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BAN KIEM SOAT

'[P. [hi ChI Minh, ngày 24 tháng 06 nám 2021

BAOCAOCUABANKIEMSOAT
Tii Dii hi dng c dông thtrô'ng niên näm 2021
Can cii:
-

Lut Doanh nghip cia nzthc Ccäng hôa Xä hç3i Cht nghia Viçt Nam s 59/2020/QHJ4 ngày 17
tháng 06 nám 2020,

-

Ch&c náng nhim vy cia Ban Kim soát quy djnh tqi Diu l C'óng ty c phn Khu cong nghip
Hip Phithc;

-

Quy chE Quán trj n5i bç5 cüa COng ty c phn Khu cOng nghip Hip Phuàc,

- Báo cáo tài chInh näm 2020 cia COng z'y c phn Khu cOng nghip Hip Phzthc dã du'cic kim
toán bài COng ty TNHH PwC Vit Nam (PwC) ngày 11/06/2021.
Ban Kim soát (BKS) Cong ty c phn Khu cong nghip Hip Phithc (HIPC) xin báo cáo
trithc D?i hi dng c dông (DHDCD) kt qua kim tra, giám sat các mt ho?t dng cüa Cong ty
trong näm 2020 nhu sau:
1. Hoat dng cüa Ban kim soát:
Can cir Nghj quyt s 1 1/2020/NQ-HIPC-DHDCD ngày 3 0/6/2020 cüa DHDCD thi.thng niên
näm 2020, thành viên BKS có thay di nhu sau:
-

Min nhim tu cách thành viên BKS nhim kS' III (2017 —2022) k tir ngày 30/6/2020 dôi vOi:
• Ong VO Tun Anh — TV BKS

-

B sung thành viên BKS nhim kS' III (2017 — 2022) k tir ngày 30/6/2020 di vri:
• Ong H Nguyn Cong Khanh

- Ong Ducing Minh Nhrt lam vic chuyên trách vâ phii trách BKS.
Nhu vy, thành phn BKS nhim kS' 2017 - 2022 tInh dn thii dim hin ti vn dam báo 3
thành viên gm:
• Ong Dg Minh Nhirt

Phii trách BKS

• Ong H Nguyn Cong Khanh

Thành viên

• OngNguynQucDung

Thánhviên

BKS thirc hin cong vic theo dung quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 Cong ty.
Hot dng cüa BKS tp trung vào các ni dung sau:
- TInh hInh thirc hin Nghj quyt DHDCD thi.thng niên 2020;
- Kim tra tInh hqp 1, hgp 1 trong vic ghi chép s sách k toán vá 1p các báo cáo tài chInh
hang qu?, näm nhm dánh giá tInh chInh xác cüa các s lieu tài chInh;

Xem xét, kin nghj xi1r 1 các ni dung con tn d9ng, chua duçc giãi quyt tü DHDCD thithng
niên nàm 2020 và các vn d phát sinh tir tInh hInh hoit dng thirc t cüa Cong ty.

-

- Kim tra tInh hInh thirc hin d.0 tu xây dirng Ca ban;
- Kim tra tInh hInh du tu tài chInh và gop vn vào doanh nghip khác;
- Xem xét tInh hqp 1, hçip 1 cüa các Nghj quyt, Quyt djnh cüa Hi dng quán trj (HDQT),
Ban diu hành trong cong tác quãn 1, diu hành phü hgp vâi quy djnh cña pháp 1u.t, Diu 1,
Quy ch Quân trj ni b và tInh hInh thirc t cüa Cong ty;
- Tham gia các cuc h9p cüa HDQT, kim tra giám sat vic trin khai thirc hin các nghj quyêt
cña DHDCD di vâi HDQT, Ban diu hành và các can b quãn 1.
Trong näm 2020, BKS dã tin hành 06 phiên h9p t.p trung, vOi sir tham gia dy dñ cüa các
thành viên BKS và thng nht ban hành các van ban ci th nhu sau:
STT

Ni dung van ban

Ngày van ban

1

Báo cáo cüa Ban kim soát ti DHDCD thu&ng niên näm 2020

26/6/2020

2

Thông báo v vic gop dij thão Quy ch t chCrc và Hot dng cüa BKS

24/7/2020

Thông báo v vic chi dao phtxang an xCr 1 các ni dung cOn tn d9ng cüa DHDCD
thuing niên näm 2020 cüa HIPC
Báo cáo v tInh hInh kim tra tài chInh và ho?t dng kinh doanh 6 tháng dAu nàm
2020 cüa HIPC

27/7/2020
15/9/2020

5

Báo cáo v vic kim tra chInh sách, h thng thang bang krang cüa HIPC

12/11/2020

6

Thông báo v vic xCr 1 các ni dung cOn tn d9ng cüa HIPC

12/11/2020

7

Thông báo v vic xCr 1 các ni dung cOn tn d9ng cUa HIPC

08/01/2021

2. Kt qua giám sat hoat dng cüa HDQT và Ban diu hành:
2.1 Hott dng cüa HDQT:
Can cü Nghj quyt s 1 1/2020/NQ-HIPC-DHDCD ngày 3 0/6/2020 cüa DHDCD thithng
niên näm 2020, HDQT Cong ty hin nay gm 07 thành viên, trong do: 03/07 thành viên HDQT
tham gia diu hành (bao gm Tang Giám dc và 2 Phó Tang Giám dc).
Theo quy djnh ti Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngây 06/06/2017 cüa ChInh phü v vic
Hithng dgn quán trj cong ly, áp dyng vái cOng ty dgi chz2ng, COng ty hin dáp irng tiêu chI ca
cu thành viên HDQT. Cong ty cüng dã rà soát luu cüa Si Giao djch chüng khoán Ha Ni tii
cong van s 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/07/2020.
Nhân sir thành viên HDQT trong näm 2020 dã có nhUng thay di nhu sau:
-

