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S& 1 /2020/BC-HIPC-TGD TP. H ChI Minh, ngay5 tháng nám 2020 

BAO CÁO KET QUA HOiT BQNG KINH DOANH NAM 2019 
VA PHUYNG HUNG, KE HOiCH HOiT DQNG NAM 2020 

(Báo cáo cáa Ban Tóng giám dc Igi Dgi h3i dng cô dông thwà'ng niên 2020,) 

K,'nh gfri Dai Iz3i dEng cJ dông thwông niên 2020 

Ban Tng giám dc Cong ty C ph.n Khu Cong Nghip Hip Phtrâc (sau day gi tt là 

"Cong ty") kInh trInh Dti hOi  dng ci dông thi.r?mg niên 2020 Báo cáo kt qua ho3t dng 
kinh doanh nàm 2019 và phiroiig hiróng, k hoch hot dng nàm 2020 v,i nhüng ni 
dung chi tit sau dày: 

PHAN 1: BAO CÁO KET QUA HOAT BONG NAM 2019 

inAi QUAT VE T!NH HNH CHUNG NAM 2019 

TInh hInh kinh th - xa hi näm 2019 tip titc chuyn bin tIch circ. GDP näm 2019 dt kEt 
qua An tuqng vài tc d tang 7,02%, vugt miic tiêu cüa Qu& hi d ra tr 6,6%-6,8%. 

V tinh hInh thu hut du tu nuâc ngoài (FDI), theo Cc DAu tu rnrâc ngoái (B K hoach 

và DAu tu), tInh dn ngày 20/12/20 19, vn du tu trrc tip nuâc ngoài (FDI) vào Vit Nam 

bao gm vn dang k cAp mâi, tang them và vn gop mua c phAn cUa nhà dAu tu nuàc 

ngoài dà dat  38 t USD, thng 7,2% so vOi cüng k' nàm 2018. Dày cling là con s6 cao nhAt 

trong vOng 10 näm gân day. 

Trong 11am 2019, dà CO 125 quc gia và vüng lath th cO du tlx ti Vit Nam. Han 
Qu6c dn dAu vài t6ng v6n du tu 7,92 t' USD, chim 20,8% tng vn du tu vào Vit 

Nam; Hng Kong ding thi'r hai vâi tng vn du tu 7,87 t USD); Singapore dirng vj trI 
thir 3 vOi tng v6n dAu tu däng k là 4,5 t USD, chim 11,8% tang vn dAu tir. Tip theo 

là Nht Bàn, Trung Quc... 

II. YE HOT BQNG KINH DOANH 2019 

1. V két qua thc hin k hoch tài chInh: 

DVT: triu &ng 
STT NO! DUNG MI 2019 TH 2019 TIIJKII 19 

1 Tngdoanhthu 627.453 715.630 114% 

2 Tngchiphi 547.144 1.503.225 275% 

3 Lçiinhuntruâcthu 80.309 (787.596) 

4 ThuTNDN 16.062 

5 Lçi nhun sau thud 64.247 (787.596) 
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T6ng doanh thu nãm 2019 tang 14% so vOi k hoch twmg duang dt 715,6 t 

dng. Doanh thu cho thuê dt chim t trçng lan (khoâng 82%) trong cc cu tng 

doanh thu cña HIPC. Trong näm 2019, tng doanh thu cho thuê dt dt 587,6 t 

dng ti.rcrng duorng tang 5% so vâi k hoch näm 2019. 

Doanh thu khác (djch vi cung cp nuàc sach,  phi xir l nuâc thai, cho thuê nhà luu 

trü cong nhân, doanh thu hoat dng tài chinh, djch vi khác, ...) tang 93% tuclng 

&rcing tang 61,6 t' dng so vài k hoch näm 2019. 

