàn 
giao mặt bằng. Hiện Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại các hồ sơ pháp 
lý và trình tự để thực hiện cưỡng chế. 

b) 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 II khoảng 241 ha. Việc đầu tư KCN Hố Nai giai đoạn 
II được phân làm 02 đợt đầu tư: Đợt 1 - 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 - có diện tích 76 ha 
thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Công ty đã thực hiện đền bù và thu hồi đất được 
4,05 ha để xây dựng hạ tầng cho khu xử lý nước thải tập trung cho giai đoạn I). 
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 Tính đến 31/12/2021, lũy kế diện tích đã bồi thường, hỗ trợ của đợt 1 - giai đoạn II là 
147,86 ha, nhận bàn giao mặt bằng là 139,425 ha với tổng chi phí bồi thường là 510,805 tỷ đồng 
và được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê đất với diện tích là 102,2 ha. 

3. Đầu tư khác: 
Tình hình góp vốn liên doanh vào các Công ty và vốn đầu tư dự án tính đến 31/12/2021 

như sau: 
ĐVT: Triệu đồng 

Stt Tên công ty Số vốn 
đầu tư 

Vốn đầu 
tư năm 

2021 
Lũy kế 

Số vốn còn 
lại phải 
đầu tư 

1.  CTCP KCN Dầu Giây 9.000 - 9.000 - 

2.  CTCP Cao su Dầu Tiếng-Campuchia  9.000 - 9.000 - 

3.  
Dự án đầu tư chuyển nhượng vườn 
cây cao su để khai thác mủ cao su và 
thanh lý vườn cây cao su 

400.000 52.121 400.000 - 

CỘNG: 418.000 52.121 418.000  
- Công ty CP KCN Dầu Giây: Trong năm 2021 tạm ứng tiền cổ tức năm 2021 là 3,15 

tỷ đồng (kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là 50%). 
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia: sản lượng khai thác khoảng 1.400 tấn 

mủ cao su với doanh thu đạt 45,53 tỷ đồng, lợi nhuận (1,584) tỷ đồng và lỗ lũy kế đến cuối năm 
2021 là (11,589) tỷ đồng. 

4. Tình hình sử dụng nguồn vốn vay thực hiện đầu tư: 
- Vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

(BIDV Đồng Nai) để thực hiện Dự án KCN Hố Nai GĐII: lũy kế đến 31/12/2021, BIDV đã giải 
ngân cho Công ty là 359,027 tỷ đồng và trong năm 2021, Công ty đã trả nợ vay là 90 tỷ đồng, 
lũy kế đến 31/12/2021 đã trả nợ vay là 152 tỷ đồng. 

- Vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VpBank) để thực hiện dự án hợp 
tác góp vốn đầu tư và được hưởng quyền khai thác Vườn cây cao su: lũy kế đến 31/12/2021, 
VpBank đã giải ngân cho Công ty là 300 tỷ đồng và trong năm 2021, Công ty đã trả nợ vay là 
100 tỷ đồng, lũy kế đến 31/12/2021 đã trả nợ vay là 100 tỷ đồng. 

- Vay tại Quỹ Bảo vệ Môi trường để đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải KCN Hố 
Nai, công suất 7.000m3/ngày đêm: lũy kế đến 31/12/2021, Quỹ Bảo vệ Môi trrường đã giải ngân 
cho Công ty là 32,7 tỷ đồng. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 
1. Cổ đông: 
Tình hình cổ đông và vốn cổ phần tính đến thời điểm 05/11/2021: 
Danh mục Số cổ đông Số CP Tỷ lệ 
Tổng số cổ phần 74 7.500.000 100% 
- Cổ đông lớn (trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết) 5 5.917.420 78,90%  
- Cổ đông nắm giữ từ 1%-5% CP có quyền biểu quyết 5 1.112.200 14,83% 
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- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết 64 470.380 6,27% 
Trong đó: 
- Cổ đông là tổ chức 0 0 0,00% 
- Cổ đông cá nhân 74 7.500.000 100,00% 
Do cơ cấu số lượng cổ đông không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng được quy định 

tại Luật Chứng khoán, nên: ngày 03/12/2021 UBCKNN đã thông báo hủy tư cách công ty đại 
chúng đối với Công ty Cổ phần KCN Hố Nai kể tư ngày 05/11/2021; ngày 08/12/2021 Sở 
GDCK Hà Nội ra Quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN 
Hố Nai kể từ ngày 04/01/2022 và ngày 30/12/2021 Trung tâm LKCKVN ra thông báo hủy đăng 
ký chứng khoán đối với chứng khoán của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai kể từ ngày 14/01/2022. 

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 4 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, tiền thưởng 
và các chế độ về bảo hiểm xã hội 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 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 phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn 
đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo. 

- Công đoàn đã phối hợp cùng với Ban tổng giám đốc tổ chức tốt việc chăm lo đời 
sống cho CB-CNV. Trong năm 2021 kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Công ty 
phải làm việc theo phương án 3 tại chỗ, hơn 2/3 CNVLĐ phải làm việc online tại nhà hoặc tạm 
nghỉ với khoảng thời gian hơn 3 tháng và trong tình hình này HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám 
đốc trả đủ 100% tiền lương cho những CNVLĐ phải làm việc online tại nhà hoặc tạm nghỉ và 
trả 200% tiền lương cho những CNVLĐ làm việc 3 tại chỗ. 