Min nhim tu cach thành viên HDQT nhim kS' III (2017 — 2022) k tfi ngày 30/6/2020
d6i vâi:
• Ong Nguyn Minh TrI — Chü tjch HDQT.
• Ong Nguyen Trung Bão Khánh — Thành viên HDQT.
• Ba Trn DInh Thu Nhi — Thành viên HDQT.
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B sung thành viên HDQT thim k' III (2017 —2022) k tü ngày 30/6/2020 di vâi:
• Ba H Thj H6ng Hanh
• Ong Vu DInh Thi
• Ong Mai Dáng Khôi
HDQT dã tuân thu trInh t,r, thu tiriC triu tp và t chirc DHDCD thi.thng nien 2020 VO
ngày 3 0/6/2020 theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu 1 và các quy djnh ni bt, dam bão và to
dieu kiin tot d các c dông thrc hin các quyn nhu quyn duqc tip cn thông tin, quyn
tham dr và biu quy& các vn d tai DHDCD, quyn d cr, üng Cu và bu cir di din cüa
mInh tham gia vào HDQT, BKS,
Trong nAm 2020, HDQT da t chüc 4 phiên hp tp trung và các 1n 1y kiên HDQT b.ng
van bàn v6i 17 nghj quy& dA duçic ban hành. Trong do, tInh tr Di hi c dông thuäng niên
nàm 2020, HDQT dâ t6 chirc 01 phiên hop tp trung (thrc hin bu Chü tjch HDQT) Va CC lan
1y kin HDQT b&ng van bàn vâi 07 nghj quy& dA duçic ban hành (HDQT không tiln hành
phiên hçp djnh k5' cza Quj IV nám 2020,). Các cuc hp cüa HDQT duçic triu tp và t chi'rc
dung theo quy djnh tai Lut Doanh nghip, Diu 1 t chirc và hoat dng cQng nhu Quy ch
quân trj ni b cüa Cong ty.
Các biên bàn hp cüa HDQT cO dÀy dü thU k cüa các thành viên dir hçp, các nghj quyt
cüa HDQT du duçc ban hành mt each hçip 1 trên Ca so biên bàn hp HDQT và dñng vOi thÀm
quyn quy djnh tai Lut Doanh nghip và Diu 1 cüa Cong ty.
2.2 Hoat dng cüa Ban diu hanh:
TInh dn thai dim hin nay, Ban diu hành có 04 thành viên, gm Tng Giám dc và 03
PhO Tang Giám d6c. Cong ty dä có sir thay di v nhãn sr diu hành nhu sau:
Tang Giãm dc k& thñc nhim kS' k tü ngày
+ Ong Nguyn Tnthng Báo Khánh
06/02/2020;
+ Ong Vu DInh Thi duçc HDQT b nhim gitr vj trI Tng Giárn dc, nhim kS' 05 näm k
tlrngày 11/02/2020.
+ Ong Dinh Van Tuai PhO Tang Giám dc nghi huu theo ch dO k t~ ngày 0 1/09/2020.
Ban diu hành dã chi dao vic thic hin cong b thông tin theo quy djnh pháp lut và Diu
l cüa Cong ty. Tuy nhiên, di vOi cong b thông tin báo cáo tài chInh thI Cong ty lien tip chm
tr, ãnh huOng dn vic giao djch trén thj truang, ci th:
'

-

-

> Dcii vài Báo cáo tài chInh kim toán nám 2019:
C phiu HPI bj tam dung giao djch trên h thng UPCoM ti'r ngày 2 1/5/2020 dn ngày
25/5/2020 và bj h.n ch giao djch k tü ngày 26/5/2020. Dn ngày 28/8/2020 thi duqc dua
ra khOi din bj han ch giao djch theo thông báo s 871/TB-SGDHN ngày 26/8/2020 cüa
SO Giao djch Chüng khoán Ha NOi.
Ben cnh do, do DHDCD thumg then näm 2020 không thông qua mOt s nOi dung quan
trpng, bao gm báo cáo tài chinh kim toán 2019 nén gay khó khAn cho HIPC trong vic
phát hành Báo cáo thuOng niên näm 2019. Theo các van bàn nhc nhO cüa UBCK Nhà nuOc
và SO Giao djch Chüng khoán Ha NOi lien quan dn nOi dung nay, Cong ty dã thirc hin và
cong b6 Báo cáo thithng niên nãm 2019 vào ngày 17/8/2020 và nêu rO nOi dung báo cáo
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thi.thng nien nay dira trên các báo cáo chua dugc DI-IDCD thung niên näm 2020 thông qua.
Dng thii, Cong ty dã có van bàn s 411/2020/BC-HIPC-TGD ngày 17/8/2020 ye vic 1p
và cong bá thông tin báo cáo thzthng niên 2019 gui Uy ban chtrng khoán Nhà rnthc và Sâ
Giao djch chüng khoán Ha Ni d báo cáo và xin kin huâng dn di vOi sr vic nay.
> Dcii vài Báo cáo tài chInh kim toán 2020:
Do báo cáo tài chInh kim toán nãm 2019 vn chua duçcc thông qua (BKS da nêu tgi các
thông báo gi'ri dên HDQT); dông thôi HDQT chm trê trong vic xü 1 mt so ni dung do
PwC kin nghj nên dn ngày 11/6/202 1 Cong ty mOi ban hành Báo cáo tài chInh näm 2020
nên vic cOng b báo cáo tài chInh näm 2020 dà kim toán và Báo cáo thuông niên näm
2021 không ducic thrc hin theo dñng quy djnh.
Day là näm thu 2 lien tip Cong ty không thirc hin dung quy djnh trong vic cong b thông
tin nay. Các co quan quán 1 chüc näng dä có các van ban nhc nh và thông báo nhu sau:
+ Van bàn s 1290/UBCK-GSDC ngày 05/4/2021 cüa UBCK Nhà niirc d nghj Cong ty
thirc hin cong b thông tin Báo cáo tài chInh kim toán và Báo cáo thuung niên nãm 2020
theo dung thui hn quy djnh cüa pháp lut.
+ Thông báo s 1606/TB-SGDHN ngày 11/5/202 1 cüa Sâ Giao djch Chüng khoán Ha Ni
v vic nhc nhà vi phgm trên toàn thj trzthng di v&i các t ch&c dãng kj." giao djch chçm
cong b báo cáo tài chInh nám 2020 dã kkm toán, trong do có Cong ty HIPC.
+ Thông báo s 1776/TB-SGDFIN ngày 21/5/202 1 cüa Sâ Giao djch ChCrng khoán Ha NOi
v vic tgm dirng giao djch trên h thing giao djch UPCoM ddi vái c phk4u cza các to
chic dàng kj giao djch chm cOng b báo cáo tài chInh nám 2020 dä dwçtc kkm toán, trong
do có Cong ty HIPC (tam dung tu ngày 24/5/2021 dn ngày 26/5/2021).
+ Thông báo s 1886/TB-SGDHN ngày 26/5/202 1 cüa Sâ Giao djch Chung khoán Ha Ni
v vic hgn cM giao djch trên h thong giao djch UPCoM di vOl c philu cüa COng ty c
phn Khu cOng nghip Hip Phithc (MCK: HPI,), bt du tr ngày 27/5/2021.
Ti ngày thirc hin báo cáo nay, HIPC vn chua nhn duçic thông báo cüa Sà Giao djch
Chung khoán Ha Ni v vic dua c phiu 1-IPI ra khôi din bj htn ch giao djch.
2.3 Dánh giá str phEi hçrp hot dIng giü'a BKS vol HDQT và Ban diu hành:
Mi quan h trong vic phi hçip hott dng gi1a BKS vâi HDQT và Ban diu hành là
phü hçip vói các quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 và Quy ch Quán trj ni b cüa
Cong ty. Hoat dng cüa BKS luOn nhn duçrc sir phi hçip tIch crc cüa HDQT, Ban diu hành
và các phOng ban Cong ty, to diu kin cho BKS tip cn thông tin, di.rqc cung cp s 1iu
hoit dng cüa Cong ty mt cách dy dü và nhanh chóng, giüp BKS hoàn thành nhim viii.
3. TInh hlnh thtrc hin Nghj quyt DHDCD và Nghj quyt HDQT nãm 2020:
> Tin/i hInh thrc hin Nghj quyeAt cüa DHDCD thu&ng niên näm 2020:
Can cu Nghj quyt s 1 1/2020/NQ-HIPC-DHDCD ngày 3 0/6/2020 cüa DHDCD thithng
niên näm 2020, tInh hInh thirc hin nhu sau:
• Các nOi dung chzia dwctc thông qua:
- Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh näm 2019.
- Báo cáo hot dng và báo cáo tInh hInh quán trj Cong ty näm 2019 cüa HDQT.
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Báo cáo hoat dng näm 2019 cüa Ban kim soát.
Báo cáo tài chInh kim toán näm 2019 duçic thirc hin bôi Cong ty TNHH Kiêm toán
Ernst & Young Vit Nam.
Báo cáo 1in d sü ding vn thu &rçic tir dçt phát hánh c phiu tang vn diu l ducic
thrc hin bâi Cong ty TNHH Kim toán Ernst & Young Vit Nam.
- Phiicing an phân phi lçi nhun nãm 2019.
K hoach hoat dung kinh doanh nàm 2020.
Dn thai dim thirc hin Báo cáo nay, các nOi dung nêu trên vn chua duçTc HDQT trInh
'a DHDCD xem xét phê duyt. BKS dâ có thông báo s6 02/2020/TB-BKS ngày 27/7/2020
gi'ri HDQT kin nghj xem xét xi:i 1 các vn d tn d9ng nay.
• Các nói dung dd dwcrc thông qua:
STT