Tng chi phi näm 2019 chim 1.503 t dng tung discng tang gn 175% sO vOi k 
hoch là do trong näm CO diu chinh giá vn cho thuê 'a  dt GD 01 và GD 02 do 
cp nht lai tin thuê dt phái np cho nhà rnrâc theo van bàn s 6820/STNMT-

KTD ngày 14/8/2019 cüa Sâ Tài nguyen Môi tnr1ng trInh cho Hi d6ng Thm djnh 

giá dt Thành ph6. Cu th nhu sau: 

'Giá v6n KCN Hip Phuàc giai doan 1: 

o Diu chinh giá v6n cho thuê 1aj  dt GD 01 và phn dAt hânh lang theo nghj 

quyt s 08/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 25/6/2020. Nhu vy, vài dcm giá 

vn nay Cong ty s hach  toán b6 sung giá vn là 89,9 t' d6ng. 

LGiá vn KCN Hip Phuâc giai don 2: 

o Diu chinh giá v6n cho thuê li dAt GD 02 theo nghj quyt s6 07/2020/NQ-

HIPC-HDQT ngày 15/6/2020. Hach  toán b6 sung giá vn phtn chênh 1ch cho 

cac hçip d6ng dã cho thuê là 622,5 t' d6ng. 

o Trong näm nay Cong ty cUng trich 1p dir phOng các khoãn 16 hoat dng trong 

tucing lai vài s tin 274,6 t' dng theo Dim e, diu 62, chucing 2, Thông tu 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14. 

Chi phi khác (giá vn djch vi cung cAp nuàc sach,  phi xü l nuâc thai, cho thuê nha 

hru trü Cong nhân, chi phi ban hang, chi phi quãn 1, chi phi khác...) giàm 7% sO 

vâi k hoach nAm 2019. 

Vol nhlng lj do trên nên lcri nhuan  sau thul nàm 2019 cia Cong ty 10 787,59 t 
dng. 

2. V hot dng san xuAt kinh doanh chInh nAm 2019 

Trong nam 2019 do thU tiic xác djnh &m giá thuê dAt vâi Nhà ntràc vn con nhiu khó 
khan, nên cong tác kinh doanh cho thuê 'a  dAt phãi tam  ngung. Doanh thu cho thuê dAt 
trong näm 2019 là do ngun thu cOn 'aj  tü các Hçip dng cho thuê dAt các näm truâc dO. 

TInh hInh thu hut dan tir: T6ng s nhà dAu tu thu hUt vào KCN Hip Phuàc den 
nam 2019 là 175 nhà dAu tu vâi thng s6 192 dir an. Trong dO: 

Dir an cO vn FDI :35 diran,vaithngmircdâutula993 tUSD. 

' Dir an trong ni.rac :157 dir an, vâi tng mUc Mu tu là 15.000 t' dng 
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A 9 r - A 9 - Ket qua thu hut von dau tinny ke den ngay 31/12/2019 

STT 
___________ 

Nôi dung 
DT dt thu'o'ng 

pbii.I'a ... 

...DT d cho 
'. i .ia) 

Ty l lap dy 

, (%) 4 
1 Giai don 1 232,09 ha 223,6 ha 96,34% 
2 Giaido?112 358,39ha 137,1 ha 38,25% 

3 Tng cong 590.48 360.7 61,09% 

3. Cong tác chàm soc khách hang 

• TInh hInh thu hOt ngumn lao dng: TMg s lao dng lam vic t.i các Doanh 

nghip trong KCN: trên 10.000 lao dng. 

• Hot dng tuyn ding: Quãn 1 fanpage tuyn ding, dam bão thông tin 

tuyn diing cUa Doanh nghip dirçc cp nht kjp thai. Trung bInh hang 
tháng tip nhn nhu cu tuyn ding cüa khoàng 40 Doanh nghip, vài thng 
vj trI tuyn diing 50 vi trI, h trçi nhà du tu dang tin tuyn dçing trén 

fanpage d tim và giâi thiu 1rng viên, k& qua tip nhn và giâi thiu 305 
1uçt rng vin dn các doanh nghip, t' l dáp frng 70 %. 

• Hoit dng dão to: Dào tao  h trçi sinh viên tham quan, thirc tp tai  Doanh 

nghip cho sinh viên, can b giàng viên the trithng: Cao d&ng Kinh th 
TP.HCM, Cao Dâng Ban Cong Cong ngh và Quãn trj Doanh nghip, Dai 

hQe Kinh th tài chInh, Dai  h9c Ton Dirc Thng và Dai  hQc Van Lang. 