 
PHẦN B. KẾ HOẠCH SXKD & ĐẦU TƯ NĂM 2022 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Công ty sẽ tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thu hồi đất, cho thuê đất, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch năm 
2022, các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2021 

Kế hoạch 
năm 2022 

Tỷ lệ (%) 
KH22/TH21 

I SẢN XUẤT KINH DOANH  
1 Tổng doanh thu 171.933 172.777 100,49% 
 - Kinh doanh cơ sở hạ tầng 61.839 81.670 132,07% 
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 - Cung cấp nước sạch 20.084 21.218 105,65% 
 - Xử lý nước thải 8.470             8.889  104,95% 

 - Kinh doanh khác (cho thuê vườn cây 
cao su) 73.349           52.500  71,58% 

 - Hoạt động tài chính 7.691             8.500  110,52% 
 - Thu nhập khác 501     
2 Tổng chi phí 120.184 102.478 85,27% 
3 Lợi nhuận trước thuế 51.749 70.300 135,85% 
4 Lợi nhuận sau thuế 43.981 59.912 136,22% 
5 TSLN sau thuế/doanh thu 25,58% 34,64%  
6 TSLN sau thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo 58,64% 79.88%  
7 Nộp ngân sách nhà nước          56.724  47.328 83,44% 
8 Lương bình quân (đồng/người/tháng)   11.256.000  11.966.000 106,31% 
II ĐẦU TƯ, trong đó:       389.322          500.575  128,58% 
1 XDCB       147.201          344.517  234,05% 
2 Trả nợ vay Ngân hàng       190.000          131.058  68,98% 
3 Đầu tư khác         52.121            25.000  47,97% 

2. Biện pháp thực hiện 

- 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, các hộ còn lại tại phường Long Bình và phường Phước Tân – thành phố Biên 
Hòa giai đoạn II và đẩy mạnh tiến độ công tác bồi thường phần diện tích đất còn lại của đợt 1 
(khoảng 10ha, trong đó 3 cơ sở Tôn giáo và 02 hộ dân) và diện tích đất đợt 2 tại xã Bắc Sơn của 
giai đoạn II; 

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư và xây dựng công trình; 
- 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; 
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính 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 
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 
2022 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 
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lượng môi trường đối với từng doanh nghiệp nói riêng và KCN nói chung; quản lý và vận hành 
tốt Nhà máy 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. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch năm 
2022 của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
- ĐHĐCĐ TN 2022; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
  
 Nguyễn Công Định 
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        CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI   
 
Số: 11/BC-HONIZ.BKS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
               Đồng Nai,  ngày      tháng 02 năm 2022  

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 
  Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai xin báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau: 
A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

  Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong 
việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, cụ thể như sau: 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch 
đầu tư – XDCB. 

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
năm 2021; phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo 
toàn và phát triển vốn.  

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép và lập báo 
cáo tài chính. 

- Kiểm tra công tác đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật KCN và các khoản đầu tư khác. 

- Kiểm tra các khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. 
- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc 

tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị Quyết ĐHĐCĐ; các nghị quyết của HĐQT; giám sát 
công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty.  

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty. 
- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm 

soát qua các quý.  
- Lập Báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 báo cáo 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 
 B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:  
 - HĐQT đã tổ chức các phiên họp HĐQT và đã ban hành các nghị quyết để 
định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các 
phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. 
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 - Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện các 
nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.  
 - Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo 
HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám 
đốc Công ty thông qua các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban 
Tổng giám đốc; xem xét các nghị quyết, quyết định của HĐQT; tiến hành kiểm tra 
định kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nghị 
quyết của HĐQT đối với hoạt động SXKD của Công ty. 
 II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021:  

1. Về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh:  
 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau: 

ĐVT: triệu đồng 
Số 
tt Chỉ tiêu Kế hoạch 

năm 2021 
Thực hiện 
năm 2021 

Tỷ lệ 
TH/KH 

1 Tổng doanh thu 243.114 171.933 70,72% 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 
  Trong đó: Kinh doanh CSHT 

238.814 
67.305 

163.741 
61.839 

68,56% 
91,88% 

 - Hoạt động tài chính 4.050 7.691 189,91% 
 - Thu nhập khác 250 501 200,00% 
2 Tổng chi phí 203.120 120.184 59,17% 
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 

  Trong đó: Kinh doanh CSHT  
154.468 
19.445 

69.661 
14.771 

45,10% 
75,96% 

 - Hoạt động tài chính 33.437 33.147 99,13% 
 - Chi phí khác  77  
 - Chi phí bán hàng 1.601 1.374 85,85% 
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.615 15.924 116,97% 
3 Lợi nhuận trước thuế 39.994 51.749 129,39% 
4 Thuế TNDN phải nộp 7.289 7.768 106,57% 
5 Lợi nhuận sau thuế 32.705 43.981 134,48% 
6 Số phải nộp ngân sách 44.229 56.724 128,25% 
7 Tỷ suất lợt nhuận sau thuế/VLĐ  43,61% 58,64%  
8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT 13,45% 25,58%  
9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.968 5.864  

- Các chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí năm 2021 không đạt kế hoạch do: 
Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 70,72% so với kế hoạch, chủ yếu là do thay đổi hình 

thức kinh doanh vườn cây cao su Xuân Lộc (từ hình thức tự khai thác, chế biến sang 
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hình thức cho thuê hoạt động). Riêng, doanh thu cơ sở hạ tầng đạt 91,88% so với kế 
hoạch là do có 02 nhà đầu tư hoàn trả lại lô đất đã thuê.  