Ni dung

TInh hInh thrc hin

Chi trá thu lao HDQT, BKS näm 2019 và K
hoch chi trá thu Lao HDQT, BKS näm 2020

Thrc hin chi trá thu Lao dy dü và
diing nOi dung dxçic phê duyt.

- HDQT dã ban hành Nghj quyt s
15/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày
13/8/2020 chçn Cong ty TNHH
PwC Viêt Nam là don vi kiêm
Chçn don vj kiêm toán Báo cáo tài chinh nãm
toán báo cáo tài chInh närn 2020
2020
cüaCôngty.
- PwC dã phát hành Báo cáo tài
chInh giUa niên dO cho k5' 6 tháng
và Báo cáo tài chInh näm 2020.

3

Min nhim t.r cách thành viên HDQT, BKS
nhim k' III (2017 —2022) dôi vâi các ông ha có
ten sau, kê tr ngày 3 0/6/2020:
- Ong Nguyn Minh TrI — Chü tjch HDQT
Dã thic hin.
- Ong Nguyn Trtrang Báo Khánh — TV HDQT
- Ba TrAn DInh Thu Nhi — TV HDQT
- Ong VO Tun Anh — TV BKS
Thông qua két qua bu b sung thành viên HDQT - Dã thuc hiên.
thimk' III (2017 — 2022) vâi các ông bà có ten - HDQT dã ban hành Ngh quyt s
sau, kêtr ngày 30/6/2020:
12/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày
- Ba Ho Thi Hông Hnh
30/6/2020 th6ng nht bu bà H
Thj Hng Hanh dam nhim vj tn
- Ong VU Dinh Thi
Chü tjch HDQT HIPC.
- Ong Mai Dang Khôi
Thông qua kt qua bu b sung thành viên BKS
nhim k5' III (2017 — 2022) dôi vci các ông bà có
Da thcrc hien.
ten sau day, k tir ngày 30/6/2020:
- Ong H Nguyn Cong Khanh

STT

Nf1i dung

TInh hInh thirc hin
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Thông qua ch d lam vic chuyên trách và phi
trách BKS di vâi ông Duong Minh Nhi4 Va müc
lucing cüa thành viên BKS chuyên trách phii
trách BKS.

Dâ thrc hin.
Ong Ducing Minh Nhi,rt dA k' hqp
ctông lao dng v&i HIPC vào ngày
01/7/2020.

> Nghj quyEt cüa H5i ding quán 14:
Trong näm 2020, HDQT dä t chi'rc 4 phiên hp tp trung và các ln ly kin HDQT
bang van ban vâi 17 nghj quyt dâ duçic ban hành. Trong do tInh tir Dai hi c dông thuäng
niên näm 2020, HDQT dã th chüc 01 phiên hop tp trung (thyc hiên bu Chz tich HDQT) va
các thn ly kin HDQT bang van ban v&i 07 nghj quy& dã duçic ban hành (HDQT chwa tiEn
hành phiên hQp djnh lg) cza Quj IV nàm 2020). Các cuc hp cüa HDQT duqc triu tp và t
chtrc dung theo quy djnh tai Lut Doanh nghip, Diu l t chüc và hoat dng cUng thu Quy
ch quán trj ni b cüa Cong ty.
Tuy nhiên, thu dâ trinh bay, HDQT vn chua dira ra phircxng an xü l nhiu vn d con
t6n dung sau DHDCD thi.thng niên 2020 nhu BKS dã kin nghj tai thông báo s 02/2020/TBBKS ngày 27/7/2020.
4. Báo cáo tài chInh âä kim toán näm 2020:
BKS nht trI vâi kin cüa Cong ty TNHH PwC Vit Nam (PwC) d6i vâi Báo cáo tài chInh
(BCTC) nãm 2020 là ngoài kin kim toán nêu tai "Vcn d cdn nhcn mgnh", BCTC dA phán
ánh trung thrc và hçip l, trên các khIa c,nh tr9ng yu, tInh hinh tài chInh cüa Cong ty vào ngày
3 1/12/2020, cüng thu két qua hoat dng kinh doanh và tith hInh luu chuyn tin t cüa Cong ty
cho näm tài chInh kt thüc cüng ngày nêu trên, phü hcip vâi các Chun m1rc k toán Vit Nam và
các quy djnh pháp l cO lien quan dn vic 1p và trinh bay BCTC.
Các vn d nhn math cüa PwC dã &rqc BKS d cp tai các thông báo v vic chi dao phuang
an xr l các nOi dung cOn tn dung tai DHDCD thuing then nAm 2020.
5. Tlnh hInh hot ding kinh doanh näm 2020:
Hoat ctng kinh doath cüa Cong ty thirc hin trong näm 2020 d?.t kt qua nhu sau:
> Tóng doanh thu: 5 72.444 triu dng, tang 11% so vfi k hoach nám và dat 80% so vii
thrc hin nàm 2019.
> T6n,' Ciii phi: 337.756 triu dng, dat 75% so vâi k hoach näm và dat 22% so vói thrc
hin näm 2019.
> Lol nhuân trwóc Ihul: 234.688 triu dng, vuçit 3,47 ln so viii k hoach näm.
Lu'u j5. tai thai dim thwc hiên báo cáo nay, BCTC kilm toán nãm 2019 và KE hogch kinh
doanh nám 2020 du chwa dzccrc DHDCD thông qua.
5.1 V doanh thu:
STT
1
1.1

Ch itieu

TH
2019

KH
2020

TH
2020

TH 2020 / TH 2020 /
KH2020 TH2019

Tng Doanh thu

715.630 515.923 572.444

111%

80%

Doanh thu thuân tw ban hang và cung cap djch v

634.684 473.144 484.846

102%

76%

.DTcho thuê lai a'dt

587.683 409.750 428.42 7

105%

73%
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•
Chitieu

TH
2019

KH
2020

TH
2020

-Giaido?nl

115.721

143.722

-Giaidoan2

471.962 266.029

SIT

135.860

95%

117%

292.567

110%

62%

56.125

63.393

65.423

103%

117%

- DI Cung cp ni.ràc sch và 1p dt dng h rnrâc

3 1.990

3 8.957

40.570

104%

127%

-DTX1ni.rrcthãi

18.043

19.193

20.166

105%

112%

4.267

4.563

4.329

95%

101%

-

180

-

180

500

-

1.645

-

358

22%

(9.005)