• H trçr v Pháp I cho nhà du tin: Tu vAn, hixàng dn và h trçY Khách 

hang da k Hçp dng thuê lti dAt thrc hin the thu t%ic diu chinh dang k)2 

du tin, dang k kinh doanh, gian tin d thrc hin dir an, tin vAn cáe chInh 

sách thu& các inu di thu Thu nhp doanh nghip ma NDT duc hithng,... 

• Hot dng chäm lo cho ngtrôi lao dng: Cong ty d th?c hin và phi h?p 

các dan vj, s, ban, ngành d th chrc 14 chuang trInh chAm lo d?'ii sng, van 

hóa, tinh thn cho ngu?i lao dng trong KCN. Các hoat dng vui chai, giãi 
trI dtrgc t6 chirc vi nhiu hinh thrc phong phO, da dng. 

• Djp tt K Hçi 2019, Cong ty phôi hp vâi Uy ban nhân dan Huyn M chc 

Hi Hoa Xuãn Khu COng nghip Hip Phuâc huyn Nhà Be vâi rAt thiu 
hoat dng nhu: Hi hoa xuân, du?ng hoa, Chiwng trinh biu din ngh 

thut; Chuxing trInh "Vui T& eüng Cong nhân"... cUng vâi các khu vui xuân 

t?i các xA — thj trAn dã dáp Ong thu câu vui xuân cüa nhân dan. Hi hoa 
xuân KCN Hip Phuàc dâ thu hut hang ngàn luçt tham quan thu&ng lam, 
mua sAm cOa ngui lao dng vã nhân dan quanh vüng...., nhm miic dIch 
cham lo, chia sé vOi ngithi lao dng có hoàn cânh khó khãn dang lam vic 
tai Khu cong nghip Hip Phuàc, Cong ty da chU tn 4n dng các math 
thucng quân, cáC doanh nghip dong gOp trao tang 500 phAn qua Tt (mi 
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phn gm 600.000 dèng tin mt, cüng 1 phn qua. Ben c.nh dO, Ban Quãn 
1 các KCX và CN Thành ph và Hip hi các Doanh nghip da quan tam 
h trçi suAt biu din van ngh trong chuong trInh. 

Djch vi cho thuê Phông tai Nhà 1uu trU cong nhân (NLTCN): Hin KCN 
Hip Phixâc có hai khi nhà km ti-U cho cong nhân vâi tng s phong 214 
phOng. S phOng dä cho thuê luôn trong tInh trng lAp day. 

4. Cong tác du tir xây du'ng 

Cong ty dA trin khai các hang mic dAu tis xây dimg phU hcip vâi nhu cAu kinh 
doanh thirc t. Dn cu6i näm 2019 dã hoàn thành vic du tu các cong trInh ha tang 
k5 thut chU yu sau: 

4.1 H tng khu cong nghip Hiêp Phtrrc giai don 2: 
• San nn: hoàn tAt san nn dAt kinh doanh vOi thng din tIch 18,64 ha, 

• Throng giao thông: hoàn thành cong tác chuAn bj trin khai hoàn thin h 
tAng giao thông (gm h thóng thoát nuâc mi.ra, nn di.rng, mt dung lang 
nhra, nâng cao d via he) cho các tuyn dtr?ng d dAu tu kt cAu tam  thuc 
khu E&F, ththng s 14A. 

• Phân cAu: CAu Ca Ch6t (giai doan 2): Hoàn tAt khão sat, thit k ban ye thi 
cong. Du kin së trin khai thi cong trong näm 2021. 

• H thông thu gom vã xii- 1 nir&c thai: Hoàn tAt dua vào sir dicing Module 2 
nhà may xU 1 nt.rOc thai KCN Hip Phuàc giai doan 2. 

• H thng cAp nircrc: bàn thành cong tác chuAn bi dAu tu hng miic cãi tao, 
hoàn thin h thng tru ciru hoá PCCC các tuyn dumg dä dAu tu thuc 
KCN Hip Phuâc giai doan 2. 

4.2 H tAng khu cOng nghip Hiêp Phuoc giai don 1: 
• Hoàn thành h thng thu gom nuc thai b sung, 
• Hoàn thành cong tác chuAn bj dAu tu hang miic cái tao h thng PCCC KCN 

Hip Phuâc giai don 1 và hang mvc cãi  tao  h th6ng PCCC Nhà liru trU 
cOng nhan Block!. 