Ngoài ra, trong năm phát sinh việc bán toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Cáp 
nhựa Vĩnh Khánh làm tăng doanh thu hoạt động tài chính là 1,28 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu tổng chi phí đạt 59,17% so với kế hoạch, chủ yếu do việc thay đổi hình 
thức kinh doanh vườn cây cao su Xuân Lộc, đồng thời do việc Công ty trả vốn vay 
trước hạn nên đã giảm đáng kể chi phí tài chính của hoạt động khai thác vườn cây cao 
su. 

 - Do tác động của chỉ tiêu tổng doanh thu và chỉ tiêu tổng chi phí, các chỉ tiêu lợi 
nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cùng vượt kế hoạch.  

2. Hoạt động đầu tư: 
ĐVT: triệu đồng 

Số 
tt Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 Tỷ lệ TH/KH 

Tổng vốn đầu tư 686.996 389.323 56,67% 
1 Đầu tư và XDCB 444.875 147.202 33,09% 
2 Trả nợ vay ngân hàng 190.000 190.000 100,00% 
3 Đầu tư khác 52.121 52.121 100,00% 

- Tổng vốn đầu tư phát sinh năm 2021 là 389.323 triệu đồng, đạt 56,67 % so với 
kế hoạch (686.996 triệu đồng). Trong đó, chỉ tiêu đầu tư XDCB là 147.202 triệu đồng, 
đạt 33,09% so với kế hoạch (444.875 triệu đồng), do những khó khăn sau: 

+ Công tác bồi thường tại xã Bắc Sơn - huyện Trảng Bom và phường Long 
Bình – TP. Biên Hòa với giá trị kế hoạch là 232 tỷ đồng chưa thực hiện được. 

+ Một số hạng mục XDCB giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chưa thực hiện hoặc thực 
hiện chưa hoàn thành so với kế hoạch.   

Ngoài ra, còn một số vấn đề tồn đọng của các năm trước đến nay chưa giải 
quyết được như việc bồi thường, thu hồi phần đất còn lại của giai đoạn 1 chưa thể thực 
hiện được do các hộ dân không chịu di dời để giao đất cho KCN.  
 Đến thời điểm 31/12/2021, lũy kế diện tích đã bồi thường, hỗ trợ của giai đoạn 
2 là 147,86 ha, nhận bàn giao mặt bằng là 139,43 ha với tổng giá trị đầu tư để thực 
hiện dự án KCN giai đoạn 2 là 863 tỷ đồng, trong đó tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ  
là 543 tỷ đồng và được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê đất với diện tích là 102,2 ha. 

3. Về thẩm định việc lập Báo cáo tài chính: 
- Năm 2021, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng quy định 

của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-
BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý 
có liên quan. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh 
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

- Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 (đã 
được kiểm toán) của Công ty. 
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Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của Bảng cân đối kế toán tại ngày 
31/12/2021:                                                                                                                   

 ĐVT: đồng 
Số 
tt Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số cuối kỳ Tỷ lệ 

CK/ĐK 

Tài sản 1.318.976.596.923 1.871.651.707.325 141,90% 

A Tài sản ngắn hạn 128.597.938.148 546.146.232.916 424,69% 
B Tài sản dài hạn 1.190.378.658.775 1.325.505.474.409 111,35% 

Nguồn vốn 1.318.976.596.923 1.871.651.707.325 141,90% 
C Nợ phải trả 1.120.937.188.453 1.637.131.625.811 146,05% 

I Nợ ngắn hạn, trong đó: 
Vay ngắn hạn 

331.174.679.586 
124.279.400.000 

189.294.435.197 
130.508.000.000 

57,16% 
105,01% 

II Nợ dài hạn, trong đó: 
+ Vay dài hạn 

789.762.508.867 
498.627.000.000 

1.447.837.190.614
309.219.000.000 

183,33% 
62,01% 

D - Vốn chủ sở hữu 198.039.408.470 234.520.081.514 118,42% 
 + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ tăng 1,18 lần so với đầu kỳ. 

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 2,89 lần. 
 4. Kết quả thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021: 
 - Công ty đã thực hiện trích thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 theo 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 

- Công ty đã hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 
điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

- Công ty chưa thực hiện việc chia cổ tức năm 2020. 
 - Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty chưa thực hiện trích lập các quỹ doanh 
nghiệp. 
 C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
năm 2021, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau: 

- Công ty có những biện pháp tích cực để triển khai kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022. 
 - Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ. 
 - Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. 
 - Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường phần diện tích còn lại của dự 
án KCN giai đoạn 2, thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN để thu 
hút đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN. 
 - Ngoài ra, Công ty cần phải đảm bảo hiệu quả của việc cho thuê hoạt động của 
vườn cây cao su.  
   - Cân đối nguồn vốn để vừa tiếp tục công tác đầu tư vừa đảm bảo việc trả nợ, 
trả lãi tiền vay ngân hàng đúng hạn. 
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D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022 CỦA 
BAN KIỂM SOÁT  
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 
2022, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. 

