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BAO CÁO KET QUA HOT BONG NAM 2020 
VA KE HOJCH HOAT BONG NAM 2021 

KInh gü'i: Bii hi d1ng ci dông Cong ty C phn KCN Hip Phtróc 

- Can th vào diu 1 t chic và hogt c45rig  cia C'ông ty phn Khu Cong Nghip Hip 

Phwác sza ddi kn VI ngày 28/6/2019; 
Can cii' vào tInh hInh hogt d5ng kinh doanh tgi COng ty, 
Tng Giám déc trân tr9ng báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh nãm 2020 và k hoach 
hoat dng nãrn 2021 cüa Cong ty dn Dai  hi dng c dong nhu sau: 

PHAN 1: BAO CÁO KET QUA HO4T BONG KINH DOANH NAM 2020 

KHAI QUAT yE T!NH H!NH CHUNG NAM 2020 
Näm 2020 djch Covid-19 din bin phc tap, ánh hithng tiêu circ tâi mçi liinh vrc kinh té 
- x hi, nn kinh t nuâc ta gp rt nhiu khó khän. GDP näm 2020 tang 2,91% (Qu I 
tang 3,68%; qu II tang 0,39%; qu III tang 2,62%; qu IV tang 4,48%). 
V tInh hinh thu hut dAu tu nuâc ngoài (FDI), theo Ciic Du tu nuOc ngoài (B K hotch 
và Du tu), tInh dn ngày 31/12/2020, tng v6n dang k ctp mói, diu chinh và gop vn, 
mua c phAn cüa nhà d&u tu nuâc ngoài dat  21,20 t' USD, bang 8 1,1% so vOi cüng k' 

näm 2019. Vn thirc hin trâc dat  13,76 t USD, bang 96,8% so vi cüng k' nàm 2019. 
Trong dO thành ph6 H ChI Minh vn là dja phucmg dn dau trong thu hut DTNN (chim 
12,5% tng vn dau tu). Tuy nhiên, Näm 2020 do djch Covid-19 büng phát nén vic trin 
khai dr an châm hon rt nhiu so vâi k hoach. 
NhO sr chuyn djch rnanh me ngun du tu FDI, thj tru&ng bitt dng san cong nghip CO 

nhttng chuyn bin tIch ci,rc. V giá dt cong nghip cho thuê trung binh dao dng tir 65 

— 130 USD/m2  tüy tüng tinh thành, tang tir khoáng 5,0% dn 9,1% so vâi nãm truàc i cac 
thành ph 16n phIa Bc nhu Ha Ni, B&c Ninh, Hãi Ducrng, Hái Phong và Hung Yen. 

Trong khi d, a các tinhl thành ph6 ion phia Narn, giá dt Cong nghip cho thué trung 
bInh 0 thj tru?Yng phIa Nam dao dng tr 90— 150 USD/m2  tuy trng tinh thành, tang khoàng 

8,4%, - 20%. 
Don giá cho thuê dt cOng nghip trung binh trên dja bàn Tp. H ChI Minh là 150 
USD/m2/chu k' thuê, và có mOe tang cao nhAt cá nithc khi các nhà dau tu dánh giá Tp. 
H ChI Minh là dja dim i ti.thng d dt nhà may vi cO ngun nhân cong di dào, chat 

rèrn. tiéu thu iOn nht Ca nuOc. 



Thj tru1ng nhà xi1ing — nhà kho xay sn tti Tp. H ChI Minh cO giá cho thuê kho xuâng 
dao dng ti'r 4 —7 USD/m2/thang tüy vj trI. 

II. YE KET QUA HOT BONG KINH DOANH NAM 2020 
TInh dn 31/12/2020, Cong ty vn chua duqc Di hi dông c dông thông qua Báo cáo két 
qua hot dng kinh doanh cüa Cong ty näm 2019 và k hoch kinh doanh näm 2020. Do 
do, d duy tn các hott dng thi.rng xuyên, dam bào tin dO thi cong co si ht tAng vrj cac 
nhà dAu tix tii KCN Hip Phtthc, Ban diu hành phãi tip tiic thirc hin cac cong vic cOn 
tn dpng cüa nhftng nàm truóc dng thai phái dam bão duçc hot dng cüa Cong ty din 
ra bInh thung. Nay, Tng Giám Dc báo cáo k& qua hott dng kinh doanh nãm 2020 
nhu sau: 
1. Cong tác kinh doanh tip thi 
Trong nãm 2020, thu tiic xác djnh don giá thuê dt d dong tin thuê dt cho Nhà nuOc 
vn chua thuc hin di.rçic nên cOng tác kinh doanh cho thuê li dt tip tiic tim ngung. 
Doanh thu cho thuê dt trong näm 2020 là do ngun thu cOn li tr các Hçip dng cho thuê 
dat các nãm truàc do. 