• Hoàn thành cong trInh tái bó trI tp trung các miu thi trong KCN Hip 
Phuàc. 

4.3 Cong trInh sfr diing vn ngân sách: 
• CAu Rach Rp 1- GD2 (5 nhjp, si'r diing vn ngân sách Thành ph): hoàn tat 

60% khi hrqng cong trinh. 
• CAu Mucing Lan 1- GD2 (5 nhjp, si'r diing vn ngân sách Thành ph): hoàn 

tAt 70% khi luqng cong trinh. 

4.4Giá trl thu-c hin dâu tir xây dy'ng trong nám 2019: Thirc hin dat 35% so vài 
k hoat d ra do chua trin khai xay dmg mt s6 hang m1ic (Bãi du xc lô B 17, 
Nhà van phOng, Cong tác diu chinh quy hoach, Nha xuâng thAp tAng, Dung 
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Bc Nam (do?n tfr cu Mwng Lan dn ranh tip giáp giai doan 3), dung so 
24A và Du&ng — via h, h th6ng thoát nuâc mua do cãc thu tiic buâc chuAn bj 
du tu bj kéo dài nen hang miic hoàn thin h tAng giao thông cho các tuyn 
duông dà dAn tu kt cAu t?m  thuc khu E&F, du?mg S6 14A không th triAn khai 
trong näm 2019 nhu d kin). 

5. Cong tác giãi phóng mt bAng 

5.1 Khu 513ha: Dä co bàn hoàn tAt cong tác b6i thng. 

5.2 Khu 83,lha: Si Tài nguyen và Môi truang dâ kim djnh và phê duyt bàn d6 
thu h6i dAt. HIPC dà k vâi Ban b6i thi.r&ng giài phOng mt bAng Huyn Phii 
liic Hçp d6ng cong tác b6i thuing h trçi khu 83,1 ha, trong do diu chinh mt 
s6 diu khoãn cho phü hçp vth Lut DAt Dai 2013. Hin Uy ban nhân dan 
huyn Nhà Be dang xUc tin các thu tic 1p Phuong an b6i thi.thng (dâ ban 
hành thông báo thu h6i dAt cho cac hO dan va hin nay dang thirc hin kim kê 
khu dAt, dAn nay dã kim kê duçic l5ha). 

5.3 Cong tác tái dnh cir: 

- DAn nay dA t?m  bàn giao nAn tái djnh cu cho 93/94 h dan thuOc  khu dAt 
513ha, KCN Hip Phuic - giai doan 2 vOl tAng din tIch 25.678,7m2. HIPC 
dà thirc hin chi h6 trq tam cu cho 25 hO dan, là khoãng 1,124 t d6ng. 

- Cong tác b6i thixng giãi phóng mt bAng va tái djnh cu d an KCN Hip 
PhuOc - giai doan 2 digr kiAn së tam  dung tr 2019 dAn ht näm 2020. Lily 
k dn nay d h trq tam  cu t6ng là 47 hO dan, vOi giá trj là 4,315 t d6ng. 

5.4 Cong tác chuyên nhtrçrng KCN Hip Phiroc giai do,n 3, Khu Cãng Hip 
Phiroc và Khu do thi Hip Ph.r&c: 

- T6ng din tIch dä nhn thOa thun chuyAn nhuqng cüa 03 dir an trén là 212 
h6 so, din tIch 66,52 ha, giá trj chuyAn nhucmg là 277,1 t' d6ng. 

- T6ng s6 h6 so dà cp nht chinh l duçic 156/212. 