- Tăng cường công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.  
- Giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, 

hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.  
- Tích cực thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra các báo cáo hoạt động 

của HĐQT, Ban Điều hành để có các góp ý kịp thời, cần thiết. 
 - Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để nâng cao 
hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty. 
 - Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo chức năng và nhiệm vụ 
được giao. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát tình hình 
hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 
2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Trân trọng./.  
 TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- ĐHĐCĐ thường niên 2022; 
- Lưu: VT, BKS. 
 
 
 
 
  Đỗ Đông Phương 
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TTr. V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022  

BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

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

 
Số:    /TTr-HONIZBKS Đồng Nai, ngày     tháng     năm  2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 

 

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

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ 

đông về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ 
thể như sau: 

1. Chấp thuận chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2022: 

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; 
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. 
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một 

trong ba đơn vị kiểm toán trên. 
Trân trọng./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- ĐHĐCĐ thường niên 2022; 
- Lưu: VT, BKS. 
 
 
 
 
 Đỗ Đông Phương 
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TTr. PP lợi nhuận năm 2021 & KH 2022 Trang 1 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

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

Số:      /TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày       tháng     năm  2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 

& Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

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: 03/NQ-HONIZHĐQT ngày 22/2/2022 của Hội đồng quản 

trị CTCP KCN Hố Nai. 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông 

về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, 
cụ thể như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 
ĐVT: ngàn đồng 

Stt CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1 Doanh thu 171.932.543 

2 Chi phí 120.183.930 

3 Lợi nhuận trước thuế 51.748.614 

4 Lợi nhuận sau thuế 43.980.673 

5 Chia cổ tức Bằng cổ phiếu 

6 Thời điểm thực hiện: trong năm 2022 hoặc đầu năm 2023 

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 (làm tròn số)
ĐVT: ngàn đồng 

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

1 Doanh thu 172.777.000 

2 Chi phí 102.478.000 

3 Lợi nhuận trước thuế 70.300.000 

4 Lợi nhuận sau thuế 59.912.000 
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TTr. PP lợi nhuận năm 2021 & KH 2022 Trang 2 

7 Tỷ lệ chia cổ tức 10% 

8 Thời điểm chia cổ tức:  
- Đợt 1: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chia cổ tức đợt 1 
năm 2022 căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 do Ban điều hành trình. 
- Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định. 

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 
- Như trên; 
- Lưu: VT.

Huỳnh Đức Tấn 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

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

 
Số:     /TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày    tháng     năm  2022 

TỜ TRÌNH 
V/v Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2021 

& Dự trù tiền lương và thù lao HĐQT + BKS năm 2022 
 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Căn cứ Nghị quyết số: 67/NQ-HONIZ ngày 17/6/2021 của phiên họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021; 
Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HONIZHĐQT ngày 22/2/2022 của Hội đồng quản 

trị CTCP KCN Hố Nai. 
Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội về việc Quyết toán tiền 

lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Dự trù tiền lương và 
thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau: 

I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
KIỂM SOÁT NĂM 2021 

Stt Đơn vị/ Chức 
danh 

Số 
người 

Lương/ Thù 
lao (tháng) 

Số 
tháng Thành tiền GHI CHÚ 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1 Chủ tịch 1 25.000.000 12 300.000.000  
2 Phó chủ tịch 1 20.000.000 12 240.000.000  
3 Thành viên 1 15.000.000 12 180.000.000  
4 Thành viên 2 15.000.000 6 180.000.000  
5 Thư ký 1 2.000.000 12 24.000.000  

CỘNG (I): 924.000.000  
II BAN KIỂM SOÁT 
1 Trưởng ban 1   242.919.116 Chuyên trách (*) 
2 Kiểm soát viên 1 2.000.000 12 24.000.000  
3 Kiểm soát viên 1 2.000.000 10 20.000.000  

CỘNG (II): 286.919.116  
TỔNG CỘNG: 1.210.919.116  

Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười triệu, chín trăm mười chín ngàn, một trăm 
mười sáu đồng. 

Ghi chú: Dự trù tiền lương và thù lao HĐQT và BKS được thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 là: 1.212.000.000 đồng. 

II. DỰ TRÙ TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 
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TTr. Thù lao, tiền lương HĐQT&BKS năm 2021 & Dự trù năm 2022 Trang 2 

Stt Đơn vị/ Chức 
danh 

Số 
người 

Lương/ Thù 
lao (tháng) 

Số 
tháng Thành tiền GHI CHÚ 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1 Chủ tịch 1 25.000.000 12 300.000.000  
2 Phó chủ tịch 1 20.000.000 12 240.000.000  
3 Thành viên 3 15.000.000 12 540.000.000  
4 Thư ký 1 2.000.000 12 24.000.000  

CỘNG (I): 1.104.000.000  
II BAN KIỂM SOÁT 

Từ tháng 1 đến tháng 3 
1 Trưởng ban 1 15.300.000 3 45.900.000 Chuyên trách 
2 Kiểm soát viên 1 2.000.000 3 6.000.000  

Từ tháng 4 đến tháng 12 
1 Trưởng ban 1 3.000.000 9 27.000.000 Không chuyên trách 

2 Kiểm soát viên 2 2.000.000 9 36.000.000  
CỘNG (II): 114.900.000  

TỔNG CỘNG: 1.218.900.000  

Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười tám triệu, chín trăm ngàn đồng. 
Ghi chú:  
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương tương đương Trưởng 

phòng bậc 1 của Công ty cộng với tiền ăn giữa ca tương đương với CB-CNV công ty và 
được quyết toán cụ thể vào kỳ ĐHĐCĐ 2023. 