99%

- DT djch vii cung irng ngun nhân 1ic
-DTdjchviithugomrác
-DTKhác

1.3

TH 2020 /
TH2019

DThoatdôngdichvukhác

- DTNhà1.ru trü cong nhân

1.2

TH 2020 /
KH2020

• Các khoán giám tnt doanh thu

(9.123)

Doanh thu hogt d3ng tài chInh

76.677

40.405

84.137

208%

110%

-LaitingCringânhàng

53.836

23.000

61.318

267%

114%

- Lãi chm thanh toán

2 1.280

17.405

20.965

120%

99%

-Ctácdi.rçcchia

1.561

-

1.853

Thu nhilp khác

4.268

2.375

3.461

119%
146%

81%

Hoat dng cho thuê hii dat: là hoit dng chInh cüa Cong ty, doanh thu dit 428.427 triu
dng, hoàn thành 105% k hoch näm và dt mirc 73% so v9i thirc hin näm truâc. Doanh
thu hoit dng nay chim hon 77% tng doanh thu.
Do Cong ty dà tam ngung kinh doanh tir näm 2019 theo nghj quyt cña DI-IDCD thuông
niên näm 2019 nên ngun thu tir hott dng nay vn hoàn toàn cüa các hccp dông tfi näm
2018 ira v truac và 2 hqp dng näm 2019 (là cia Cong ty TNHH Schindler Viçt Nam và
COng ty TNHH NhOm hcrp kim Tan Quang - viçc kj các hcrp dng cho thuê lçi dt nay theo
các cam kIt vói khách hang trithc khi tgm nglrng kinh doanh trong nám 2019).
TInh dn cui nãm 2020, tInh hInh cho thuê dt cüa Cong ty nhu sau:
Tng din tIch
dat thtro'ng pham (ha)

Luy k dn
nam 2020 (ha)

T 1 lap dy
luy ke den 2020

KCN Hip Phithc GDI

232,09

223,6

96,34%

KCNHipPhuâcGD2

358,39

133,58

37,27%

Diran

• Doanh thu cho thuê dt Giai doan 1: thirc hin 135.860 triu dng, dit 95% k hoach
näm và vuqt 17% so vOi thirc hin näm 2019.
+ Trong nãm 2020, Cong ty không cho thuê them d.t và luy k dn cui näm 2020, t'
1 1p dy t?i Giai doan 1 dat 96,34%.
+ Doanh thu cho thuê dt tang so vOi näm 2019 phn lan là do ghi nhn tir các hqp dông
1&n dü diu kin hch toán 100% giá trj hçp dng, cii th: Cong ty CP Câng Tan Câng
Hip PhuOc, Cong ty TNI-IH Vi Dan.

Phn lan ngun thu tir các hçp d6ng duqc thirc hin theo dung k hoach d ra, tuy nhiên
ngun thu ti'r hçp dng vOi Cong ty Hung Hung Long Phuâc chi dt duçc hon 3% nên
kt qua thirc hin näm 2020 chi dat duqc 95% kê hoach nàm.
Lwu i, ti Báo cáo trInh DHDCD nãm 2019, BKS dã nêu vn d v vic Cong ty CP
Hung Vixong vn chua thanh toán khoãn lãi phat do chm thanh toán, uóc tInh khoàng
91,96 t dng (tin thuê dt dâ thanh toán dU). Dn thii dim thijc hin báo cáo nay,
Cong ty và Cong ty CP Hung Vucing vn dang lam vic xong d thu h61 khoán nç nay.
Doanh thu cho thuê d& Giai doan 2: thrc hin 292.567 triu dng, hoàn thành 110%
k hoach näm và dat 62% thrc hin nàm 2019.
+ Trong nãm 2020, Cong ty không cho thuê them dt và lüy k dn cui nãm 2020, t
1 1p dy tai Giai don 2 dat 3 7,27%.
+ PhAn lan các hcip dng du duçic ghi than doanh thu theo dung k hoach nãm. Mt
s hgp dng có miirc ghi nhn cao do dü diu kin hach toán 100% giá trj hçip dng nén
doanh thu thrc hin vuçrt k hoach näm. Cij th& là các hcip d6ng cüa Cong ty Thanh
Luân (21,6 t dng /553,7 triu dng), Cong ty Rng Phuong Bc 2 (18,6 t dng /
478.2 triu dng), Cong ty NYK Line (6,6 t dng / 5,98 t dng).
Ben canh do cüng có mt s6 hqp dng có murc ghi nhn doanh thu khá thp so vâi k
hoach cAn liru . Cii th, là các hp dng cüa Cong ty CP SXCN và TM Ylt Vit (103
triu dng / 4,05 t' ding), Cong ty Payola VN Food (308 triu dng / 12 t d6ng).
Hoat dng nay có murc ghi nhn khá thp so vói cüng kS' näm truâc là do cüng k' nàm
tri.râc dA ghi nhn nhiu hqp dng lan dü diu kin hach toán 100% giá trj (Vilube,
Rng Phuong Bc 1, Co din MEE, Son Jotun, Thit bj lanh Klaus...).
Trong nAm, Cong ty cüng dâ ghi nhn khoán giám trü doanh thu t1r Cong ty VN Oil
(3,56 tr dng), thu hi 34.974 m d.t và Cong ty Viet Cement (5,45 t dng), 50.000 m2
dAt.
Lwu i: d6i vâi vic giái quyt trung hqp chm thanh toán cUa Cong ty VN Oil, COng
ty dã thirc hin kh&i kin và có kt qua nhu sau:
> TOa an nhân dan Qun 3 dã có Bàn an s 978/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020 v/v
"Tranh chcp Hcip dng thuê quyn th dyng dat". Tuy nhiên, k& lun cüa Bàn an
nay khOng giái quyt duçrc yêu cAu cüa HIPC trong don kh&i kin nên Ban diu hành
dã gui don kháng cáo ngày 14/10/2020 và dirçic phuc thAm theo Quyt djnh s
1077/2021/QDPT-KDTM ngày 16/3/202 1 cüa Tôa an nhân dan TP. H ChI Minh.
> Tôa an nhân dan TP. HCM dã có Bàn an s 391/2021/KDTM-PT ngày 23/4/2021
và Co kt lun không chAp nhn yêu cAu kháng cáo cua HIPC, giü nguyen bàn an so
thAm vâi ni dung chInh thu sau:
+ Cong ty VN Oil thanh toán các khoãn tin: tin phi bâo dung, tin pht chm
thanh toán phi báo dung, chi phi khOi phiic hin trng.
+ Không chAp nhn yêu cAu thanh toán cüa HIPC di vâi tin thuê dAt và tin lãi
chm thanh toán tin thuê dAt.
Ho3t dông các dich vy khIc: thrc hin 65.423 triu dng, hoàn thàth 103% k hoach
nAm và tAng 17% so vói thirc hin nAm 2019, chim 11% tng doanh thu và vn chü yu
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dn tr hoat dng cung cp nuôc sach - lap dt d6ng h rnrôc, xü 1 nixóc thai (nam 2020 tip
tic ghi then nhiêu doanh nghip gia tang cOng suat hoat dOng) và cho thuê nhà liru trü cong
nhân, cii th:
• Doanh thu cung cAp rn.róc sach và lap dt dng h nuâc: thc hin 40.5 70 triu dng,
hoàn thành 104% k hoach näm và dat 127% mrc thrc hiên näm 2019.
• Doanh thu xü 1 nuâc thai: thirc hin 20.166 triu dng, hoàn thành 105% k hoach
näm và dat 112% müc thrc hin näm 2019.

