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NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 

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 kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội 

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội 

Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội 

8:20 – 11:20 

(Nội dung) 

 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

Trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: 

1/ Trình phương án phân phối LN năm 2021 và dự kiến năm 2022 

2/ Trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

3/ Trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 

4/ Trình chuyển sàn giao dịch Chứng khoán từ UpCOM sang HOSE 

Đại hội giải lao 

Đại hội thảo luận 

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

Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 

11:20 – 11:30 Bế mạc Đại hội 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

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 18 tháng 06 năm 2021. 

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022 (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 2022 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 30/05/2022. 

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 từ 03 đến 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 Đại hội. 

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận. 
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- 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 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; 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. 

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 01 đến 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 30/5/2022) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

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. 
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- 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 146, Luật 
doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020. 

- 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 cả 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 cổ phần sở 
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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: 

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, 
phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; 

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng quản trị năm 2022;  

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch 
thực hiện năm 2022; 

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; 

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 

+ Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

3. Các vấn đề 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. 
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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 2022 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  
  
 

 
 
     Đỗ Hữu Phước 

 



CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA vrer NAM
KHU CONG NGHq:P NAM TAN UYEN DQc l~p - Tl}'do - Hanh phiic

S6: IBC-HDQT- NTC Binh DUO'ng, ngay thang niim 2022

BAo cAo CVA HQI DONG QVAN TRl
vE HOAT DONG NAM 2021 vA DINH HUONG NAM 2022. . .
Kinh giri: l)~i hQi dang C6 dong Cong ty CP KCN Nam Tan Uyeno

HQi dang Quan tri xin tran trong bao cao voi Dai hQi vS kSt qua hoat dQng,
cong tac quan tri cua HQi dang Quan tri Cong ty c6 phan KCN Nam Tan Uyen
trong nam 2021 va dinh huang hoat dQng nam 2022 nhu sau:

"" .-? A. ..,

I. TINH HINH HO~T DQNG CVA CONG TY TRONG NAM 2021
1.Tinh hinh ta clnrc san xu~t kinh doanh

- Nam 2021 la mQt nam co nhieu kho khan thach thirc do diSn biSn plnrc
tap cua dich benh Covid 19 nhung voi su n6 hrc, doan ket, quyet tam cua t~p th~
can bQnguoi lao dQng Cong ty da:gop phan thirc hien hoan thanh t6t nhiem vu san
xuat kinh doanh. KSt thuc nam 2021, tong doanh thu dat 101,25 % so voi kS hoach,
t6ng chi phi d~t 65,54% so v&i kS ho~ch, IQ'inhu~n sau thuS so vai kS ho~ch d~t
129,75 %. C\l th~ nhu sau:

TT NQi dung K~ ho~ch 2020 Thuc hien nam Ty l~. .
2020 %

1 Tong doanh thu 472.084.000.000 477.984.077.175 101,25
2 Tong chi phi 205.011.856.000 134.362.071.438 65,54
3 LQ'inhu~n tru&c thue 267.072.144.000 343.622.005.737 128,66
4 LQ'inhu~n sau thue 226.771.144.000 294.231.851.146 129,75
5 Ty suat IQ'i

94,49% 122,60% 129,75nhu~nlV6n diSu l~

- VS cong tac cho thue l~i d§.t:do quy d§.tcua KCN hi~n hfiu khong con, dV
an KCN Nam Tan Uyen rna rQng giai do~n 2 chua duQ'cUBND Tinh Binh Duong
giao cho thue d§.tnen trong nam qua cong ty khong con kh6i IUQ'llgcho thue.

2. Tinh hinh thl}'c hi~n cac nQi dung Nghj quy~t DHDCD nam 2021

Ben c~nh kSt qua ho~t dQng san xufrt kinh doanh, trong nam 2021, HQi dang
quan trj da:t6 chuc tri~n khai th\lc hi~n cac nQi dung then Nghj quySt l)~i hQi dang
c6 dong thuang nien nam 2021 nhu sau:

+ Th\lc hi~n tra d~y du c6 tuc nam 2020 cho ca dong vai tang ty l~ 100% /
v6n diSu l~.

+ VS vi~c Iva ch<;lnCong ty ki~m toan dQc l~p th\lc hi~n ki~m toan cac bao
cao titi chinh nam 2021: Cong ty da: thvc hi~n kY hQ'Pdang vai Cong ty TNHH
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Hang kiem toan AASC dS thuc hien kiem toan cac Bao cao tai chinh nam 2021 cua
Cong ty thea Nghi quyet cua Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien nam 2021.

+ Voi cac n<)idung lien quan dSn D\I an Khu cong nghiep Nam Tan Uyen
rna rong Giai doan 2 hien chua triSn khai ducc do Cong ty chua diroc UBND Tinh
giao thue d~t.

+VS viec phe duyet quyet toan cac du an hoan thanh, da thtrc hien cong tac
kiem toan, lap, trinh, tham dinh va phe duyet thea dung quy dinh hien hanh,

+ Vi~c chuyen niem ySt c6 phieu tir UpCOM sang HOSE dang trong tien
trinh thuc hien,

II. HO~T DQNG eVA HQI DONG QuAN TRl TRONG NAM 2021:

1.V~ nhan sir.
Tai ky dai h<)inam 2021, Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien da phe chuan

kSt qua b~u Hoi d6ng quan tri, Ban kiSm soat Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen
nhi~m kY 2021 - 2026. HDQT g6m 05 nguai: 01 Chu tich, 04 Thanh vien HDQT
trong do 01 Thanh vien HDQT diSu hanh. Ban kiSm soat g6m 03 nguai, trong do
Truang ban kiSm soat chuyen tnich, 02 thanh vien BKS kiem nhi~m. C\l thS:

1.1. H<)id6ng Quan tri g6m 05 nguai:

- ang D6 Hfru Phu6c : Chu tich HDQT;

- ang Ha Tn;mg Binh

- Ba NguySn Thi Phi Nga

- ang NguySn Anh Phu Nguyen

- ang Tr~n Hoang Giang

1.2. Ban KiSm soat g6m 03 nguai:

- Ba NguySn Thi TriSu Tien : Truang Ban KiSm soM;

- ang Trinh ThS Son : Thanh vien Ban KiSm soat;

- Ba NguySn Thi Di~u : Thanh vien Ban KiSm soat.

2. Ho~t dQngeua HDQT trong nam 2021
Ngoai hinh thuc hQp tf\IC tiSp dinh kY, H<)id6ng quan tri thuOng xuyen l~y y

kiSn vS cac chu truong, chinh sach trong ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh va cong
tac t6 chuc can b<)dS luon luon d~t S\l d6ng thu~n cao cua cac thanh vien H<)id6ng
quan tri trong chi d~o va diSu hanh. Trong nam 2021, H<)id6ng quan tri da hQp 02
phien hQp dinh kY va ban hanh 17 nghi quySt dS diSu hanh ho~t d<)ngsim xu~t kinh
doanh cua cong ty. Nam 2021 la m<)tnam co nhiSu kho khan do dich b~nh Covid-
19 bung phM va diSn biSn phuc t~p da tac d<)ngkhong nh6 dSn ho~t d<)ngsan xu~t
kinh doanh cua Cong ty c6 ph~n KCN Nam Tan Uyeno

: Thanh vien HDQT - kiem TGD

: Thanh vien HDQT;

: Thanh vien HDQT;

: Thanh vien dQc l~p HDQT.

- Trong nam 2021, do anh huang cua dich b~nh Covid-19 cung v6i cac quy
dinh vS gian cach xa hQi nen HQi d6ng quan tri da hQp 02 phi en hQp dinh kY va ban
hanh 17 nghi quySt dS diSu hanh ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua cong ty. C\l
thS:
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TT sA ngh] quy~t Ngay ban Trich y~u nQi dung
hanh

1 1OINQ-HDQT- 05/03/2021 Nghi quyet phi en h9P Quy 1 nam 2021
NTC

2 11INQ-HDQT- 0114/2021 Thong nhat trinh T~p doan thoa thuan
NTC b6 nhiem lai chirc PTGD

3 12INQ-HDQT - 28/4/2021 Ve viec thong nhat gia han to chirc
NTC DHDCDTN nam 2021

4 16INQ-HDQT - 111512021 Thong nhat SL TV NK 2021-2026 va
NTC gioi thieu irng cu tham gia HDQT NK

2021-2026.
5 02/2021INQ- 18/6/2021 Nghi quyet DHDCDTN nam 2021

DHDCD- NTC
6 48INQ- HDQT- 7/7/2021 Ve viec thong nhat bo nhiem lai chirc

NTC vu PTGD d6i voi On_g_Huynh Hfru Tin
7 50INQ-HDQT- 7/7/2021 Thong nhat Iva chon DV thtrc hien soat

NTC xet BC TC 6 thang.d&u nam 2021
8 57INQ-HDQT- 13/712021 Thong nhat chu truong va cam ket gop

NTC v6n dS tang v6n diSu I~ tai Cty CP BDP
va Cty CP KCN CS BL

9 60INQ-HDQT- 19/7/2021 Thong nhat thoa thuan cac NS diroc
NTC gioi thieu QH chirc danh TP cua Cty

NTC NK 2021-2026
10 73INQ-HDQT - 18/8/2021 Thong qua viec yay von tai NH TMCP

NTC Ngo~i thuong-CN BD
11 74INQ-HDQT- 19/8/2021 Ve viec chi co nrc con lai bang tien nam

NTC 2020
12 75INQ-HDQT- 20/8/2021 Thong nhat ung h9 vao quy ciru tro

NTC phong chong dich Covid 19 TX TU
13 76INQ-HDQT- 4/1112021 Nghi quyet phien h9P Quy III nam 2021

NTC
14 79INQ-HDQT- 23/1112021 Nghi quyet ve vi~c chot danh sach co

NTC dong dS thvc hi~n t~m Ung c6 tilc nam, ,
2021 bang tien.

15 82INQ-HDQT- 01112/2021 Nghi quyet ve vi~c thong qua cac chi
NTC tieu xay dlJllg k8 ho~ch nam 2022

16 87INQ-HDQT- 23/12/2021 Thong nhat bo nhi~m cac chilc danh TP
A _,

NTC t~i Cty Ong Nguyen Quoc Trung-TP
KHKD va Ong Duong Tfin Liem

TP.DTXD
17 88INQ- HDQT- 24/12/2021 Thong nhat bo tri di~n tich dat de xay

NTC dlJllg Tr~m y t8 luu d9ng t~i NTC va
NTC MR (giai do~n I va II)

3. :Danh gia chung ho~t dQng clla H:DQT Cong ty
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- Trong nam 2021, HQi dang quan tri da:thirc hien cong tac quan tri cong ty
mot each cAntrong, nghiem tuc va quyet liet, tuan thu dung cac quy dinh tai DiSu
l~ va quy ch~ t6 chirc hoat dQng cua Cong ty.

- Tap thS HQi dang quan tri luon doan k~t, him viec dan chu, luon ban bac dS
di d~n thong nh~t cao cac chu tnrong, nghi quyet; dang thai ph6i hop t6t voi bQ
may diSu hanh dS giai quyet cong viec mQt each hieu qua nh~t.

- Mac du chiu tac dQng Ian cua dich benh Covid 19, tuy nhien nam 2021
hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty v~n g~t hai diroc nhfrng thanh cong
nh~t dinh, cac chi tieu dSu dat va vuqt muc k~ ho~ch rna Nghi quy~t DHDCD nam
2021 dS ra. Doanh thu, tY su~t IQ'inhu~n va ty l~ chia c6 tuc amuc cao.

- T~t ca cac thanh vien HDQT dSu co tinh thfin trach nhi~m cao, thvc hi~n
dung vai tro va nhi~m V\l cua minh dS giup HDQT thvc hi~n t6t vai tro dinh huang
phat triSn cua cong ty.