5.5 Cong tác xin giao dAt: 

- Khu dAt 134ha dà duçic HIPC np h6 so cho SO Tài nguyen và Môi truOng 
d xin thuê dAt theo van bàn s6 654/201 9/CV-HIPC-PTDA ngày 08/8/2019 
(hin dang ducvc PhOng Quãn 1 dAt, SO Tài nguyen và MOi truOng thii lv); 

D6i vOi khu dAt 54ha và 2lha, HIPC dâ np ho so cho SO Tài nguyen và 
MOi trtiOng xin chuyAn hInh thuc thuê dAt ttr trã tiên thuê dAt mOt  lan cho 
Nhà nuOc sang hInh thirc trá tin thuê dAt hang näm theo van bàn s6 
813/2019/CV-HIPC-PTDA ngày 02/10/2019 (hin dang dtrqc PhOng Quàn 
l dAt, SO Tài nguyen và Môi tnrOng th 1); 
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n .A . 5.6 Nçp tien thue dat cho Nha n1r0c: 

Hin nay KCN Hip Phujâc - giai doan 1 cOn 03 khu dt 323.683,4 m2 
(trong do 02 khu dt chuyn tr hInh thi.rc trã tin hang näm sang hInh thrc 
trã tiM thuê dt 01 1n: 191.454,9 m2 và 01 khu dAt 132.228,5m2 chuyM ttr 
dAt cay xanh, hành lang k5 thut 6m sang dAt cong nghip) chua xác djnh 
diiçc dcn giá trà tiM thuê dAt mt lAn cho Nhà nithc. 

Di vri KCN Hip PhuOc giai doan 2: Tfr nàm 2015-2017, Uy ban nhãn 
dan thành ph Ht ChI Minh cho HIPC thuê cho 08 khu dAt, vài ting din 
tIch là 350,13ha1597ha. Sâ TN&MT dang thirc hin thu tic thAm djnh d 
xác djnh giá dAt nhung dn nay cüng chua xác djnh duçic giá dAt. 

- Trong näm 2019 KCN Hip Phuàc - giai don 1 + 2 vn chua xác djnh 
&rc dn giá và chua cAp duc GCNQSDD cho HIPC và các nhà dAu tu 
thir cAp. Do nhà nuOc diM chinh tang giá thuê dAt chua thMg nhAt. (PhOng 
Kinh t dAt Si Tài nguyen và Môi trtthng dang rà soát và báo cáo 1a  cho 
Hi dng thAm djnh giá dAt Tp. H ChI Minh). 

6. Cong tác hành chinh - nhãn sly 

- Trong nAm 2019 v nhân sir cling on dnh không CO sir biM dng lan, tMg si 
nhân sir cüa cOng ty tInh dn 3 1/12/2019: 212 nhân sr. 

- Cong tác dào tao  näm 2019: Dào tao  ben ngoài: 11 khóa. TMg s6 lucmg CBNV 
tham gia và có chfrng nhn dào tao:  437 nhân sr, dào t?o  ni  bO: 03 khóa, dào 
tao hi nhp: 17 nhân sir mài. 

V van hOa doanh nghip: 

• Trong thang 11 nãm 2019, Cong ty dã t6 chirc thành cong chiwng trInh 
Teambuilding két hcp dào t?o  cho toàn th CBNV vài chU d: "GAn kt yêu 
thucmg — Vi.rçit qua thi:r thách". Chi.rcing trInh bao gm các hot dng dào 
tao 1 thuyt gân vài th?c hành v các k näng mm thu xây dtyng dOi 
nhOm, vuçlt kho, gAn kt d hoàn thânh mitc tiêu chung. Chucmg trInh dã 
gOp phAn xay dlyng và phát triM van bOa doanh nghip doàn kt — vng 
manh, tao them nim tin và dng lrc lam vic cho tAt ca nguai Lao dng 
trong cOng ty. 

• Cong ty cUng t chcic các dot tham quan nghi mat trong va ngoài nuac cho 
toàn th can bO nhân viên nhAm tái tao sue lao dng cüng nhu tao  co hi d 
ngithi lao dng có djp gAn gui trao di kinh nghim trong cong vic cüng 
nhu trong cuôc song; 

• Ngoài ra trong näm, cong ty cflng t chfrc các sir kiin huàng dn các hoat 
dng tp th thu hi doanh than, hOi  thao van hóa van ngh, t6 chrc các 
doàn tham gia cong tác tfr thin, 1 hi chäm lo cho các cháu thi&i nhi là 
con em cüa can bO nhân viên... 
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7. Quãn 1 môi tru*ng Va ha tng 

