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Kinh

gui:

Bi hi dng cô dông thu*ng niên 2021

Hi dng quàn tn (HDQT) Cong ty C phAn Khu Cong Nghip Hiép Phuâc (sau day goi
tat là "Cong ty") kInh tninh Dai hi dng c dông thuO'ng niên 2021 Báo cáo kt qua hot dEng
nàm 2020 cüa Hi dng quãn trl vài nhitng ni dung chi tit sau day:
KET QUA HOAT BQNG CUA HQI BONG QUAN TR! NAM 2020
Tmnh hInh trin khai thrc hin Nghj quyt cüa Bi hi dng c dông 2020:
Trong näm 2020, HDQT dA chi dao Ban Tng giám dc tin hành trin khai thc hien
1.1
các Cong vic sau:
D tháo g vtthng mc 16n nht cña Cong ty v vic xác djnh và phê duyt dan giá thuê
dat, HDQT dâ âê nghi Ban diu hanh I{IPC tp trung lam viêc vcii Cap CO tham quyên de
thrc hiçn Viçc chuyen tix trá tien thue dat tu 01 lan cho Nha IIU(YC sang tra tien thue dat
hang näm, xây drng phuang an chi tit trong do phái có so sánh chi tit hiu qua giIta 02
phuang an Ira tin thuê dat va chuan bj CaC tinh hung rCii ro cO th phát sinh, XáC djnh
phuang an kinh doanh dam báo hiu qua, dung quy djnh. Dn tháng 06/2021, d xuat nay
dã ducyc UBND TP HCM ch.p thun.
Ban diu hãnh HIPC dä k hcp dng vth COng ty PwC Vit Nam d th?c hien kiêm toán
(1) BCTC näm 2020 và (ii) Báo cáo tinh hInh si'r ding vn tr dçt tang v6n diu 1 tir 300
t ding len 600 t' dng. Tuy nhiên do phâi rà soát các ni dung lien quan dn viêc XáC
djnh va phê duyt dcjn giá thuê dat và PwC d nghj thi,ic hin but toán diu chinh giá tn
Bat dng san dAu tu (do thay d6i phi.rang pháp ghi nhn) nén dã ânh hu&ng tin d cOng
b6 thông tin Báo cáo kim toán BCTC nàm 2020 và Báo CáO thumg men 2020 (thi,rc hin

1.2

chm han quy dnh).
Dã thiic hin chi trã thu lao HDQT, BKS và thu k HDQT trong näm 2020 theo dung k
hoach duçrc Dai hi phê duyêt.
Mc du K hoach kinh doanh näm 2020 vn chua ducic DHDCD thông qua tuy nhien,
doanh thu và lcyi nhuan thirc hién nni 2020 vuot so vói k hoach dir kin d ra (cii th
doanh thu vuqt 11%, Lqi nhuãn sau thu vi.rcYt 3 34%)
Các cong vic can tiêp t,c xu
Chua thijc hin chia c the näm 2017 do chua hoàn thânh các nghia vi,i thanh toán vâi
nhà nuâc;
Do vithng mc v vic xác dnh dan giá thuê dt, Dai hi dng c dông thu&ng nién 2020
chua thông qua các ni dung sau:
i. Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh näm 2019 cüa T6ng giám d6c.
ii. Báo cáo hoat dng và báo cáo tInh hinh quãn trj Cong ty nàm 2019 cüa Hi dng
quãntri.
iii. Báo cáo hoat dông näm 2019 cUa Ban kim soát.
iv. Báo cáo tài chmnh kim toán näm 2019.
v. Báo cáo tin d sir dung vn thu duqc tir dct phát hành them c phiu cho c dông
hin hIu và nhà du Ui chin hrqc d tang v6n diu 1 ti 300 t dng len 600 t'
dng niên d 01/1/2019 dn 31/12/2019;
vi. Phuang an phân phi lcn nhuãn nãm 2019.
vii. K hoach hoat dng kiith doanh 11am 2020.
D?i hi dng c dông phé duyet lai tng müc dAu Ui dir an KCN Hip Phithe giai doan
2;
Hin ca quan co th.m quyn vn dang trong qua trinh xác djnh và phê duyt dan .giá thuê
chmnh thüc cüa KCN Hip Phuóc giai doan 2. VI 1 do nay, hoat dng kinh doanh cho
thuê d.t cüa Cong ty t?m ngung tir tháng 8 näin 2019 dn thai dim hin tai.
Kt qua hoat dng kinh doauh näm 2020 nhu sau:
DVT: triu &ng
STT
1
2
3
4
5
6