4. K~t qua ghim sat dAi v6i Ban di~u hanh

Can cu DiSu l~ va Quy ch~ quan tri cua T~p doan, HQi dang quan tri da:thvc
hi~n giam sat ho~t dQng d6i v6i T6ng Giam d6c va Ban diSu hanh trong vi~c t6
chuc diSu hanh san xu~t kinh doanh va triSn khai cac nghi quy~t cua D~i hQi dang
c6 dong va HQi dang quan trio

V6i chi d~o cua HQi dang quan tri, T6ng giam d6c va Ban diSu hanh da:xay
d\fllg va thvc thi k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2021 phil hgp v6i Nghi quy~t
D~i hQi dang c6 dong va tinh hinh thvc t~. HQi dang quan tri va Ban T6ng giam
d6c thuang xuyen lien l~c, trao d6i va ph6i hgp ch~t che trong vi~c dinh huang, chi
d~o v~ t6 chuc thvc hi~n cong vi~c thong qua cac cUQchQp dinh leY va khi duQ'c
yeu cau.

Cac thanh vien HDQT da: kiSm tra, giam sat ho~t dQng diSu hanh san xu~t
kinh doanh cua Ban T6ng giam d6c trong nam 2021. TUng thanh vien HDQT da:
phat huy t6t vai tro cua minh trong vi~c tham gia chi d~o, dinh huang ho~t dQng
san xu~t kinh doanh giup cho Ban T6ng giam d6c thvc hi~n t6t ho~t dQng diSu
hanh cua minh.

III. PHUONG HUaNG HO~T DONG eVA HDQT NAM 2022:

Trong nam 2022, ben c~nh nhUng thu~n IQ'inh~t dinh nhu vi tri thu~n IQ'i
nhu Cong ty da: t~o d\fllg duQ'c uy tin, co thuang hi~u trong nganh phat triSn h~
tfing KCN, co kha nang phat triSn rna rQng khu cong nghi~p thi con co mQt s6 kho
khan, thach thuc do quy d~t cho thue cua cac KCN hi~n hiiu khong con, KCN Nam
Tan Uyen rna rQng giai do~n 2 v~ dang cha dia phuang giao d~t va nhUng anh
huang tieu cvc cua dich b~nh Covid-19.

HQi dang quan tri dS ra k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2022 v6i mQt s6
chi tieu chinh nhu sau:

- Di~n tich cho thue

- T6ng doanh thu

100 ha

654,23 ty dang
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- T6ng chi phi

- Loi nhuan tnroc thue

- Loi nhuan sau thue

- Ty su~t loi nhuan sau thuSN£)L

338,62 ty d6ng

315,61 ty d6ng

262,93 ty d6ng

109,55%

£)S hoan thanh cac muc tieu neu tren, H9i d6ng quan tri dff dS ra cac giai
phap hoat d9ng nhu sau:

- H9i d6ng quan tri se quyet li~t va t~p trung dS cung voi Ban diSu hanh tiSp
tuc lam viec voi cac co quan co tham qUYSntinh Binh Duong dS du an KCN Nam
Tan Uyen rna rong giai doan 2 sam diroc thue d~t lam co So' thirc hien kS hoach
SXKD va KlillTXDCB nhir tai li~u trinh £)HC£) thong qua.

- £)S ra cac chu tnrong, dinh huang kip thai, phil hop dS Ban diSu hanh thirc
hien t6t nhiem vu san xu~t kinh doanh cling nhu t6 chirc trien khai thuc hien d§.unr
cac du an cua Cong ty theo huang hieu qua nhst,

- Chi d~o su d\lng ngu6n v6n m9t cach hi~u qua trong cong tac san xu~t kinh
doanh, d§.utu xay dlJllg co ban.

- Chi d~o Ban diSu hanh t6 chuc thgc hi~n cac cong tac chufin bi d§.utu dS
lam co So' triSn khai thgc hi~n d§.u tu Dg an KCN Nam Tan Uyen rna r9ng giai
do~n II ngay sau khi duqc tinh Binh Duong quYStdinh cho thue d~t.

- Chi d~o Ban diSu hanh dS xu~t, xay dlJllg phuong an kinh doanh phil hqp
cho KCN Nam Tan Uyen rna r9ng giai do~n 2; tiSp 1l,lclam t6t cong tac tiSp thi,
tang cuang cong tac quang ba thuong hi~u dS thu hut cac nha d§.utu vao khu cong
nghi~p.

- TiSp t\lc thgc hi~n vi~c ra soat diSu chinh, xay dlJllg mai cac quy trinh
quan ly n9i b9 phil hqp vai cac quy dinh mai nh~m dS cong tac quan Iy, diSu hanh
ngay cang hi~u qua, minh b~ch.

- Tang cuang ph6i hqp trong tiSn trinh ho~t d9ng dS kip thai dS ra cac giai
phap diSu hanh phil hqp vai diSu ki~n thvc tS t~i cong ty d6ng thai dam bao dung
then cac quy dinh hi~n hanh.

- Chi d~o thvc hi~n cac thu t\lc phap Iy dS chuySn niem ySt c6 phiSu tir san
UpCom sang san HOSE then dung quy dinh.

Tren day la Bao cao ho~t d9ng cua H9i d6ng quan tri trong nam 2021 va
dinh huang cac chi tieu kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2022, kinh trinh £)~i h9i
d6ng c6 dong thong qua.!.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
-Luu: VT.

TM. HQI DONG QUAN TRJ
CHUTICH
(Da IcY) .

DB Hii'u PhU'O'c
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CONG TY CP KCN NAM TAN UYEN DQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

se: IBC-NTC Binn Duong, ngay thong nam 2022

DljTHAO BAocAo T~I DRDCD TRUONG NIEN NAM 2022
V~ k~t qua hoat dQng san xu~t kinh doanh nam 2021

Va k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2022

Kinh giri: DAI Hen DONG CO DONG CONG TY CP KCN NAM TAN UYEN

C6ng ty CP KCN Nam Tan Uyen xin bao cao v~ ket qua hoat dong san xuAt kinh
doanh nam 2021 va ke hoach nhiem VI,) san xuAtkinh doanh nam 2022 nhu sau:

A. KET QuA HO~T DQNG SANXUAT KINH DOANH NAM 2021

•

Nam 2021 tinh hinh dich benh Covid-19 bung phat manh tro lai, di~n bien phirc tap
anh huang tnrc tiep den tinh hinh phat trien kinh te - xff hoi trong mroc, cua dia phuong
cling nhir tinh hinh thu hut dftu tu, kinh doanh cua C6ng ty va tinh hinh hoat dQng cua cac
DN dang hoat dong trong KCN. D6ng thai, hien tai h6 sa thu tuc phap Iy du an KCN Nam
Tan Uyen rna rong giai doan 2 (NTC-3) chua hoan thien nen kh6ng th~ tien hanh dftu tu
xay dung ha tftng co so d~ thirc hien cho thue lai dAt.

Tru6c tinh hinh d6, Ban di~u hanh dff c6 nhung giai phap kip thai d~ giai quyet kh6
khan, thich (rng linh ho~t v6i tinh hinh.m6i, phong ch6ng t6t dich b~nh dam bao suc kh6e
cho Nguai lao dQng, h6 trQ'cham 10 t6t cho nguai lao dQng bi anh huang trong mua dich,
6n dinh ho~t dQng SXKD chung cua C6ng ty va c6 nhung d~ xuAtv6i HDQT d~ h6 trQ'cho
mQt s6 DN g~p kh6 khan bi anh huang boi dich b~nh.

Tuy anh huang boi nhung kh6 khan khach quan, nhung ke thita ket qua kinh doanh
tich C\ICtit cac nam tru6c, nam 2021 ho~t dQng kinh doanh cua C6ng ty cling d~t duQ'c
nhi~u ket qua kha quan. Ket thuc nam, t6ng doanh thu d~t 477,98 tY d6ng (101,25% ke
ho~ch), IQ'inhu~n sau thue d~t 294,23 ty d6ng (129,75% ke ho~ch) va tY suAtIQ'inhu~nlv6n
di~u I~ d~t 122,60%. Sau day la mQt s6 ket qua ho~t dQng san xuAt kinh doanh chinh cua
C6ng ty trong nam 2021 :

1. V~kinh doanh cho thue h.dd§t va nha xU'(Yng:

a. Cho thue [{Ii tlat:
Ke ho~ch nam cho thue 90 ha, tuy nhien trong nam do d\I an NTC-3 vi nhi~u yeu t6
khach quan nen chua hoan thanh thu t\lCh6 sa phap Iy nen kh6ng du di~u ki~n d~ cho
thue, do d6 kh6ng th~ kY hQ'Pd6ng thue dAttrong nam 2021. V~ chi tieu nay, C6ng ty
dffc6 van bim trinh T~p doan CN Cao su VN va duQ'c chAp thu~n cho chuy~n ke ho~ch
cho thue 90 ha sang nam 2022, vi v~y ke ho~ch cho thue dAtnam 2021 di~u chinh can
o ha (do kh6ng can dAtcho thue).
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KH Tht,rc hi~n Ty I~ t/h Loy k~ dAu dt,r Tyl~

Dt,r an 2021 nam 2021 KH2021 an lip dAy

(m2) Sig (m2) (%) Sig DT(m2) (%)

Nha xuong 1 4 8.611 19 39.204 100%
6.500

Nha xirong Z - - 02 20.456 100%

TBng cQng 6.500 4 8.611 132,48 21 59.660

h. Cho thue nha xutmg:

Trong 21 du dn dang hoat d9ng co 16 du an nude ngoai va 05 du an trong nude.

c. Danh gid:

- v~cong tac cho thue lai dAt: hien tai nguon dAt thirong pham a NTC-1 va NTC-2 da
h~t, trong khi du an NTC-3 vfrn dang cho quyet dinh giao dAt cua UBND tinh Binh
Duong d~ co th~ ti~n hanh xay dung ha t~ng va cho thue lai dAt;di~u nay lam anh huang
Ion d~n k~ hoach cho thue lai dAtnam 2021 cua Cong ty, khi chua co dAtcho thue buoc
phai xin di~u chinh k~ hoach cho thue sang nam 2022 d~ phil hop voi tinh hinh thuc t~. _

- V~ cho thue nha xtrong: trong nam 2021 Cong ty da cho thue lApd~y 02 nha xuang, ty
l~ cho thue d~t 132,48% k~ ho~ch; trong thai gian t6i se ti~p t\lCmai gQi d~u tu d6i v6i
nhung nha xuang d~n h~n tra l~i va chQn lQccac d\l an d~u tu v6i nganh ngh~ s~ch, cong
ngh~ cao, tai chinh m~nh thea yeu c~u cua HQi d6ng quan trio

- D6i v6i nhung khu dAthanh chinh - dich V\l: ti~p tl,lclien h~ va tim ki~m d6i tac d~u tu
d~ dap (eng cac dich V\l ti~n ich cho cac doanh nghi~p dang ho~t dQng trong khi cha d\l
an NTC-3 hoan thanh.

d. Dich v~ hDtr(Ykhach hang:

- H6 trg giai quy~t cac ki~n nghi, vu6ng m~c cho cac DN t~i NTC-1 va NTC-2.

- Ph6i hqp thea d6i cong ng d6i v6i cac doanh nghi~p; xu ly phan anh cua cac DN dang
ho~t dQng trong khu.

- Ph6i hqp BQL cac KCN tinh Binh Duong t6 chuc tiem vacine Covid-19 mlii 1&2 cho
tofm th~ nguai lao dQng dang lam vi~c t~i cac DN trong KCN. ,

- Th\lc hi~n khao sat th\lc t~ cac DN bi anh huang dich b~nh Covid-19 d~ d~ xuAthu6ng
mi€n giam cho cac DN.