- Cong tác Báo v môi trurng: Dam bão tuân thU các quy djnh cUa pháp lust, 
thixc hien dy dii khai phi Bão v môi trtl&ng di vâi nuóc thai cong nghip 
theo quy djnh; Thirc hin Báo cáo giám sat ch&t luvng môi trueing KCN 
Hip Phixàc 3 ln/nAm theo quy djnh; dam bào thirc hin Iso 14001; 

- Quân l hành chInh cong tác môi tnr&ng: Dam bão tuân thU pháp 1ut v 

bào v môi tnr?mg, thirc hin t6t thim vJi kim tra, giám sat và phi hçip ca 

quan chtrc nãng kim tra tti ch các doanh nghip trong KCN. Là cánh tay 
ni dài cUa Co quan chUc nãng trong cong tác BVMT ti KCN. ChU dng 
ph6i hçp v6i các co quan chUc näng nhi..r Clii civic báo v môi tri.r?lng, Hepza, 
PC49... djnh kS'  kim tra cong tác bão v mOi tru?Yng ciia các Doanh nghip 
trong KCN; Thirc hin dy dii các Báo cáo lien quan dn cong tác báo v 
môi tnr&ng theo quy djnli cUa pháp 1u,t. 

8. Dch vi,i cung cp nu*c sch va xir 1 niroc thai: 

- Djch vti cung cp nuàc s?ch:  Cung cp nuâc sch theo nhu cAu cUa khách 

hang. San lucmg cung cp trung bInh: 8.623 m3/ngày.dêm; T' l tht thoát 
ni.râc sch dircic kim soát <4% 

V djch vi xü l nuâc thai: Van  hành n djnh Tram XLNT, dam bão chit 
hxcmg nuâc thai Mu ra dt tiêu chun xà thai vâi clii phi liqp 1; Liiu hrçmg 
niràc thai 2 Module: trung bInli 4.24 1 m3/ngày.dêm. 

9. V djch vii cho thuê Nba liru tri Cong nhân: 

- Hoat dng cho tliuê pliOng nhà km tn cong nhân duçic van  hành tat, t i 
lAp My dt 100%. Tuy nhiên trong näm vcra qua rthà km tn phát sinh mt s 
clii phi cái to si:ra chUa Rrn nên t' tr9ng doanh thu và giá v6n tang không 
tlrcmg 1rng vài nhau Mn dn lçi nhuan giám 17%. 

10. V tlnh hlnh Mu tir gop vn 

Dãu tir ti Cty TNHH Khu k5 ngh Vit Nhat: Khoãn Mu tu t?i  Khu k 
ngh Vit Nhat duçc thrc hin t1r nàm 2013 theo quy& nghj si 

07/NQ/HDQT/HIPC/13 ngày 27/08/20 13 cUa HDQT HIPC v/v dng chU 

truang hqp tác Mu tu vâi Viet-Pan Industrial Park Co.Ltd d thành lap cong 
ty TNHH Khu k5 ngh Vit — Nhat vâi s vn diu l là 5.000.000 USD, 
cong ty HIPC gOp 45% tng s vn tuong dixong 2.250.000USD bang s tin 
thuê lai  03 ha dAt thu KCN Hip Phuâc giai don 2. Tfr näm 2014 den nay, 
HIPC chi.ra nhan  duqc 1çi Ich kinli t trên khoán Mu tu nay. S l lily k duçic 
ghi nhan trong BCTC kim toán näm 2019 cUa COng ty TNHH K ngh Vit 
Nhat là 13.664.159.75 1 dng. Cong ty HIPC dà trIch lap  di phOng vâi so lily 
k tinh dn 3 1/12/2018 là 5.305.988.352 dng và trIch lap  them s6 tin 
835.817.948 dng tai thii dim 31/12/2019. 
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Bu tir c phiu ti LHC: 975.485 CP LHG (chim gtn 2% vn diu l) vOi 
tng giá trj là 16.698.354.99 1 dng, Cong ty dánh giá li khoân du tr nay t?i 
th?yi dim 31/12/2019 là 15.149.282.050 dng và 1p du phong vài s tin 
1.549.072.941 dng. 

in. BANH GIA KET QUA HOAT BONG NAM 2019 

Trong näm 2019, hot dng kinh doanh và thu hut dAu tu tai  KCN Hip Phithc 

chua dat  di.rçic k hoach d ra. Do các nguyen nhân chInh là do: 

• Vài hin trang pháp 1 chixa hoàn chinh (chua có S dO) cong tác thu hUt du tir 
bj ãnh hrnmg, chm han, kho khãn han. 

