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NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 

Ngày 27 tháng 06 năm 2019 

7:30 – 8:00  Đón khách, đăng ký cổ đông 

8:00 – 8:20 

(Nghi thức) 

Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu 

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội 

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội 

Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội 

8:20 – 11:00 

(Nội dung) 

 

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018  

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2019 

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 

Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019  

Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến năm 2019  

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019  

Tờ trình thay đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty 

Nội dung khác 

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 

HĐQT, BKS 

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 

ĐH giải lao - (Tổ bầu cử thực hiện kiểm phiếu) 

Đại hội thảo luận 

Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 

Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết 

Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 

11:00 – 11:15 Bế mạc Đại hội 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP 

NAM TÂN UYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2016. 

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) như sau: 

Điều 1: Những quy định chung 

1. Quy chế làm việc của Đại hội sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Công 

ty). 

2. Quy chế này Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại 

Quy chế này bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết để đáp 

ứng quyền lợi của các cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của công ty. 

Điều 2: Tiến hành đại hội 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt 

ngày 06/05/2019. 

2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các 

vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các 

vấn đề đã thông qua. 

Điều 3: Đoàn chủ tịch 

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Công ty  làm Chủ tọa (được đề xuất và biểu quyết tại Đại hội). 

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định 

theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội 

đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. 

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại 

hội thông qua. 

- Đề cử Tổ Thư ký, Tổ bầu cử và kiểm phiếu . 

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận. 



- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

- Trả lời những vấn đề phù hợp theo chương trình do Đại hội yêu cầu. 

- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết 

Đại hội. 

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 08 thành viên do Hội đồng quản 

trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm: 

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định 

tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền 

dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội và 

chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội 

chính thức được tiến hành và trước khi tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và 

thành viên Ban kiểm soát. 

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại 

hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa 

và Tổ thư ký; 

Điều 5: Tổ thư ký 

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ thư ký gồm 02 thành viên (Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết thông qua tại Đại hội). 

2. Tổ thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao 

gồm: 

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội. 

b) Soạn thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được 

thông qua tại Đại hội. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

c) Tiếp nhận phiếu góp ý kiến của cổ đông. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ 

đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày 

chốt danh sách cổ đông (ngày 06/05/2019) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải xuất trình 

giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (trường 

họp được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp) và Thư mời tham dự cho Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số 

cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ 

đông. 



- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không được nghe điện thoại 

trong hội trường, chuyển điện thoại sang chế độ rung. 

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người 

khác tham dự Đại hội. 

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng việc sử dụng 

và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa 

được Chủ tọa cho phép để tránh sự sai lệch thông tin. 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế 

này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có biện pháp xử lý theo điểm b, 

khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia 

và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và 

biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội 

dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng 

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội 

1. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ tay, 

chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Tài liệu họp Đại hội đã được đăng 

tải trên website của công ty (www.namtanuyen.com.vn). Vì vậy, để Đại hội được tổ 

chức tốt và chu đáo, đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến để 

đóng góp trước khi phát biểu. Mỗi cổ đông nên phát biểu góp ý tất các nội dung một 

lần, thời gian phát biểu không quá 3 phút, nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung 

vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chưong trình 

cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không 

phát biểu lại để tránh trùng lắp, cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung 

vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Tổ thư ký.  

2. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và có liên quan đến các 

nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không 

trả lời trực tiếp hay giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, hay đã 

được quy định trong pháp luật hoặc nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi 

tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông. 

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung 

đại hội sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website 

của công ty. 

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được 

trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty. 

Điều 8: Biểu quyết tại đại hội 

1. Nguyên tắc biểu quyết: 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số 

http://www.namtanuyen.com.vn/


cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 

một đơn vị biểu quyết; 

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện 

được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và 

có đóng dấu của Công ty. 

2. Thể lệ biểu quyết 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng 

phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu. 

- Quy định biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết: Việc thông qua biểu 

quyết các nội dung trên được Chủ tọa hướng dẫn tiến hành giơ Phiếu biểu quyết: Tán 

thành, Không tán thành, Không có ý kiến. 

- Các nội dung thông qua Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: 

+ Chương trình Đại hội; 

+ Số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội; 

+ Số lượng và nhân sự Tổ bầu cử và Kiểm phiếu; 

+ Quy chế làm việc của Đại hội; 

+ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt 

động năm 2019; 

+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019; 

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2019; 

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 

+ Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; 

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 

+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

+ Và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. 

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: 

a) Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 

51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. 

b) Riêng các nội dung chỉ được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ 

phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội gồm: 



- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên 

bản Đại hội.  

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua 

bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội. 

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương 

trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của tất cả các cố đông và đại diện cố đông dự họp chấp thuận. 

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 2 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành 

trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất. 

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại 

diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công 

ty quy định. 

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 

của điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc 

họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường họp này, cuộc họp của Đại hội đồng 

cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp. 

Điều 11: Điều khoản thi hành 

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khu 

công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2019 gồm có 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay 

sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp 

luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH  

 (Đã ký) 
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QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2016-2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 

tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016. 

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho 

việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban 

Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Công ty) nhiệm 

kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ); 

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được 

chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 06/5/2019 và người đại diện theo ủy quyền 

hợp lệ. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông 

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 

một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên 

BKS, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử. 

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội. 

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn 

của Tổ bầu cử và kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch. 

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục 

đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. 

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần 

ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời 

điểm nhận phiếu. 

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ 

phiếu tại Đại hội. 



Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, 

BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2021 

 

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT 

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên (do 02 thành viên 

Hội đồng quản trị từ nhiệm).    

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ 

Công ty và Quy chế này, cụ thể: 

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật 

liên quan; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời 

là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác. 

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên vào BKS 

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung là là 02 Kiểm soát viên (do 02 thành 

viên Ban kiểm soát từ nhiệm). 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty và Quy chế này, cụ thể như sau: 

-  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc và người quản lý khác; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của công ty; 

- Ứng cử viên BKS không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm 2016, 

2017, 2018. 

- Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại Công ty. 

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gộp số quyền biểu 



quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và Kiểm soát viên. 

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên 

do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông nắm giữ: 

 + Từ 8% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS; 

 + Từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất 6 tháng  được đề cử hai (02) ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS; 

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT, BKS 

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm: 

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT hoặc BKS; 

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh; 

c. Bản sao hợp lệ: CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú 

dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch; 

d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền). 

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 20/6/2019 (Theo khoản 

4 điều 17 Điều lệ Công ty là đề xuất của cổ đông phải được làm bằng văn bản và phải 

được gửi cho Công ty ít nhất là bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ) 

theo địa chỉ sau: 

- Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 

- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương; 

- Điện thoại : (84.0274) 3.652326  

- Fax  : (84.0274) 3.652325 

- E-mail : namtanuyen@vnn.vn 

3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự 

trước khi Đại hội bắt đầu. 

Chương III 

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên 

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của 

các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu vào thành viên HĐQT và BKS. 

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử 

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức 

trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. 

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần 

mailto:namtanuyen@vnn.vn


sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty. 

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao 

gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được 

bầu của HĐQT hoặc BKS. 

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên 

hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên. 

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá 

tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó. 

Điều 9. Tổ chức và giám sát bầu cử 

1. Tổ bầu cử và kiểm phiếu: 

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Tổ bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho 

ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này; 

b. Tổ bầu cử và kiểm phiếu gồm 01 Tổ trưởng và các thành viên khác do ĐHĐCĐ 

biểu quyết thông qua; 

c. Thành viên Tổ bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề 

cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS hoặc người có liên quan theo quy định tại 

Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng 

cử vào HĐQT, BKS. 

2. Tổ bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông 

tin về việc kiểm phiếu và bầu cử 

3. Tổ bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

a) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, 

BKS, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; 

b) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại 

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; 

c) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; 

d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn 

chủ tịch và thư ký; 

e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên 

HĐQT, BKS trước Đại hội. 

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

1. Phiếu bầu 

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty; 

tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết. 

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên 

HĐQT và phiếu bầu bổ sung thành viên BKS (sở hữu và được ủy quyền). 

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 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 Tổ bầu 



cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác. 

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau: 

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành 

viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua; 

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu 

quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu); 

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này. 

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty. 

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp 

viết sai phải đổi lại phiếu mới); 

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 

thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu 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); 

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. 

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu. 

2.Cách ghi phiếu bầu 

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng 

ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. 

b. Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa 

chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) 

vào cột “Số phiêu biểu quyết” trong Phiếu bầu. 

c. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số 

quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. 

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Tổ bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác. 

Điều 11. 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. Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của 

các cổ đông. 

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử và 

kiểm phiếu giám sát. 

4. Việc kiểm phiếu phải được Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ 

phiếu kết thúc; Tổ bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu 

bầu. 

 



Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử. 

-  Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu 

quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất 

cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết. 

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho 

thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn. 

- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành 

bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. 

- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết 

bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại 

hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn chủ tịch. 

Điêu 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu. 

- Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố 

kết quả bầu cử. 

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận 

vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

-  Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu 

bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Nam Tân Uyên để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành 

viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. 

Điều 14: Hiệu lực 

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công 

ty tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ 

sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 của Công ty. 