NQI DUNG
Tngdoanhthu
Tong giá von
Tngchiphi
Lçri nhun tnrâc thug
ThuTNDN
Lçiinhufinsauthu

TH 2019
715.630
1.446.472
56.754
(787.596)
(787.596)

KIT 2020
515.923
393.964
54.328
67.631
13.526
54.105

TH 2020
572.444
302.473
35.284
234.688
0
234.688

TH2020/ T112020/
K112020 T112019
111%
77%
65%
347%

80%
21%
62%
130%

434%

130%
2

2.

Hot dng cüa HDQT nàm 2020:
Hi dông quail trj gm 07 thành viên, Irong do 03/07 thành viên HDQT tham gia diu
hành và 04/07 thành viên HDQT không tham gia diu hành. Trong näm 2020, HDQT
tp trung vào các nhim vii chinh sau day:
Thirc hin chute nang nhim viu cüa HDQT theo quy djnh tai diu 1 và quy ch ni b v
quàn fri Cong ty;
T6 chüc 01 phiên hop Dti hi dng c doug thur?xng niên 2020. HDQT cia tuãn thu trmnh
tii, thU tiic triu tp và t chUe D.i hi dng c dông thuàrng niên 2020 theo quy djnh
cCia pháp 1ut, Diu 1 và các quy dmh v quàn tr ni b.
T chüc 05 phiên hop dinh k' và 07 1..n 1y kin bang van bàn, ban hành 17 nghj quyt
cUa HDQT. Các cue hop eUa HDQT duqe triu tp và t chUc dumg theo quy djnh. Biên
bàn hop và nghj quyt cUa HDQT du duiçic ban hành mt each hcip 1 và dáng vói thm
quyn quy djnh tai Lut Doanh nghip và Diu 1 cUa Cong ty.
Chi dao và giám sat vic Ban TGI) trin khai thc hin các nghj, quyt cUa Di hi dng
c dông và HDQT;
Thành viên HDQT ciA tham gia day thu các cuc hop HDQT và cho kin bang vAn bàn
d6i vài các vn d thuOc thrn quyn cUa HDQT vâi tinh th.n trách nhim cao, vi lçi ich
cUa các c doug và sir phát trin bn vUng cUa cong ty.
Chuãn bi cac tal lieu, bao cao tnnh Dai hoi dng C dông thucmg men 2021,
Cac Nghf quyet cua Hi dong quan In cia ban hanh trong nani 2020 (vui long tharn khao
ph lyc] din/i kèni)

3.

Thay di Nhân siy Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát, Ban Tong giám doe:
Nhân su HOi ding quail tn:
+ Min nhim chüc danh chU tjch HDQT cUa ông Nguyn Mirth TrI và 02 thành vién
HDQT là bà TrAn DInh Thu Nlii Va ông Nguyn Trithng BAo Khánh k tir ngày
30/6/2020.
+ BAu b sung 03 thành viên HDQT n1iim kS' III (2017 — 2022) là bà H Thj Hng
Hnh, (sau do ducic HDQT ban giU nhim vi ChU tich HDQT), ông VU DInh Thi và Ong
Mai Dang Khoi lit ngày 30/6/2020.
Nhân s1r Ban Kim soát:
+ Thông qua ch d01ãn1 vic chuyên frách, phi trách Ban kim soát di vói ông Ducmg
Mrnh Nht ke ti.r ngay 30/6/2020.
+ BAu b sung 01 thành vién BKS là Ong H Nguyn Cong Khanh k lit ngày 3 0/6/2020.
+ Min nhim chüc danh thành viên Ban kim soát dói vái Ong VO Tuan Anh k lit ngày
30/6/2020.
Nhàn su Ban TGD:
+ Ong Nguyn Tnxng BAo Khánh- TGD ht n1iim k' k lii ngày 06/02/2020.
+ Ong VU Dmnh Thi ducyc b n1him chLirc vii Tng giáin dc, dai din theo pháp 1ut cUa
3