TInh hInh thu hut dAu tu dn 31/12/2020: T6ng S6 nhà dAu tu thu htit vão KCN Hip 
Phuâc là 175 nhà dAu tu vâi t6ng s6 191 d an. Trong do: 

Du an có v6n FDI : 36 dir an, vâi t6ng mirc dâu tu là 993 t' USD. 
nJ Dir an trong nuâc :155 dir an, vâi t6ng mirc dAu tu là 15.000 t' d6ng. 
Kt qua thu hñt v6n dAu tu luy k den näm 2020 

STT Ni dung 
DT dt thtrong 

phâm (ha) 
DT dä cho 
thuê (ha) 

T5' I 1p dAy 
(%) 

1 Giai domn 1 232,09 ha 223,6 ha 96,34% 

2 Giaidoan2 358,39 ha 133,58 ha 37,27% 

3 T6ng cong 590,48 ha 357,18 ha 61,09% 

• Xây dung Database khách hang tim näng có nhu cAu thuê li d.t; Duy trI va tip 
titc xay drng thuong hiu, hInh ãnh cho HIPC. 

• Thu h6i lai  84.974 m2  dt KCN Hip Phuâc giai dotn 2 giUp giám thit hi cho 
Cong ty. 

• Xüc tin dAu tu và nghien cuu tin khâ thi mOt  s6 dir an v linh virc Bt dng san 
Cong nghip ti mOt  s6 Tinh thành. 

• H trçr v Pháp l cho nhà dAu tir: Tu vAn, huOng dn Khách hang dã k Hçip d6ng 
thuê lui dAt thirc hin các thu tiic diu chinh däng k dAu tu, dàng k kinh doanh, 
giãn tin dO th?c hin dir an, xin phép trin khai xây dung... 

2. Cong tác chàm soc khách hang 
• Tlnh hInh thu hut ngu6n lao dng: T6ng s6 lao dng lam vic tai  các Doanh 

nghip trong KCN: trên 11.000 lao dng. 
• Hoat dng tuyn diing: Trin khai djch vii giOi thiu vic lam có thu phi, 

Quãn 1 fanpage tuyn diing, dam bao thông tin tuyn diing cüa Doanh nghip 
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duçic cap nhât kjp thOi Trung bInh hang tháng tip nhn nhu cAu tuyn ding 
cña khoáng 30 Doanh nghip vâi 30 vj tn khác nhau, kt qua tip nhn và giói 
thiu 150 luçit irng viên dn các doanh nghip, t l dáp irng 60%. Tham gia 
ho?t dng va tài trçY Ngày hOi  vic lam do Trung tam GTVL TN TP HCM ti 
chirc. 

• Hoat dng dao tio: Dào to h trçl sinh viên tham quan, thirc tp ti các Doanh 
nghip trong khu. 

• Hoit dông chäm to cho ngrôi lao dng: Cong ty d th?c hin và ph& hçip 
các &Yn vi, so, ban, nganh d t chrc 04 chucmg trmnh chãm to di song, van 
hóa, tinh thAn cho ng.thi lao dng trong KCN. Các hoat dng vui choi, giái trI 
thrçc t chirc vOi nhiu hInh thrc phong phü, da ding. 

• DIP tt Canh T 2020, Cong ty phi hqp vOi UBND Huyn Nba Be th%rc hin 
ch.wng trinh Hi Hoa Xuân t?i  iJy ban nhân dan Huyn Nba Be nhAm quâng 
cáo hInh ãnh KCN Hip PhiiOc dn dong dáo ngu1i dan và khách dn UBND 
huyn trong dip  t&, t chcrc Chuong trInh "Vui Tt cüng cong nhân".. .nh&m 
miic dIch chäm to, chia sé vOi ngui lao dng cO hoàn cânh khó khän dang 
lam vic tai  Khu cong nghip Hip PhiiOc, Cong ty d chü trI vn dng các 
manh thumg quân, các doanh nghip dóng gOp trao tng 500 phAn qua Tt 
(rni phAn gm 500.000 dng tin mt, cüng 1 phAn qua). 

3. Cong tác dâu tir xãy dtrng 
3.1 Ha tang khu cong nghip Hiêp Phtr&c giai doan 2: 

• throng giao thông: hoân thành h tMng c6ng thoát nuOc mua và trin khai 
nn dá các tuyn du?mg dä dAu tu k& câu ttm. 

+ Các tuyn duông phân khu cOng nghip h6 trçl 1 (&thng s 19, 19A, 
20, 22 và 22A). 

+ DuOng 22 doan t1x duong s 1 den dtthng sO 24. 

• Phân cAu: CAu Ca Cht (giai dotn 2): Hoãn tat thAm tra và phê duyt thit k 
ban v thi cong. Triên khai thi cong trong nãm 2021. 

• H thong cp ntrOc: Hoàn thành Cong tác chuAn bj dâu tu và hra chçn nhà 

thAu hang miic cái tao,  hoãn thin h thng trii cfru hoã PCCC các tuyn dumg 
dã dAu tu thuc KCN Hip PhuOc giai doan 2. 

3.2 Ha tng khu cong nghip Hip Phthc giai doan 1: 
• Hoàn tht thi cOng cái tao  và nghim thu h thng PCCC KCN Hip PhuOc giai 

doan 1. 

• Block 1 nhà luu trU cOng nhân: hoàn tht cãi tao  h thng den exit, den chiu 

sang sir CO. 
3.3 Cong trInh sfr dung vn ngân sách: 

• CAu Rach  Rp 1- GD2 (5 nhjp, sü diing v6n ngân sách Thanh ph): hoàn thành 
cOng trInh dira vào sCr diing. 