- Quy chế này gồm 03 chương, 14 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ 

đông để biểu quyết thông qua. 

 

 TM. CTCP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 

                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              (đã ký) 

  

  

                TRẦN CÔNG KHA 

BÁO CÁ HĐQT 
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CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày   27   tháng   6   năm 2019 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, 

công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên trong 

năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau: 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm k  

2016-2021 gồm 05 thành viên: 

1. Ông Trần Công Kha : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Ông Trương Văn Quanh : Ủy viên Hội đồng quản trị 

3. Ông Đỗ Hữu Phước : Ủy viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Nguyễn Minh Hùng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc 

5. Ông Hu nh Kim Nhựt : Ủy viên Hội đồng quản trị 

(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 04/05/2017 đã thống nhất miễn 

nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Hu nh Trung Trực và bầu bổ sung ông 

Trần Công Kha vào HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm k  2016-2021). 

Ngày 01/11/2018, Ông Nguyễn Minh Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị đã có 

đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn (kể từ ngày 

30/11/2018), Hội đồng quản trị đã có phiên họp ngày 24/12/2018 và quyết nghị thông 

qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Hùng, trình Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận theo quy định. 

II.  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:  

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ 

đạo chặt chẽ các hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, 

chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của 

Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định  

-. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 01 k  Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, 01 k  đại hội cổ đông bất thường (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản), 16 cuộc họp HĐQT để giải quyết các công việc thuộc thẩm 

quyền. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống 

nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải 

quyết kịp thời các vấn đề cần xử lý của Công ty. 

DỰ THẢO 
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- HĐQT cũng đã tích cực chỉ đạo, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 

điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2018 hết sức phấn khởi cho Công ty, cụ thể như sau: các chỉ tiêu 

 XKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, t  lệ cho thuê lại đất đạt 115,25% 

kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 128,52% kế hoạch, t  suất lợi nhuận/VĐL đạt 

293,56 % và dự kiến chia cổ tức 200%/VĐL. 

- Cũng trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã có 31 Quyết định để điều hành 

hoạt động  XKD của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị 

ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng Quản 

trị và phù hợp Điều lệ Công ty. 

* Nhận xét – đánh giá: 

Trong năm vừa qua, có thể nói HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Những thành tích được ghi nhận là hiệu quả rất tích cực trong hoạt động 

 XKD, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết và ổn định bộ máy tổ chức, đạt t  lệ chia cổ 

tức năm ở mức cao và đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty yên tâm công 

tác. 

Tập thể Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, tổ chức tham gia họp đầy đủ, nghiêm 

t c, có phương pháp làm việc dân chủ, luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ 

trương, nghị quyết; đồng thời phối hợp tốt với bộ máy điều hành để giải quyết công 

việc một cách hiệu quả nhất.   

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT TRONG NĂM 2019: 

Năm 2019 dự báo sẽ có nhiều cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức 

đối với hoạt động  XKD của Công ty nói chung và tình hình đầu tư dự án KCN Nam 

Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 và dự án Khu dân cư nói riêng. Với tinh thần đó, 

HĐQT đặt ra các mục tiêu và giải pháp hoạt động cho năm 2019 như sau: 

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông năm 2019 đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả 

cao cho Công ty. 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình 

duyệt liên quan đến dự án đầu tư KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, đồng 

thời chỉ đạo Ban điều hành tập trung nguồn lực cho các bước đầu tư nhằm đưa vào 

hoạt động trong thời gian sớm nhất để thu h t đầu tư.  

- Trên cơ sở hiệu quả của quá trình triển khai thực hiện khu dân cư tại phường 

Khánh Bình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tích cực, chủ động và linh hoạt trong 

công tác triển khai đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Uyên theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh. 

- Quản trị và phối hợp tốt với Ban điều hành nhằm tổ chức công tác sản xuất 

kinh doanh theo đ ng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Kịp thời đề ra các chủ trương, định hướng phù hợp để Ban điều hành thực hiện tốt 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức triển khai thực hiện đầu tư các dự án 
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của Công ty theo hướng hiệu quả nhất. Đồng thời, HĐQT luôn luôn chỉ đạo Ban điều 

hành quan tâm và có các giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, 

môi trường, PCCC theo quy định và an ninh trật tự trong KCN. 

- Chỉ đạo sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả trong công tác sản xuất kinh 

doanh, đầu tư các hạng mục XDCB theo kế hoạch được giao và đầu tư các dự án. 

Xác định thời điểm triển khai đầu tư phù hợp, chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục cần 

thiết trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

- Chỉ đạo bộ máy điều hành đề xuất, xây dựng phương án kinh doanh cho 

KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2; tiếp tục làm tốt công tác tiếp thị, tăng 

cường công tác quảng bá thương hiệu và cập nhật thông tin đến các nhà đầu tư để 

mời gọi và thu h t các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động trong 

năm 2019 của HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Kính trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét. 

Trân trọng./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  

CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN 

 
                        Số:        /BC-NTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày      tháng      năm 2019 

BÁO CÁO TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

 

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN 
 

 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên xin báo cáo về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 

như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:  

Kinh tế Việt Nam năm 2018 chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung, dẫn đến làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Đài 

Loan, Trung Quốc có xu hướng xoay trục đầu tư vào Việt Nam. Hưởng ứng làn sóng 

đầu tư vì vậy trong năm, KCN Nam Tân Uyên cũng đã đón 01 lượng lớn khách đến 

tham quan, tìm hiểu đầu tư; tuy nhiên do hiện tại lượng đất thương phẩm cho thuê tại 

KCN Nam Tân Uyên (NTC-1) và Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn I (NTC-2) không 

còn, trong khi KCN mở rộng giai đoạn II (NTC-3) vừa mới hoàn thiện hồ sơ pháp lý 

và chỉ có thể cho thuê vào cuối năm 2019, do đó lỡ nhịp thu hút đầu tư.  

Tuy vậy, kế thừa kết quả kinh doanh tích cực từ năm 2017, hoạt động kinh doanh 

năm 2018 của Công ty cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Kết thúc năm, tổng doanh thu 

đạt 678,86 tỷ đồng (111,19% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 469,69 tỷ đồng 

(128,52% kế hoạch) và tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt đến 293,56%.  

Sau đây là một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong 

năm 2018: 

1. Về kinh doanh cho thuê lại đất và nhà xưởng: 

     o               

Dự  n 

KH 

2018 

(đ/c) 

Thực hiện 

năm 2018 

% KH 

2018 

đ/chỉnh 

Lũy kế cho 

thuê đầu dự  n 

Tổng đất 

TP&DV 

cho thuê 

(ha) Slg (ha) (%) Slg (ha) (ha) 

NTC-1 
04 

1 0,65 
 

111 226,44 241,04 

NTC-2 1 3,96 101 214,50 223,51 

Tổng 04 2 4,61 115,25 212 440,94 464,55 
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b.   o      n à xưởng    

Dự  n 

KH 

2018 

Thực hiện 

năm 2018 

T  lệ t/h 

KH 2018 

Lũy kế đầu dự 

án 

T  lệ 

lắp đầy 

(m
2
)
 

Slg (m
2
) (%) Slg DT (m

2
) (%) 

Nhà xưởng 1 

5.241 

4 5.630  17 39.204  100% 

Nhà xưởng 2 1 11.817  1 11.817  100% 

Tổng cộng 5.241 5 17.447 332,89 18 51.021   

c. Giá cho thuê bình quân:  

Dự  n Đơn vị tính Giá cho thuê 

b/quân năm 

2018 

Giá cho thuê 

b/qu n lũy 

kế đầu dự  n 

1/ NTC-1: 

-  Thanh toán 01 lần (đất CN) 

-  Thanh toán 01 lần (đất DV) 

-  Thanh toán hàng năm 

-  Phí quản lý 

 

USD/m
2
 

USD/m
2
 

USD/m
2
/năm 

USD/m
2
/năm 

 

130 

- 

- 

0,5 

 

47,49 

- 

2,61 

0,47 

2/ NTC-2: 

-  Thanh toán 01 lần (đất CN) 

-  Thanh toán hàng năm 

-  Phí quản lý 

 

USD/m
2
 

USD/m
2
/năm 

USD/m
2
/năm 

 

72 

- 

0,5 

 

47,72 

3,20 

0,50 

3/ Nhà xưởng số 1 USD/m
2
/tháng 2,35 2,28 

4/ Nhà xưởng số 2 USD/m
2
/tháng 2,60 2,60 

d. Đán  g á c  ng   

- Hiện nay, diện tích đất thương phẩm cho thuê đã lấp đầy, trong khi chờ dự án Nam 

Tân Uyên Mở rộng – giai đoạn II (NTC-3) hoàn thiện hồ sơ pháp lý để cho thuê vào 

giữa năm 2019 thì Công ty đang hướng đến thu hút đầu tư đối với các khu đất dịch 

vụ để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp đang hoạt động.  