• Hin HIPC vn chua có drçc dan giá trâ tin thuê dt mt thn cho Nhà nu6c, 
nén v.n ch.ra k2 thrçic Hcip dng thuê dt và chxa dixçic Nhà nuâc cp Giy 
chrng nhn quyn scr diing dt theo quy djnh. Vic nay ánh huàng dn cong tác 
thu hut du tu khi chua tao  di.rqc sii an tam cho Nhà du tu. 

Dn nay UBND TP chua ban hành duçic dan giá thuê dAt phãi trã mOt  IAn dà ãnh 
hrnrng dn vic tInh giá thành cho thuê 1a  dAt. Diu nay gay ra nhctng yu t6 rUi ro 
lan trong hoat dng kinh doanh vi không xác djnh di.rçc tllang di chAc chin cac 
yu th dAu vào dn dn chua xác djnh duqc giá vn. Trong näm, Cong ty CO diu 
chinh giá v6n cho thuê 1a  dAt GD 01 và GD 02 do cp nht 1a  tin thuê dAt phâi 
np cho nhà mrâc. Cii th nhu sau: b6 sung giá v6n GD 01 là 89,93 t dMg, giai 
don 02 là 459,5 t d6ng cho các hçip d6ng cho thuê 1aj  dAt dã hach  toán ghi nhn 
doanh thu tr 31/12/2018 trâ v trirâc và ghi nhn khoán 16 hoat dng trong ti.rang 
lai vài s6 tin 274.639.989.46 1 d. Diu nay dn dn Cong ty 16 trong näm là 787,5 
t dng. 

Vào ngày 1p báo cáo nay, Cong ty vn dang trong qua trinh lam vic vâi các Ca 
quan cO thAm quyn cUa Thành ph H6 ChI Minh d xác djnh giá thuê cu6i cUng. 
Vic tam  ghi nhn giá vn mài dã ânh huàng trQng yu dn k& qua hoat dng kinh 
doanh cUa cOng ty và không hoàn thành k hoach nam 2019 do Dai hi dng c 
dông giao. 

COng tác dAu tu xây dmg dã dirçc thirc hin nghiêm tUc theo các quy trInh dAu tu 
và tit giãm ti da các chi phi ma vn dam bão chAt hrqng theo tin d bàn giao dAt 
cho khách hang. Tuy nhién do mt s yu t khách quan nên mOt  s hang mic 
cong trInh cOn chua dUng tin d d kin ban dAu. 

V cong tác b6i thining, giái phOng mt bAng: Ca bàn âà hoàn thành. Tuy rthien vn 
cOn mOt  s khO khãn vuàng mAt lien quan dn vic tái djnh cu cho các h dan tai 
Khu dan ci.r Hip Phuâc 1 (do IPC lam chU dAu ti.r) dn dn cOng tác b6i thirang, 
giâi phOng mt bAng bj chm han so vài k hoch và phát sinh chi phi h6 trçl tam 
ci.'. 
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V cong tác thm djnh giá: Hin nay Sâ Ban ngânh Thành ph H ChI Minhz vn 
chra th6ng thAt vic xác djIIh &m giá trã tin thuê dAt mOt  lAn cho KCN Hip 

Phisâc Giai do?n 1 và 2 dâ lam ãnh hirâng dn tinh hInh kinh doanh cüa HIPC. 
Dng thii, cong tác cAp GCN QSDD cho khách hang cüng chua th thc hin 
duqc. 