- H6 trg cac DN trong vi~c l~p cac thu tl,lcky quy xay d\lng, xin cAp/di~u chinh cac GiAy
phep d~u tu, kinh doanh, PCCC, tuy~n d\lng lao dQng, thu t\lCxuAtnh~p canh cho chuyen
gia, di~n, nu6c, vi€n thong, ...

2. V~ Hli chinh:

a. Kit qua hO{ltiI~ng kinh doanh nam 2021: DVT: d6ng
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..

STT NQi dung K~ hoach 2021 TH nam 2021 Ty l~ %

1 TBng doanh thu (DT) 472.084.000.000 477.984.077.175 101,25

DT hoat a(mg kinh doanh 235.435.000.000 271.180.199.162 115,18

DT hoat a9ng tai chinh 236.649.000.000 203.482.299.660 85,98

Thu khdc - 3.321.578.353

2 TBng chi phi (CP) 205.011.856.000 134.362.071.438 65,54

CP hoat dong kinh doanh 157.752.856. 000 127.330.570.329 80,72

CP hoat a9ng tai chinh 47.259.000.000 4.390.766.392 9,29

CP khdc - 2.640.734.717

3 LQi nhujin trmrc thu~ 267.072.144.000 343.622.005.737 128,66

4 Thu~ TNDN phai nQp 40.301.000.000 49.390.154.591 122,55

5 LQi nhu~n sau thu~ 226.771.144.000 294.231.851.146 129,75

6 Ty suAt lQi nhu~nNDL 94,49% 122,60% 129,75

h. N9P ngiin sdcl: Nha nude:

NQidung KH nam 2021 T/hi~n nam 2021 % THIKH

Thu~ GTGT 129.876.738.033 29.393.595.931 22,63

Thu~ Thu nhap DN 47.918.154.773 50.614.580.874 105,63

Thue Thu nhap ca nhan 2.500.000.000 3.256.796.990 130,27

Thu~ mon bai 3.000.000 3.000.000 100,00

Tien thue d~t NN 1.007.978.400.000 0 0,00

Tang e{jng 1.188.276.292.806 83.267.973.795 7,01

3. v~cong tac dAu ttl' xfiy dung:

T6ng vf>nXDCB thirc hien trong nam 2021 la 7,797 tY dAng, dat 5,23% k~ hoach
nam 2021, met sf>cong tac chinh nhu sau:

- KCN Nam Tan Uyen (NTC-1): hoan thanh Tr6ng cay xanh t~p trung doc duong D7 va
nghiem thu ban giao B9i cay xanh cham s6c.
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- KCN rna rong giai doan 1 (NTC-2):

+ Hoan thanh mua xe PCCC va dira vao str dung tir thang 10/2021; dang t6 chirc hra
chon nha thfru g6i thfru mua xe nroi cay nam 2021.

+ L€ bQ hanh cac tuyen dirong con lai nam 2020: hoan thanh thi cong, nghiem thu va
quyet tom cong trinh.

- KCN Nam Tan Uyen rna rong giai doan 2 (NTC-3): trong khi cho quyet dinh giao ddt
cua UBND tinh Binh Duong, ti~n hanh l~p cac thu tuc phe duyet k~ hoach hra chon nha <

thau, t6 clnrc ddu than, bao cao danh gia lira chon nha thau, bao cao tham dinh, Icy hop
d6ng Ttr vdn thiet k~ ban ve thi cong, du toan va nr vdn thdm tra h6 sa thiet k~ ban ve
thi cong va dir toan cac g6i thfru ha tfrng ky thu~t: Dubng giao thong, thoat nu6c mua,
thoat nu6c thai phfrn con l~i; L€ bQhanh, h6 di€u hoa, muang thOlltnu6c; H~ th6ng di~n
chi~u sang.

- Khu nha a KCN Nam Tan Uyen rna rQng: Di€u chinh h6 sa sau khi b6 sung nganh ngh€
Dfru tu kinh doanh Khu dan cu trinh Sa Xay dvng thdm dinh, trinh UBND tinh Binh
Duang chdp thu~n chu truang dfru tu dv an.

- Quy~t toan, thanh Iy hqp d6ng g6i thfru ki~m toan h~ tfrngNTC-1, NTC- 2 va Nha xuang
cho thue s6 1; I~p TO' trinh phe duy~t k~ ho~ch LCNT cac g6i thfru: mua xe quet hut rac,
xe 7 ch6 va xe ban tai tufrn tra (dii thanh ly xe cli).

- Danh gia: Cong tac XDCB trong nam thvc hi~n d~t k~t qua thdp so v6i k~ ho~ch do dv
an Dfru tu xay dvng H~ th6ng h~ tfrng ky thu~t KCN Nam Tan Uyen rna rQng giai do~
II (NTC-3) chua c6 quy~t dinh giao ddt nen vi~c tri~n khai thvc hi~n cac cong vi~c ti~p
thea chua d~t thea k~ ho~ch dii d€ ra. D6ng thai tinh hinh dich b~nh di~n bi~n phuc t~p
tren dia ban tinh Binh Duang n6i rieng va ca nu6c n6i chung nen cac cong trinh xay
dl!llg cua Cong ty bi anh huang 16n d~n ti~n dQ.

4. v~cong tic phong chAng djch b~nh Covid - 19:

- Tir khi tinh hinh dich b~nh xay ra tren dia ban tinh Binh Duang v6i di~n bi~n ngay mQt
nghiem trQng, Cong ty dii nhanh ch6ng thanh I~p Ban chi d~o, T6 phong ch6ng Covid-
19 t~i dan vi va dii Clr can bQ, nhan vien va Ivc luqng bao v~ Cong ty tham gia cung
chinh quy€n dia phuang, Ban quan Iy cac KCN Binh Duang thvc hi~n t6t cong tac
phong ch6ng dich b~nh qua d6 dii g6p phfrn ngan ngira, h~n ch~ d~n muc thdp nhdt dich
b~nh lay Ian tir cQng d6ng vao cac DN trong KCN dang ho~t dQng san xUdt thea mo
hinh "3 tqi ch6" va "m9t cung tluirnghai tliJm tlin". Trong thai gian giiin cach xii hQi
tir ngay 19/07/2021 d~n h~t ngay 30109/2021, trong KCN Nam Tan Uyen v~n c6
148/230 doanh nghi~p duy tri duqc ho~t dQng san xUdtv6i gfrn 15.000 lao dQng, qua d6
dii thvc hi~n duqc m\lC tieu vira ch6ng dich vira phat tri~n kinh t~ cua Chinh phu d€ ra.

- H6 trq UBND thi xii Tan Uyen thanh I~pkhu cach Iy t~m thai cho han 5.000 nguai nghi
nhi~m Covid-19 sau khi xet nghi~m cQng d6ng t~i dia ban thi xii Tan Uyen; thvc hi~n
chi d~o cua UBND tinh Binh Duang v€ vi~c thanh I~p tr~m y t~ luu dQng trong KCN,
Cong ty dii nhanh ch6ng ph6i hqp v6i Trung tam Y t~ thi xii Tan Uyen thanh l~p 02 tr~m
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Yt~ hru dong nham phuc vu cho cong tac kham chua benh cho cong nhan lao dong trong
KCN Nam Tan Uyen va giam tai cho benh vien tuyen tren,

- H6 tro cho Thi xffTan Uyen, Phuong Khanh Binh, Cong an, hrc hrong tuyen dfru chong
dich a dia phirong voi t6ng s6 tien h6 tro la 566 trieu d6ng.

- Trong nam, nham dam bao bao cho an toan cua nguoi lao dQng dang tham gia san xuat
kinh doanh, Cong ty dffphoi hop cling Ban quan ly cac KCN Binh Duong d~ xufrt CDC
tinh xufrt Vaccine cho KCN d8 thirc hien tiern ngira cho cong nhan lao dong dang lam
viec thea mo hinh "3 tai ch6". Qua do Cty dff thirc hien tiem ngira duoc 12.786 li~u
vaccine cho nguoi lao dQng, trong do 1O.012li~u tiem mfii 1 va 2.774li~u miii 2. T6ng
chi phi dff thirc hien hon 300 trieu d6ng do Cong ty W chi tra phi cho don vi y t~ thirc
hi~n cong tac tiem ngira.

5. Cac cong tac khac:

- T6ng s6lao dQng Cong ty d~n cu6i nam 2021la 141 nguai (giam 02 nguai so v6i cling
Icy nam 2020), thu nh~p binh quan cua nguai lao dQng d~t 23,62 tri~u d6ng/nguai/thang.

- V~ dfrt dai: ti~p tvc th\lc hi~n thu tvc di~u chinh ti~n thue dfrtNha nu6c tir tra hang nam
sang tra 01 lfrn cho cac DN thue l~i dfrt.Hoan chinh h6 sO',ban giao Gidy CNQSDD cho
105 DN t~i NTC-1 va 102 DN t~i NTC-2. Ti~p tl,lC thea d5i xu 1yh6 sa NTC-3.

- V~ cong tac bao v~ moi truOng: 1uon chu tr<;mgcong tac bao v~ moi truOng trong KCN,
thuOng xuyen ki8m tra va ki8m soat ch~t che cong tac xa nu6c thai, khi thai, chdt thai
cua cac doanh nghi~p; d6ng thai ph6i hqp ch~t che v6i cac cO'quan chuc nang giai quy~t
cac vi ph~m v~ moi truOng xay ra cling nhu giai quy~t tri~t d8 cac khi~u ki~n v~ moi
truOng giua cac dminh nghi~p trong KCN.

- V~ cong tac xu 1ynu6c thai t~i Nha may xu 1ynu6c thai t~p trung cua KCN: thuOng
xuyen thea d5i, bao tri, bao du5ng cac may moc, thi~t bi t~i 02 Nha may xu 1ydam bao
h~ th6ng xu 1y1uon v~n hanh 6n dinh va lien tvc. Luu 1uqng nu6c thai binh quan trong
nam 1a2.480 m3/ngay.dem t~i NTC-1 va 900 m3/ngay.dem t~i NTC-2. K~t qua quan tr~c
cua Sa Tai nguyen va Moi truang Binh Duong chung nh~n chdt 1uqng nu6c thai sau xu
1ycua 02 Nha may d~u d~t cQtA QCVN 40:2011IBTNMT.

- D8n cu6i thang 12/2021 dff ky hqp d6ng xu 1ynu6c thai v6i 129 DN t~i NTC-1 va 90
DN t~i NTC-2; th\lc hi~n hqp d6ng thu gom rac thai sinh ho~t v6i 167 DN trong KCN.

- V~ cong tac bao v~ ANTT trong KCN: nam 2021, tinh hinh dich b~nh ti8p tvc di€n bi8n
phuc t~p anh huang nhi~u d8n ho~t dQng cua cac DN, dai s6ng cong nhan lao dQng g~p
nhi~u kho khan, tinh tr~ng tranh chdp lao dQng, ch8 dQv~n con xay ra a mQt s6 doanh
nghi~p gay bdt 6n v~ ANTT tren dia ban KCN. Trong nam co 60 vv vi~c xay ra (giam
37 vv so v6i cling ky nam 2020) g6m 20 vv tai n~n giao thong, 01 vv tai n~n lao dQng,
04 vv tranh chdp lao dQng, 03 S\l c6 trong DN, 05 vv trQm c~p, 01 vv chi8m do~t tai san,
02 Vl) rna tuy, 02 vv gay mdt ANTT khu cach 1y, 10 vv gay r6i danh nhau, 01 Vl) vi ph~m
moi truOng va phong ngira ngan ch~n 11 vv. Tdt ca cac vv vi~c xay ra d~u duqc xu 1y
kip thai, b~t giu 70 d6i tuqng, t~m giu 25 xe may, 07 hung khi cac lo~i; trong do chuy8n
cO'quan chuc nang xu 1y55 vv va xu 1yt~i ch6 05 vv.
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- v~cong tac PCCN: Trong nam xay ra 10 vu chay nhtrng da diroc phat hien va xu Iy kip
thai khong thiet hai v~ nguoi va tid san. Ngoai ra trong nam, DQi PCCC Cong ty cling
da h6 tro chi vien DQi Canh sat PCCC TX.Tan Uyen chua 04 vu chay xay ra tren dia
ban Thi xa; t6 clnrc huan luyen di€n t~p phuong an PCCC tai van phong Cong ty va phoi
hQ'Pdi€n t~p phuong an PCCN cho cac DN trong KCN voi 19 vu di€n t~p.