- Về nhà xưởng cho thuê, năm 2018 Công ty đã cho thuê lấp đầy các nhà xưởng ở cả 

02 KCN; trong năm 2019 sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư đối với những nhà xưởng đến 

hạn trả lại và chọn lọc các dự án đầu tư với ngành nghề sạch, công nghệ cao, tài 

chính mạnh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.  
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2. Về tài chính: 

a. Kế  q ả  o    ộng k n  do n                ĐVT: đồng 

STT Nội dung Kế hoạch 2018 T/h năm 2018 T  lệ % 

1 Tổng doanh thu (DT) 610.543.384.432 678.864.721.242 111,19 

 

DT hoạt động kinh doanh 517.278.135.792 532.373.374.938 102,92 

 

DT hoạt động tài chính 93.265.248.640 144.109.103.609 154,52 

 

Thu khác  2.382.242.695  

2 Tổng chi phí (CP) 159.521.157.104 108.767.944.221 68,18 

 

CP hoạt động kinh doanh 132.895.179.389 94.032.176.903 70,76 

 

CP hoạt động tài chính 26.625.977.715 12.138.907.191 45,59 

 

CP khác  2.596.860.127  

3 Lợi nhuận trước thuế 451.022.227.328 570.096.777.021 126,40 

4 Thuế TNDN phải nộp 85.564.314.826 100.405.629.169 117,35 

5 Lợi nhuận sau thuế 365.457.912.502 469.691.147.852 128,52 

6 T  suất lợi nhuận/VĐL 143,88% 293,56%  

(Ghi chú tỷ suất lợi nhuận/VĐL: Kế hoạch 2018 ước tính theo VĐL là 254 tỷ đồng, 

trong khi thực hiện năm 2018 tính trên VĐL 160 tỷ đồng nên mục tỷ suất lợi nhuận không 

thể so sánh) 

b. Nộp ngân sác  N à nước             ĐVT: đồng  

Nội dung KH năm 2018 T/hiện năm 2018 T  lệ %  

Thuế GTGT 26.042.000.000 89.560.727.919 343,91 

Thuế môn bài + Phí 3.000.000 533.060.500 17.768,68 

Thuế TNDN 85.564.000.000 52.436.225.363 61,28 

Thuế TNCN  2.431.765.835  

Thuế Tài nguyên 29.000.000 11.050.000 38,10 

Tiền thuê đất 554.343.000.000 391.914.464.042 70,70 

Tổng cộng 665.981.000.000 536.887.293.659 80,62 
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3. Về đầu tư bên ngoài: 

Stt Tên công ty 

Vốn 

điều lệ 

(t  

đồng) 

T  lệ 

góp vốn 

(%) 

Số tiền 

thực góp 

(t  đồng) 

Dự kiến  

Cổ tức 

năm 2018 

1 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 100 40,00% 40 15% 

2 Cty CP KCN CS Bình Long 120 36,66% 43,989 66% 

3 Cty CP Cao su Trường Phát 50 20,00% 10 10% 

4 Cty CP Thủy Điện VRG Đắk Nông 297,73 12,07% 35,931 0% 

5 Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG 690 9,02% 91 15% 

6 Cty CP KCN Tân Bình 160 15,00% 24 15% 

7 Cty CP KCN Dầu Giây 120 22,17% 28,85 34% 

8 Cty CP KCN An Điền 100 7,50% 7,5 20% 

9 Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn 334,42 2,16% 13,45 0% 

10 Cty TNHH CN & ĐT Nam Tân Uyên
(*) 

100 20% 80 0% 

 Tổng cộng   374,72  

(*) Năm 2018, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đã hợp tác với Công ty Cổ phần 

Phát triển đô thị Nam Á thành lập Công ty TNHH CN & ĐT Nam Tân Uyên (Công ty 

TNHH hai thành viên) để thực hiện Khu dân cư phường Khánh Bình – TX.Tân Uyên, 

trong đó Công ty CP KCN Nam Tân Uyên góp 20% VĐL (80 tỷ), Công ty Cổ phần 

Phát triển đô thị Nam Á góp 80%VĐL (320 tỷ). 

4. Về công t c đầu tư x y dựng: 

Tổng vốn XDCB thực hiện trong năm 2018 là 16,416 t  đồng, đạt 98,63 % kế 

hoạch năm 2018 điều chỉnh, một số công tác chính như sau: 

- Tại KCN Nam Tân Uyên (NTC-1) và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn I 

(NTC-2): tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phục vụ cho nhà đầu tư, đầu tư xây 

dựng nhà làm việc đội bảo vệ kết hợp PCCC để phục vụ công tác quản lý của 

Công ty, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cải tạo văn phòng làm việc của 

Công ty cùng một số công tác khác. 

- KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) 345,86 ha: Đến nay Dự án 

được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000. Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; BQL các KCN Bình Dương cấp Giấy 
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chứng nhận đầu tư. Công ty đang làm việc với các Sở ban ngành để thực hiện các 

thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các thủ tục có liên quan để được Tỉnh 

cho Công ty thuê đất, song song đó Công ty đã chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư như lập thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị hồ sơ lựa chọn nhà thầu cho các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 cho năm đầu tiên (khoảng 80 ha) để kịp 

thời triển khai khi đủ điều kiện theo quy định. 

- Nhà xưởng cho thuê: thực hiện sửa chữa hệ thống PCCC. 

- Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng: hiện nay đã được UBND thị xã Tân 

Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, công ty đang tiếp tục thực hiện các 

thủ tục trình các cơ quan chuyên môn để thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm duyệt 

PCCC, thỏa thuận vị trí đấu giao thông, điện, cấp thoát nước. 

5. Các công tác khác: 

- Tổng số lao động Công ty đến cuối năm 2018 là 146 người (tăng 03 người so với 

cùng kỳ năm 2017), thu nhập bình quân đạt 12,83 triệu đồng/người/tháng.  

- Về đất đai: hoàn thành thủ tục điều chỉnh tiền thuê đất Nhà nước từ trả hàng năm 

sang trả 01 lần cho NTC-1 (277 ha) và NTC-2 (84/87 ha). Hoàn chỉnh hồ sơ, bàn 

giao Giấy CNQSDĐ cho 92 DN tại NTC-1 và 63 DN tại NTC-2. 

- Về công tác bảo vệ môi trường: Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi 

trường trong KCN, thường xuyên kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ công tác xả 

nước thải, khí thải, chất thải của các doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm về môi trường xảy ra cũng như 

giải quyết triệt để các khiếu kiện về môi trường giữa các doanh nghiệp trong 

KCN. 

- Về công tác xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN: 

thường xuyên theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị tại 02 Nhà máy 

xử lý đảm bảo hệ thống xử lý luôn vận hành ổn định và liên tục. Lưu lượng nước 

thải bình quân trong năm là 2.800 m
3
/ngày.đêm tại NTC-1 và 780 m

3
/ngày.đêm 

tại NTC-2. Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương 

chứng nhận chất lượng nước thải sau xử lý của 02 Nhà máy đều đạt quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia cho phép (cột A QCVN 40:2011/BTNMT). 

- Về công tác bảo vệ ANTT trong KCN: năm 2018, tình hình ANTT diễn biến vẫn 

còn phức tạp, giá cả thị trường luôn biến động, nạn thất nghiệp vẫn còn làm ảnh 

hưởng đến đời sống công nhân lao động. Tuy ít vụ việc xảy ra hơn năm 2018 

nhưng mức độ phạm tội ngày càng phức tạp, tinh vi, thanh niên công nhân tụ tập, 

lập thành băng nhóm quậy phá, đánh nhau, tình trạng đình công vẫn còn xảy ra ở 

một số doanh nghiệp gây bất ổn về ANTT trên địa bàn; tình trạng trộm cắp, cướp 

giật có dấu hiệu tăng cao. Trong năm xảy ra 62 vụ việc (giảm 36 vụ so với cùng 

kỳ năm 2018) gồm 22 vụ tai nạn giao thông, 11 vụ tranh chấp lao động, 03 vụ 

trộm cắp, 07 vụ gây rối đánh nhau, 01 vụ ma túy, 03 vụ tai nạn lao động và 
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phòng ngừa ngăn chặn 15 vụ. Tất cả các vụ việc xảy ra đều được xử lý kịp thời, 

bắt giữ 49 đối tượng, tạm giữ 23 xe máy, 09 hung khí các loại; trong đó chuyển 

cơ quan chức năng xử lý 46 vụ và xử lý tại chỗ 16 vụ.  