-

• Doanh thu cho thuê nhà hiu trü cOng nhân: th%rc hin 4.329 triu dng, hoàn thành 95%
k hoach näm và dat 101% mrc thuc hiên näm 2019.
Doanh thu hoot dng tài chInh: dat 84.137 triu ding, vuçit hon 2 lAn so vâi k hoach
närn và vuçit 10% müc th1rc hin näm 2019, chim 14,7% tng doanh thu. Trong do:
• Lãi tin gui ngân hang: dt 61.3 18 triu dng, dat 2,67 lAn so vOi k hoach và vlrVt 14%
muc thirc hin nám 2019. Cong ty hin vAn dang duy trI khoãn tin g1r1 khá ion, khoâng
848,3 t' dng (Các khoân tin gui k' han tü 01 näm trO xung). Ngoai vic dáp irng
nhu cAu vn h.ru dng, khoân tin gui con dung d báo dam khoãn vay tai HFIC.
• Lâi chm thanh toán: dat 20.965 triu dng, hoàn thành 120% k hoach näm, và dt
99% so vOi näm truOc, là tr các khách hang thc hin thanh toán tin thuê dAt theo tin
dO duqc quy djnh trong hçip dng cho thuê iai dAt và chju lâi chm thanh toán.
• C ttrc duçic chia dat 1.853 triu dng, là c, ti'rc nãm 2019 cüa COng ty CP Long Hu
(theo Nghj quyé't s 10/2020/NQ-LHC-HDQT ngày 16/7/2020 ca HDQT Cong ty CP
Long Háu).

5.2 V chi phi
Chi tiêu

TH 2019

- Giáv6n cho thuê lai dt
+Giaidoanl
+Giajdon2
Diuchinhgiávcn
- Cung cp ni.râc sch và lap dt dng hO nuàc
- Xcr 1 nuàc thai
- Nhà luu trü cong nhân
-DjchviicungngnguOnnhánhjc
Chiphibdnhàng
Chiphiquãnljdoanhnghip
Ciii phi tài chinh, trong do:
- Trich 1p dir phông dAu tu tài chInh (Cty Vie-Pan)
- Trich 1p d phông dAu ttr tài chInh (Cty Long Hu)
Ciii phi khdc

1.503.225
1.446.472
1.405.741
33.939
556.050
815.752
27.493
9.985
3.252
14.328
36.331
2.411
836
1.549
3.684

STT
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Tong Chi phi
Gid v6n

-

KH 2020

TH 2020

337.756
448.292
393.964 302.473
339.642 256.323
71.259
74.728
341.391
238.745
26.170 (156.327)
32.225
35.493
10.306
14.505
3.618
4.2 13
111
4.703
11.018
33.859
39.939
(4.179)
(2.629)
(1.549)
3.371
900

p20/ TH2020/
75%
77%
75%
95%
143%
-597%
91%
71%
86%

22%
21%
18%
210%
61%
-19%
117%
103%
111%

43%
85%

33%
93%

27%

24%

V giá vn:
Giá vn cho thuê dat: th%rc hin 256.323 triu dng, dat müc 75% kë hoach nãm và
18% so vOi thrc hin näm 2019.

Theo BCTC kim toán näm 2019, Cong ty dà ttm diu chinh giá vn cho thuê dt cüa
dir an KCN Hip Phuâc GD1 và dir an KCN Hip Phuc GD2 (theo h sa thdm djnh
phircing an giá dt ducrc Sà Tài nguyen và Môi trltàng TP.HCMtrInh Hói dng thcm djnh
giá dt TP. HCM ngày 22/8/2019).
Dng thai, theo BCTC kim toán nàm 2019, Cong ty cüng dã ghi nhn khoãn di,r phông
trj giá 274.640 triu dng lien quan dn các hgp dng cho thuê 1?i dt dã ghi nh.n doanh
thu hng näm, phát sinh tir vic diu chinh don giá tin thuê dt nêu trCn (Dy' phông các
chi phi bt buç5c phái trá cho các nghia vy lien quan dIn các hrp dng cho thuê dlt virclt
qua lçri ich kinh tl dy' tinh thu dirçic tIr các hcrp dng do).
Do do, näm 2019, Cong ty ghi nhn giá vn cho thuê lii dt & müc rAt cao. Näm 2020,
Cong ty không thirc hin kinh doanh cüng nhu diu chinh tin thuê dAt & dix an KCN Hip
Phuóc GD1 và GD2, dng th&i hoàn nhp giá vn cüa Cong ty VN Oil và Cong ty Viet
Cement nên giá vn ghi nhn & m&c khá thAp so vâi näm 2019.
> Giá van cho thuê d& Giai doan 1: thirc hin 7 1.259 triu dng, dt müc 95% so vâi
k hoach và 210% so vâi thirc hin cüng k' näm trithc. Müc tang so vói cüng k' nãm
2019 chü yu là do ghi nhn doanh thu tü Cong ty CP Càng Tan Cáng Hip PhixOc,
giá vn tang thong üng. Tuy nhiên, so vOi k hoach thI chua ghi nhn di.rçic doanh thu
nhi.r dir tInh tir Cong ty I-lung Hung Long PhuOc nên giá vn ghi nhn thong &ng &
müc thAp.
> Giá yIn cho thuê dlt Giai doan 2: thirc hin 341.39 1 triu dng, vuçlt mirc k hoach
là 43% và dtt 61% müc thirc hin näm 2019. Vic hach toán giá vn di.rçic thrc hin
thong ing theo t' l phân b doanh thu. Do näm 2019 dã ghi nhn khoán Dy' phOng
các chiphi bIt bucphái trO cho các nghIa vy lien quan dIn cac hcip dng cho thuê
dlt vircft qua lcii ich kinh tl dy' tinh thu dircic tir các hcip d3ng do nen gia v6n cho
các hçip dng cho thuê 'aj dAt & GD 2 së tuong throng vói mrc doanh thu ghi nhân
trong ks'. Riêng cO tru&ng hcip ngo1i l sau:
+ Cong ty Schindler và NYK Line là hçip dng cho thue li dAt có th&i hin lAn luçt
là 20 và 21 näm nên vOi giá vn theo nghj quyt 07/20201NQ-HIPC-HDQT ngày
15/6/2020 thI vAn ghi nhn dugc lqi nhun.
+ Cong ty Nhôm Tan Quang: hcrp dng nay k9 trong näm 2019 nhung chua ghi
nhn doanh thu trong näm 2019 vi chua hoàn thành nghia vii thanh toan dgt 01, nên
không ghi nhn khoãn trIch di,r phOng trên. Trong näm 2020 dã ghi nhn toàn b
gia trj hçip dng nay.
> Diu chinh gia van: ghi nhn khoãn Hoàn nhp gia vn cüa cong ty thanh l COng ty
VN Oil và Cong ty Viet Cement là 108.869 triu dng.
Giá v6n các dlch vu khác:
> Cung clp nu'àc sach và lIp &ing h nu'&c: thrc hin 3 2.225 triu dng thong throng
91% k hoach, và tang 17% so vOi näm tri.rOc, chü yu là do tang lugng nuâc mua
vào (dam bào cung cAp cho các doanh nghip bAt dAu di vào hoat dng).
> Xir li nzthc thai: thrc hin 10,31 triu dng bAng 71% k hoach và tang 3% 50 vâi thirc
hin nam trixâc. Cac khoán khoán chi phi lón ghi nhn müc tang cao nht.r: Chi phi din
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nãng (tang hn 40%), Chi phi duy tu, báo diing may mOe, thit bj (tang 2,5 1n), Chi
phi hrcng (tang gn 41%). Các chi phi khác dzçic kim soát t&.
> Cho thuê nhà hru trt cong nhán: thirc hin 3.6 18 triu dng, bang 86% k ho?ch,
và tang 11% so vi nam truâc. Hu ht các chi phi cüa hot dng nay du ghi nhn
gia tang, trong do: gia tang thu yu tir chi phi duy tu, süa chüa (tang hGn 8 lan, vOi
giá trj là 145 triu dng), chi phi lucing tang 31%, chi phi hành chinh tang 6%.
V chi phi' tài chi'nh: ghi nhn müc hoàn nhp 4,18 t' dng tir khoãn du tu tài chInh tai Cong
ty c phn Long Hu (1,55 t) và Cong ty TNHH Khu k5 ngh Vit Nht (2,63 ti).
Vhhi phi ban hànci và c/u p/u' quãn 15 doan/u njihiêp: müc thuc hiên lAn 1uçt là 43% và 85%