• CAu Mucing Lan 1- GD2 (5 nhjp, si:r ding vn ngân sách Thành ph): hoan 
thành cong trinh dua vào sCr dicing. 

HU 
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4. Cong tác giãi phóng mat bng 
4.1 Khu 83,lha: Hin IJy ban nhân dan huyn Nhà Be dang xüc tiên các thu tic 1p 

Phiiang an bi thiRing (dä ban hành thông báo thu hi dt cho các h dan và hin 
nay dang thirc hin kim kê khu dt, dn nay dà kim ké duçc 1 5ha). 

4.2 COng tác tái d1nh cir: 

- Dn nay dà t?m  bàn giao nn tái djnh cu cho 93/94 h dan thuc khu dt 513ha, 
KCN Hip Phuâc - giai doan 2 vâi tong din tIch 25.678,7m2; 

- Trong näm 2020, HIPC dä thirc hin chi h trq tam  cu cho khoàng 27 h dan. 

4.3 Np tin thuê dat cho Nhà nu*c: 
- Hin nay KCN Hip Phirâc - giai doan 1 con 03 khu dt CO din tich: 323.683,4 

m2 chua xác djnh duçic dcin giá trã tin thué dt mt lAn cho Nha nuâc. 

- Di vâi KCN Hip Phuâc giai doan 2 dn cui näm 2020 cilng chua xác djnh 
duçic dcm giá trã tin thuê dAt mt lAn cho Nhà nuâc, HIPC chi.ra cAp duqc s cho 
các nha dAu tu thix cAp. 

5. Cong tác hãnh chInh - nhân slr 
- Trong näm 2020 v nhân sir n djnh, tng sé nhân sir cüa cong ty tInh dn 

31/12/2020: 210 nhân sir. 

- Cong tác dào tao  nãm 2020: Dào tao  ben ngoài: 11 khóa. Tng s luqng CBNV 
tham gia và có chrng nhn dào tao:  437 nhân sir, dào tao  ni b: 03 khOa, dào t?o 
hi nhp: 17 nhân sr mâi. 

- V van hóa doanh nghip: 
• Cong ty t chirc cáo dqt thäm quan nghi mat trong cho toàn th can b nhân 

viên nh&m tái tao  sirc lao dng cüng nhu tao  c hi d ngithi lao dng có djp 
gAn gUi trao d6i kinh nghim trong cong vic cUng nhu trong cuc sang; 

• Näm 2020, cong ty cUng t chirc các sir kin huâng dn các hoat dng tp th 
nhu dém hi doanh nhân, hi thao van hóa van ngh, t chixc các doan tham 
gia cong tác ttr thin, l hi chäm lo cho các cháu thiu nhi là con em cUa can 
b nhân viên... 

- Trin khai chung trinh Hip Phuc xanh. 
6. Cong tác Quãn 1 môi trirong và ha tang 

Cong tác Bào v rnôi tru?ng: Dam báo tuân thU cáo quy djnh cUa pháp 1ut, thirc 
hin dAy dU khai phi Bão v môi tru?Jng di vài nuOc thai cong nghip theo quy 
djnh; dam báo thirc hin Iso 14001: 2015; 

- KCN Hiép PhuOc giai don 2 dã dugc cAp giAy xác nhn s6 58/GXN-BTNMT 
ngày 02/07/2020 v vic hoàn thành cong trinh bão v môi trung phân kS'  1 cUa 
dr an "xây dirng và kinh doanh co s ha tang KCN Hip Phuâc - giai doan 2 (quy 
mô 596,93ha). 

Quán 1 hành chinh cOng tác môi trung: Dam báo tuân thU pháp lut v bão v 
môi trueing, thc hin t& nhim vi kim tra, giám sat và phi hçip Co quan chirc 
nang kim tra tai  ch cac doanh nghip trong KCN. 

ChU dng phi hçp vi các cci quan chirc nãng nhu Chi ciic báo v môi tru?iing, 
Hepza, PC49... djnh k' kim tra Cong tác báo v môi tru1ng cUa các Doanh 
nghip trong KCN theo dung quy djnh; 
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7. Djch vy cung cap nuroc sich và xtr I nu*c thai: 
Djch vii  cung cp nuàc sch: Cung cp nuOc sch theo nhu cu cüa kháeh hang. 
San hrcing cung cAp 3.393.497 m3/nàm (trung bInh: 9.297 m3/ngày-dêm); 

- V d.ch vii  xCr l rnxâc thai: Vn hành n djnh Tram XLNT, dam bão chAt hrçmg 
rn.ràc thai dAu ra dat  tiêu chuAn xá thai vâi chi phi hçip l; Li.ru hrçmg nirâc thai 2 
Module: 1.4 12.375 m3/nãm (trung bInh 3.870 m3/ngày-dêm). 

8. Dich vu cho thuê Nhà lu'u trá Cong nhân: 
- KCN Hiêp Phi.râc có hai kMi nhà 1uu trU cho cong nhân vâi tng s 214 phàng. 