- Về công tác PCCN: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở nên trong năm 

trên địa bàn KCN không xảy ra vụ cháy nổ nào gây thiệt hại về người và tài sản, 

chỉ có 03 vụ cháy nhỏ nhưng được phát hiện và xử lý kịp thời, thiệt hại không 

đáng kể. 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

Trên cơ sở các kết quả tích cực đạt được trong năm 2018, dự báo tình hình kinh 

doanh khả quan khi bắt đầu khai thác cho thuê NTC-3; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, 

ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, các ngành, các cấp, trong năm 2019 toàn thể CB-NV 

công ty quyết tâm phát huy hết khả năng, nổ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ được giao, tập trung vào các mặt công tác chính sau: 

1. Kế hoạch cho thuê lại đất và nhà xưởng: 

- Cho thuê lại đất: (tại KCN mở rộng giai đoạn 2 – NTC-3) 

 + Diện tích cho thuê trả 01 lần: 20 ha 

 + Giá cho thuê dự kiến: 78~83 USD/m
2
/THTLĐ + Phí quản lý 0,6 USD/m

2
/năm 

 + Doanh thu cho thuê dự kiến trong năm: 6.240.000 USD ~ 6.640.000 USD 

- Cho thuê nhà xưởng xây s n: (từ các nhà xưởng trả lại) 

 + Diện tích cho thuê: từ 4.000 m
2
 

 + Giá cho thuê dự kiến: 2,3 ~ 2,5 USD/m
2
/tháng 

 + Doanh thu cho thuê dự kiến hàng tháng: 9.200 USD ~ 10.000 USD 

2. Kế hoạch tài chính: 

a. Dự k ến kế  q ả k n  do n  năm 2019      Đơn vị  ín    ồng  

STT Nội dung T/hiện năm 2018 Kế hoạch 2019 T  lệ % 

1 Tổng doanh thu (DT) 678.864.721.242 303.496.488.240 44,71 

 

DT hoạt động kinh doanh 532.373.374.938 169.027.198.227 31,75 

 

DT hoạt động tài chính 144.109.103.609 134.469.290.013 93,31 

 

Thu khác 2.382.242.695 0  

2 Tổng chi phí (CP) 108.767.944.221 157.570.091.936 144,87 

 

CP hoạt động kinh doanh 94.032.176.903 136.735.881.927 145,41 



 

7 
 

 

CP hoạt động tài chính 12.138.907.191 20.834.210.009 171,63 

 

CP khác 2.596.860.127 0  

3 Lợi nhuận trước thuế 570.096.777.021 145.926.396.304 25,60 

4 Thuế TNDN phải nộp 100.405.629.169 15.748.042.685 15,68 

5 Lợi nhuận sau thuế 469.691.147.852 130.178.353.619 27,72 

6 T  suất lợi nhuận/VĐL 293,56% 81,36% 27,72 

b. Dự k ến nộp ngân sác  N à nước       Đơn vị tính: đồng 

Nội dung T/hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 T  lệ %  

Thuế GTGT 89.560.727.919 24.615.000.000 27,48  

Thuế môn bài 533.060.500 3.000.000 0,56  

Thuế TNDN 52.436.225.363 15.778.000.000 30,09  

Tiền thuê đất 391.914.464.042 200.508.000.000 51,16  

Tổng cộng 534.444.477.824 240.904.000.000 45,08  

3. Kế hoạch đầu tư x y dựng cơ bản: 

- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 là: 360,22 tỷ đồng.  

(kèm Bảng chi tiết Kế hoạch XDCB năm 2019) 

- Trong năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình cơ sở hạ 

tầng KCN NTC-1 và NTC-2 để phục vụ cho các nhà đầu tư, triển khai thực hiện 

cải tạo sửa chữa nhà làm việc Công ty để đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ, 

người lao động công ty làm việc. 

- Đối với Dự án KCN NTU mở rộng giai đoạn II (NTC-3): Hiện tại Trung tâm 

phát triển quỹ đất Tỉnh đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư trình Hội đồng bồi thường thị xã Tân Uyên thông qua chứng thư thẩm định 

giá và phương án bồi thường vào ngày 13/06/2019, dự kiến Trung tâm phát triển 

quỹ đất sẽ chuyển hồ sơ cho sở TN&MT thẩm định để trình UBND tỉnh ra Quyết 

định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường trong quý III năm 2019. 

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên sẽ tiến hành chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư cho công ty CP cao su Phước Hòa đồng thời lập hồ sơ thuê đất 

trình sở TN&MT thẩm định giá và ký hợp đồng cho thuê đất. Để kịp thời xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện cho thuê lại đất Công ty sẽ tiến hành đồng 
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thời các thủ tục xin thuê đất với các thủ tục chuẩn bị đầu tư các hạng mục công 

trình trong kế hoạch 2019. 

4. Các công tác khác: 

- Về lao động – tiền lương: kế hoạch lao động năm 2019 của Công ty là 165 người, 

quỹ lương dự kiến chi trả là 23,39 tỷ đồng. 

- Về đất đai: tiếp tục phối hợp Ban giải tỏa đền bù tỉnh thực hiện công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng tại KCN mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3); tiếp tục thực hiện thủ 

tục cấp Giấy CNQSDĐ để bàn giao cho nhà đầu tư. 

- Về công tác bảo vệ môi trường: tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường, kiểm soát 

chặt chẽ công tác xả thải của các DN, phối hợp với các cơ quan chức năng giải 

quyết triệt để các vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp trong KCN. 

- Về xử lý nước thải: tiếp tục vận hành liên tục và ổn định 02 Nhà máy xử lý nước thải 

đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT.  

- Về ANTT: tăng cường tuần tra, phối kết hợp với CA, quân sự địa phương các 

phường, xã giáp ranh để kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra. 

- Về PCCN: thực hiện tốt công tác PCCN, tổ chức đốt cỏ dại mùa khô 2019 và tổ 

chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2019 cho Đội PCCC cơ sở. 

III. KIẾN NGHỊ: 

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2018 và kế hoạch xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty để làm cơ sở 

triển khai thực hiện. 

  Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, kính 

trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua. 

 
  
Nơ  n ận:  
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT, Thư ký HĐQT. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Hà Trọng Bình 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN 

    

Số: . . . /BC-BKS.NTC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Bình Dương, ngày …. tháng …. năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 

(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016; 

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần khu 

công nghiệp Nam Tân Uyên đã được ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-

HĐQT-NTC ngày 04/5/2017; 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của  Công ty 

Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; 

- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 

2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; 

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với 

các nội dung như sau: 

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy 

định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2018 BKS đã xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung công việc như sau:  

Về nhân sự: Tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất đơn từ 

nhiệm của ông Trần Trung Bỉnh là thành viên làm công tác kiêm nhiệm Ban Kiểm 

soát, công tác tại phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty và bầu bổ sung một thành viên 

mới là Bà Trần Diệp Lan công tác tại phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty. 

Hiện BKS có 3 thành viên như sau: 

 - Ông  Lê Khiết Tâm  - Trưởng BKS 

 - Ông Trịnh Thế Sơn  - Thành viên BKS 

 - Bà Trần Diệp Lan  - Thành viên BKS 

Sau đại hội BKS đã phân công nhiệm vụ lại cho các thành viên phụ trách công tác 

kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực công tác phù hợp với điều kiện công tác thực tế. 

Thường xuyên duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý 01 lần để thống nhất các nội dung 

báo cáo và kế hoạch hoạt động quý sau. 

DỰ THẢO 
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I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động giám sát thường xuyên: 

 - Theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018. Chủ yếu tập trung kiểm soát việc phân phối lợi nhuận, tiến độ 

thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư XDCB của Công ty.  

 - Tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc ban hành và thực thi các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .  

 - Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, 

xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các 

cổ đông. 

2. Hoạt động kiểm tra: 

• Quý I năm 2018:   

 - Tổ chức rà soát báo cáo cáo tài chính năm 2017 sau khi có báo cáo kiểm toán 

của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Qua đó thẩm định tính chính xác của các 

báo cáo tài chính, tổng hợp tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2017, 

đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017. 

 - Thẩm định các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB trong 

năm 2017 để báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018. 

 - Kiểm soát việc quản lý sử dụng các nguồn vốn của Công ty, Công tác xây 

dựng kế hoạch tài chính, chuẩn bị dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2018. 

• Quý II năm 2018:   

 - Tổ chức soát xét các Báo cáo tài chính quý I năm 2018, thẩm định Báo cáo 

hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018; 

 - Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai các dự án theo quyết định giao đất 

của Tỉnh Bình Dương; 

 - Tình hình nộp tiền thuê đất của nhà nước đến tháng 6/2018; 

 - Tình hình thực hiện việc ký kết hợp đồng xử lý nước thải cho các doanh 

nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp; 

• Quý III năm 2018:   

 - Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018; 

 - Kiểm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng phát sinh trong quý II năm 2018; 

 - Tổ chức rà soát các biên bản thỏa thuận cho thuê lại đất khu công nghiệp mở 

rộng giai đoạn II.  

 - Thực hiện các yêu cầu của Hội đồng quản trị: Phối hợp với phòng Tài chính 

kế toán và phòng Kế hoạch kinh doanh thực hiện các công việc sau: 
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 + Làm rõ các nội dung theo đơn thư của cán bộ công nhân viên công ty. 

 + Rà soát tình hình công nợ, tiến độ thanh toán các hợp đồng cho thuê lại đất 

theo các tờ trình xin miễn giảm lãi quá hạn thanh toán của Ban điều hành. 

• Quý IV năm 2018:   

 - Tổ chức soát xét các Báo cáo tài chính quý III năm 2018; 

 - Kiểm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng phát sinh trong quý III năm 2018; 

 - Tổ chức rà soát các hồ sơ pháp lý của dự án khu dân cư  phường Khánh Bình. 

 - Phối hợp cùng Ban điều hành làm việc với các doanh nghiệp mà Đại diện là 

người có liên quan với Tổng giám đốc để giải quyết, khắc phục hậu quả các vi phạm 

trong việc ký hợp đồng cho thuê lại đất. 

3. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2018: 

Được sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra giám sát năm 2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đối với cổ đông BKS không 

nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về 

điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, các thành viên BKS đã 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được được phân công. 

Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên như sau: 

- Ông Lê Khiết Tâm – Trưởng BKS: Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch 

kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát việc ban hành và thực hiện 

các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm; kiểm soát việc 

tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. 

- Ông Trịnh Thế Sơn – Thành viên BKS: Kiểm soát hiệu quả đầu tư, việc tuân 

thủ các thủ tục, quy trình đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư. 