so vói k hoach nam, bAng 33% và 93% so vâi thirc hin cüng kS'. NhIn chung, do nam nay
hoit dng kinh doanh cho thuê dAt vAn tip tiic tam dirng, nên phAn lan các chi phi du giám
manh, dc bit là các chi phi gAn 1in vâi hott dng kinh doanh. Tuy nhiên, mt s khoán djnh
phi (tin lztcrng, nhiên lieu, hành chánh, ...) vAn phái chi dAy dü, dam báo cho hoat dng thuang
ks'. Dng thai trong näm nay, Cong ty vAn tip tic chi hoa hng môi giói cho các hçip dng dã
k tnthc day và diicic thanh toán dü.
5.3 Ye Kêt qua kinh doanh:
STT

Chi tiêu

TH 2019

I
2
3

Tngdoanhthu
Tng chi phI
Lori nhuân truâc thud

715.630
1.503.225
(787.596)

KH 2020

TH 2020

515.923
448.292
67.631

572.444
337.756
234.688

TH2020/
KH2020
111%
75%
347%

TH2020/
TH2019
80%
22%

Vth vic tip titc tam ngung kinh doanh và không diu chinh b sung giá vn cho thuê 'ai
dAt trong näm 2020, Cong ty ghi nhn müc 1çi nhun trixâc thu là 234 t' dng, vugt horn
3 lAn so vói k hoach näm. Tuy mang lai 1çi nhun nhung luu ' là Co cAu lçii nhutn không
dn tir hoat dng chInh là cho thuê 1a dAt ('chi có các hcip thng & Giai dogn 1 cOn mang
lai lc'i nhun) ma dn tr các hoat dng djch v11, hoat dng tài chInh cüng nhu tir các hoàn
nhp lam giãm chi phi.
Hin nay, Cong ty dang tIch circ lam vic vOi UBND Thành ph d hoàn thin h so pháp
l cO lien quan, tip We thu hut dAu tu tai KCN I-1ip Phuâc Giai doan 2.
5.4 V tInh hmnh tài chInh:
STT
1

2

3

4

Chi tiêu
Co câu tài san
Tài san ngAn hn I Tng tài san
Tài san dài han / Tng tài san
Co can nguôn von
Nçi phái trá / Tng ngun vn
V6n chü sâ h&u / Tng ngun vn
Khã nàng thanh toán
Khá nãng thanh toán hin hành
Khã näng thanh toán nhanh
Khã nàng sinh lôi

Näm 2020

Näm 2019

41,18%
5 8,82%

31,34%
68,66%

91,52%
8,38%

100,12%
-0,12%

0,51
0,40

0,38
0,29

STT

5

Chi tiêu

T' suit igi nhun sau thud I Doanh thu thuAn
T' suAt lçii nhun sau thu I Tng Tài san BQ (ROA)
T' suAt ku nhuân sau thu / V6n chü sâ h0u BQ (ROE)
Don by tài chInh
Tng tài san! V6n chü sâ hrru
Nçu vayl Vn chü sâ htru