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 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 Huỳnh Đức Tấn 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

Số:     /TTr-HONIZHĐQT 

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

----------o0o---------- 
Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2022   

 
TỜ TRÌNH 

“Về việc Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng -  
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai” 

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

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai; 
- Căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2022 và 

các năm tiếp theo. 
 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý 
thông qua Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phần để tăng vốn 
điều lệ từ 75 tỷ đồng hiện hữu lên 300 tỷ đồng (theo phương án chi tiết đính kèm). 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
về thời điểm thực hiện và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của 
pháp luật. 

Trân trọng kính trình đại hội. 

 
 

 
Nơi nhận: 

− ĐHĐCĐTN 2022;  
− Lưu: VT; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Huỳnh Đức Tấn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 

-----oOo----- 

 
 

 

(BẢN DỰ THẢO) 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - NĂM 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
THÁNG 3/2022 



3 
 

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH BỔ SUNG 

- Đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, 
nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư. 

- Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn: vốn chủ sở hữu ngày 
31/12/2021 là 234.520.081.514 đồng. Hệ số Nợ phải trả/ Vốn CSH đã đạt 6,98 lần, ở 
mức rất cao, ảnh hưởng đến sự tự chủ tài chính trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn phát triển sắp tới của Công ty. 

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: 

1. Thông tin về cổ phiếu phát hành: 

 Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 

 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

 Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Thời 
điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở được sự chấp thuận của cơ 
quan có thẩm quyền. 

 Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không hạn chế 
chuyển nhượng. 

 Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau đợt huy động: 30.000.000 cổ phần. 

 Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau đợt huy động: 300.000.000.000 đồng. 

 Nguyên tắc xử lý số cổ phần nhỏ lẻ và xử lý số cổ phần không chào bán hết: số cổ 
phần nhỏ lẻ dưới 01 cổ phần và số cổ phần lẻ dưới 01 cổ phần không chào bán hết sẽ 
được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ 
đông hiện hữu, các cán bộ công nhân viên công ty và các nhà đầu tư khác có nhu cầu 
muốn mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp 
chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân 
viên Công ty), Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư 
dự kiến chào bán tiếp.  

2. Nguồn vốn phát hành: 

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: trích từ nguồn lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối (trong đó có cổ tức 2020 chưa được chia). Tổng nguồn vốn 
là: 95.946.230.000 đồng. (1) 

- Số lượng phát hành: 9.594.623 cổ phần. 
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- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm: 95.946.230.000 đồng. 

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. 

- Tỷ lệ tăng vốn thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 127,928306666667% 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,27928306666667 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng 
quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 1,27928 cổ phần phát 
hành thêm). 

- Nguồn vốn phát hành thêm để tăng vốn điều lệ: trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối. 

2.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: trích từ nguồn 
thặng dư vốn cổ phần. Tổng nguồn vốn là: 19.758.850.000 đồng. (2) 

- Số lượng phát hành: 1.975.885 cổ phần. 

- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm: 19.758.850.000 đồng. 

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. 

- Tỷ lệ tăng vốn thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 26,345133333333% 

- Nguồn vốn phát hành thêm để tăng vốn điều lệ: trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,26345133333333 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng 
quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 0,26345133333333 cổ 
phần phát hành thêm). 

2.3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: trích từ quỹ đầu tư 
phát triển. Tổng nguồn trích là: 43.814.990.000 đồng. (3) 

- Số lượng phát hành: 4.381.499 cổ phần. 

- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm: 43.814.990.000 đồng. 

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. 

- Tỷ lệ tăng vốn thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 58,4199866666667% 

- Nguồn vốn phát hành thêm để tăng vốn điều lệ: trích nguồn quỹ đầu tư phát triển.  

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,584199866666667 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được 
hưởng quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 
0,584199866666667 cổ phần phát hành thêm). 

Tóm lại: 

 (1)+ (2) + (3) = 159.520.070.000 đồng => tỷ lệ tăng thêm so với vốn điều lệ hiện 
hữu là 212,693426666667%. 
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 Như vậy, với 03 nguồn vốn phát hành nêu trên, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần 
hiện hữu sẽ được nhận thêm 2,12693426666667 cổ phần phát hành thêm. 

2.4. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: Tổng huy động là: 
65.479.930.000 đồng. 

- Số lượng phát hành: 6.547.993 cổ phần. 

- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm: 65.479.920.000 đồng. 

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt cổ đông để phân bổ quyền mua. 

- Tỷ lệ tăng vốn thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 87,30656% 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,8730656 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, 
cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hiện hữu được nhận quyền mua 0,8730656 cổ phiếu phát 
hành thêm). 