Phối hợp với các thành viên BKS tham gia thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất 

kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm và tham gia các cuộc kiểm tra định kỳ 

và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công. 

- Bà Trần Diệp Lan – Thành viên BKS: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh, công tác chăm sóc khách hàng. Theo dõi tiến độ 

thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát công tác quản lý đất đai, môi trường trong 

khu công nghiệp; Phối hợp với các thành viên BKS tham gia thẩm định báo cáo hoạt 

động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm và tham gia các cuộc 

kiểm tra định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công. 

II.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018 

1. Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD: 

 1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh: 
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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ, 

trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ 

yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2018, thực hiện như sau: 

 + Cho thuê đất: 4,61/20 ha = 115,25 % KH (điều chỉnh) năm 2018; 

 + Cho thuê nhà xưởng: 17.447/5.241 m2 = 332,89 % KH năm 2018; 

 + Kết quả hoạt động SXKD năm 2018: 

STT NỘI DUNG ĐVT 
KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 

TỈ LỆ 

TH/KH 

(%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 610,54 678,86 111,19 

2 Tổng chi phí Tỷ đồng 159,52 108,76 68,18 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 451,02 570.09 126,40 

4 Thuế TNDN phải nộp  Tỷ đồng 85,54 100.40 117,37 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 365,48 469,69 128,51 

6 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ % 143,88 293,56  

1.2 Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị XDCB thanh toán trong năm 2018: 

16,416/16,643 tỷ đồng = 98,63% kế hoạch năm 2018. 

TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 
TỶ LỆ 

TH/KH 

(%) 
(Tỷ 

đồng) 

(Triệu 

đồng) 

I 
ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật KCN Nam Tân Uyên 
1.240,92 2.582,33  

1 Nhà máy xử lý nước thải module 2  1.341,41  

2 Trồng cỏ vỉa hè 131,97 131,97  

3 Trồng và chăm sóc cây xanh tập trung 643,5 643,5  

4 Hàng rào phía bắc 268 268  

5 
Tư vấn giám sát nhà máy XLNT 

module 2 
194,44 194,44  

II 
ĐTXD cơ sở hạ tầng KCN Nam Tân 

Uyên mở rộng giai đoạn I 
5.085,95  5.085,95   

1 Lề bộ hành các tuyến đường năm 3.703,32 3.703,32  
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2017 

2 Trồng và chăm sóc cây dầu tập trung 467,88 467,88  

3 Trồng cỏ vỉa hè 172,8 172,8  

4 

Lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động và 

camera giám sát tại trạm XLNT tập 

trung 

741,95 741,95  

III 
ĐTXD mở rộng KCN Nam Tân 

Uyên giai đoạn II 
7.573,20 6.784,64  

1 Rà phá bom mìn 2.628,54 1.839,98  

2 

Tư vấn thiết kế BVTC-DT san nền 

đường giao thông, thoát nước mưa, 

thoát nước thải năm 2018 

2.200 2.200  

3 

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, 

thẫm tra BVTC-DT san nền đường 

giao thông, thoát nước mưa, thoát 

nước thải năm 2018 

189 189  

3 
Tư vấn bồi thường, giải phóng mặt 

bằng 
2.555,66 2.555,66  

IV 
Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho 

thuê 
593,72 593,72  

1 Sửa chữa đường ống PCCC 593,72 593,72  

V 
Khu nhà ở thương mại thuộc KCN 

Nam Tân Uyên mở rộng  
1.431,20 546,62  

1 

Lập qui hoạch chi tiết theo tỉ lệ 1/500 

; trích lục địa chính, đo đạc chỉnh lý tỷ 

lệ 1/500; chuyển thiết kế qui hoạch 

lên bản đồ địa chính 

753,59 189,62  

2 
Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
130 130  

3 
Tư vấn lập dự án khu nhà ở thương 

mại 
295,11 -  

4 Khảo sát địa hình, địa chất 252,5 227  

VI KDC thuộc KCN Nam Tân Uyên  640 542  
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1 Tư vấn lập dự án  294 196  

2 
Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
166 166  

3 Khảo sát địa chất 180 180  

VII 
Cải tạo nhà làm việc Công ty CP 

KCN Nam Tân Uyên 
42 255,03  

1 

Thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán  

cải tạo văn phòng làm việc Công ty 

CP KCN Nam Tân Uyên. 

42 29,4  

2 

TV lập báo cáo KTKT đầu tư xây 

dựng công trình cải tạo nhà làm việc 

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. 

 225.63  

VIII 

Đầu tư xây dựng nhà làm việc đội 

bảo vệ kết hợp PCCC KCN Nam 

Tân Uyên mở rộng  

37 25,9  

1 

Thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán  

nhà làm việc đội bảo vệ kết hợp 

PCCC 

37 25,9  

 TỔNG CỘNG 16.643,98 16.416,18 98,63 

1.3 Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn: 

Số liệu các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 như sau: 

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ SỐ TIỀN (VNĐ) 

1 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB Bình 

Dương) 
161.950.928.866 

2 Ngân hàng Đại Chúng (PV combank Bình Dương) 98.500.000.000 

3 Ngân hàng TMCP Bản Việt 481.940.671.023 

4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB – Bình Dương)  457.400.000.000 

5 Ngân hàng TNCP Quốc Dân (NCB – Bình Dương) 48.382.083.333 

6 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam 

(BIDV – Bình Dương) 
30.000.000.000 

7 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB–Bình Dương) 21.700.000.000 

Tổng cộng 1.299.873.683.222 
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1.4 Tình hình đầu tư tài chính dài hạn: 

- Số liệu các khoản đầu tư  tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2018 như sau: 

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ SỐ TIỀN (VNĐ) 

I TIỀN GỬI DÀI HẠN 17.000.000.000 

1 Ngân hàng TMCP Nam Á ( Bình Dương) 17.000.000.000 

II ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 202.839.900.000 

1 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 40.000.000.000 

2 Cty CP Cao Su Trường Phát 10.000.000.000 

3 Cty CP KCN CS Bình Long 43.989.900.000 

4 Cty CP KCN Dầu Giây 28.850.000.000 

5 Cty TNHH Công Nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên 80.000.000.000 

III ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC 171.878.000.000 

1 Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG 91.000.000.000 

2 Cty CP VRG Đắk Nông 35.931.500.000 

3 Cty CP KCN An Điền 7.500.000.000 

4 Cty CP thủy điện Geruco Sông Côn 13.446.500.000 

5 Cty CP KCN Tân Bình 24.000.000.000 

- Thu cổ tức từ các đơn vị năm 2018 như sau: 

STT Diễn giải Số tiền (VNĐ) 

1 Cổ tức từ Cty CP KCN Cao Su Bình Long 8.797.980.000 

2 Cổ tức từ Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG 9.339.951.000 

3 Cổ tức từ Cty CP Cao Su Trường Phát 1.000.000.000 

4 Cổ tức từ Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 4.800.000.000 

5 Cổ tức từ Cty CP KCN Dầu Giây 5.320.000.000 

6 Cổ tức từ Cty  CP KCN Tân Bình 1.200.000.000 

7 Cổ tức từ Cty  CP KCN An Điền 3.000.000.000 

 
Tổng cộng            33.457.931.000 
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2. Thực hiện Các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018: 

 - Về việc phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả trả cổ tức năm 2017 theo đúng 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

 - Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo 

tài chính năm 2018: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  

 - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2018 theo đúng mức đã được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 

 - Về việc thành lập pháp nhân để quản lý và kinh doanh khu dân cư thuộc khu 

công nghiệp Nam Tân Uyên, Công ty đã thực hiện theo tờ trình 028/TTr-NTC ngày 

31/05/2018 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống 

nhất thực hiện. Cụ thể: 

 + Ngày 22/6/2018 thành lập Công ty TNHH Công nghiệp và đô thị Nam Tân 

Uyên, mã số doanh nghiệp là 3702677285 (Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng, 100% vốn của 

Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên). 

 + Ngày 26/9/2018 HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên ban hành quyết 

định số 041/QĐ-HĐQT-NTC V/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CN&ĐT Nam 

Tân Uyên 80 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng (hình thức tăng vốn điều lệ: huy động vốn từ 

thành viên mới). Chấp thuận thành viên tham gia góp vốn 320 tỷ đồng là Công ty CP 

PT Đô thị Nam Á; Chấp thuận chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 

MTV sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cơ cấu vốn điều lệ sau khi chuyển 

đổi sang công ty TNHH hai thành viên trở lên là Nam Tân Uyên 20%, Nam Á 80%. 

 - Ngày 09/10/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận cho 

công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cơ cấu 

vốn điều lệ sau khi chuyển đổi sang công ty TNHH hai thành viên trở lên là Nam Tân 

Uyên 20%, Nam Á 80%. 

3. Thẩm định báo cáo tài chính: 

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính: 

 Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm BKS đã tổ chức soát xét, thẩm định các báo 

cáo tài chính của Công ty theo quy định. Kết quả thẩm định các báo cáo tài chính 

năm 2018 như sau: 

 - Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gởi đúng hạn. Qua đó giúp 

cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công 

ty. 

 - BKS đã đọc báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về 

việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 và xem xét các Báo cáo 

tài chính năm 2018 của Công ty gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt 
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động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả 

thẩm định như sau: 

 + Về công tác hạch toán kế toán: số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài 

chính Công ty tại thời điểm 31/12/2018 cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế 

toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật. Các chính sách và 

phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán. 