Näm 2020

Näm 2019

48,4%
7,5%
208%

-124,09%
-23,1%
-202%

11,9
1,2

-831,2
-94,0

V Tâi san ngn han: nhIn chung co cu tài san ngn hn cüa Cong ty nãm 2020 không
có nhiu bin dng so vói näm 2019, vOi giá trj là 1.116 t5' dng chñ yu là các khoân tin
g1ri Ngân hang chim 77,5%, cOn li là các khoán phái thu ngn han. Trong do có mt s
khoán luu nhu sau:
• Tin máz' và du tu tài chInh ngn hgn (phAn lan là khoán tin gCri kS' hn tü 01 näm trâ
xung) chim t' trcng cao trong Co cu tài san ngn hin cüa Cong ty, vói giá trj 864,6
t' dng, tang gn 15 t' dng so vài näm 2019. Ngoài vic dáp irng nhu cu vn luu
dng, khoân tin g1ri con dung d bão dam khoán vay tii HFIC.
• Trá trzthc cho ngzthi ban ngn hgn: chü yu là khoán chênh 1ch cOn 1ti chua duçuc Cong
ty Tan Thun xut hóa don vâi giá trj là 10,5 t' dng, lien quan dn vic hoàn trà (b sung)
chi phi du tr dir an KCN Hip PhuOc — Giai don 1, Giai doan 2 và dir an nto vet 1ung
Soài Rip (chira bao gm chi phi th dyng van).
Vn d nay dä kéo dài tü näm 2019 dn nay nhung vn chua duçuc giãi quy&. Ciic thu
TP.HCM dã cO cong van s 8396/CT-TTHT ngày 20/7/2020 v vic 1p hóa don, neu rO
Cong ty Tan Thun phãi có trách nhim 1p hóa don GTGT trên tng giá trj hoàn trã d
HIPC lam can dr hch toán chi phi &rçuc tth khi xác djnh thu nhp chju thu TNDN. HIPC
dã có van bàn g1ri Cong ty Tan Thun d nghj giãi quyt nhung ch.ra duçuc phàn hi.
• Phái thu ngn hgn khác: ghi nhn mac giàm 19% so vOi näm 2019, nguyen nhân chü
yu là do ngân sách Nhà nuóc hoàn trâ mt phn chi phi cu Muong L6n 1 — Giai dotn
2, cu Rch Rp 1- Giai do?n 2 và chi phi nhà may xa 1 nuac thai.
V Tài san dài han: giá trj là 1.595,1 t' dng, giám 34% so vói näm 2019. Nguyen nhân
chü yu là tü vic diu chinh cách hch toán nguyen giá BAt dng san dAu theo quan dim
cüa PwC, ci th:
Cong ty PwC thirc hin but toán diu chinh giám BAt dng san dAu tu vói giá trj 473 t'
dng. Vic diu chinh but toán nay do cO sir khác bit v phuong pháp ghi nhn tr nam
2019 dã duçrc Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam thirc hin, dng thai lam giãm di
giá trj tng tài san tuong ang. Khác bit giüa hai each tinh cña nam 2020 và 2019 dn tir
vic xác djnh t' l giá vn cüa phAn bAt dng san dä hoàn thành, duqc xác djnh là dü tiêu
chuAn ghi nhn doanh thu.
V no' phâi Ira: vâi giá trj là 2.481 t' dông, giâm 29% so vâi nãm 2019. Co câu nçi phái
trá cüa Cong ty ghi nhn mt s khoan bin dng dáng luu nhu sau:
• Ncr ngn han: dit mac 2.169,9 t5' dng, chim t' trçrng iOn 87% trong tng nçu phãi trá,
ghi nhn giàm 25% (tuong duong 725 t dng) so vOi näm 2019 chü yu là do:
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> ChiphIphái trá ngn hgn là 1.671,3 t' dng, giám 22% tuong throng giám 473 t'
dng so vói näm 2019. Day là phAn trIch truâc giá vn cho thuê dt dà phát trin
co sâ h thng và chi phi hoàn thành dir an theo ngân sách dAu tix, trong do bao gm
trich truOc tin thuê dt trj giá là 1.168,6 t' dng duçc xác djnh dira trên don giá
tin thuê dt tm tinh là 1.764.000 dng/m2. Mirc giãm nay tuong 1rng vâi but toán
diu chinh giãm Bt dng san du tu vri giá trj 473 t' dng theo kin cüa PwC
nhix dã nêu trên.
> Doanh thu chwa thrc hin ngn hgn là 176,5 t dng, giám 56,4% tuong throng
giám 228,4 t' dng so vOi näm 2019. Day là các khoân tin cho thuê d.t và h tng
khu cong nghip chua ghi nhn vào doanh thu, ch phân b theo hgp dng.
> Vay ngn hgn là 104,6 t' dng, giám 14,2% tuong duong giãm 17,3 t dng so vâi
näm 2019, chü yu do Cong ty trá nçi vay.
Ncr dài han: dt müc 311,7 t' dng, chim t' trçrng 13% trong tng ng phài trã, giám
50% tuong duong giám 3 12,2 t' dng so vói näm 2019, nguyen nhân chü yu là:
> Doanh thu chu'a thyc hin dài hgn là 30,3 t' dng, giâm 39,4 t' dng tuong duong
giám 56,5% so v6i näm 2019.
> Vay dài hgn là 159 t' dng, giãm 42,2% tuong throng giãm 116,5 t dng so vâi
näm 2019.
> Drphôngphái trá dài hgn là 118,3 t' dng, giám 57% tuong duong giãm 15 6,3 t
dng so vói näm 2019. Day là khoán dir phOng cho các hqp dng cho thuê dt dä
k k& có rüi ro lan ma trong do nhung chi phi bat buc phái trá cho các nghia viii
lien quan vuçit qua nhung lgi ich kinh t dir tInh thu dugc tir các hqp dng nay.
-

V v6n chü so hü'u: ghi nhn giá trj là 229,9 t dng cO cãi thin tIch circ hon so vâi s
am vEn chü sâ hüu (- 4,23 t dng) cüa näm 2019 do Cong ty dã cO lgi nhun trâ lii là
234,1 t' dng so vri mac l khá cao trong näm 2019 (1 788,1 t' dng). Tuy nhiên müc lô
lüy k dn 3 1/12/2020 van cOn là 5 11,2 ti" dng.

Nhu vy, hin nay tInh hinh tài chInh cüa Cong ty cO cài thin dáng k thông qua các chi
s tài chInh nêu trên so vâi näm 2019. Tuy nhiên ni ti van cOn nhiu bat n, chua an toàn,
hoit dng kinh doanh tn tai nhiu rüi ro, ngun vn chü sâ htu chim t trcng khá thAp trong
cau true vn cña COng ty do dang cOn l luy k& can di ngun vn và tài san chi.ra hgp l do
Cong ty dang dung phan lan ngun vn ngan hn d tài tr cho tài san dài han.
Hin nay, 1-IIPC dà du?c UBND Thành ph chAp thun phuong an diu chinh hmnh thac
thue dat trâ tin mt iAn sang hInh thüc thuê dat trã tin hang näm và HIPC tip We phi h?p
lam vic vói các Co quan chüc näng d cO don giá thuê dat và hoàn thin các h so pháp l có
lien quan. Tuy nhiên, theo dánh giá cüa BKS, trong thai gian tói, ngun thu chInh ttr hot dng
cho thuê li dat nhiu khà näng van bj siit giãm mnh do van tm ngang kinh doanh (thai gian
hoàn thin pháp 1, dc bit là xác djnh tng mac dAu tu và giá vn kinh doanh, dir kin së
kéo dài), ngun thu ta các hçip dng cü truac day dang thu hçp, các máng djch vii khác van n
djnh nhung chua có sir dt bin. Trong khi do, các khoãn chi thuông xuyCn và chi phi phái trã
lien quan dn tin thuê dAt phãi np nhà nuOc, chi phi dn bü giài tôa, chi cho dAu tu h tang
xây dirng co bàn sê phát sinh ngày càng tang do giá dAt dçr kin tang cao trong qua trInh do thj
hOa, giá Ca dAu vào nguyen vt lieu tang... sê ânh huâng rat lan dn dOng tin, khâ näng thanh

toán cüa Cong ty, dng thai lam tang giá vn cho thuê dt tai KCN ãnh hirng dn hiu qua
hoat dng kinh doanh ca Cong ty trong thai gian dn.
6. Dánh giá tlnh hlnh du tir xây drng:
-

flnh hmnh thec hin dàu twxây d(rng:
+ Ha tdng k5Y thuát KCNHiêp P/nthc Giai doan 2:
• Dzthng giao thông và h thing thoát njthc mwa.
• Dithng s 19, 19A, 20, 22 và 22A (dthng irong phân khu cong nghip h trçl 1): khii
cong ngày 20/8/2020, dn 31/12/2020 hoàn thãnh 60% khi krçing cong trInh.
• Duing N3 (dtr?xng s6 22 doan ngoài KCN h trcl): khai cong ngày 05/9/2020, dn
31/12/2020 hoàn thành 40% kh& luqng cong trinh.
• Phn ctu:
• Cu Ca Ch& giai doan 2: Hoàn tt phê duyt thit k bàn v thi cong. Chira trin khai
xay drng.
• He thong cáp nwóc:
• Hoàn thin h thng tr1i elm hôa PCCC thuc KCN h trçl 1, dithng s 1, dithng s 11
(n6i dài) và du&ng s 24 theo h so thm duyet PCCC dã duçic phê duyt: hoãn tt cong
tác chun bj du tir và 1%ra ch9n nhà thu.
+ Ha tang khác:
• Cãi tao hoàn thin h th6ng PCCC KCN Hip Phufic giai don 1: hoàn thành.
• Cãi tao h thong PCCC Nhà luu tni cong nhãn Block 1: hoàn tt cãi t?o h thng den exit,
den chiu sang sir
+ Cong trInh th dung vn ngán sách:
• Cu Rch ROp 1 (giai doan 2): Hoàn thành.
• Cu Mircmg L6n 1 (giai doin 2): Hoãn thành.