Hoat dng cho thuê phOng a nhà luu trtl cong nhân duqc vn hành t&, t' l lAp 
dy n djnh gn dat  100%. Trong nãm 2020 t) trQng doanh thu cho thué phOng 
Nba luu trü có li nhun tang gn 20%. 

9. Côngtácduturgópvtn 
Dãu tir ti Cong ty TNHH Khu k5 ngh Vit Nht: Khoán du tu tai  Khu k5 
ngh Viét Nht duçc thiic hin tr näm 2013 theo quy& nghj s 
07/NQ/HDQT/I-IIPC/13 ngày 27/08/2013 cüa HDQT HIPC v/v dng chü 
trucing hçp tác dAu tu vài Viet-Pan Industrial Park Co.Ltd d thà.nh 1p cOng ty 
TNHH Khu k5 ngh Vit — Nht vâi s vn diu l là 5.000.000 USD, HIPC gop 
45% tng s vn tucmg duang 2250000USD bang s tin thuê 1i 03 ha dAt thu 
KCN Hip Phuac giai doan 2. Ti näm 2014 dn nay, HIPC chua nhn duçic lçii 
Ich kinh t trên khoãn dAu tj.r nay. S l lfly k duqc ghi nhn trong BCTC kim 
toán näm 2020 cüa Cong ty TNT-IH K5 ngh Vit Nht là 7.805.140.658 dong. 
Cong ty HIPC dã trIch 1p du phOng v6i s lily k tInh dn 3 1/12/2020 là 
3.5 12.313.296 dng. 

Du tir cô phiu ti LHC: 975.485 CP LHG (chim gân 2% vn diêu l) vài tg 
giá trj là 16.698.354.991 dng, Cong ty dánh giá 1a  khoãn dâu tu nay tai  thyi 

dim 31/12/2020 là 33.459.135.500 dng. 

10. V kt qua hoat dông kinh doanh: 
DVT: triu dng 

STT NQI DUNG TH 2019 KH 2020 TH 2020 
TH2020/ 
K112020 

TH2020/ 
TH2019 

1 Tong doanh thu 715.630 515.923 572.444 111% 80% 

- Thuê ddt giai doan 1 115.721 143.722 135.860 95% 117% 

-Thuedátgiaidogn2 471.962 266.209 292.567 109% 61% 

- Cung cá'p nu'óc sçzch + 
1pdtdnghntthc 31.990 38.957 40.5 70 104% 127% 

-XiHnithcthái 18.043 19.193 20.166 105% 112% 

- Nhà iwu tri cong nhân 4.267 4.563 4.329 94% 101% 

- Djch vu cung tng 
ngun nhán lrc - 180 

- - 

- Doanh thu hogt d3ng 
tàichInh 76.677 40.405 84.137 208% 109% 

- Thu nh4p  khác 6.093 2.875 3.819 132% 63% 
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STT NQI DUNG TH 2019 JUl 2020 TH 2020 
TH2020/ 
K112020 

TH2020/ 
TH2019 

- Các khoán giám tnt 
doanhthu (9.123) - (9.005) 

- 
99% 

2 Tng giá vin 1.446.472 393.964 302.473 77% 21% 

-Thuêdá'tgiaidoçznl 33.939 74.728 71.259 95.4% 210% 

-Thueddtgiaidon2 556.050 238.745 341.391 143% 61% 

- Cungc4'pnwácsçzch+ 
thp dt dng h nzthc 27.493 35.493 32.225 

91% 117% 

-Xi'tljnwácthái 9.985 14.505 10.306 71% 103% 

-Nhàlztutricóngnhán 3.252 4.213 3.618 86% 111% 

- Djch vy cung üng 

ngun nhán lu-c - 111 - 100% 100% 

- Diu chinh giá van 815.752 26.170 (156.327) 

3 Tong chi phi 56.754 54.328 35.284 65% 62% 

- Chi phi tài chInh 2.411 - (4.179) 

-Chi phi bánhàng 14.328 11.018 4.703 104% 78% 

- Chi phi quân l DN 36.331 39.939 33.859 85% 93% 

- Chi phi khác 3.684 3.371 900 100% 92% 

4 Lqi nhun trithc thué (787.596) 67.63 1 234.688 347% 130% 

5 Thuê TNDN - 13.526 0 

6 Lçri nhuân sau thuê (787.596) 54.105 234.688 434% 130% 

Tng doanh thu thirc hin näm 2020 dat  5 72,4 t' dng tang 11,0% so vOi ké hoach dr 
kin nãm 2020 và giám 20% tuang dung giãm 143,2 t' dng so vOi thirc hin näm 
2019. Trong do, doanh thu cho thuê dt dat  428,4 t dng tang 5% so vOi k hoch dir 
kin nàm 2020 và giãm 27% tl.wng ducng giám 159,2 t dèng so vâi thrc hin näm 
2019. Doanh thu khác (djch vi cung cAp nuàc sch, phi xCr l nuâc thai, cho thuê nha 
km trü cong nhân, doanh thu hoat dng tài chInh, djch vi1 khác, ...) tang 12% tucmg 
ducmg thng 16 t dng so vOi thrc hin näm 2019, nguyen nhân chü yu là do läi hot 
dng tài chInh tang 9,7% tlnYng ducing tang 7,4 t' dng. 
Giá vn d%r kin nãm 2020: giá vn cho thuê dAt dixçic hach  toán theo hinh thirc thu 
sau: 
o Giá v6n cho thuê lai  dAt giai doan 1 và phn dAt hành lang theo nghj quyt s 