 + Về số liệu báo cáo tài chính năm 2018: Các chỉ tiêu trên bảng CĐKT, Báo 

cáo KQKD, Báo cáo LCTT được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi 

tiết đầy đủ trên Thuyết minh BCTC. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế 

toán chi tiết và các thuyết minh trên BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC được 

phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.  

 - Với kết quả kiểm tra, thẩm định BKS chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng 

yếu. BKS Công ty thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. 

 3.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:         ĐVT: VNĐ 

TT CHỈ TIÊU 31/12/2018 31/12/2017 

 Tổng Tài sản 3.401.128.110.690 2.819.849.107.580 

A Tài sản ngắn hạn 1.452.374.587.828 1.179.176.635.913 

1 
Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
93.079.044.289 3.153.463.666 

2 
Các khoản đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
1.299.873.683.222 1.118.491.863.965 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 59,094,241,214 49.500.563.636 

4 Hàng tồn kho 327.619.103 121.306.463 

5 Tài sản ngắn hạn khác  7.909.438.183 

B Tài sản dài hạn 1.948.753.522.862 1.640.672.471.667 

1 Các khoản phải thu dài hạn - - 

2 Tài sản cố định 36.366.343.942 39.614.280.669 

3 Bất động sản đầu tư 429.025.434.191 452.835.136.569 

4 Tài sản dở dang dài hạn 53.277.618.579 62.264.993.928 

5 
Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 
391.717.900.000 465.617.900.000 

6 Tài sản dài hạn khác 1.038.366.226.150 620.340.160.501 

 TỔNG NGUỒN VỐN 3.401.128.110.690 2.819.849.107.580 
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A Nợ phải trả 2.812.172.949.659 2.440.331.102.874 

1 Nợ ngắn hạn 332.361.581.377 235.091.474.599 

2 Nợ dài hạn 2.479.813.005.319 2.205.239.628.275 

B Nguồn vốn CSH 588.955.161.031 379.518.004.706 

1 Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu 160.000.000.000 160.000.000.000 

2 Thặng dư vốn cổ phần 5.750.000.000 5.750.000.000 

3 Quỹ đầu tư phát triển 72.544.970.729 44.048.776.856 

4 LN sau thuế chưa phân phối 350.658.553.265 169.719.227.850 

 3.3 Số liệu Các khoản vay đến 31/12/2018: 

STT DANH MỤC VAY SỐ TIỀN 

1 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 5.627.339.947 

2 Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam  6.022.000.000 

 Tổng cộng 11.649.339.947 

 3.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
Năm 

2018 

Năm 

2017 

1 Hê số bảo toàn vốn       

 Nguồn vốn CSH cuối kỳ/Nguồn vốn CSH đầu kỳ Lần 1.55 1,25 

2 Cơ cấu tài sản    

 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  57.30 58.18 

 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  42.70 41.82 

3 Cơ cấu nguồn vốn      

 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 82.68 86.54 

 
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 17.32 13.46 

4 Khả năng thanh toán      

 Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-

Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 
Lần 4.37 5.02 
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 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ 

phải trả) 
Lần 1.21 1.16 

5 Hiệu quả      

 Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản % 13.81 5.05 

 Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần % 88.23 97.51 

 Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ % 293.56 89.05 

 - Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể 

hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ 

cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có 

tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. 

 - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ là 293,56 % do năm 2018 doanh thu có phần 

thương quyền từ dự án Khu dân cư Khánh Bình 320 tỷ đồng. 

 - Về cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn bằng 82,68% chủ yếu là phần doanh 

thu chưa thực hiện. Doanh thu chưa thực hiện/Nợ phải trả bằng 88,21%. 

 - Công ty kịp thời thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp 

ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2018 là 536.887.293.659 đồng. 

4. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 

 - Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm 

vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Thường xuyên 

chỉ đạo công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, đưa ra nhiều giải pháp phù 

hợp với tình hình thực tế của công ty để sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch SXKD năm 2018, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích của 

Công ty và của cổ đông. 

 - HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng 

thành viên dự họp theo quy định, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông 

qua với sự nhất trí cao của các thành viên. 

 - Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời. Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, 

điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra. 

 - Tuy nhiên, trong năm có xảy ra việc Tổng giám đốc đã ký thỏa thuận và nhận 

tiền đặt cọc để giữ vị trí cho thuê đất tại KCN mở rộng giai đoạn 2 khi chưa được các 

cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành 

làm việc với các nhà đầu tư thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGĐ; Công bố thông tin 

cho cổ đông: 

 - BKS đã tham gia tất cả các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. Qua đó nắm được 

các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ 
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kiểm tra, giám sát theo quy định. BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty. Các 

phòng ban công ty cũng đã phối họp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần 

để hoạt động của BKS đạt kết quả tốt. 

 - Trong năm BKS đã phối hợp với HĐQT làm rõ các nội dung của đơn thư của 

cán bộ nhân viên Công ty. Kết quả rà soát làm rõ các nội dung của đơn thư, đã phát 

hiện có trường hợp ký kết hợp đồng cho thuê lại đất của Tổng giám đốc với các 

doanh nghiệp có liên quan (Chủ sở hữu doanh nghiệp là người có liên quan theo 

khoản 17.đ - điều 4 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) khi chưa 

được HĐQT phê duyệt. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp để 

khắc phụ hậu quả và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Ngoài ra, Ban kiểm soát đã thực hiện yêu cầu của HĐQT, rà soát tình hình 

công nợ, tiến độ thanh toán các hợp đồng cho thuê lại đất theo các tờ trình xin giảm 

lãi quá hạn thanh toán của Ban điều hành. Theo dõi tình hình xử lý Công nợ các hợp 

đồng trên theo Nghị quyết của HĐQT 

 - Việc công bố thông tin: Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình 

hình tài chính của Công ty, Các Nghị quyết, thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông 

nội bộ v.v. đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty và gởi các cơ 

quan chức năng theo quy định. Tuy  hiên, trong năm 2018 còn chậm trễ trong việc 

công bố thông tin một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Công 

ty đã có văn bản giải trình với Ủy Ban chứng khoán Nhà  nước về các nội dung chậm 

trễ trên và hứa sẽ rút kinh nghiệp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, hạn chế rủi ro và 

tuân thủ các quy định của pháp luật, BKS đưa ra một số đề xuất như sau: 

 - Công ty xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định của 

Luật chứng khoán. Bố trí cán bộ công bố thông tin để thực hiện nghĩa vụ Công bố 

thông tin kịp thời, đầy đủ theo quy định. 

  - Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư các dự án, quản lý công nợ thanh toán 

từ các hợp đồng cho thuê lại đất. Xây dựng quy chế quản lý công nợ, hạn chế tình 

trạng nợ quá hạn kéo dài. 

 - Tăng cường công tác quản lý Môi trường trong khu công nghiệp, thường 

xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi xả thải của các doanh nghiệp qua hệ thống 

thoát nước mưa; kịp thời nghiệm thu việc đấu nối hệ thống xử lý nước thải các doanh 

nghiệp thuê lại đất, tiếp tục rà soát ký kết hợp đồng xử lý nước thải với các đơn vị 

còn lại.  

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, nhất là 

trong công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật.  
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 - Tiếp tục hoàn thiện nội dung các hợp đồng thuê lại đất, nhà xưởng ký kết với 

nhà đầu tư phù hợp quy định hiện hành, đồng thời cập nhật các quy định mới của 

pháp luật và của Tỉnh để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng. 

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS 

Thực hiện nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau: 

 - Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban tổng giám đốc, tham gia các mặt hoạt 

động của công ty, kịp thời góp ý kiến đối với các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Kịp 

thời báo cáo với HĐQT các sai sót (nếu có).  

 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản trị 

Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công 

ty tuân thủ pháp luật, điều lệ của Công ty và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông.  

 - Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2019 tập trung các chỉ tiêu về phân phối lợi nhuận, về hoạt 

động kinh doanh, hoạt động tài chính và đầu tư XDCB. 

 - Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty, xem xét tính minh 

bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định. 

 - Định kỳ hàng quý BKS sẽ tổ chức soát xét, thẩm định các Báo cáo tài chính 

đảm bảo tính trung thực và chính xác trong các báo cáo; việc tuân thủ các chuẩn mực 

và chế độ kế toán hiện hành; Thẩm định Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: chủ 

yếu tập trung các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh; Các hạng mục đầu tư XDCB, mua 

sắm TSCĐ phát sinh trong quý. Cụ thể như sau: 

• Quý I năm 2019:  

 + Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2018. Chuẩn bị Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 

 + Tiếp tục rà soát các quy trình thủ tục đầu tư các Công trình xây dựng phát 

sinh năm 2018 còn lại. 

• Quý 2 năm 2019:  

 + Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

 + Rà soát hồ sơ pháp lý dự án KCN mở rộng giai đoạn II và dự án khu nhà ở 

thương mại Nam Tân Uyên; 

 + Giám sát công tác môi trường, xử lý nước thải, việc ký kết hợp đồng xử lý 

nước thải với các doanh nghiệp. 
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• Quý 3 năm 2019:  

 + Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019; 

 + Giám sát tình hình ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất trong năm; kiểm soát 

tính hợp pháp, hợp lý của các hợp đồng thuê lại đất, kịp thời khuyến nghị các biện 

pháp thích hợp đối với các điều khoản bất lợi cho Công ty (nếu có); 

 + Kiểm tra các quy trình thủ tục đầu tư các công trình xây dựng, mua sắm phát 

sinh trong năm. 