-

Kit qua thyc h4n du twxây dnzg trong ná,n 2020:
+ Tang giá trj th%rc hin du Ui xây dirng trong näm 2020 là 172.393,2 triu dng, dat 62% k
hoach dr kin cüa näm 2020 (ká hoach chua dirqc DHDCD thông quay, bao gm:
Ha thng k thut Khu cOng nghip Hip Phithc giai doan 2: dat 47% k hoch dr kin cila
nãm 2020.
• Ha tng khác: dat 15% k hoch dr kin cüa nAm 2020.
• Cong trinh sü ding vn ngân sách: dat 100% k hoach d%r kin cüa nàm 2020.
+ Kt qua thirc hin:

STT
A
1
2
3

Hang muc cong viêc
Ha tang k thuât KCN Hip Phró'c giai doan 2
Dtrang giao thông và h thng thoát nlrâc mua
Ph.ncu
H tMng thu gom và xCr 1 ni.thc thai

KH 2020
198.613,4
189.250,5
103,0
7.618,9

dvt: triêu clang
TH 2020
TH
TH/KH
94.056,6
47%
93.953,6
103,0
0,0
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KH 2020

STT

Hang muc cong viêc

4
B
I

Hthngdi.räng6ngcpnuac
Ha tang khác
He thng cAp nithc b sung
Cái tgo hoàn thin h thdng PCCC KCN Hiép Phzthc GD 1
Di d&i tuyn ng cá'p nzt&c Cong ty Saint Gobain VNtai ló C23b
Cong trinh djch vi
Cái tao h th6ngPCCCNhà iwu trü cong nhOn Block 1
Cong trInh sir dung vn ngân sách
CAu Rch Rp 1 (Giai doin 2)
Cu Mirnng Lin I (Giai doan 2)

2
C

I
2

1.641,0
2.314,0 752,0
346,0
406,0
1.562,0
1.562,0
77.990,6
46.9 12,0
31.078,6
278.918,0

Tong cug

TH 2020
TH

0,0
346,0
346,0
346,0
0,0
0,0
0,0
77.990,6
46.9 12,0
31.078,6
172.393,2

TH/KH
15%

100%

62%

Dánh giá cong the thy'c hin dâu Ia':

+ K h03ch hott dng kinh doanh nm 2020 chua duqc DHDCD thông qua nên clii triên khai
tip các hong mic duçic chuyn tip tir nãm 2019.
+ Vic 1ra ch9n nhà thu di.rçcc th%rc hin theo quy djnh pháp 1ut v du thu và k hoach 1ira
ch9n nhà thu duçic duyt.
+ Vic quán 15' du an, quãn 15' chtt hxqng cOng trmnh thirc hin theo các quy djnh pháp 1ut hin
hành.

+ MOt s6 hang mic du tu trin khai bj chm tin dO.
7. Kin nghj:
- HDQT và Ban diu hành chi do, thüc dy qua trinh lam vic vôi Co quan nhà nucc có thâm
quyn & sôm xác djnh tin thuê dt phâi np cho toàn bO th?i gian thuê cüa dir an KCN Hip
Phuâc GD1 (phn din tIch dt cOn lai) và dir an KCN Hip Phtrâc GD2. Trên ccr si do, HDQT
va Ban diu hành cn tp trung xay drng va CO k hotch frInh DHDCD phê duyt phucng an diu
chinh tng mi'rc du tu dr an KCN Hip Phiróc GD2.
- Ban diu hành chii trcrng cong tác tài chinh, trong dO liru vic can di dOng tin, dam bão hiu
qua sü dthg vn; cong tác dir báo thj tnthng nhm phân tIch, dánh giá kjp thi, chInh xác truâc
khi xay dirng phucing an kinh doanh, chInh sách ban hang, thu hñt du ti.r; k hoch du tu xay
thjng phil hcrp vâi k hoach kinh doanh; li.ru 5' kim soát chat chë và th1rc hin các bin pháp ti&
kim chi phi, 1p k ho.ch hott dng thn trQng, chi tit, cii th theo tmg näm.
- Ban diu hành cn kru dOn dc các bO phn lien quan xü 19 các h sci con tn dçng chua quyt
toán thanh toán và hoàn üng các khoán tm üng nOi bO dang cOn tn d9ng kéo dài.
Ban diu hãnh chi d30 theo dOi, rà soát, dam báo thu dung tin dO thu tin di vói các khách hang
thuê dAt, cüng nhu các khoãn cong nçi tn dong, lãi phat chm thanh loan phát sinh lien quan theo
quy djnh 13i hçip dng cho thuê dAt dã duoc k9 k& và báo cao, d xuAt bin pháp xü 19 trinh
HDQT xem xét, quy& djnh.

5'

5'

15/

Ban diu hãnh thrc hin rà soát, diu chirih lai các diu khoãn cüa hçip dng cho thuê dt nhm
kim soát, h?n ch rüi ro phát sinh lien quan, dam bão phü hçp vâi tInh hmnh hot dng kinh doanh
trong giai doan hin nay.
Ban diu hãnh tip tic lien h, lam vic vói Ban bi thu?ing giâi phóng mt bng huyn Nhà Be,
các ca quan ban ngành có lien quan dn cong tác chun bj, trin khai th%rc hin bi thu?ing giài
phóng mt bng tai khu 83 ha dr an KCN Hip Phirâc GD2.
Ban diu hành chi do các phông ban lien quan tip tic ph6i hcip thrc hin quyt toán các khoãn
clii tim i'rng tin bi thurng vói Ban bi thithng giái phóng mt bang huyn Nhà Be; tp trung rà
soát, hoàn thin ca pháp l cüa các h6 scr thOa thun chuyn nhxcmg d.t tai KCN Hip PhuOc
Giai don 3, Khu Cãng Hip PhuOc và Khu DO thj Hip PhuOc.
Ban diu hành khn truclng rà soát, hoàn thin h sa quyt toán day dü các hang mic duy tu, süa
chüa h tang, dam bâo tuãn thu tInh pháp l phé duy và thanh toãn theo quy djnh hin hành
tranh vic tn dçng kéo dài.
Ban dieu hanh chi dio theo doi dien bien gia giao dch co phan LHG, xay drng phucmg an ban
c phiu LHG dam bão hiu qua dan tir và trinh HDQT xem xét, quy& djnh di vOi khoân dan hi
ti LHG vào thOi dim thich hçip do hin tai HIPC chi sO hitu gan 2% v6n diu 1 LIHG; ngoài ra,
hinnay Cong ty dang trong giai doin chuan bj ngun vn nhiim ph%ic vii hot dng kinh doanh
chinh cUa Cong ty.
Ban diu hành thirc hin báo cáo, phân tIch tInh hInh hoat dng kinh doanh, tInh hInh tài chInh
cüa Cong ty TNHH Khu K5 ngh Vit — N1it trInh HDQT xem xét, dánh giá lai hiu qua cüa
khoán Mu tu tai ckin vj nay.
Trên day là kin, dánh giá cüa Ban Kim soát d6i vOi CáC mt hoat dng cüa Cong ty c
phan Khu cong nghip Hip PhuOc trong nàm tài chInh 2020. KInh trInh Dai hi dng C dông
thuOng niên 2021 xem xét thông qua.
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Trãn trçng .1.
Các thành viên Ban Kim soát

Nguyn Quöc Dung
Thành viên

H Nguy&i Cong Khanh
Thành viên

Dining Minh Nhrt
Thành viên
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