08/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 25/6/2020. 
o Giá vn cho thuê 'a  dAt giai don 2 duçcc tam  tInh là 3.174.000d/m2  theo nghj 

quyt s 07/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 15/6/2020. 
Nu tinh theo phucing thirc nay, thi tang giá vn nam 2020 së giàm 23% so v6i k 
hoach dr kin nãm 2020 và giãm 79% so vài thxc hin näm 2019. Cãc djch vi 
khác tang 12% tucing duing tang 5,4 t' dng so vâi thuc hin näm 2019. 

Nguyen nhân là do: Trong näm 2020, HIPC thirc hin diu chinh giàm doanh thu là 
do thu hi 1a  84.974 rn2  dAt KCN Hip Phithc giai doan 2 giüp giãm thia hai cho 
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Cong ty (giám 1 cho Cong ty) và hoân nhp trIch 1p du phOng các khoán 1 hot 
dng trong tilcmg lai, diu nay dn dn hoàn nhp li giãm giá vn là 156,3 t' dng. 

Tng chi phi näm 2020 giàm 38% tuang duang giàm 21,4 t dng so vâi thirc hin 
näm 2019 và giãm 35% (tucrng duang giãm 19 t' dng) so vâi k hoch dr kin 2020, 
nguyen nhân: 
o Chi phi tài chInh hoàn nhp trIch 1p dir phOng cüa Viepan (2,6 t' dng) và Long 

Hu (1,5 t ding). 
o Chi phi ban hang giãm 42% tucing ducmg giãm 6,3 t' dng so vâi k hoch dr kin 

näm 2020. 
o Chi phi quãn 1 doanh nghip giãm 4% tlxclng dtrcing 6,1 t' dng so vài k hoch 

du kin nàm 2020. 
o Téc do giám chi phi nhiu han t& do giám doanh thu lam cho lqi nhun sau thu 

näm 2020 là 234,7 t dng tang 334% tucing duang tang 180,5 t' dng so vâi k 
ho?ch dir kin näm 2020. 

Tc dO giàm chi phi cao han tc d giãm doanh thu nhu dä phân tIch trên lam cho lqi 
nhun sau thu tang 334% so vói k hoch näm 2020 và tang 130% so vâi thirc hin 
näm 2019. 

III. BANH GL& KET QUA HOAT BONG NAM 2020 
1. Nhfrng két qua dat dirç'c 

Mc dü K hoch kinh doanh näm 2020 vn chua duçic DHDCD thông qua tuy nhiên, 
doanh thu và 1çi thun thirc hin nãm 2020 virçit so v6i k hoch dij kin d ra (ci th 
doanh thu vuçYt 11%, Li thun sau thud vi.rqt 334%) do Cong ty dã th?c hin dixçic 
các thành tIch v hot dng kinh doanh trong näm 2020 nhu sau: 

• Thu hi lai  84.974 m2  dAt KCN Hip PhuOc giai don 2 1am giám thit hai  cho 
Côngty. 

• Quán 1 và ct giãm chi phi hcrp l, diu nay lam giám tng chi phi nAm 2020 là 
35% so vâi k hoch d ra gOp phn dem 1i Içi nhun cho Cong ty. 

• Quán 1 t& dOng tin, tài san thu hi cong no t&, tang doanh thu hoat dng tài 
chjnh. 

• Duy trj và tip t11c phát trin tht thuang hiu, hInh ành v HIPC. 

• Cong tác du tu ha thng trong KCN: hoàn thành và dua vào si'r diving C&u Rch 
Rp 1- GD2, CAu Mi.rang L&n 1- GD2 (mi Cu 5 nhjp, sü diing vn ngân sách 
Thành ph6), hoàn thành h thng cng thoát nuOc mua và trin khai nn dá các 
tuyn du?mg du?ng phân khu cOng nghip h tro 1 (dung s 19, 19A, 20, 22 và 
22A, Dunig 22). 

• Dam bâo v an ninh trt tir trong KCN, chi do xuyen su& trong phông ch6ng 
djch bnh Covid 19 trong KCN, không lam ánh hu&ng nhiu dn hot dng kinh 
doanh cüa các Cong ty hoat dng tai  khu, trong näm 2020 không CO ca nhim nào 
gOp phn tao  nën uy tin, nim tin và thixang hiu cho HIPC. 
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2. Nhfrng khó khän, viróng mac 

• Hoat dng kinh doanh và thu hut du tu tai  KCN Hip Phuâc tam  ngung do hin 

trang pháp l chua hoàn chinh lam ãnh huàng kt qua hoat dng kinh doanh cüa 
Cong ty. 

• HIPC vn chua cp Gity chüng nhn quyn scr ding dAt cho các Nhà du tu dã 
k Hcip dng khi dã thanh toán dU 100% và dn thyi han  cAp s, chua tao  duc sir 
an tam cho Nba du tu, ânh hurng dn cong tác thu hut dAu tu. 