• Quý 4 năm 2018:  

 + Kiểm tra tình hình đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, 

Các khoản tiền vay, tiền gửi trong năm. 

 + Kiểm tra kết quả kinh doanh trong năm 2019: Doanh thu, Chi phí và tình hình 

nộp ngân sách nhà nước và việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự 

án. 

 + Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 

năm 2020. 

Ngoài những nội dung hoạt động trên, BKS sẽ kịp thời tổ chức kiểm tra kiểm 

soát các nội dung theo yêu cầu của HĐQT hoặc của cổ đông (nếu có) và các nội dung 

công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 

và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 hôm nay, BKS báo cáo trình trước 

Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của BKS. 

 BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp 

vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. 

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi 

dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./. 

  

BAN KIỂM SOÁT  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

LÊ KHIẾT TÂM 



 

          



 



 



 
 



  
 

 

 



  
 

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN 

Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 
 

STT ĐIỀU LỆ NTC (22/4/2016) ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 95 Ghi chú 

1 - Bố cục: Gồn 21 chương, 55 điều - Gồn 21 chương, 56 điều   

Điều chỉnh 

theo điều lệ 

mẫu 

2 

 Điều 7: Chứng nhận cổ phần  

Khoản 3: Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ 

hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo 

quy định của Công ty hoặc trong thời hạn khác 

(theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày 

thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy 

định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công 

ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận 

cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho 

Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.  

Bổ sung 

3 

 

 

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 

Khoản 2- ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua 

QĐ các vấn đề sau: 

- Điểm l: Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty 

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất; 

 

- Điểm o: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết 

hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 

của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất;  

Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 

Khoản 2- ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông 

qua QĐ các vấn đề sau: 

- Điểm l: Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản 

Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 

từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các 

chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán gần nhất; 

 

- Điểm n: Công ty ký kết hợp đồng với những người 

được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp 

với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh 
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Điều 16: Đại diện theo ủy quyền  

- Khoản 3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy 

quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định 

người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có 

hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất 

trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó 

chưa đăng ký với Công ty). 

- Khoản 4: Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự 

họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi 

xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân 

sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người 

thực hiện việc ủy quyền. 

 +Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp 

Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện 

trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

 

 

Bổ sung 
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Điều 16: Thay đổi các quyền: 

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi 

hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần 

sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của 

những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ 

phần đã phát hành loại đó. 

Điều 17: Thay đổi các quyền: 

- Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn 

liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được 

cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham 

dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít 

nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi 

nêu trên biểu quyết thông qua.  

Điều chỉnh 
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Điều 17: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ, chương trình 

họp, thông báo ĐHĐCĐ. 

- Khoản 2:  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực 

hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày 

bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, 

và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 

Điều 18: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ, chương trình 

họp, thông báo ĐHĐCĐ. 

-  Khoản 2: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia 

và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Thông báo 

việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

Đaị hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày 

 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 



  
 

quy định của Công ty; 

 

 

 

 

- Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ 

đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi 

một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm 

thư). 

 

 

- Khoản 4: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại 

Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa 

vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải 

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít 

nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng 

cổ đông 

trước ngày chốt danh sách. Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 

sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông; 

 

- Khoản 3: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông 

trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 

mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo 

được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả 

cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư) 

- Khoản 4: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định 

tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị 

vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi 

đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 21:Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ. 

-  Khoản 2:  Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các 

tài liệu giải trình dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy 

ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình 

phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 

thường trú của từng cổ đông. 

 

 

 

 

 

 

- Khoàn 6:  Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến 

các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc 

kiểm phiếu; 

Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ. 

- Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các 

tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông 

trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 

phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết 

hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

- Khoản 5: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty theo các 

hình thức sau:  

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về 

Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật 

đến thời điểm kiểm phiếu. 

 

- Khoản 7: Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các 

cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 

kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung 

 

 

 

Điều chỉnh 



  
 

 thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể 

thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ 

thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8 

Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

- Khoản 3: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi 

đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc 

cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 

việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có). 

Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

- Khoản 3: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 

trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất 

cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể 

từ ngày kết thúc cuộc họp. 

 

- Khoản 4: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 

coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 

được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ 

khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa 

ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) 

ngày kể từ khi gửi biên bản. 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

Bổ sung 
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 Điều 23: Yêu cầu hũy bỏ quyết định ĐHĐCĐ 

 
Điều 24: Yêu cầu hũy bỏ quyết định ĐHĐCĐ 

- Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị 

hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, 

người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có 

thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

trong vòng sáu mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

Bổ sung 
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Điều 25:  Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 

-Khoản 1:  Trường hợp đã xác định được trước ứng 

viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng 

quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ 

đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 

thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên 

Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về 

tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin 

cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

 

Bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT 

- Khoản 2: Các cổ đông cùng nắm giữ tối thiểu 8% số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% đến dưới 10% số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề 

cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn 

thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng 

viên. 

 

nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị.Thông tin liên quan đến ứng 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội 

dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ 

thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý 

khác; 

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho 

Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là 

thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử 

ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

 

- Khoản 2: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền 

gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội 

đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

8% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 

30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và 

từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng 

viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 

ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh 
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-  Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị 

- Khoản 2: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như 

sau: 

+ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều 

 

 

 

 

Bổ sung 



  
 

hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. 

- Khoản 4: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau: 

… 

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty 

với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị; 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung 
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Điều 25 : Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT 

- Khoản 3.a : Quyết định đầu tư dự án, mua bán tài sản với 

trị giá dưới 50% tổng trị giá tài sản căn cứ theo báo cáo tài 

chính gần nhất. 

 

 

 

- Khoản 4: Những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn: 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo 

đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty với giá trị trên 

50% tổng trị giá tài sản căn cứ theo báo cáo tài chính gần 

nhất; 

Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 

- Khoản 2.a : Quyết định đầu tư dự án, mua bán tài sản 

với trị giá dưới 35% tổng trị giá tài sản căn cứ theo 

báo cáo tài chính gần nhất. 

- khoản 2i: Quyết định quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua 

hiệu quả để bảo vệ cổ đông. 

- Khoản 3.Những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn: 

- 3.e: Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế 

chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 

 

Điều chỉnh 

 

 

Bổ sung 

 

 

 

Điều chỉnh 
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Khoản 8 – Điều 25: Tổng số tiền trả thù lao cho các thành 

viên HĐQT phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên 

của Công ty. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành 

viên HĐQT 

Khoản 2:  Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội 

đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, 

quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ 

Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và 

các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là 

đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong 

Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành 

viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục 

riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

 

 

Điều chỉnh 
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Điều 26: Chủ tịch 

- Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để 

bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết 

định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức 

Điều 29: Chủ tịch 

- Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng 

quản trị để bầu ra một Chủ tịch.  

 

Điều chỉnh 

 



  
 

Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải 

được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. 
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Điều 28: Cuộc họp HĐQT 

- Khoản 2: Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập 

chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy 

ngày trước ngày họp dự kiến. 

 

- Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 

Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày 

sau khi có đề xuất họp. 

 

- Khoản 8: Số thành viên tham dự tối thiểu các cuộc họp 

của HĐQT chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định 

khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản 

trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thay thế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 30: Cuộc họp HĐQT 

- Khoản 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, 

lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít 

nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 

 

- Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 

3 Điều này 

- Khoản 8: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được 

tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số 

thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

 - Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy 

định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành 

nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản 

trị dự họp. 

- Khoản 10:  Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi 

phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư 

điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai 

mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả người dự họp. 

 

- Khoản 11.e: Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

Bổ sung 

 

 

 

 

Bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung 



  
 

 

 

 

- Khoản 15: Các tiểu ban của HĐQT: Hội đồng quản trị có 

thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực 

thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều 

thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành 

viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

- Khoản 16: Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động 

thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban 

trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách 

thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị 

pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành 

viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu 

quyết. 

- Điều 31: : Các tiểu ban của HĐQT 

Khoản 1: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban 

trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân 

sự, lương thưởng. Số lượng thành viên của tiểu ban do 

Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba 

(03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị 

và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu 

ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm 

làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

 

- Khoản 2: Việc thực thi quyết định của Hội đồng 

quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật 

hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh 
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Điều 36:Thành viên B.kiểm soát 

Khoản 1: Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban 

kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên 

môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là 

nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và 

không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

Điều 36: Ứng cử , đề cử kiểm soát viên. 

-  Khoản 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban 

kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề 

cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy 

định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 

ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 

tiến hành đề cử. 

 Điều 37:Thành viên B.kiểm soát 
Khoản 1: Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Kiểm 

soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường 

hợp sau: 

 

Bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh 

 

 

 

 



  
 

toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài 

chính của công ty.  

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 

công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

 

- Khoản 5: Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các 

trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân 

công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần 

nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ này. 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung 
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 Điều 38 Ban Kiểm soát. 