- V~ cay xanh: cham soc thirong xuyen cay xanh, tham co da trong, quet don v~ sinh, mat
duong, via he, cac h6 ga va cac cong viec khac khi co phat sinh.

B. KEHO~CH SANXUA.TKINH DOANH NAM 2022

Tren co sa cac kSt qua tich C\lCdat duoc trong nam 2021, dubao tinh hinh kinh doanh
kha quan khi bat dfiu khai thac cho thue NTC-3; tiSp tuc tranh thu sir quan tam, ung hQcua
lanh dao T~p doan, cac nganh, cac cAp,trong nam 2022 toan th~ CB-NV cong ty quySt tam
phat huy hSt kha nang, n6 hJc ph§n d§u d~ hoan thanh xufrt sAc cac nhi~m Vl,l duqc giao,
t~p trung vito cac m~t cong tac chinh sau:

1. K~ ho~ch cho thue l~i d§t va nha xmrng:

- Cho thue I~i dAt:

+ Di~n tich cho thue (theo hQ'Pd6ng chinh thuc): 90 ha

+ Gia cho thue d\l kiSn (chua thuS GTGT): 112 ~ 118 USD/m2/THTLD (my thai gian
thanh toan) d6i v6i dAtCN va 150 ~ 160 USD/m2/THTLD d6i v6i dAtdich Vl,l.

+ Phi quan Iy 0,6 USD/m2/nam (chua thuS GTGT).

- Cho thue nha xuang xay s£n: (m cac nha xuang dSn h~n tnil~i/huy)

+Di~n Hch cho thue: til 7.000 m2

+ Gia cho thue d\l kiSn til 3,3 USD/m2/thang tra len.

2. K~ ho~ch dAu ttr xay d1}'ngCO' ban:

T6ng v6n XDCB d\l kiSn th\lc hi~n trong nam 2022 la 148,01 tY dAng v6i mQt s6
cong tac chinh nhu sau:

- KCN rna rQng giai do~n 1 (NTC-2): danh gia, thuang thao, kY hQ'Pd6ng mua xe tu6i
cay va nh~n xe thea tiSn dQ.

- KCN Nam Tan Uyen rna rQng giai do~n 2 (NTC-3): cha quySt dinh giao dAtd~ xin phep
xay d\lng cac h~ng m\lc: DuOng giao thong, h~ th6ng thoat nu6c mua, nu6c thai cac
tuySn duang con I~i; H~ th6ng di~n chiSu sang; Vi€n thong; Di~n cApngu6n; cAp nu6c
va PCCC; Cay xanh; San ui co cho nha dfiu tu.

- Khu nha a KCN Nam Tan Uyen rna rQng: Sa Xay d\lng da tra h6 sO',dang cha phan b6
ngu6n v6n d~ b6 sung VaGh6 sO'xin chu truO'ng dfiu tu nQP Sa KH-DT. T6 chuc th\lc
hi~n d\l an thea chi d~o cua HDQT va T~p doan CN Cao su VN.

- Sau khi duqc HDQT phe duy~t kS ho~ch LCNT se tiSn hanh th\lc hi~n cac goi thfiu mua
sAmXe quet hut rac, Xe 0 to 7 ch6, Xe ban tM.
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3. K~ hoach titi chinh:

a. DlJkiin kit qua kinh doanh niim 2022: Don vi tinh: tl6ng

STT NQidung T/hi~n nam 2021 KH nam 2022 Ty l~ 0/0

1 T8ng doanh thu (DT) 477.984.077.175 654.232.945.444 136,87

DT hoat tl9ng kinh doanh 271.180.199.162 476.492.699.247 175,71

DT hoat tl9ng tai chinh 203.482.299.660 175.221.366.197 86,11

Thu khdc 3.321.578.353 2.518.880.000 75,83

2 T8ng chi phi (CP) 134.362.071.438 338.626.792.769 252,03

CP hoat tl9ng kinh doanh 127.330.570.329 305.032.381.379 239,56

CP hoat dong tai chinh 4.390.766.392 31.438.411.390 716,01

CP khdc 2.640.734.717 2.156.000.000 81,64

3 Lqinhu~ntrrr«cthu~ 343.622.005.737 315.606.152.675 91,85

4 Thu~ TNDN phai nQp 49.390.154.591 52.675.041.335 106,65

5 Lqi nhuan sau thu~ 294.231.851.146 262.931.111.340 89,36

6 Ty suAt lqi nhu~nNJ)L 122,60% 109,55% 89,36

b. DlJkiin npp nglin stich Nh« nutic: Dan vi tinh: tl6ng

NQidung TH nam 2021 KH nam 2022 0/0 KHlTH

Thu€ GTGT 29.393.595.931 133.898.490.678 455,54

Thu€ Thu nhap DN 50.614.580.874 73.626.506.824 145,47

Thu€ Thu nhap ca nhan 3.256.796.990 2.500.000.000 76,76

Thu€ men hili 3.000.000 3.000.000 100,00

Ti~n thue d£t NN 0 931.500.000.000

Tangcpng 83.267.973.795 1.141.527.997.502 1.370,91
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4. Cac eong tac khac:

_ VS lao dong - tiSn hrong: k~ hoach lao dong nam 2022 cua Cong ty la 157 ngiroi, quy
luang dir ki~n chi tra la 26,48 ty d6ng, tien luang binh quan dir kien la 14,06 trieu
d6ng/nguai/thang va thu nhap binh quan du kien 18,68 trieu d6ng/nguai/thang.

_ VS dfit dai: ti~p tuc thirc hien cfip s6 dfit dS ban giao cho nha dftu tu; hoan thanh diSu
chinh cue bo Gifiy CNQSDD tai NTC-2 va thea dai xu ly h6 so NTC-3.

_ V~ cong tac bao v~ moi tnrong: ti~p tuc chu trong bao v~ moi tnrong, kiem soat chat
che cong tac xa thai cua cac DN, phoi hQ'Pvoi cac co quan chirc nang giai quyet triet dS
cac vi pham v~ moi tnrong cua cac doanh nghiep trong KCN.

_ V~ xu 1ymroc thai: ti~p wc v~n hanh lien tl,lCva 6n dinh 02 Nha may xu ly nuac thai dam
bao chfit IUQl1gnuac thai sau xu ly luon dl;ltcot A - QCVN 40:2011IBTNMT.

_ V~ ANTT: tang cuang tuftn tra, ph6i k~t hQ'Pvai CA, quan S\I dia phuang cac phuang
giap ranh dS kip thai ngan ch~n va xu 1ycac Vl,lvi~c xay ra.

_ V~ PCCN: thlJc hi~n t6t cong tac PCCN, t6 chuc d6t co dl;limila kho 2022 va t6 chuc
hufin luy~n nghi~p Vl,lPCCC, hufin luy~n va thu~t nam 2022 cho Doi PCCC Cong ty.

_ Cay xanh: ti~p tl,lCcham soc t6t cay xanh, cac tham co dft tr6ng va tang cuang v~ sinh
cac tuy~n duimg tl;licac KCN quan IY.

C. KIEN NGHI:
Kinh trinh DOOCD xem xet thong qua bao cao k~t qua san xufit kinh doanh nam

2021 va k~ hOl;lchxufit kinh doanh nam 2022 cua Cong ty dS lam cO'sa triSn khai th\Ic hi~n.

Tren day la bao cao k~t qua hOl;ltdong san xufit kinh doanh nam 2021 va k~ hOl;lch
san xufit kinh doanh nam 2022 cua Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen, kinh trinh DHDCD
Cong ty xem xet thong qua.

TONG GIAM DOC
Nui nh{m:
- DooeD nam 2022;
-OOQT, BKS;
- LUll VT, TIm kyHDQT.

Hit TrQng Binh



TAP BoAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM
BKS CTCP KCN NAM TAN UYEN

se. 03 IBC-NTC-BKS

CONG HOA xAHOI em) NGHiA vrer NAM
DQC l~p - T" do - H~nh phuc

Binh Duong, ngay 25 thang 02 nam 2022

BAO cxo CVA BAN KIEM SOAT VE IatT QUA HO~T DONG NAM 2021
vA PHlfONG HUONG HO~T DONG NAM 2022

Kinh gui: Dai hoi d6ng c6 dong

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 171612020;

Can ctr DiJu l¢ cua Cong ty cdphdn Khu cong nghiep Nam Tan Uyen;

Can ctr quy chi td chuc va hoat dong cua Ban kiim soat Cong ty cd phdn khu
cong nghi¢p Nam Tan Uyen;

Can cu vao Nghi quyit Dai hoi cd dong thuong nien ruim 2021 cua Cong ty
cdphdn Khu cong nghi¢p Nam Tan Uyen;

Can c'(t VaG bao cao tai chinh ndm 2021 cua Cong ty CP KCN Nam Tan
Uyen,'

Ban kiSm soat (BKS) tran trong bao cao truce D~i HQi D6ng C6 Dong kSt
qua heat dong kiern tra, giam sat nam 2021 va kS hoach hoat dong nam 2022 voi
cac nQidung nhu sau:

PHAN I: BAo cAo HO~T DONG CVA BKS NAM 2021

1. CO' c~u Ban ki~m smit g&m:
Ban kiSm soat nhi~m ky 2021-2026 duQ'c b6 nhi~m thea Nghi QuySt s6

02/2021INQ-DHDCD-NTC ngay 18/06/2021, co 03 thanh vien nhu sau:

+Ba NguySn Thi TriSu Tien

+Ba NguySn Thi Di~u

+ Ong Trinh Th~ San

- TruOng BKS

- Thanh vien BKS

- Thanh vien BKS

2. Ho~t dQng cua Ban ki~m soat va cae thanh vien trong nam 2021

Th\rc hi~n cong vi~c kiSm tra, giam sat thea chuc nang, nhi~m V\l duQ'c quy
dinh DiSu l~ va Quy ch~. Trong nam 2021 BKS da thvc hi~n ca.c nQi dung cong
vi~c nhu sau:

- Xay d\mg chuang trinh cong tac va phan cong nhi~m V\l C\l thS cho tung
thimh vien dS triSn khai kiSm tra giam sat cac m~t ho~t dQng Clla Cong ty;

1



- Giam sat viec twin thu Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong nam 2021, Nghi
quyet cua HDQT va BDH. Giam sat tinh hinh phan phoi 19i nhuan va chi tra c6 tire
thea Nghi quyet f)HDCD thuong nien 2021.

- Th~m dinh bao cao tai chinh hang quy, 06 thang va nam nham danh gia tinh
trung thuc, khach quan, hop ly cua cac s6 lieu tai chinh phu hop voi chu~n mire,
chS dQ kS toan va chinh sach hien hanh.

- Tham gia cac cuoc 11QpHDQT, Ban di~u hanh, d~ xuat y kiSn v~ cac v~n d~
lien quan dSn heat dong kinh doanh cua Cong ty va cac y kien d~u duoc HDGT va
BDH ghi nhan.

- Tham gia dong gop y kiSn sua d6i Di~u l~, Qui chS quan tri noi bo, Qui chS
hoi dong quan tri Cong ty.

- Thuang xuyen giam sat vi~c cong b6 thong tin cua Cong ty thea quy dinh,
xem xet tinh minh b~ch cua qua trinh cong b6 thong tin d€ dinn bao quy~n 19i cua
cac c6 dong.