- Giá chào bán: do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần 

Thuyết minh về giá chào bán: 
 Giá trị sổ sách của cổ phần (BV) tại thời điểm 31/12/2021 là: 

Giá trị sổ sách 
của 01 CP 

= 
Nguồn vốn chủ sở hữu  

= 
234.520.081.514 

= 31.269 đồng 
 

Số cổ phần đang lưu hành 7.500.000 

 Giá trị sổ sách ước tính của cổ phần đến trước đợt phát hành này là: 

Giá trị sổ sách 
của 01 CP = 

Nguồn vốn chủ sở hữu  
= 

234.520.081.514 
= 10.000 đồng 

 

Số cổ phần đang lưu hành 23.452.007 

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách mua 
cổ phần có quyền chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần của mình cho người khác 
trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng 
lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận 
mức giá chuyển nhượng và tự thanh toán tiền nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho 
việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị. 

3. Phương án sử dụng vốn:  

- Nghiên cứu góp vốn, bổ sung vốn đầu tư hợp tác kinh doanh vào các dự án tiềm năng 
khác trong năm 2022 và các năm sau với một số đối tác như: Công ty CP Cao su 
Xuân Lộc, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su, Công ty CP Tam Thắng… 
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- Đảm bảo được việc nâng cao hơn nữa năng lực và tự chủ tài chính, cải thiện đáng kể 
các chỉ số tài chính. 

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quyết 
định đến tất cả vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn. Cụ thể: 

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, xây dựng, bổ sung, giải trình, hoàn 
chỉnh hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi các cơ quan nhà nước theo thẩm 
quyền. Trong trường hợp các cơ quan nhà nước yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho 
phù hợp thì Hội đồng quản trị được phép chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh cho phù 
hợp và phải công bố thông tin theo quy định (nếu có). 

- Chủ động lựa chọn ngày thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển 
khai việc phát hành cổ phiếu. 

- Chủ động thực hiện các thủ tục cho việc điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh theo 
tổng mức vốn điều lệ và số lượng cổ phần trên cơ sở thực tế phát hành cổ phiếu của 
đợt phát hành với các cơ quan thẩm quyền. 

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm và dự kiến 
phương án sử dụng vốn. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý thông qua. 

Trân trọng. 

 Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2022 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Huỳnh Đức Tấn 
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TTr. Điều lệ công ty  Trang 1  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

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

 
Số:  …../TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày     tháng     năm  2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua 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 đã được Đại hội thông qua. 

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội về việc thông qua các nội 
dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hiện hành như sau: 

1. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP KCN Hố Nai được xây dựng dựa trên 
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên 
quan. 

2. Điều lệ bao gồm 21 Chương và 58 Điều, trong đó quy định cụ thể về mục tiêu 
kinh doanh, vốn, cổ phần, cơ cấu tổ chức bộ máy; quy định về cổ đông, Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, … (đinh kèm bản dự thảo Điều lệ 
sửa đổi, bổ sung trên website của công ty tại địa chỉ:  http://honiz.vn/vi/dieu-le-cong-ty-
l13.html). 

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi bổ sung của Luật Doanh nghiệp và các 
văn bản pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công 
ty thực hiện các cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty theo quy định hiện hành, đảm 
bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên ĐHĐCĐ gần nhất. 

Trân trọng kính trình./. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH    
- ĐHĐCĐ thường niên 2022; 
- Lưu: VT. 
 
 
 

  Huỳnh Đức Tấn  

http://honiz.vn/vi/dieu-le-cong-ty-l13.html
http://honiz.vn/vi/dieu-le-cong-ty-l13.html
http://honiz.vn/vi/dieu-le-cong-ty-l13.html
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

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

 
Số: …../TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày     tháng     năm  2022 

TỜ TRÌNH 
V/v miễn nhiệm thành viên BKS và bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 

 

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. 
Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội thông qua việc miễn 

nhiệm thành viên BKS và bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau: 
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: 
Hiện tại, số lượng thành viên BKS là ba (03) thành viên, 01 thành viên đã đủ tuổi 

nghỉ hưu và điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục tham gia công việc của BKS, 02 thành 
viên được được HĐQT bổ nhiệm chức vụ quản lý. Cả 03 thành viên có đơn xin từ nhiệm, 
vì vậy HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ba 
(03) thành viên, gồm có:  

- Ông Đỗ Đông Phương; 
- Ông Nguyễn Công Định; 
- Ông Trương Quốc Khánh. 
2. Thông qua việc bầu lại 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: 
Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất danh sách và đã cung cấp thông tin cá 

nhân của các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu lại 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 
2020-2025, gồm có: 

Danh sách đề cử gồm có ba (03) ứng viên: 
- Ông Nguyễn Hữu Huy; 
- Ông Phan Thành Nhân; 
- Ông Bùi Nguyên Thái. 
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 thường niên 2022; 
- Lưu: VT. 
 