• K hoach 2019, 2020 chua duçic thông qua nên vic diu hành cüa Ban diu hành 
cüng gp nhiu khó khàn. 

• Tinh hInh djch bnh Covid 19 cUng ãnh huâng dn hoat dng kinh doanh cüa 
HIPC 

• Khu 83ha cOn 40,42ha chua hoàn tAt bi thung giãi phong mAt b&ng do chua CO 

phumg an tái djnh cu và phuang an bi thung cüa ban bi thuing. 

PHAN 2. PHU'JNG HUNG, KE HOACH HOAT BONG NAM 2021 

PHUNG HIXONG HOAT BQNG NAM 2021 
Tip tic n 1irc trin khai kinh doanh cho thuê dAt, thu hut du tu nhm gia tang hiu 
qua s diing dAt, hiu qua cho Cong ty. 
Xây dirng các k hoach chin djch marketing, chuAn bj s.n sang nhân hrc d khi có 
chinh sách cho thuê së thirc hin ngay cac chin dch quáng bá, thu hut dAu tu. 
ChuAn bj sn sang qu dAt, hin nay qu' dAt sn sang cho thuê a KCN Hip Phuàc — 
GD 2 là gAn 65ha, KCN Hip Phtrâc cüng da len k hoach trin khai san lAp theo tin 
d ngay sau khi duqc phé duyt chInh sách ban hang. 
Hoàn thin ha tAng a nhüng khu virc dang tin hành thi cong và chuAn bj k hoach san 
nan, thi cong dung, h thng ni.ràc cAp, nuc thai nhng to dAt dang duc dua vao 
kinh doanh cho thuê dAt. 
Xây dung KCN Hip Phuàc xanh, sach,  phü hqp vài vic bão v môi tru0ng nhu näng 
hrcing mt tr&i, xây drng máng xanh, các djch vii tin Ich, h théng xa 1 rae, nuOc 
thai. 
Dua ra giãi pháp d phOng chng djch bnh Covid 19 trong Khu Cong nghip nhAm 
lam giám ti da thit hai  và ãnh huâng dn hoat dng kinh doanh trong khu. 

II. KE HOACH HOAT BONG KINH DOANH 2021 
1. V hot dng kinh doanh và marketing 

Tip tijc xây dung Database khách hang tim näng, xay dmg chInh sách, phucrng an 
ban hang d khi hoàn thin pháp l thrc hin vic kinh doanh thu hUt dAu tu. 
XUc tin dAu tu và nghiên ciru tin khà thi mOt  s dir an v dAu Ui ha tAng trong linh 
we BAt dng san Cong nghip tai  mt s6 Tinh thành. 
Tang cLthng boat dng tip thj marketing di vai các Doanh nghip tim nãng trong 
và ngoài nuOc; tip t1ic xay drng vic phát tri&n thuong hiu. 
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T chirc hun 1uyn nghip vi1 chuyên môn, cãi thin các k5 näng mm cho nhân viên, 
dc bit là dOi  ngü ban hang d Cong ty cO mt tp th nhân sir chuyên nghip, näng 
dng, phiic vi Khách hang mt cách tn tam và hiu qua; 
Xây drng k hoch Marketing dra trén thrc th thj tru?lng tji thi dim hin ti, phü 
hçip vài xu th phát trin cia ngành và djnh huàng hott dng kinh doanh cüa Cong ty. 

2. Cong tác chãm soc khách hang: 
- Nghién cüu, phát trin them các djch vi mâi d gia tang t' tr9ng doanh thu tir máng 

cung cp djch vii cho khách hang; 
Cong tác h trq: Tiêp ttc h trçi, kt ni cac Doanh nghip vâi các co quan, dcin vj, 
ban ngành lien quan d giãi quyt các vràng mc v Pháp 1 và anh ninh trot tir cüa 
các Doanh nghip; kt Mi giao thtnmg phue vi cho hot dng san xut kinh doanh 
cüa Nhà dAu tu. 
Cong tác tuyn diing: Tip t11c trin khai djch viI giài thiu vic lam có thu phi di vâi 
các Doanh nghip có nhu cu tuyn dicing ngMn lao dng, lam vic vâi các Trung 
Di hoc, Cao DAng, Trung Tam Giâi thiu vic lam cO ting cüa Tp.HCM nhtr: Di 
hQc Bach Khoa, Di h9c Kinh T& Di h9c Ton Dtrc Thâng, Dai  hc HUTECH, Di 
h9c Ngân Hang, Cao DAng Cao Thng, CTIM... nhm h trq Nba dAu tu trong cong 
tác dào t?o,  tuyn ding, cung irng nguôn nhân 1rc. 
Hot dng chäm lo cho nguôi lao dng: Cong ty tip t1c duy trI thiic hin và pMi hp 
cac dn vj, sâ, ban, nganh d t chirc các chung trInh chäm lo di sng, van hóa, tinh 
thAn cho ngi.thi lao dng trong KCN và ngtthi dan, tn an ng1.ri có cong và chãm 10 gia 
dInh chInh sách dja phi.wng. 
Hott dng TTSHCN: Tip tiic tri&n khai djch vii cho thuê mitt bAng; phOng h9p, hi 
trung nhAm d gia tang ngMn thu. 