- Giam sat cong tac moi truang, xu ly nuac thai, d~u n6i nuac thai va vi~c kY
kSt hqp d6ng xu ly nuac thai vai cac doanh nghi~p.

- Ki€m tra eac quy trinh thu t\lCd~u tu cac cong trinh xay dVng, mua s~m phat
sinh trong nam.

- Ki€m tra tinh hinh d~u tu tai chinh: D~u tu vao Cong ty lien doanh, lien kSt,
Cac khoan ti~n vay, ti~n gui .

- Giam sat vi~c xay dVng kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2022.

3. DaDh gia k~t qua ho~t d(lDg ella BKS Dam 2021.

- Trong qua trinh thvc hi~n nhi~m V\l,BKS luon nh~n dugc sv quan tam, t~o
di~u ki~n thu~n 19i tu HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c va cac phong ban
nghi~p V\l trong Cong ty d€ BKS hoan thanh nhi~m V\l rna dugc D~i hQi d6ng c6
dong giao.

- Vai tinh th~n trach nhi~m cao, trong qua trinh ho~t dQng, tung thanh vien
Ban ki€m soat luon kh~ng dinh nang Ivc chuyen mon nghi~p V\l,ki€m tra mN cach
dQc l~p, khach quan va bao cao thea y kiSn cua minh v~ tinh trung thvc va hgp 1y
cua bao cao tai chinh, cling nhu tinh tuan thu phap 1u~t cua cac ho~t dQng kinh
doanh. Thuang xuyen trao d6i, dong gop y kiSn th~ng th~n vai HQi d6ng quan tri,
Ban di~u hanh khi phat hi~n ra sai sot cling nhu cac ho~t dQng co ti~m ~n rui ro
cho Cong ty.

- Cae y kiSn dong gop cua BKS noi chung cling nhu cua tung thanh vien noi
rieng d8:duge HDQT, BDH danh gia cao v~ ch~t luqng cling nhu tinh kip thai.

- D6i vai e6 dong BKS khong nh~n duQ'cmQt khiSu n~i nao cua c6 dong v~
ho~t dQng cua Cong ty cling nhu v~ di~u hanh cua HDQT va Ban T6ng Giam d6c.
Nhin chung, BKS d8:hoan thanh nhi~m V\l nam 2021 thea chuc nang, nhi~m V\l
duQ'cghi trong Di~u l~ va Quy ch~, C\lth€ tung thanh vien nhu sau:
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+ Ba Nguyen Thi Tri~u Tien - Truong BKS: Thuc hien cong viec thea Di~u 1~
cua Ccng ty va Quy ch~ cua BKS; Xay dung va di~u hanh thuc hien k~ hoach hang
quy; Giam sat viec ban hanh va thirc hien cac Nghi quyet cua HDQT va Ban T6ng
Giam d6c trong cong tac quan ly, di~u hanh heat dong san xu~t kinh doanh cua
Cong ty thea Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 dong thirong nien nam 2021. Xem
xet kiem scat tinh hinh thirc hien k~ hoach san xu~t kinh doanh trong nam, cong
tac ky k~t thirc hien cac hop d6ng kinh t~, kiSm soat viec tuan thu qui dinh v~ cong
b6 thong tin cua Cong ty. Ph6i hop voi cac thanh vien BKS Giam sat heat dong tai
chinh, thim tra cac bao cao tai chinh CttaCong ty.

+ Ba NguySn Thi Di~u - Thanh vien BKS: KiSm tra tinh hqp ly, hqp phap
trong vi~c ghi chep s6 k~ toan, tham gia giam sat vi~c quan ly, S11 d\mg v6n, tai san
cua cong ty, tham gia giam sat vi~c quan 1'1,su d\lng v6n, tai san cua cong ty, danh
gia tinh hqp ly, tinh hQ'Pphap cua chUng tu hoa dan tai chinh, ph6i hqp vai cac
thanh vien kiSm soat, thim dinh bao cao tai chinh hang quy, nam, KiSm soat tinh
hinh quan ly cong nQ'.Ph6i hqp vai cac thanh vien BKS tham gia thim dinh bao
cao ho~t dQng san xu~t kinh doanh, bao cao tai chinh hang quy, nam va tham gia
cac CU9CkiSm tra dinh ky va d9t xu~t thea nhi~m V\ldUQ'cphan congo

+ Ong Trinh Th~ San- Thanh vien BKS: KiSm soat vi~c tuan thu cac thu t\lC,
quy trinh dc1utu cac cong trinh xay dVng co ban, cac dv an dc1utu va quySt toan
v6n dc1utu. Ph6i hQ'Pvai cac thanh vien BKS tham gia thim dinh bao cao ho~t
d9ng san xu~t kinh doanh, bao cao tai chinh hang quy, nam va tham gia cac cU9C
kiSm tra dinh ky va d9t xu~t thea nhi~m V\lduqc phan congo

1-KET QuA CONG TAc KIEM TRA, GIAM sAT NA.M2021

1. Th§m dinh bao cao ho~t dQng san xu§t kinh doanh clla Cong ty.

1.1 V~ th,!c hi~n k~ ho~ch kinh doanh:
- KSt qua ho~t d9ng san xu~t kinh doanh nam 2021 dfi duqc thvc hi~n dc1Ydu,

trung thvc trong bEw cao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty. Cac chi tieu
chu ySu Nghi quySt E>HDCE>giao nam 2021, thvc hi~n nhu sau:

- Cho thue l~i d~t: kS ho~ch cho thue nam 2021 la 90 ha nhung do NTC-3
chua duQ'cban giao d~t nen chua ky kSt hqp d6ng cho thue d~t maio

- Cho thue nha xUOng: kS ho~ch cho thue nam 2021 la 6.500m2. T6ng di~n
tich cho thue trong nam la 8.611,2 m2, d~t 132,48% kS ho~ch nam 2021.

Tinh dSn 31/12/2021 Cong ty dfi ky 229 hQ'Pd6ng thue d~t vai cac doanh
nghi~p trong KCN hi~n hlru va NTC ma r9ng.

K~t qua san xu§t kinh doanh
DVT: VND

STT NQi dung K~ ho~ch nam Th,!C hi~n nam Ty l~ 0/0
2021 2021 THIKH

2021
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1 Tan!! doanh thu 472.084,0 477.984,1 101,25
Doanh thu tir kinh 235.435,0 271.180,2 115,18
doanh
Doanh thu heat 236.649,0 203.482,3 85,98
dong tai chinh
Doanh thu khac 3.321,6.

2 Tont; chi phi 205.011,8 134.362,1 65,54
Chi tir heat dong 157.752,8 127.330,6 80,72
kinh doanh
Chi phi tai chinh 47.259,0 4.390,8 9,29
Chi phi khac 2.640,7

3 Loi nhuiin trutrc 267.072,1 343.622,0 128,66
thut

r

4 Thue TNDN phiii 40.301,0 49.390,2 122,55
nop

5 Loi nhuiin sau 226.771,1 294.231,9 129,75
r

thue

6 Tj suat if/i 94,49% 122,60% 129,75
nit uiin/Vl) L

Danh gia: Nam 2021 kSt qua thuc hien cac chi tieu chu ySu Nghi Quyet
DHDCD giao vuot so voi kS hoach cu thS nhu sau : T6ng doanh thu dat 101,25%
so voi kS hoach nam. T6ng chi phi thuc hien la 65,54% so voi kS hoach nam, Loi
nhuan sau thuS dat 129,75%. Ty su~t loi nhuan/ v6n oiSu l~ dat 122,60%. Nhin
chung kSt qua kinh doanh nam 2021 kha t6t, VUQ't kS hoach loi nhuan oil dS ra.

N(>pngan sach Nha nurrc:

N(>idung KH Dam 2021 T/hi~n Dam 2021 THiKH (0/0)

ThuS GTGT 129.876.738.033 29.393.595.931 22,63

ThuS Thu nhap DN 47.918.154.773 50.614.580.874 105,63

ThuS TIm nhap ca 2.500.000.000 3.256.796.990 l30,27
nhan

ThuS mon bai 3.000.000 3.000.000 100,00

TiSn thue d~t NN 1.007.978.400.000 0 0,00

Tangcrng 1.188.276.292.806 83.267.973.795 7,01

1.2 Cong tac dfiu ttl' xay dVDg:

4



Nam 2021 Cong ty thuc hien d~u tu xay dirng/Ke hoach: 7.796,98 trieu
d6ng1l49.122 trieu dong bang 5,23% k~ hoach dieu chinh, cu thS mot s6 cong viec
chinh nhu sau:

a) D~u tu' xay dung va kinh doanh ha t~ng ky thu~t KeN Nam Tan
Uyen:

_G6i th~u Tr6ng cay xanh t~p trung d9C duong D7: Thirc hien trong vao
thang 5 va nghiem thu ban giao lai cho d9i cay xanh tiep tuc cham s6c nr thang

7/202l.
- G6i thau kiSm toan: Quyet toan thanh ly hop dong.

b) D~u to' xay dl,l'ng KeN NTU m()' rQng:

_ G6i thau Mua xe PCCC: Phe duyet k~t qua Iva chon nha thau, dil ky h9P
dong ngay 13/7/2021 va ban giao xe dua van su dung tir thang 10/2021.

_G6i th~u mua xe tuoi cay nam 2021: dang t6 chuc Iva chon nha thau.

_ G6i th~u LS b9 hanh cac tuyen duong con lai nam 2020: dil hoan thanh
cong vi~c xay dVng, nghi~m thu va quy~t toan c6ng trinh.

- G6i th~u kiSm toan: Quy~t toan thanh Iy h9P d6ng.

c) D~u tll xay dl,l'ng H~ th6ng h~ t~ng ky thu~t KeN Nam Tan Uyen rnO'
rQng giai do~n II:

_UBND tinh Binh Duong duy~t phuong an b6i thuang h6 trq tai dinh cu dqt
1 va QuySt dinh thu h6i d~t dS thvc hi~n dv an.

- L~p cac thu t\lC phe duy~t kS hOi;lChIva Ch9n nha th~u, t6 chuc d~u th~u,
bao cao danh gia Iva ch9n nha th~u, bao cao th~m dinh, ky hgp d6ng Tu v~n thiSt
kS ban ve thi cong, dv toan va tu v~n th~m tra h6 so thiSt k~ ban ve thi cong va dv
toan cac g6i th~u hi;lt~ng ky thu~t:

+ Duong giao thong, h~ th6ng thoat nuac mua, thoat nuac thai ph~n con Ii;li.

+ LS b9 hanh, h6 diSu hoa, muong thoat nuac.

+H~ th6ng di~n chiSu sang.

d) Khu nha & KeN Narn Tan Uyen rn(r rQng:

- DiSu chinh h6 so sau khi c6 b6 sung nganh nghS D~u tu kinh doanh khu
dan cu db so' Xay dVng th~m dinh, trinh UBND tinh ch~p thu~n chu tuang d~u tu

dvan.

e). Nha xll'o'ng cho thue:

G6i th~u kibm toan: QuySt toan thanh Iy hgp d6ng.

f). D~u tu' xe 0 to:

Trinh HDQT phe duy~t kS hOi;lChIva Ch9n nha th~u cac goi th~u sau:
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- Xe quet hut rae
- Xe 0 to 7 cha (xe 0 to 7 cha cua cong ty d8: thanh I;')
- Xe ban tai (xe tuan tra cua dQi bao v~ d8:thanh I;')

g) Cong tac quyet toan d\l' an hoan thanh:

D8: thuc hien xong cong tac kiern toan bao cao quyet toan du an hoan thanh
d6i voi 03 du an d6 la: Delu tir xay dung va kinh doanh ha tang Icy thuat KCN Nam
Tan Uyen (NTCl), Delu tu xay dung KCN Nam Tan Uyen mo rong (NTC2) va
Delu tir xay dung nha xuong cho thue (NXCT s6 1).

h) Cong tac mua sam

Phuong ,thu'c mua K~ hoach narn Thuc hien narn Ty l~
TT th l,l'C

sam 2021 2021 hicn
1 Mua sam dinh ky 14.850.326.070 12.599.492.390 84,84%
2 Mua sim thea mua vu 25.579.827.235 17.500.356.317 68,41%
3 Mua sim nho le 2.936.000.000 587.703.047 20,02%

TONGCQNG 43.366.153.305 30.687.551.754 70,76%

1.3 Cong tac d~t dai - mdi truong
- D~t dai: ban giao Giay CNQSDD cho 105 DN tai NTC-1 va 102 DN tai

NTC-2; tiSp tuc thvc hi~n thu t\lC di~u chinh ngu6n g6c su d\lng d~t til hang
nam sang 01 1elncho cac DN, di~u chinh C\lCb9 NTC-2 va thea d5i h6 sa dv an
NTC-3.