- Khoản 1: 

h. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp 

trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt 

động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và cổ đông; 

i. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật 

hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh 

nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội 

đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có 

giải pháp khắc phục hậu quả; 

 

 

Bổ sung 

 

18 

- Điều 34: Trách nhiệm Trung thực và tránh các xung đột 

về quyền lợi 

 

  

 

- Điều 40: Trách nhiệm Trung thực và tránh các 

xung đột về quyền lợi 
- Khoàn 1:  Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải 

công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại 

 

 

Bổ sung 

 

 



  
 

 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 

STT 
ĐIỀU LỆ NTC (22/4/2016) ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

Tên ngành Mã ngành Tên ngành Mã ngành 

1 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Kinh 

doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, 

nhà kho, bến bãi. 

(Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh) 

6810 

(Chính) 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật khu công nghiệp; Đầu tư, x y dựng và kinh doanh 

nhà ở. Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, 

nhà xưởng, nhà kho, bến bãi. 

(Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh) 

6810 

(Chính) 

2 

Xây dựng nhà các loại 

Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công 

nghiệp, dân dụng. 

4100 

Xây dựng nhà để ở 
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. 

4101 

Xây dựng nhà không để ở 
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. 

4102 

 

 

 

- Khoản 3: Công ty không được phép cấp các khoản vay, 

bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình 

của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích 

tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

 

Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật 

khác. 

 

- Khỏan 4: Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 

quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản 

vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành 

viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có 

các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng 

và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công 

ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động 

theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, 

tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy 

định khác. 

 

 

 

Điều chỉnh 



  
 

3 

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu 

đưòng. 

4210 
Xây dựng công trình đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường. 

4212 

4 
Xây dựng công trình công ích  
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. 

4220 

Xây dựng công trình điện 4221 

 ây dựng công trình cấp, thoát nước 
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. 

4222 

 ây dựng công trình công ích khác 4229 

5 
Khai thác gỗ 
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng. 

0221 
Khai thác gỗ 
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng. 

0220 

6 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường sắt và đường bộ 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5221 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5221 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5223 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5225 

7 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công công viên cây xanh. 

4290 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công công viên cây xanh. 

4299 

8 Trồng cây cao su 0125 Bỏ  

9 
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa Chi 
tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy. 

5022 Bỏ  

10 
Sản xuất plastic và cao su tổng họp dạng 
nguyên sinh  
Chi tiết: Chế biến sản phẩm cây cao su. 

2013 Bỏ  

11 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường thủy 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng. 

5222 Bỏ  

Ghi chú: 

 Tại một số Điều (khoản) của bản Điều lệ mới nếu có thay đổi, bổ sung, thêm, bớt hoặc xóa đi một số từ ngữ nhưng không làm thay đổi bản 

chất nội dung của Điều (Khoản) này so với nội dung tương ứng tại bản Điều lệ hiện hành thì không được nêu ở nội dung trên. 

 Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ mới) được thay đổi theo bố cục trình bày theo Điều lệ mẫu. 



  



  



 



  



  





 



  



  



  



  

5.256.560 ⁓ 32,85% 



 



 





  



  

5.256.560 ⁓ 32,85% 





 



  





 

15. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:  5.256.560 cp ⁓ 32,85% 





 



  



  



  



 





  



  



 

 



1 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 

 
Số:          /2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTC 

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

 
Bình Dương, ngày 27 tháng  06 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 
  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc 
hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; 

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công 
ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 27 tháng 6 năm 2019; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình 
bày tại Đại hội, bao gồm: 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng 
hoạt động năm 2019; 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 
hoạt động năm 2019. 

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 

a) Kết quả sản xuất kinh doanh 
ĐVT: đồng 

TT Nội dung Kế hoạch 2018 Thực hiện 
Tỷ lệ 

% 
1 Tổng doanh thu (DT) 610.543.384.432 678.864.721.242 111,19 

 
DT hoạt động kinh doanh 517.278.135.792 532.373.374.938 102,92 

 
DT hoạt động tài chính 93.265.248.640 144.109.103.609 154,52 

 
Thu khác  2.382.242.695  

2 Tổng chi phí (CP) 159.521.157.104 108.767.944.221 68,18 

 
CP hoạt động kinh doanh 132.895.179.389 94.032.176.903 70,76 

 
CP hoạt động tài chính 26.625.977.715 12.138.907.191 45,59 

 
CP khác  2.596.860.127  

3 Lợi nhuận trước thuế 451.022.227.328 570.096.777.021 126,40 
4 Thuế TNDN phải nộp 85.564.314.826 100.405.629.169 117,35 
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5 Lợi nhuận sau thuế 365.457.912.502 469.691.147.852 128,52 
6 Tỷ suất lợi nhuận/VĐL 143,88% 293,56%  

b) Kết quả sản đầu tư xây dựng cơ bản 

- Tổng vốn XDCB thực hiện trong năm 2018 là 16,416 tỷ đồng, đạt 98,63 
% kế hoạch năm 2018. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

- Cho thuê lại đất:  20 ha trả 01 lần tại KCN mở rộng giai đoạn 2  

- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn :  4.000 m2 

- Tổng doanh thu :   303,50 tỷ đồng 

- Tổng chi phí :   157,57 tỷ đồng 

- Tổng lợi nhuận trước thuế :  145,93 tỷ đồng 

- Tổng lợi nhuận sau thuế :   130,18 tỷ đồng 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VĐL :  91,21% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL :  81,36%  

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: 360,22 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét 
điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế trong 
quá trình thực hiện. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau: 

+ Tổng tài sản :  3.401,128 tỷ đồng 

+ Tổng nợ phải trả :  2.812,174 tỷ đồng 

+ Tổng vốn chủ sở hữu :  588,954 tỷ đồng 

+ Tổng lợi nhuận sau thuế :  570,097 tỷ đồng 

+ Lãi cơ bản/cổ phiếu :  29.035 đồng 

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau: 

1. Thực hiện năm 2018:  

- Hội đồng quản trị, thư ký : 208.000.000 đồng  

- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) :   36.875.000 đồng 

2. Kế hoạch năm 2019: 

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng 
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- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng  

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ 
tiêu như sau: 

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ %/LN Giá trị (đồng) 

1 Cổ tức (200%/VĐL) 68,13% 320.000.000.000 
2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  1,00% 4.680.230.769 
3 Quỹ đầu tư phát triển 20,00% 93.938.229.570 

4 Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 0,04% 187.876.459 
5 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau 10,83% 50.884.811.054 

 Tổng cộng 100,00% 469.691.147.852 

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ 
tiêu như sau: 

- Cổ tức dự kiến (50%VĐL) : 80.000.000.000 đồng 

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ 
trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong kỳ Đại hội đông cổ đông 
thường niên năm 2020. 

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 
năm đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của 
Công ty là:  

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) 

3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV 

4. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam 

5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán A&C 

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP KCN 
Nam Tân Uyên như sau: 

1.  Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 
theo Tờ trình số 100/TTr-NTC ngày 11/06/2019. 

2. Điều chỉnh, bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh trong điều lệ 
của Công ty như sau: 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê 
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ 

6810 
(Chính) 
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thuật khu công nghiệp; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở. 
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà 
xưởng, nhà kho, bến bãi. (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh) 

2 
Xây dựng nhà để ở 
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. 

4101 

3 
Xây dựng nhà không để ở 
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. 

4102 

4 
Xây dựng công trình đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường. 

4212 

5 Xây dựng công trình điện 4221 

6 
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. 

4222 

7 Xây dựng công trình công ích khác 4229 

8 
Khai thác gỗ 
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng. 

0220 

9 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5221 

10 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5223 

11 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi. 

5225 

12 
Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 
Chi tiết: Ươm, trồng các loại cây giống, cây cảnh. 

0210 

13 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công công viên cây xanh. 

4299 

14 
Chuẩn bị mặt bằng 
Chi tiết: San lấp mặt bằng 

4312 

15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

16 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu 
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác. 

8299 

17 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng. 

5610 

18 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn. 

5510 

19 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, sản phẩm cây cao su. 

4669 

20 
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 
Chi tiết: Đầu tư tài chính. 

6420 

21 Thu gom rác thải không độc hại 3811 
22 Thu gom rác thải độc hại 3812 

23 
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 
Chi tiết: Xử lý rác thải. 

3821 

24 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822 
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Chi tiết: Xử lý rác thải. 

25 
Thoát nước và xử lý nước thải 
Chi tiết: Xử lý nước thải. 

3700 

26 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống 
Chi tiết: Mua bán các loại cây giống, cây cảnh. 

4620 

27 
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 
Chi tiết: Phân tích mẫu nước thải. 

7120 

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi các nội 
dung còn lại của Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu do cơ quan có thẩm quyền 
ban thành, trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan và đảm bảo 
quyền lợi của cổ đông Công ty.  

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty đối với Ông Trương Văn Quanh và Ông Nguyễn Minh Hùng theo đơn 
từ nhiệm cá nhân. 

Điều 10. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hà Trọng Bình 
và Bà Nguyễn Thị Phi Nga tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. 

Điều 11. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát 
Công ty đối với Ông Lê Khiết Tâm và Bà Trần Diệp Lan theo đơn từ nhiệm cá 
nhân. 

Điều 12. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Diệu 
và Bà Nguyễn Thị Triều Tiên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực 
hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công 
ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.     

 
 
 
Nơi nhận: 
- Quý cổ đông, website; 
- Ủy ban chứng khoán; 
- HĐQT, BKS; 
- Ban điều hành; 
- Lưu VT, thư ký HĐQT. 
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