3. Cong tác DAn tir — xây drng 
Näm 2021 së tip t1Tc cong tác dAu tu hoàn thin ha tAng khu cong nghip Hip 

Phuàc giai don 2, gôm: 
- Dirông giao thông: 

+ Tip tic hoàn thin mat dung lang nhira, cay xanh và chiu sang các tuyn 
dung thuc khu E&F và du&ng 14A vâi tng chiêu dài 4,2 km. 

- He thng thu gom nu*c thai: Cong tác chuAn bj dAu tu phân k 1 - Du an "H 
irng phO sr c ti nhà may xir 1 nuàc thai tp trung (to F9XLNT)" theo yeu câu 
cüa Bô Tâi nguyen Môi trithng. 

- He thng cp ntrrc & PCCC: 
+ Cài tao, hoàn thin h tMng tru ciru hOa PCCC các tuyn di.r&ng KCN Hip 

Phixâc giai do?n 2 theo M s thAm duyt PCCC. 
+ Cái tao, hoàn thin h thng PCCC Nba kru trü cOng nhân Block 1 theo quy djnh 

hen hành. 
4. Cong tác bi thu*ng giãi phong mt bAng 

- COng tác kim ké dt dai khu 83 ha: NAm 2021 cOng ty tip tic thc hien cong tác 
kim kê phAn din tIch con li khoãng 25,42 ha. 

- Du kin thuc hiên di d?ii 50 mô 
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- Tip tiic theo dOi vic xin giao thuê khu dt 134 ha, thuc mt phn du an Khu 
cong nghip Hip Phuóc — giai doan 2, d dt.rçic HIPC np h s cho Sâ Tài nguyen 

và Môi trmmg. 

5. Cong tác quãn 1 môi trirông ha tang 

- Xây dirng h üng phó sir c theo quy djnh; 

- Thc hin các h scy, báo cáo theo quy djnh và các báo cáo khác theo yêu c&u cüa 
c quan chj'rc näng. Phi hcxp các cci quan chirc näng (Hepza, S TNMT, C49, PC 

49 ...) kim tra djnh kS' & dOt xu.t cong tác BVMT cUa các doanh nghip; 

- Giám sat hoat dng cüa Tram XLNT dam báo vic tuân thu các quy djnh hin 

hành và dam bão chit 1ung nuâc thai dAu ra dat  tiêu chuAn xã thai vOl chi phi hqp 

1)'I; 

Giám sat vic vn hành an toán và n dinh h tMng cung cp nuOc sach,  Kim 

soát t 1 that thoát nuOc sach tt nht; 

- Kim tra h tMng ha thng phiic vi cong tác bào v môi truông cüa KCN: du&ng 
thoãt nuOc mua, nixOc thai cña KCN và cüa doanh nghip; 

DuytrIchfrngnhnISO 14001:2015 &OHSAS 18001. 

6. Cong tác duy tu, bão diro'ng ha tng 

- DAy manh cong tác duy tu báo duOng dam báo kt ni ha tang, dc bit là cong 

tác dm vá kjp thai và thuâng xuyén; Nâng cAp cái tao  mt duOng d xu6ng cAp; 

Kim soát khói biii, ting n; Kim tra hoàn thin h thng dê bao chng ngp han 

ch triu cuang vi.rçrt ng1rOng; Cãi tao  1 &rang, h ga, luOi chAn rác; 

Cay xanh - cânh quan: DAy math  cong tác cái tao  cãnh quan, duy trI thu?mg xuyên 

d xay drng KCN xanh và sach. 

7. Djch vu cAp nu*c sach  và xii 1 niro'c thai 

- Cung cAp nuOc sach  theo thu cAu cüa khách hang. K hoach cung cAp di kin 
3.732.847 m3/näm (trung binh 10.227 m3/ngày-dem), t l thAt thoát nuOc <3%. 

- Lp dt dng h cung cAp nuOc sch theo nhu cAu cüa khách hang; 

- Vn hãnh n djnh Tram XLNT, dam bão chAt 1uçng nuOc thai dAu ra dat  tiêu chuAn 

xâ thai vth chi phi hçxp 1. K hoach xCr I 1.553.662 m3/nãm (trung bInh 4.257 

m3lngày-dem). 

8. Cong tác tài chInh k toán 

- Tang ctr?mg cong tác quán trj tài chInh, kim soát chat ch vic can di ngun vn, 
dông tin hiu qua và thu hi cOng nçx theo k hoch dam báo tinh hInh tài chInh 
n tth. 

- Dánh giá, kim soát các khoán chi phi mOt  cách hcip 1 và hiu qua hcyn. 

- LuOn phân tIch, dánh giá thi trithng kjp thOi, chinh xác va then tr9ng d xay dung 
phucmg an kinh doanh mOt  cách hiu qua nhAt. 