- Th\Ic hi~n delydu va hoan chinh cac h6 sa, thu t\lCphap I;' v~ moi tluemg
thea quy dinh cua phap 1u~t;ph6i hQP t6t vai BQL cac KCN tinh va cac Phong,
bQph~n chuyen mon Cong ty giai quySt tri~t d~ cac v~n d~ phat sinh, cac khiSu
ki~n v~ moi truemg xay ra trong KCN.

- DSn cu6i thang 12/2021 d8:kY h9P d6ng xu I;' nuac thai vai 129 DN t?i
NTC-1 va 90 DN t?i NTC-2; th\Ic hi~n hgp d6ng thu gom rac thai sinh ho?t v6i
167 DN trong KCN.

- V~n hanh 6n dinh va lien tl,lch~ th6ng xu I;' nuac thai t~p trung, 1uu 1uQ'11g
nuac thai binh quan trong nam 1a 2.480 m3/ngay.dem t?i NTC-1 va 900
m3/ngay.dem t?i NTC-2.

1.4 Tinh hinh d~u ttl' tai chinh ng~n hliln:

S6 1i~ucac khoan delutu tai chinh ngin h?l1t?i ngay 31112/2021 nhu sau:
f)VT: VND

DANH MUC DAu TV s6 TIENTT

1
SCB- Ngan hang TMCP Sai Gon - CN Binh 374.706.601.566

............_!2~S!~.g_ _ _.._........ _ _............ -..................................... _ _- _ _.._ _ -..-..- -.- - -.-..- .
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2

............................... ~............... . .

175.817.260.274SHB- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi -
eN Binh Duong
SHB- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi - CN
Boa Phu..... ~_ . M.......... . ................•................. H..N _ _.. . _ _..__ _ _ _._ __ H ·.···_··· ..·

4 VietCapital - Ngan hang TMCP Ban Viet - eN 152.540.000.000
..........)?}!!l~p~9!:lg , _ _., _._ _ .

5 BIDV - Ngan hang TMCP Dau tir & PhM trien 95.000.000.000
.................................................y.~.~~:t!,~~~~= ~.~ ~ ..~.!!J~..Q.~5.!..l.!.g , .. - --.-.......... .. . - _ .

6 Nam A - Ngan hang TMCP Nam A - CN Binh 523.159.206.546

.. . Q_l!5.!.P:g..... .........................- -.. -... - - .

3

TONG CONG

8.765.788.542

1.329.988.856.928

1.5 Tinh hinh d~u nr tai chinh dai han:

- sf> lieu cac khoan diu tu tai chinh dai han tai ngay 31112/2021 nhu sau:

DVT: VND
STT DANH MDC BAD TU SO TIEN
I BAD TU VAo CONG TY LIEN KET 202.839.900.000

.................. •••• • • • •••••••••••••• _............... •••••••••••••••••••••• , •••••••••••• H••_ ,............... ••• ••••••••••••••••• _ •••••• _ ••••• ,.,.... , ". __ .,._ ••_-_ •• , __ .- •••- ••••••• " ••,-,,-"-.-.- ••- ••- ••• ~ ••_._-.-_- _. __ ._ _ .. _ ••••_ ••_ •••••

. ) _ ~~y~~.~.~~ ~..~.~..~§l.!.g ~h~........... . _ 4.2.:9.99.:9..9..9..:Q92 .
2 ~.~y~.~.~.~<??.~IT~9Pggl~~~................... . _ )9..:.99.9.:9Q.9.:.9Q9 .
3 Cty CP KCN CS Binh Long 43.989.900.000

4 G.iy.¢.~!.~~~Q.~~ Q~.~y.... . :.::.:.:::..: :.~:.::::.:.::?'§.·:$IQ.:;.9_QQ;:.QQQ:
5 ~~Y.I~ ~.~&:_ ~.I:t!.~~I~!! 1J.y~~!..... _._._.._._ _ _.~Q.:QQQ.:Q99:29Q_..
II DAD TU GOP VON VAo BON Vl KHAc 171.878.000.000

1 Cty CP Diu tu Sai Gon VRG

2 Cty CP VRG . Nong
3 ·············CtyCPKCN~Dis~·········

91.000.000.000......................... " _ _ _ _ _ .

35.931.500.000
7.500.000.000

4 ~~y.~gt.h~Y 9i.~!!Q.~!!T.~.~.<?§9.l.!g ..~.9.l.!........ _ J.?:.~~§.:.?g.9.:.QQ2 ..
5 Cty CP KeN Tan Binh

- Thu c6 tire tir cac dan vi narn 2021 nhu sau:

24.000.000.000

DVT VND
86 ti~nTT Di~n ghli

1 Cong ty Co Phan KCN Tan Binh 19.200.000.000
2 Cty CP KCN Cao Su Binh Long 30.792.930.000
3 Cty CP KCN B~c Dong Phli
4 Cong ty C6 Phin KCN Diu Giay

14.000.000.000
11.970.000.000

5 Cong ty CP Biu tir Sai Gon VRG 21.983.130.400
T6ng cong 97.946.060.400

2. Thl.I'Chi~n Cac nQi dung theo Nghi quy~t cua D:;ti hQi dang d~dong
thU'(Yngni(~n nam 2021:
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_v~vice phan phoi IQ'inhuan: Cong ty da thuc hien trich l~p cac quy thea
phuong <'111phan phoi IQ'inhuan nam 2020 va chi tra tra c6 tire nam 2021 thea dung
Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2021. .

_V~ viec Iva chon Cong ty kiSm toan d9C lap thuc hien kiSm toan cac bao cao
tai chinh nam 2021: Cong ty da thuc hien ky hQ'Pdong voi Cong ty TNHH Hang
kiSm toan AASC dS thirc hien kiem toan cac Bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong
ty thea Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021.

_ Chi tra thu lao cua H9i d6ng quan tri, BKS nam 2021 thea dung rmrc da
duoc Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 thong qua,

- Da ban hanh Di~u l~ Cong ty; Qui chS ho~t d9ng Ban ki~m soM.

_Vi~c chuy~n S~111 ttl' UpCOM sang HOSE: dang trong thvc hi~n,

3. Th~m dinh bao cao tai chinh:

3.1 Th~m dinh bao cao tai chinh:
_ Bao cao tai chinh dinh ky cua Cong ty duQ'c l~p dfty du thea dung chu~n

mvc kS toan Vi~t Nam va gai dung h~n thea yeu cftu cua cac cO'quan quan 1Y·Qua
d6 giup cho HDQT va Ban T6ng giam d6c n~m thong tin kip thai d~ quan 1y, di~u
hanh Cong ty.

+ v~cong tac h~ch toan k~ toan: s6 li~u va h~ch toan kS toan tren bao cao
Tai chinh Cong ty t~i thai di~m 3 1112/2021 cO'ban phti hQ'Pv6i Chu~n mvc, ChS
d9 KS toan Vi~t Nam hi~n hanh cung nhu cac Quy dinh cua Phap 1u~t.Cac chinh
sach va phuong phap kS toan dUQ'cCong ty ap dVngnh§.tquan,

+v~s6 li~u bao cao tai chinh nam 2021: Cac chi tieu tren bang CDKT, Bao
cao KQKD, Bao cao LCTT duQ'c thuySt minh r5 rang v6i cO'sa tinh toan, s6 li~u
chi tiSt dfty du tren ThuySt minh BCTC, Tren cO'sa ki~m tra, d6i chiSu s6 1i~utren
s6 kS toan chi tiSt va cac thuySt minh tren BCTC cho th§.ycac chi tieu tren BCTC
duQ'cphan anh trung th\l'c tinh hinh tai chinh cua Cong ty.

- V6i kSt qua ki~m tra, th~m dinh BKS chua phit hi~n sai l~ch mang tinh
trQng ySu. BKS Cong ty th6ng nh§.tv6i s6 li~u bao cao tai chinh cua Cong ty nam
2021,
3.2 Tinh hinh tai chinh clla Cong ty t~i th{ri di~m 31112/2021

DVT: VND

Khoan m\lc nguBn Chi chu
Avon

ThO'i di~m
3111212020

Th{ri di~m
31112/2021

A. Tang tai san

- Tai san ng~n h~n

- Tai san dai h~n

B. NguBn v6n

4.448.129.305.994

1,547,060.687.291

2,901.069,618.703

4.448.129.305.994

4.210.293.281.245

1.425.229.968.879

2.785.063.312.366

4.210.293.281.245
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- NQ' phai tra 3.764.93l.195.553 3.577.857.336.096

+ Ngan han 874.346.992.058 549.230.746.897

+ Dai han 2.890.585.203.495 3.028.626.589.199

- Nguon v6n CSH 683.198.110.441 632.435.945.149

3.3 S6 Ii~u Cac khoan vay d~n 31112/2021:
DVT: VND

TT

200.242.986.939

DANHMl}CVAY SOTIEN

Ngan hang CP ngoai thuong Viet Nam - CN Binh
Duong

198.996.986.9391

2 Quy Bao v~ moi tnrong Viet Nam 1.246.000.000

T6ng cQng

3.4 K~t qua thtrc hien cac chi tieu tai chinh co' ban narn 2021:

1,50

TT

0,93

CHiTIEU DVT Nam
2021

Nam
2020

He s6 bao toan van
.............. _ •••••_ H••••••••••••••••••••••• _ H•••_ •••••_. __ ••••••_••__ ••__ _._ ••_ ••_ ••••••_-_ _ •••••••••
1

Nguon v6n CSH cu6i ky/Nguon v6n
CSH d~u ky

2 ~9.:<;~~.r.!g~9.'.! ~9_1!__ .
............I~~_?~!l:<?:~i. !~.5.l:.!Y.I.~.~g_!.~.~~..~.~_.......... . _ ___~ .. .._._ __§_§1J~_ --.----~.~~-~~-.-----..

............._ I.~.~?~~l!.g~~h5.l:.!YI~l!g.!.~~.~~l! ~ _ __..__ ~.}?~.?.___ _ _ ?~.1.?.~._.._ _..
........_ __ t'.J.2_l?h~i_q~~I~l!g_l!g~9._1.~X~1!_.. _ __.._ . r_(?_ __ . ~12~? ~ ~1_&i _
..........................~.g~?~y.<?~ ~?~I?~g..~g~?~Y.<?~ ___.._~? -.-----}-.~.~g-~--..- --..-..--~.-~..,}-? --.-.-.

.__ ~... .. !fh_~ r.!~.r.!g.!_h~.r.!h_!.Q~.r.!................ . -- -- -.------ --.----- -.- --.---------- --.--.-.----.-----..- --
Kha nang thanh toan nhanh ((Tai san
ngan han-Hang t6n kho)/NQ' ng~n L~n 2,59 1,77
..h.'t_~1 _ _ _ __..__.._.... . - - -.... ---..- - - -..-- -..-- - -.--.--..-.--.-..-.-..-..-.-------..-.-..----..-.-.-..--
Kha nang thanh toan tong quat (T&ng
!~L?~1!/t'.J.2Ph~~!E~)
Kha nang thanh toan Uii yay (LQ'i

...........~.l}.~~ !T~gg!h~~_~..y~_.!~t..y.?:y.) .
4 !!i~~q':I.~.h9.~!~§r.!g _ .