 

 Huỳnh Đức Tấn 









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

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai) 

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Huy 
2. Giới tính: Nam     Nữ     
3. Ngày sinh: 11-04-1990. 
4. Quốc tịch: Việt Nam. 
5. CMND/CCCD số: 113387678  ngày cấp: 12-12-2012  nơi cấp: CA. Hoà Bình. 
6. Địa chỉ thường trú: SN 06, TK 12, TT Lương Sơn, H. Lương Sơn, T. Hoà Bình. 
7. Số điện thoại liên lạc: 0976.45.4444. 
8. Trình độ văn hoá: 12/12. 
9. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tài chính kế toán. 
10. Quá trình công tác:  

Từ năm… 
đến năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

2017-2020 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu 
Petrolimex Nhân viên tài chính 

220-2022 Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hố 
Nai Phó phòng tài chính kế toán 

11. Số cổ phiếu năm giữ: Không 
12. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 

Người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phiếu đang 
năm giữ 

Tỷ lệ nắm giữ 

    

    

13. Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 
những thông tin đã khai. 
       Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2022.  
                                                                                                         
                                                                                                      

       
 

                                                                                                    
Nguyễn Hữu Huy 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

QUY CHẾ BẦU CỬ 
BẦU LẠI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần KCN Hố Nai, 
 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Hố Nai xây dựng Quy chế bầu cử bầu lại 
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như sau: 

Điều 1. Mục tiêu 
1. Đảm bảo đúng luật pháp Việt Nam. 
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ 

đông. 
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Việc bầu cử bầu lại thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) của Công ty cổ phần 

KCN Hố Nai (HONIZ) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
(ĐHĐCĐ) năm 2022 được thực hiện theo các quy định trong Quy chế này. 

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HONIZ hoặc 
những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ. 

Điều 3. Số lượng bầu lại và tiêu chuẩn TVBKS 
1. Số lượng bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 (ba) người. 
2. Tiêu chuẩn TVBKS: Ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải đáp ứng 

đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ công ty, cụ thể: 
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức 

vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
b) Người không phải là cổ đông thì phải tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực và 

kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành kinh doanh chủ yếu của 
HONIZ. 

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật 
và có ý thức chấp hành pháp luật. 

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm TVBKS  
1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên TVBKS. Số lượng ứng viên mà mỗi 
nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ 
sở hữu cổ phần của mỗi nhóm: 

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sỡ hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 

DỰ 
THẢO 
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b) Cổ đông, nhóm cổ đông sỡ hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sỡ hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sỡ hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên 

2. Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 
ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng viên còn lại do Chủ tọa hoặc các cổ đông 
khác đề cử. 

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu lại TVBKS  
1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm: 
a) Đơn ứng cử, Đơn đề cử hoặc HĐQT đề cử ứng viên bầu lại TVBKS; 
b) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 
c) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy 

quyền đề cử).  
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới HONIZ trước khi họp ĐHĐCĐ. 
Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử 
1. Việc bầu cử bầu lại TVBKS của HONIZ sẽ được thực hiện theo hình thức trực 

tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. 
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu lại của BKS do ĐHĐCĐ thông qua.Ví dụ: Cổ đông A sở 
hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu lại BKS nhiệm kỳ là 3 thành viên. Cổ đông A 
sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 3.000 phiếu cho 3 ứng viên TVBKS. 

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên 
hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng viên. 

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số 
phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu bổ 
sung).  

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử 
1. Ban Kiểm phiếu: 
a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ 

thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này; 
b)  Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên, gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên do Đại hội 

biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.  
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về 

việc kiểm phiếu và bầu cử. 
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:  
a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS; 
b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông; 
c) Phân phát và thu phiếu bầu cử; 
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d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; 
e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu 

trước Đại hội; 
f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; 
g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử 

cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định; 
h) Và các nhiệm vụ liên quan khác; 
i) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về 

việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. 
Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 
1. Phiếu bầu: 
a) Phiếu bầu do HONIZ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của HONIZ, có 

mã số đại biểu; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết; 
b) Cổ đông được phát 01 phiếu bầu lại TVBKS; 
c) Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu 

bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác. 
2. Cách ghi phiếu bầu: 
a) Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu 

bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 
b) Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu 

bầu. 
c)  Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả 

số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu trắng). 
d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng 

số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).  
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:  
a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành 

viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua; 
b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ 

đông đó (<= số cổ phần x với số thành viên được bầu); 
c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.  
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Phiếu không do Công ty cổ phần KCN Hố Nai phát hành và /hoặc không có dấu 

của Công ty cổ phần KCN Hố Nai. 
b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường 

hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới). 
c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên 

đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 
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d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số 
quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).  

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu 
1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc 

khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. 
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ 

đông. 
3.  Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm 

phiếu giám sát. 
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước 

khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu 
không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu. 

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử 
1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành 
viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết. 

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng của BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ 
được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các 
ứng viên đó không phải là cổ đông của HONIZ thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn. 

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 
2 trong số những ứng cử viên còn lại. 

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để 
khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của 
Chủ tọa Đại hội. 

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu 
1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. 
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  
a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; 
b) Thành phần Ban kiểm phiếu; 
c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu; 
d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số 

phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số 
biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử; 

e) Kết quả bầu cử; 
f) Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm phiếu.  
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội 

và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội. 
Điều 12. Quyền chất vấn 
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 Các cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ toạ 
Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và 
được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế 
 Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
của Công ty cổ phần KCN Hố Nai thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu lại TVBKS 
nhiệm kỳ 2020-2025. 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
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HƯỚNG DẪN BẦU LẠI THÀNH VIÊN BKS  
NHIỆM KỲ 2020-2025 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bầu lại thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 – 2025 của  CTCP KCN Hố Nai) 