9. Cong tác hành chInh nhân sr 

- Kim soát chi phi hiu qua nhung dam báo Cong táC hu cAn cho các hoat dOng 
cOa cOng ty; 
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- Tp trung trong vic dào t?o  ngun nhân 1irc, nâng cao trInh dO cUa Can bO cong 
nhân viên nhm t?o  nên  mOt dOi ngU nhân viên chuyên nghip CO kin thtrc v 
chuyên mon cüng nhu các näng mrn. 

- Hoãn thin các quy trInh lam vic theo tiêu chuAn ISO dä duqc t chirc TUV cp 
và tái dánh giá. Tip tiic xây dirng và phát huy van hóa doanh nghip; 

T chrc các khóa dào tao  ben ngoài, dâo tao nOi bO và dào tao hOi nhp cho các 
nhân viên mâi; 

- Thirc hin dy dü và kjp th?yi các ch dO phüc lçxi cho CBNV, khuyn khIch tinh 
than lam vic cüa CBNV; 

- Ca cu t chrc nhân sr các Phông, DOi,  Tram tinh g9n han, tp trung vào hiu 
qua va phü hcrp vOi chin luqc, miic tiêu Cong ty. 

Tip t11c duy tn xây dirng chuang trInh Hip Phuâc Xanh 

- Thirc hin và áp diing các phuang pháp phOng chng djch bnh Covid 19 cho 
CB.CNV Cong ty và trong Khu Cong nghip theo dung quy djnh. 

10. K hoach  kinh doanh näm 2021 
Hin nay, do chua xác djnh ducic dun giá chInh thtrc tin thuê dt phãi trã cho Nhà 
nuOc, vic nay dn dn Cong ty khi không xác djnh duqc giá vn tam  tInh cho dir 
an nén HIPC tip tic tam  ngung kinh doanh cho thuê lai  dt  t?i  KCN Hip PhuOc 
trong näm 2021 .Vi vy, Ting Giám Dc kinh trInh Dai hOi dng c dông kê hoach 
kinh doanh cüa Cong ty näm 2021 nhu sau: 

DVT: triu dng 

STT 
- 

NQI DUNG KH 2020 TH 2020 KH 2021 
KH20211 
K112020 

KH2021/ 
T112020 

1 Tong doanh thu 515.923 572.444 310.934 60% 54% 
-Thuêdtitgiaidoan1 143.722 135.860 11.804 8% 9% 

-Thueddtgiaidogn2 266.209 292.567 193.124 73% 66% 

- Cung cáp nithc sach + 
1pdtdnghnwóc 38.957 40.570 47.622 122% 117% 

-XiHnwàcthái 19.193 20.166 22.131 115% 110% 

- Nhà luu trt cong nhán 4.563 4.329 4.542 100% 105% 

- Djch vy cung ing 
ngunnhán4rc 180 159 89% - 

- Djchvythugomrác 326 100% 100% 

- Doanh thu hoçit d5ng 
tàichInh 40.405 84.137 27.363 68% 33% 

-Thu nháp khác 2.875 3.819 3.861 134% 101% 

- Các khoán giám tnìt 
doanhthu - (9.005) 

2 Giá vn 393.964 302.473 249.297 63% 82% 
- Thuê dátgiaidoan 1 74.728 71.259 5.601 7% 8% 
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VU DInh Thi 

CO,NG 
CO PHAN 

XHU CONG NGHIEP 
HIP PIIIJd 

GIAM DOC 

STT NQI DUNG KB 2020 TH 2020 KH 2021 
1(112021/ 
KH2020 

K112021/ 
TH2020 

-Thuêda'tgiaidogn2 238.745 341.391 184.863 77% 54% 

- Cung cá'p nithc sach + 
1pdátdnghnwóc 35.493 32.225 39.667 112% 123% 

-Xi'tlnu'ócthái 14.505 10.306 13.328 92% 129% 

-Nhàlwutricóngnhán 4.213 3.618 5.506 131% 152% 

- Dich v.i cung ing 
ngunnhánlu'c 111 129 116% 100% 

-Djchvythugomrác 203 100% 100% 

- Diu chinh giá vó'n 26.170 (156.327) 

3 Tong chi phi 54.328 35.284 45.484 84% 129% 

-ChiphItàichInh - (4.179) - - - 

-Chiphibánhàng 11.018 4.703 5.741 52% 122% 

-ChiphIquân19DN 39.939 33.859 39.001 98% 115% 

- Chi phi khác 3.371 900 742 22% 83% 

4 Lçi nhun trtróc thud 67.63 1 234.688 16.152 24% 7% 

5 Thud TNDN 13.526 - 

6 Lqi nhun sau thu 54.105 234.688 16.152 30% 7% 

Trên dày là Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh nãm 2020 và phuong huàng k hoch 
kinh doanh näm 2021 cüa Cong ty C phn KCN Hip Phuâc. KInh trInh Dti hi dng C 
dông xem xét và thông qua. 

Thay mat  Hi dng quãn trj và Ban iu hành Cong ty, kinh gi dn tht cá qu vi 1i 
chüc sue khoé, hnh phüc và thành d?t.  Chüc cho Dai  hi din ra thành cong t6t dçp. 
Trân trQng kInh chào. 

Noi nit In: 
- Nhu trên; 
- Luu VT, thu k HDQT. 
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