1,18 1,18

L~n 197,94 2.547
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. §.~.?_~.._ ___.___ ..§2.~.~._ _
!..Q.§.??'.Q__ ..._ _JJQ_,}§_ _.-

.. _ Iy~~_~!!::~~~~.!h~~!I9~g~~L~~1~._.rD .
Ty su~t LN sau thue/Doanh thu thu~n %

Ty su~t LN sau thuS/V6n di~u l~ % 122,60 121,22

_Tinh dSn thai diem 31/12/2021, cac chi s6 tai chinh cua Cong ty co ban thS
hien duoc tinh hieu qua va lanh rnanh trong heat dong cua Cong ty. Cac chi tieu
co c~u nguon von, kha nang thanh toan va hieu qua heat dong d~u thS hien Cong
ty c6 tinh hinh tai chinh t6t, von d~u tu cua c6 dong duoc bao toano

- V~ H~ s6 bao toan von, nam 2021 giam so voi nam 2020 va dat 0,93 l~n do
trong nam 2020 cong ty oil tang v6n oi~u l~ .

- V~ Co c~u nguon von, chi tieu No phai tralT6ng nguon von bang 84,98%
chu ySu la phan doanh thu chua thirc hien. Doanh thu chua thuc hien/No phai tra
bang 86,84%.

- V~ cac chi s6 kha nang thanh toan, cac chi tieu thanh toan o~u duoc cai
thi~n va thS hi~n doanh nghi~p luon ou kha nang thanh toan cac m6n ng tai Iwn.

- V~ cac chi s6 hi~u qua ho~t oQng, ty su~t LN sau thuS/T6ng tai san, va LN
sau thuS/V6n oi~u l~ tang so vai nam 2020, LN sau thuS/doanh thu thu~n nam
2021 tuy c6 suy giam so vai nam 2020 nhung khong oang kS. Tuy nhien cac chi
tieu hi~u qua v~n thS hi~n vuqt trQi so vai trung binh cac nganh lillac

- Thvc hi~n d~y du cac nghla V\lvai ngan sach Nha nuac, t6ng s6 nQPngan
sach Nha nuac cua Cong ty trong nam 2020 la 83.267.973.795 06ng.

II. KET QuA GIAM SAT DOl vejJ HDQT BA BAN TONG GIAM
DOC

1. K~t qua ghim sat d8i v&i HDQT
- Trong nam 2021 tuy tinh h1nh dtch b~nh keo dai nhung vai tinh th~n trach

nhi~m cao HDQT dil duy tri cac cUQch9P thuOng ky oam bao chuang trinh, s6
lugng thanh vien dv h9P thea quy oinh, cac Nghi quySt, quySt dinh cua HDQT
dugc thong qua vai sv nh~t tri cao cua cac thanh vien.

- Cac thanh vien HBQT luon bam sat, chi o~o sau sat m9i 11nhvvc ho~t dQng
cua Cong ty, vai tinh th~n lam vi~c ooan kSt, oua ra nhi~u giai phap phu hgp vai
tinh hinh thvc tS cua cong ty oS san xu~t kinh doanh, oam bao hoan thanh kS ho~ch
SXKD nam 2021, mang l~i hi~u qua thiSt thvc, oam bao 19i ich cua Cong ty va cua
c6 dong.

- HQi 06ng quan tIi oil thvc hi~n oung thea quy~n h~n, chuc nang nhi~m V\l
ougc quy oinh t~i Di~u l~ Cong ty va cac quy oinh cua Phap lu~t. Trong nam 2021,
HQi d6ng quan tri dil h9P 2 l~n va ban hanh 35 Nghi quySt lien quan d~n cong tac
oi~u hanh, chS oQchinh sach, t6 chuc nhan sU....

- Cac Nghi quySt, QuySt dinh cua HDQT dugc ban hanh thea oung th~m
quy~n, trinh tv va thu t\lC thea Lu~t Doanh Nghi~p va Di~u l~ Cong ty, phu hgp
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voi thuc tiSn kinh doanh, dap irng ducc yeu e§u quan tri va nhu e§u phat tri~n kinh
doanh cling nhu chi@n hrcc cua C6ng ty.

- Cac Nghi quyet cua HBQT duoc Ban T6ng giarn d6e tri~n khai thuc hien
nghiem tuc, kip thai Ban T6ng giam d6c da tich C\XC,chu dong trong viec chi dao,
dieu hanh san xwlt kinh doanh va d§u ur phat tri~n thea kS hoach da d~ ra.

2. K~t qua giam sat d5i vo'i Ban TAng Giarn D5c

- Qua c6ng tac giam sat, BKS nhan thay heat dong cua Ban T6ng giam d6e da
thea sat va tri~n khai kip thoi cite Ngh] quyet cua HBQT, hoan thanh t6t vai tro
di~u hanh heat dong kinh doanh cua C6ng ty thea dung dinh huang, muc tieu kinh
doanh da duoc BHBCB.

- Ban T6ng giam d6e da duy tri hQP dinh ky hang tuan, hQP giao ban hang
thang, hQp bfit thuang khi e6 vfin d~ phat sinh, kip thai dua ra cae chi d?o, giai
phap thao gO' vuong m~c, kh6 khan trong di~u hanh, quan lY·

- Trong nam 2021 n~n kinh tS thS gioi bi anh huang Ian boi d?i dich Covid
va ho?t dQng kinh doanh eua C6ng ty cling chiu tae dQng khong h~ nh6. Ban T6ng
giam d6c da th\Xchi~n nhi~u giai phap t6i uu h6a cae quy trinh e6t 1ai cua Cong ty
nhu quy trinh d§u tu, quy trinh mua s~m dfiu th§u, quy trinh quan ly rui ro ..., t?P
trung chi d?o di~u hanh mQt each quySt li~t nh~m d?t duQ'ckSt qua kinh doanh kha .
quan nhfit, giup Cong ty phat tri~n ngay eang b~n vung, duy tri ho?t dQng c6 lai,
tra c6 tuc cho c6ng dong ca~, t?Ovi~c lam va dam bao d6i s6ng eho CB-CNV.

- Ban di~u hanh chi d?o th\Xchi~n nghiem tue v~ vi~c l?p bao cao tai ehinh
quy, nam dung h?n, dung chu~n m\XekS toan va cae qui dinh Phap lu?t.

- Ban di~u hanh d1lchi d?o v~ vi~e s~p xSp, tuy~n d\lng nhan S\l'hQ'Ply, dung
nguai dung vi~e va b6i duoog nhan s\x, hang thang e6 danh gia xsp lo?i d~ dQng
vien, khuy€n khich nguai lao d9ng.

3. Sl! ph5i hQ'p ho~t dQng gifra BKS v&i HDQT va Ban TGD; Cong b5
thong tin cho cA dong.

- BKS da duQ'c tham gia tfit ea cac cUQchQp thuang ky cua HBQT. Qua d6
n~m vUng cae ehu truong, kS ho?ch san xufit kinh doanh eua Cong ty d~ th\l'e hi~n
t6t nhi~m V\lki~m tra, giam sat thea quy dinh. BKS da nh?n dUQ'ed§y du eac Nghi
quySt, QuySt dinh cua HBQT, cac tai li~u v~ tinh hinh ho?t dQng, tai chinh eua
Cong ty. Cae phang ban cong ty cling da ph6i hQP, eung cfip d§y du tai li~u thea
yeu c§u g6p ph§n d~ ho?t dQng eua BKS d?t kSt qua t6t.

- B?i di~n BKS da dUQ'etham gia eac cUQchQp eua Ban di~u hanh, dUQ'etham
gia y kiSn thea ehue nang, quy~n h?n.

- Cac thong tin co b~mvS tinh hinh hQat dQng, tinh hinh tai chinh eua Cong ty
d~u duQ'cdang tai eong khai tren trang Web eua Cong ty va kip thai gai cho cac co
quan chuc nang thea dung quy dinh.

111-DE XUAT, KIEN NGHI
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- D@thuc hien t6t nhiern vu cua BKS thea quy dinh Luat Doanh nghiep va
Di~u l~ Cong ty trong cong tac ki@mtra, giam sat nham phong ngua sai sot, rui ro
trong qua trinh dieu hanh heat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty, BKS dua ra
mQt s6 kien nghi nhu sau:

- Ti6p tuc thuc hien t6t cong tac phoi hop giira Ban di~u hanh va BKS nham
tao di~u kien thuan loi cho heat dong cua BKS thea dung quy dinh tren nguyen t~e
phong ngira, han eh6 sai sot trong moi heat dong.

- Ti6p We quan ly chat che cong tac moi tnrong.

- Ti6p tuc quan ly chat che cong tac sir dung d~t thea dung quy hoach chi ti6t
dii duoc UBND tinh Binh Duong phe duyet.

- Ti6p tuc ki@mtra viec xa thai eua cae doanh nghi~p thue l~i d~t trong KCN
dam bao twin thu cae quy dinh v~ mQi truang thea quy dinh.

_ - Ti6p t\le thve hi~n t6t eong tae xu ly nuae thai eho cae doanh nghi~p thea
hQ'Pd6ng dff ky k6t dam bao eh~t luqng nuae thai sau xu ly d~t quy ehu§.n ky thu~t
qu6e gia eho phep.

- TiSp t\le quan ly eh~t ehe chi phi qwin ly, eong tae quan ly eong nq, kip
thai thea dung quy dinh.

- Ti6p t\le hO<1nthi~n, ban ha11hde quy ehS quan tri l1QibQ eua eong ty;

- TiSp t\le quan ly eh~t ehe eong tae d~u tu xay dVng cO'ban, thanh quySt toan
kip thai cae eong trinh, d§.y nhanh tiSn dQ nghi~m thu cae eong trinh dua vao su
d\lng, ch9n nha th~u thea cae quy dinh phap lu~t hi~n hanh.

IV- KE Ho~eH HO~TDONG eVA BKS NA.M 2022
+ Giam sat tinh hinh phan ph6i lqi nhu~n va chi tra e6 tue thea Nghi quySt

DHDCD thuang nien 2022;

+ Ra soat vi~e ky k6t cae hqp d6ng eho thue l~i d~t; thue xuemg; nuae theE;
rae thai.

+ Giam sat eong tae moi truang, xu ly nll'ae thai.

+ T6 ehue th§.m dinh cae Bao eao tai ehinh 6 thang d~u nam 2022;

+ Ki@m soat ho~t dQng d~u tu XDCB: Cae quy trinh, thu t\le d~u tll' XCDB;
mua s~m phat sinh.

+ Giam sat vi~e ky k6t cae h9'P d6ng lao dQng, eong tae ti~n luong va cac chS
dQ chinh saeh eho nguo'i lao dQng.

+ Ki@mtra tinh hinh d~u tu tai chinh: D~u tu vao Cong ty lien doanh, lien kSt,
Cac khoan ti~n vay, ti~n gui trong 11am.

+ Ki@m tra kSt qua kinh doanh tro11g 11am 2022: Doanh thu, Chi phi va ti11h
hinh nQP ngan sach nha nll'ac va vi~c su d\lng v6n trong cae khoan m\le d~u tu cua
cac dv an.

+ Giam sat vi~c xay dvng kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2023.
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+ KiSm scat hoat dong d~u tu tai chinh ngan han va dai dan,

Tren day la bao cao kSt qua kiSm tra, giam sat nam 2021 va kS hoach hoat
dong nam 2022 cua BKS Cong ty c6 phan KCN Nam Tan Uyeno BKS tran trong
cam an HDQT, Ban T6ng giarn d6c, cac phong ban nghiep vu da ph6i hQP va tao
di~u kien thuan lei dSBKS hoan thanh nhiem V\l.l.