cong ty k tü 11/02/2020.
Cong ty dâ th1rTC hin các thu tiic cong b thông tin thay di nhãn sr theo quy dinh.
4. Hoyt dng giám sat cüa HDQT dEi vói Ban Tng Giám thc:
Ban Tng giám dc tInh dn thi dim 31/12/2020 và tai th?i dim hin tai có 4 thành
viên, gm Tng giám dc và 3 Phó TGD. Tng giám dc chiu trách nhim chung toàn
cong ty và tric tip chi dao hoat dng cüa Phông Kinh doanh tip th, Phông tài chInh
k toán, Phông Hành chInh nhân sii. Các Phó Tng giám d6c phii trách các phông, di
train chüc nang theo phãn cong và üy quyn cüa TGD. Các can bO quàn 1 cüa Cong ty
có dy dü kinh nghim trong qua trInh diu hành cüa minh cüng nhu có sij mn can cAn
thit d dam bão hieu qua cUa cong vic;
Tai cac phien hp HDQT, Tong giam doe tham dir day du va da bao cao, cap nhat tinh
hmnh hoat dng kinh doanh trong kS' cho các thành vien HDQT. Ngoài ra, Tng giám
dc cüng dà trmnh bay các vn d trong yu con tn tai cffiig nhu d xut các giãi pháp
xr 1 d HDQT có c sâ xem xét, thào luân và thông qua chCi trrnmg thirc hin.
D6i vài hoat dng cUa Ban TGD, HDQT thi,rc hin cong tác giám sat thông qua vic
duy tn các báo cáo, các phiên hop HDQT djnh kS' nhAm dam báo hoat d)ng cüa cong
ty di thing k hoaeh,
4.1 Mt dt thrçrc:
Mc dü K hoach kinh doanh näm 2020 vk chua &rçic DHDCD thông qua tuy nhiên,
doanh thu và lo'i nhun thiic hiên nm 2020 vuçlt so vth kê hoach du kin dê ra (e'i the
doanh thu vuç,t 11%, Lçri nhun sau thu vizçlt 334%).
Hoàn tt vic thanh 1 Hçp dng thuê lai dt vâi 02 Cong ty: CP VIET CEMENT
TERMINAL thu hi lai 34.974 m2 và Cong ty CP VN OIL dé thu hOi 50.000 m2 dat.
(COng ty dang chi bàn an cuôi cung cüa toà dii kiên hoàn tat trong näm 2021).
Quàn 1' và ct giàm chi phi hcTp 1', 1im giám tang ehi phi näm 2020 là 35% so viii k
hoach d ra.
Quân 1 t& dOng tin, tài san thu hi cong nçv t&, tang doanh thu hoat dng tài chinh.
Quàn 1, theo dOi, giám sat thirxng xuyên các Cong ty Co vOn HIPC gop dâu tix.
Xét thy vic xác dinh dn giá trá tin thuê dt mt lAn s kéo dài chi.ra bitt khi nào kt
thüe, dng thvi d giam áp lirc v tài chInh ye dOng tin phãi dOng mt lan, giãm thiêu
rüi ro cho hoat dng kinh doanh. Trong näm 2020, Ban diêu hãnh dã trInh UBNDTP
HCM xin diêu chinh hInh thuc thuê dat trâ. tiên mt lan sang hInh thüc thuê dt trã tiên
hang närn va hiên tai, UBND TP HCM dä chap thun phuong an nay.
D bao v an ninh tr.t tir trong KCN, chi dao xuyôn suót trong phOng chng dich b6nh
Covid 19 trong KCN, khOng lam ânh hithng dn hoat dng kinh doanh cña các COngty
hoat dng tai khu, trong näm 2020 khOng có ca nhiêm nào gop phan tao nên uy tin, niêm
tin và thumig hieu cho HIPC.
4.2 Nhüng mt cOn tn ti, hn chê
Hoat dng kinh doanh và thu hut dâu tix tai KCN Hip Phithc tam ngung do hin trng
pháp 1' chi.ra hoãn chinh lam ãnh huthig dn thuong hiu HIPC.
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Hin dan giá trã tin thuê dt cho Nhà nithc vn chua ducic phê duyt, vi vy ânh hithng
vic cp Giy chIrng nhn quyn sir dwig dat theo quy djrih cho các Nhà dâu tu dâ k
Hçp ding, chua tao duçic sii an tam cho Nhà dâu tu, ânh huâng den cong tác thu hiit dâu
ti'.
K hoach 2020 chixa duçyc thông qua nén vic diu hành cUa Ban diu hãnh cfing grip
nhieu khó khän.
TInh hInh dich bnh Covid 19 ciing thîh huàng dn hoat dng kinh doanh cüa HIPC
Khu 83ha con 40,42ha chua hoàn t.t bi thu&ig giãi phóng mat b&ng do chua có phuang
an tái djnh Cu và phuang an bi thuOng cüa ban bôi thithng.
5. Lwrng, thu*ng, thu lao cüa HDQT, BKS và Ban TGD
5.1 Thà lao HDQT, BKS và thu k' HDQT ct chi ha trong näm 2020:

STT

Ni dung

I
1

HDQT
Chztich

2
II

TVHDQT

K112020
Dir kin cã
S
Thu
1trçng Iao/thang
nam
696.000
7
1
10.000
120.000
6
3

8.000

5 76.000

DVI: ngàn ddng
TH2020
Thà
lao/thang
10.000
8.000

Tllcanam
696.000
120.000
576.000
210.000

Ban Kim soát
210.000
TVBKSchuyên
1
1
7000
42000
trách (*)
2
2
7.000
TVBKS (**)
210.000
7.000
168.000
III
Thu k HDQT
1
5.000
60.000
5.000
60.000
III
Tng cong
966.000
966.000
Ghi chü:
- (**) 06 tháng ddu nàrn 2020, ba thành v/en BKS hzthng tith lao;
- (*,) 06 tháng cuái nãni, TVBKS chuyên trách khong hithng thu lao, hiding Iwing theo
chInh sách iirong, thiding cüa cong ty.
5.2 Thirc hin chi hrang 6 tháng cu6i nãm 2020 di vth thãnh viên chuyên trách phi,i trách BKS:
K hoach duçic duyt: K hçip dng lao dung vài Thành viên chuyên trách phi,i trách
BKS a Bc luang 56, müc lirang khâi dim theo chInh sách lucmg hin hành cüa cong
ty. Ci,i th hrorng k hqp dng lao dng: 43,078,000 dtngI tháng.
Thi,rc hin clii trã luang, thuâng 6 tháng cui näm 2020:
o Luang: 43,078,000*6 tháng = 258,468,000 dng
o Thuàng các ngày l, tht, tháng hiang thu 13 theo chInh sách cUa cong ty:
58,438,000 dng
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HG 1

P1

a Cac che dQ khac nhix tien corn, tien diçn tho.i, dong phiic...: hróiig theo chrnh
sách chung cüa cong ty di vài ngithi lao dng có k hcp dng.
V viéc frich 1p qu thurng HDQT, BKS và Ban TGD nm 2020:
COng ty không thrc hin trich l.p các qu thixong HDQT, BKS và Ban TGD näm 2020
theo nghi quyt cüa Dai hi dng c dông thung niên 2020.
'A

A

5.3.

'A

5.4.

V tin hwng, tin thuàng cila Ban Tng giám dc
Ban Tong giam doe duqc chi hrcmg, thiwng va cac ehe dQ phuc lçn khac &rcic tra theo
vi tn, chüc danh cong vic gân vói müc d hoãn thành nhim vii và các quy dnh hin
hành cüa cong ty. Mirc luong cüa thãnh viên Ban TGf) thrqc phê duyt bi HE)QT theo
chinh sách hrcing cüa Cong ty. Cii th:
DVT: ngàn dng
Thuâng các
Tong cong
S tháng
ngày le tet,
hrmig thithng
lam vic
Tin hrrng
STT HQ và ten
tháng lrnmg
trong näm 2020
nm 2020
thu 13
857.660
674.784
182.876
10,5
1 VüDInhThi
183.806
732.218
548.412
12
2 NguynThjBInh
183.806
732.218
12
548.412
3 HuSrnhBaoDIxc
732.218
548.412
183.806
12
4 GiangNgQcPhumig
422.515
354.960
67.555
8
5 DinhVänTuoi
801.849
3.476.829
2.674.980
Tng cong
A

Ira

6.

Hoot dng cüa các tiêu ban thuc I1i dông quãn tn: Không có tiu ban HDQT

7.