  1. Loại phiếu bầu:  
- Phiếu màu vàng: Bầu lại thành viên Ban kiểm soát. 
2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu lại thành viên BKS vào thùng phiếu. 
3. Ghi phiếu bầu: 
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu lại của BKS.  
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết 

tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các 
ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.  
Ví dụ: Giả sử số lượng bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên, Đại hội 
đồng cổ đông biểu quyết danh sách ứng cử viên bầu lại TVBKS là 3 người. Quý cổ đông 
Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền 
biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 3) = 3.000 
phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 
Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên 
(tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu) 

STT HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU 
1 ỨNG VIÊN 1 1.000 
2 ỨNG VIÊN 2 1.000 
3 ỨNG VIÊN 3 1.000 

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU 3.000 
 

 Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Ví 
dụ: Dồn hết cho Ứng viên 3) 

STT HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU 
1 ỨNG VIÊN 1 0 
2 ỨNG VIÊN 2 0 
3 ỨNG VIÊN 3 3.000 

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU 3.000 

 

 

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho tất cả 3 ứng viên 
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STT HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU 

1 ỨNG VIÊN 1 2.000 

2 ỨNG VIÊN 2 500 

3 ỨNG VIÊN 3 500 

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU 3.000 
 

4. Phiếu bầu không hợp lệ  
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty cổ phần Khu công 

nghiệp Hố Nai.  
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người không thuộc danh sách ứng cử 

viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.  
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá 

tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy 
quyền). 

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử. 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 Số: …./NQ-HONIZ Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm  2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai; 
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 

KCN Hố Nai ngày 19/3/2022. 
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được 
kiểm toán. 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản 
như sau (số liệu được tính tròn): 

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021 
a) Hoạt động sản xuất kinh doanh: 
- Doanh thu : 171.932.543 ngàn đồng 
- Chi phí : 120.183.930 ngàn đồng 
- Lợi nhuận trước thuế :   51.748.614 ngàn đồng 
- Lợi nhuận sau thuế :   43.980.673 ngàn đồng 
b) Hoạt động đầu tư: 
- Tổng vốn đầu tư năm 2021 là  :   389,32 tỷ đồng, 
trong đó: 
+ Đầu tư xây dựng cơ bản :   147,20  tỷ đồng 
+ Trả nợ vay tín dụng :  190,00 tỷ đồng 
+ Đầu tư khác :   52,12 tỷ đồng 
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 
a) Hoạt động sản xuất kinh doanh: 
- Doanh thu : 172.777.000 ngàn đồng 
- Chi phí : 102.478.000 ngàn đồng 
- Lợi nhuận trước thuế :   70.300.000 ngàn đồng 
- Lợi nhuận sau thuế :   59.912.000 ngàn đồng 
b) Hoạt động đầu tư: 
- Tổng vốn đầu tư năm 2022 là  : 500,57 tỷ đồng, 
trong đó: 
+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 344,52 tỷ đồng 

DỰ 
THẢO 
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+ Trả nợ vay tín dụng : 131,05 tỷ đồng 
+ Đầu tư khác :  25,00 tỷ đồng 
Và Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch 

2022 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế. 
Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau: 
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 
- Lợi nhuận được phân phối : 43.980.673 ngàn đồng. 
- Chia cổ tức : trả cổ tức bằng cổ phiếu. 
- Thời điểm thực hiện: trong năm 2022 hoặc đầu năm 2023. 
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 59.912.000 ngàn đồng 
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 10% mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức 

được chia làm 2 đợt, như sau: 
+  Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả 

hoạt động SXKD năm 2022 do Ban điều hành báo cáo. 
+  Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định. 
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và 

phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, nhất trí thông qua Tờ trình v/v chọn đơn 
vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ 
chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và 
BKS năm 2021 với tổng chi phí là 1.210.919.116 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2022 của 
HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 1.218.900.000 đồng. 

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty 
theo Tờ trình số: 11/TTr-HONIZHĐQT ngày 08/03/2022. 

Và Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị về thời điểm thực hiện 
và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại trong 
phiên hợp ĐHĐCĐ gần nhất. 

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 
theo Tờ trình số: 12/TTr-HONIZHĐQT ngày 08/03/2022. 

Và trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi bổ sung của Luật Doanh nghiệp và các 
văn bản pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 
các cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty theo quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi 
của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên hợp ĐHĐCĐ gần nhất. 

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm TVBKS, gồm có: 
1. Ông Đỗ Đông Phương  - Trưởng BKS. 
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên BKS. 
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên BKS. 
Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua số lượng và danh sách bầu lại TVBKS 

nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có: 
1. Ông Nguyễn Hữu Huy. 
2. Ông Phan Thành Nhân.    
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3. Ông Bùi Nguyên Thái.   . 
Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 

2020-2025, gồm có: 
1. Ông Bùi Nguyên Thái  - Trưởng BKS. 
2. Ông Nguyễn Hữu Huy  - Thành viên BKS. 
3. Ông Phan Thành Nhân  - Thành viên BKS. 
Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 30, 

ngày … tháng 3 năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 
với tỷ lệ 100% đồng ý và có hiệu lực kể từ lúc 11 giờ 30, ngày … tháng 3 năm 2022./. 
 
 
Nơi nhận:  
- Cổ đông công ty; 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- Lưu: VT. 
  
 

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

CHỦ TỌA 
 
 
 

 
 

Huỳnh Đức Tấn 
 