NO"i nh(ln:
- Nlur tren;
- HDQT;
- TGD;
- Luu: VT, BKS.

TM.BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}.'do - H~nh phuc

CONG TY CO pHAN
KCN NAM TAN UYEN

Binh Duong, ngay;JJf thdng c.. ndm 2022

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen

Can ClILuat doanh nghiep nam 2020;

Can ClIBiSu 1~Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen;

Can ClIBao cao tai chinh da ki@mtoan nam 2021 va kS hoach san xuat kinh
doanh nam 2022.

H9i d6ng quan tri kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong vS viec phan phoi Ioi
nhuan nam 2021 va kS hoach phan ph6i loi nhuan nam 2022, nhu sau:

I Ph" hA'I' h " 2021an p Ol Q'ln uan nam .. . .'::,1 ()(
~.

Ty l~ jc~'TT Chi tieu sa ti~n (d6ng)r~' g2~0/0/ LN
1 Loi nhuan sau thuS nam tnroc chl!Y_@nsang 145.225.389.68\7: KHUCON

,,",HAM rA2 Loi nhuan sau thuS nam 2021 294.231.851.14~ &'1-
3 Phan phoi loi nhuan nam 2021

~
3.1 C6 nrc (90%) 73,41 215.999.820.000
3.2 Quy khen thuemg, phuc lei 2,26 6.660.601.447

Quy khen thuong, phuc 19'i 2,14 6.316.582.462
Quy thuong nguoi quan If doanh n_g_hi¢p_ 0,12 344.018.985

3.3 Quy d~u tu ph<ittri@n 20,00 58.846.370.229

3.4 Lqi nhu~n con l:;tinam 2021 chuy@nsang nam
4,33 12.725.059.470sau

4 Lily kS lqi nhu~n con l:;tichl!Y_@nsang nam sau 157.950.449.158

II. K~ ho~ch phan phai IQ'inhu~n nam 2022:

Ty l~
TT Chi tieu %ILNK sa ti~n (d6ng)

H
1 Lqi nhu~n sau thuS nam truac chl!Y_@nsang 157.950.449.158
2 Lqi nhu~n sau thuS nam 2022 262.931.111.340
3 Phan ph6i lqi nhu~n nam 2022
3.1 C6 tlIc t6i thi@u60%1V6n diSu 1~ 54,77 143.999.880.000
3.2 IQuy khen thuemg, phuc lqi 4,66 12.257.128.500



IQuy khen thutrng, phuc loi 4,53 11.927.136.000
IQU)) thuong n~uai quan ly doanh nghiep 0,13 329.992.500

3.3 IQuy d~u tu phat trien 20,00 52.586.222.268

3.4 Loi nhuan con lai nam 2022 chuyen sang nam 20,57 54.087.880.572
sau

4 Liiy kS loi nhuan con lai chuyen sang nam sau 212.038.329.730

Nai nh{in:
- Nhir tren;
- Liru: VT.

Kinh trinh Dai h(>ic6 dong thong qua.!.

TM. H(n DONG QuANTRl
CHiJTICH
(Da ky)

DB Hun Phuoc
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CQNG HOA xA HQI em) NGHiA ~T NAM
DQc l~p - Tl! do - H~nh phtic

CONG TY CP KCNNAMTANUYEN
BANKJJ!:MSOAT

Binh Duong, ngay tJr thang 03 nam 2022

TO TRINH
vi ki~m toan bao cao tai chinh Dam 2022

Kinh giri: Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen

Can cir nghi dinh 17/20 12fN£)-CP qui dinh chi tiSt va huang dfin thi hanh mQt
s6 BiSu cua luat kiSm toan dQc l~p ngay 13/03/2012;

Can cir BiSu l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty CP Khu cong nghiep Nam
Tan Uyeno

Ban kiem scat Cong ty CP Khu cong nghiep Nam Tan Uyen kinh trinh Dai
hQi d6ng c6 dong xem xet thong nhat danh sach cac dan vi kiem toan bao cao tai
chinh nam 2022 va uy quyen cho HQi d6ng quan tri Cong ty chon 01 trong cac dan
vi kiSm toan dQc l~p thea danh sach dS xu~t cho Cong ty nhir sau:

1. Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC.

2. Cong ty TNHH KiSm toan va tham dinh gia Vi~t Nam (AVA).

3. Cong ty TNHH KiSm toan AFC Vi~t Nam.

Kinh trinh Bc;tihQi d6ng c6 dong xem xet va quySt dinh.

Tran trQng kinh chao.
TM. BAN KIEM SOAT

TruOng ban

Nguy~n Thi Tri~u TieD



CONGTYCP
KCN NAM TAN UYEN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc

S6: (J!,;I ITTr-HDQT-NTC Binh Duong, ngay) 11- thdng ,(:,ndm 2022

Can cUoDi~u l¢ Cong ty CP KCN Nam Tan Uyen;

Can ctr Di~u 6, Nght quyJt s6 0212021INQ-DHDCD-NTC ngay
1810612021cua Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty CP KCN Nam Tan Uyeno

H9i d6ng quan tri xin bao cao Dai h9i d6ng c6 dong vS viec thuc hien chi
tra thu lao cua H9i d6ng quan tri, Thu ky HDQT, Ban kiem scat trong nam 2021
va du ki€n rmrc thu lao cua H9i d6ng quan tri, Thu ky HDQT, Ban kiem soat
trong nam 2022 nhu sau:

1. Thl}'c hi~D Dam 2021:

H9i d6ng quan tri, thu ky

Ban kiem soat (kiem nhiem)

2. D\f ki~D Dam 2022:

Chu tich H9i dong quan tri

Thanh vien H9i d6ng quan tri

Thu ky H9i d6ng quan tri

Thanh vien Ban kiem soat (kiem nhiem):

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thong qua./.

TM. HQI DONG QUAN TRJ

198.000.000 d6ng

48.000.000 d6ng

4.000.000 d6ng/thang

3.000.000 d6ng/thang

2.000.000 d6ng/thang

2.000.000 d6ng/thang

NO'inh~n:
Nhu tren;

- Luu: VT.

CHUTICH
(eta kf;)

D8 Hfru PhU'O'c



TAP BoAN CONG NGmBp CAO SU VN
CONG TY CP KCN NAMTANUYEN

CONGHOA xA HOI can NGHiA vrer NAM. . .
DQc l~p - Tl}.'do - H~nh phuc

Binh Duong, ngayunhangt; ndm 2022

Can cir Luat doanh nghiep s6 59/2020lQH14 ngay 26111/2020;
Can cir Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/1112019;

Can cu Nghi dinh 155/2020/Nf)-CP ngay 31/12/2020 ella Chinh phu quy
dinh chi ti@tmot s6 di@ucua Luat Chung khoan; <:)~'.':'1 DOt

Can cir Di@ul~ t6 clnrc va hoat dong ella Cong ty CP KCN Nam Tan Uye;' ~~~j

Cong ty CP Khu cong nghiep Nam Tan Uyen hien dang dang Icy giao d K~~~~AG
tai san giao dich UPCOM, rna clnrng khoan NTC. .~ ~

(If'. .
Tren co sa danh gia cac loi ich ella Cong ty khi dang Icy niem y@tva giao s«.

dich tai san giao dich clnrng khoan TP .HCM (HOSE), nh&mtang tinh thanh khoan
ella e6 phieu, mang lai loi ieh eho e6 dong, H9i dong quan tri Cong ty CP Khu
cong nghiep Nam Tan Uyen kinh trinh Dai h9i d6ng e6 dong xem xet va thong qua
cac noi dung sau:

1. Thong qua plnro'ng an chuyen san giao djch c8 phieu Cong ty CP Khu
cong nghiep Nam Tan Uyen (Mil chrrng khoan: NTC) til' san dang ky giao
dich UPCOM sang niem y~t t~i S6' giao dich Chrrng khoan HB Chi Minh
(HOSE), Cl}. th~ nhU' sau:

1.1. V~ vi~c chuy~n san niem y~t

- Ten e6 phi@u : C6 phi@uCong ty CP Khu eong nghi~p Nam Tan Uyen;

- Ma chUng khoan : NTC;

- San giao dieh : UPCOM (thuge Sa giao dieh ChUng khoan Ha N9i);

- Sa giao djeh chung khoan dang Icy niem y@t:Sa giao dieh ChUng khoan
Thanh ph6 H6 Chi Minh (HOSE); .

- S6 luqng e6 phi@udang Icy niem y@t:Toan b9 s6 luqng e6 phi@uaa phat
hanh ella Cong ty t~i thai di@mehuy@nsan;

- Thai gian dang Icy niem y@ttren HOSE: Trong nam 2022 - 2023.

1.2. V~ vi~c huy dang ky giao dich tren UPCOM



_Sc luong c6 phieu huy giao dich tren UPCOM d@chuyen sang giao dich tai
HOSE: Toan bQ s6 hrong c6 phieu da phat hanh cua Cong ty tai thai di@mchuyen
san',

_Muc dich huy giao dich: Chuyen sang niem ySt c6 phieu tai So' giao dich
Chirng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh.

2. Uy quy~n cho HQi dAng quan tr] chu dQng tri~n khai phuong an
chuyen san giao djch cB phieu theo cac nQi dung nlnr tren, bao gAm nhung
khong gioi han cac cdng vi~c:

a) Thirc hien cac thu tuc thea quy dinh voi So' Giao dich chirng khoan Ha
NQi (HNX), So' Giao dich chimg khoan Tp. H6 Chi Minh (HOSE), Trung Himhru
ky clnrng khoan Viet Nam (VSD) d@hoan t~t viec chuyen dang kY giao dich c6
phieu sang niem ySt tren HOSE;

b) DiSu chinh, b6 sung tai lieu thea yeu c~u cua cac ca quan lien quan d@
hoan t~t vi~c chuy@ndang kY giao dich c6 phiSu sang niem ySt tren HOSE phil hgp
v6i quy dinh phap lu~t;

c) QuySt dinh thai diSm thich hgp dS ch6t danh sach c6 dong chuy 0 ~ng
kY giao dich sang niem ySt; .~TV .9~.....

d) LVa chQn va quySt dinh thai diSm dua c6 phiSu cua Cong ty chftrh t "lj
niem ySt sau khi hoan t~t cac thu t\lCthea quy dinh; '~t~PfIJ*

e) QuySt dinh gia tham chiSu trong ngay giao dich d~u tien cua 1,\.' ,

niem yet;
f) Va cac cong vi~c khac lien quan dS hoan thi~n thu Wc chuy@ndang kY

giao dich c6 phiSu sang niem ySt tren HOSE.

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong thong qua).
TM. H(>I DONG QuANTRJ

cHiJ TICH
(Da ky)

D6 Hii'u PhU'o'c

N(fi nlt{m:
- Nhu tren;
- Luu: VT.


	A_1.pdf
	A_2.pdf
	1.pdf

	A_03.pdf
	2.pdf

	A_3.pdf
	A_4.pdf
	A_5.pdf
	A_6.pdf
	A_7.pdf
	A_8.pdf
	A_9.pdf
	A_10.pdf
	A_11.pdf
	A_12.pdf
	A_13.pdf
	A_14.pdf
	A_15.pdf
	A_59.pdf
	A_60.pdf
	A_61.pdf
	A_62.pdf
	A_63.pdf
	A_64.pdf
	A_65.pdf
	A_66.pdf
	A_67.pdf
	A_68.pdf
	A_69.pdf
	A_70.pdf
	A_71.pdf
	A_72.pdf
	A_73.pdf
	A_74.pdf
	A_75.pdf
	A_76.pdf
	A_77.pdf

		2022-06-15T08:42:02+0700