Báo cáo v các giao djch gia cong ty, cOng ty con, cong ty do cong ty di chüng nàm
quyn kim soát trên 50% trö' len vn Biu l vó'i thành viên Hi dng quãn tr và
nh&ng ngtrb'i có lien quan cüa thành viên do; giao dlch giüa cong ty vOi cong ty trong
do thãnh viên Hi dng quãn trj là thành viên sang 1p hoc là ngixôi quãn l doanh
nghip trong thôi gian 03 nàm gn nht trir&c thôi diem giao djch: Không có

8.

T5 I nm gi c phn cüa các c ctông nEi b (Bii din vn Va s& hOu cá nhân) tinh
dn ngày 04/5/2021)

I
1

HQI BONG QUAN TRI
Ba H Thj Hng H?nh

Chic danh
CT HDQT

S CP
6.811.328

TSr l

Ghi chü

11,35%Di dinvn
6

2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
III
1
2
3
4
5
9.

Ong VIi Dinh Thi
Ong Nguyn Van Thirih
Ong Mai Dang Khôi
Ba Ph?m Thi Vit
Ba Nguyn Thj Bmnh
Ong HuS'nh Bäo Due
BAN KIEM SOAT
Ong Duong Minh Nht
Ong Nguyn Qu& Dung
Ong H Ng. Cong Khanh
BAN TONG GIAM DOC
Ong VII Dinh Thi
Ong Hurnh Bäo Due
Ba Nguyn Thj Bhih
Ong Giang Ngvc Phiwng
Ba LII Thi Thu Van

TV HDQT — TGD
TV HDQT
TV HDQT
TV HDQT
TV HDQT
TV HDQT
TV BKS
TV BKS
TV BKS
Tng giám dc
Phó TGD
Phó TGD
Phó TGD
K toán trurâng

3.502.970
5,84%Di din vn
3.502.970
5,84%Dai din v6n
3.502.970
5,84%Dai din v6n
6.000 0,010%
Ca nhãn
10.000.000 16,667%Dai dien v6n
10.000.000 l6,667%Di din v6n
3.502.970
3.502.970
0

5,84%Dai din v6n
5,84%Dai din v6n

nt
nt
nt
500 0,0008%
1.199 0,002%

Ca nhân
Ca nhân

Nhn xét v tInh hInh hoit dng cüa cong ty nàm 2020
Näm 2020 C phn KCN Hip Phuâc tip tiic g.p nliiu khó khän Irong cOng tác thu hit
du tir. Nguyen nhân chInh là do:
o Hin HIPC vn chua có duçic don giâ trã tin thuê dt cho Nhà nuâe nên vn chua
k' &rQrc Hqp dng thuê dAt va chua di.rçvc Nba rniâc cAp GiAy chirng nhn quyn sü
diing dAt theo quy djnh. Vic nay änh hiimg dn cong tác thu hut dAu tu khi chua
tao duçvc sir an tam cho Nhà dAu tix. Vic tam ngung lâu khOng thu hitt du tu lam
ânh huong dn hinh ânh cUa KCN Hip Phu6c, thit hi v tài nguyen, lang phi dAt,
mAt co hi don nhn các nhà dAu tu lan irong nhiu nam qua, nhà ni.râc thI mAt di co
he,i thu các khoân thu VAT, TNDN... tti các nhà dAu tu thu cAp;
o Hin mt s6 nhà du tu vn chua cO duqc GCNQSDD, không th hoàn cong duçc
cong trInh trên dAt khi dã xay dimg xong d phãn b khAu hao cling nhu rAt khó khan
trong vic huy dng v6n tir ngân hang và thirc hin nghia vit vâi ngãn hang, khó khan
trong vic gia hjn, xiii inth giAy chüng nhn dAu hr...
o KhO khtn trong thII tçtc cAp dánh giá tác dng môi trithng (DTM) cho các doanh
nghip cling dn dn khó khän trong vic thu hut dAu tu.
o Ngoài các yu th nêu trén thi djeh benh Covid-19 da änh hrnng nghiêm trong dn
nn kinh t cIIa dAt mthc nói chung và các doanh nghip nói riêng. Mt s6 doanh
nghip bj ânh huâng san xuAt nén hi chm tin d np tin thuê dAtl phi duy tu báo
throng ha tng.
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-

Vic giao nn tái djnh cu t?.i d an Khu dan cu Hip Phithc 1 bj thih huô'ng do dii an nay
do Cong ty TNHH MTV Phát trin Cong nghip Tan Thuân (IPC) lam Chü du tir. Hin
nay dir an Khu dan cu Hiep Phirâc 1 chua hoàn chinh cáo thu tiic pháp 1 và ha t.ng xây
dirng nén IPC chi.ra th ban giao nn tái drnh Cu cho HIPC theo quy ctjnh, lam ãnh huing
dn tin d.
Cong tao du tir xay dimg dA thrcc thirc hin nghiêm tue theo các quy trInh du tir, dam
báo cht hrcmg, tin d. Tuy rthiên mt s hing miic du tir vn con chm so vài k hoach.
Cong tác np tin thuê dt cho nhà nu6c hin chua hoãn thành do h so vn dang trinh
,2
.
tai cac So nganh lien quan. Cong ty dang tien hanh thu tiic xin chuyen hen thue dat hr
mt ln sang hang näm và hin vn dang chi kt qua tü cáo cp có thm quyn. Vào ngày
1p báo cáo nay, Cong ty vn dang trong qua trInh lam vic vth các Ca quan có th.m
quyn cüa TP H CM Minh d xác djith giá thuê dt phái ha cho nhà rnthc.
Vic cong b thông tin Báo cáo tai chinh kim toán näin 2020, Báo cáo thuing niên nam
2020 bj chain so vói quy dinh do lien quan dn vic xem xét phé duyet murc giá vn (t?m
tInh) và thire hin but toan diu chinh giá In BAt dng san du hr (do thay di phuang
pháp ghi nhãn). Cong ty dã chü dng báo cáo tniâc vth các ca quan chirc näng thm
quyn v ni dung nay.
Cong ty dam báo và tao diu kien t& d cac c dông thc hin các quyn nhir quyn duçc
tip cn thông tin, quyn tham d và biu quy& cáo vAn ds tai Dai hi dng c dông,
quyn d cir, 1mg ci'r và b.0 eli dai din eUa mirth tham gia vào HDQT, BKS...
Dam bào v an ninh trt tier trong KCN, cM dao xuyên su6t trong phOng ch6ng djch bnh
ãnh hmng dn hoat dng kinh doanh cüa các Cong ty
Covid 19 trong KCN, không
hoat dng tai khu, trong näm 2020 không có ca nhim nao.
Cong ty th hin trách n1iim cUa mirth chain 10 dn cong dng thông qua vic trao hQc
bng cho hQc sinh nghèo, h trq qua tt cho cong nhãn, cho dan nghèo. . .và t chüc các
hoat dng chain lo cho cong dng...
Cong ty liián tuãn th cáo quy djnh cUa pháp luât, diu l cüa cong ty và thu nhp cho
ngui lao dng.
fl

A

lam

II. KE HOACH HOAT BONG CUA HO! BONG QUAN TRI NAM 2021

-

Tap trung giái quyt dIrt dim vAn d xác dinh don giá thuê dAt, lam ca S( d xüc tin trà
lai hoat dng kinh doanh, xi:r 1 khó khän cho các khách hang. Vlra qua, UBNDTP HCM
dà ban hãnh quy& dinh cho HIPC chuyn hinh thüc trá tin thuê dAt tlr mt iAn sang hang
näm. Day së là co sâ d tInh giá thành cho thuê lai dAt. Trên co s do, hoat dng kinh
doanh cho thuê lai dAt s duçic tip tiic trin khai hong thii gian tth.
D
bâo cong tao quãn hi doanh nghiêp ducic thiic hin phñ hcTp v6i the quy djnh pháp
iuât hin hành thông qua vic trInh di hi dng c dOng thông qua vic slra di Diu l
8

t6 chüc và hoat dng; Quy ch ni b v quãn frj Cong ty; Quy ch hoat dng cüa HDQT
và Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát ithm timg bithc chun hóa Cong táC quãn tn
doanh nghip dáp 1mg các ehun m mâi v quãn tn hin dai.
D kjp th&i don lan song du tix mcci hâu Covid -19 trong bi cãnh nhiu doanh nghip
rniàc ngoài có nhu Can da dang hóa ca sâ san xut, chuyn dM ngu6n cung 1mg tr Thing
Quc sang Vit Nam, Thai Lan dang tao ra ca hi cho Vit Nam, trong do CO TP
11CM. Do do, KCN Hip Phtrâc s tp trung dy nhanh hoàn thin ca so ha tng, hoàn
thin cong táC quy hoach. . . d tao qu d.t cho the nhà dAu tu. Dng thai lam vic vOi the
Co quan ban ngành d sOm cO don giá cho thuê dat, lam co sO d tInh toán giá thành cho
thuê 'a dAt.
Tp trung Cal thin b may hoat dông dam báo tinh gon, hiu qua trong do chü trQng vic
cái tién cáo quy trInh h trçY khách hang tao diu kin t& nht cho các nhà dAu tix, gop
phn cái tliin môi tnthng kinh doanh, nãng cao nãng lirc cnh tranh cüa Cong ty.
Uu tiên thu ht eác d an dAu tu sir diving Cong ngh cao, san ph.m than thin voi moi
truOng, It thãm dwig lao dng, tit kim tài nguyen và phü hcp vâi quy hoach tai KCN
Hip PhuOc nhtirn miic tiéu huOng tOi cOng tác thu hut Mu tu CO sij chuyên bin tIch CIC,
thrc chat hon theo huàng chuyên bit, sinh thai...
Tang cuO'ng Cong tao quãn 1, kim tra vâ giám sat hoat dng Cira Ban Tng giám dC,
kjp thii dua ra CáC giái pháp, các Nghj quyt, quyt dinh d dam báo hiu qua cao nht
trong hoat dng kinh doanh cira cong ty.
Trán trQng./.
Ncyi nhãn:
- Nhu kinh g1ri;
- Luu;

BONG QUAN TRI
JTCH

D
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Phu hc 1:
Nghj quy& cüa Hi dng quãn trl ban hành trong nm 2020
S nghj quyt

Ngay ban
hành

Ni dung torn tt

1

01/2020/NQ-HIPC-HDQT

11/02/2020

NQ v vic b nhim Tng giám dc Vii Dinh Thi

2

02/2020/NQ-HIPC-HDQT

17/02/2020

NQ v müc 1ung TGD Vii Dinh Thi

3

03/20201NQ-1-IIPC-HDQT

20/03/2020

NQ v tãi b nhim Phó TGD Hunh Bào Due tir
20/2/2020

4

04/20201NQ-HIPC-HDQT

27/04/2020

NQ v hoiin t ch(rc dai hi dng c dông thi.rOng niên
2020

5

05/20201NQ-HIPC-HDQT

04/05/2020

NQ v thôi gian ch6t danh sách c dông và t chirc
DHDCD thi.rrng niên 2020

6

06/2O2OfNQ-HIPC-HDQT

15/06/2020

NQ v ch1.ra thông qua ttng mfrc du tu diu chinh dir
an KCN HP GD 2

7

07/20201NQ-HIPC-HDQT

15/06/2020

NQ v diu chinh giá v6n tam tinh diz an KCN HP GD 2

8

08/2020/NQ-HIPC-HDQT

25/06/2020

NQ v giáv6n GD 1, BCTC KT2019, PA PP LN, nhân
sir HDQT trinli DHBCDTN 2020

9

09/20201NQ-HIPC-HDQT

25/06/2020

NQ v diu ehinh KHLCNT DA Thành phn s6 13

10

10/20201NQ-HIPC-HDQT

25/06/2020

NQ v h thng PCCC GD2

11

1 1/2O2OfNQ-HIPC-DHDCD

30/06/2020 NQ ciia Dai hi ding c dông thir&ng niên 2020

12

12/2020/NQ-HIPC-HDQT

30/06/2020

13

14/2020/NQ-HIPC-HDQT

15/07/2020 NQ tái b nhim bà Nguyn Thi Bjnh — PhO TGD

14

15/2020/NQ-FIIPC-HDQT

13/08/2020 NQ v chQn PWC lam dan vi kim toán BCTC 2020

15

16/2020/NQ-HIPC-HDQT

0 1/09/2020

16

17/2020/NQ-HIPC-HDQT

17

18/2020/NQ-HIPC-HDQT

18

19/20201NQ-HIPC-HDQT

STT

NQ bu bà H Thj Hang Hanh dam nhim Chii tich
HDQT

NQ v min nhim ông Dinh Van Thai — Phó TGD
NQ v thm quyn phi duy tu

09/09/2020

NQ v KHLCNT h?ng miic h thng PCCC GD 2
NQ v chuyn hinh thfrc trâ tin thuê dt hang nãm
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