Cãc hoat dng chäm lo h trV cho nhà dAn tu và ngu1i lao dng dä duqc t chirc 
thãnh cong vài sir hirâng rng nhit tinh tr các doanh nghip cüng nhu sir tham gia 
dông dão cüa ngirii lao dng. Sâ di dt dixçc kt qua nhu vy mt phAn là do các 

so ban ngành thành ph cüng d quan tam và dim dn KCN Hiêp Phi.rOc nhiu 
chucing trInh b Ich phiic v11 nguOi lao dng cüng nhi.r sir quan tam, tp trung chi 

dao cüa Huyn üy, Uy ban nhân dan Huyn Nhà Be; 

Ben cnh do, Cong ty luôn th hin trách nhim cüa mInh chäm lo dn cong dng 
thông qua vic trao nhà tInh thwng, trao h9c bng cho h9c sinh, sinh viên, h trçi 

qua tt cho cOng nhân và dAn nghèo 

Cong ty hott dng tuân thu dAy dü cAc quy djnh cüa phAp lut, diu l cña cOng ty. 
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PHAN 2. PHIX€ING HIXONG, KE HOACH HO3T BONG NAM 2020 

PHUNG HUNG HOiT BONG NAM 2020 

Nàm 2020 là nãm tiém n nhng rüi ro, thách thic vô cüng ln di vài nn kinh t dt 

bia là din bin phirc tap,  khó hxng cüa M và các qu& gia Ian, di tác Ian lien quan dn 

chInh sách nhu tang lài suAt, gia tang bào h thixcing mai  dA và dang tác dng lan dn sir 

djnh, trot tr kinh t th giâi. 

Nhüng ngày eu6i näm 2019 vài djch cUm Covid -19 dang lan rng và din bin phrc 

tap trên pham vi toàn cAu trong nh&ng tháng dAu näm 2020, các t chirc kinh th Quc th 
du có nhn djnh chung là kinh t th giai 2020 së suy giãm manh,  CO khã näng dn dn 
khüng hoâng kinh th toàn cu. VI vy, kinh th và thu hut du tu tai  vit Nam trong 2020 sê 
ânh huang dáng k. 

Ngoài ra, khó khän lan nhAt dij kin là trong näm 2020, vn d xác djnh dcm giá thuê 
dAt trâ tin cho Nba nuâc CO th vn chira hoàn thânh lam ánh humg dn vic cho thuê dAt 
cüa Cong ty, do dO cong tác kinh doanh cho thuê dAt trong 2020 së tip ti1c tam  ngi.mg. Tuy 
nhiên, Ban diu hành HIPC c gAng, n lirc nhm sam có k& qua chInh thic v &in giá 
np tin thuê dAt cho Nhà nuâc, xây dimg chinh sách giá cho thuê dAt tai  KCN Hip 
Phuâc. 

Mc dü, K hoach 2020 tam nglxng cho thuê dAt nlurng i.ru tiên xay dung lal  b nhn 
din thucrng hiu cüng nhii các cOng cii cho marketing, k hoach thu hut nhà dAu tir, xay 

drng len k hoach ban hang nhAm chuAn bj t6t nhAt cho vic chào don nh&ng cOng ty dang 
Co xu hi.râng di chuyn nhà xuâng tr các nixâc lang giêng vào Vit Nam. 

Len k hoach trin khai xây dirng, khai thác các khu dAt djch vi sao cho hiu qua và gia 
tang djch vi cho khách hang trong Khu cOng nghip. 

Tp trung trong vic hoàn thin cci sa h tAng dã duqc phé duyt. Chinh trang tu sCra 
các hang miic xung cAp, náng cao vic bào trI báo dung các c sâ ha tAng, dAu Ui hoàn 
thin các ha tAng k5 thut. 

Xây dung KCN Hip Phithc xanh, sach,  phü hqp vOi vic bão v môi truang nhus näng 

krcmg mt tthi, xay drng mãng xanh, cac djch vii tin Ich, h thng xCr l rae, nuâc thai.. 

II. KE HOACH TA! CH!NH NAM 2020 

1. V K hooch kinh doanh 

Ban diu hànb kInh trInh Dai  hi dng c dong k hoch tài chinh cüa Cong ty nãm 
2020 nhu sau: 
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DVT: triu dng 

STT NO! DUNG TH 2019 MI 2020 KH2O/TH19 

1 Tngdoanhthu 715.630 515.923 72% 

2 TngchiphI 1.503.225 448.292 30% 

3 Lçinhuântruâcthu (787.596) 67.631 

4 ThuTNDN 13.526 

5 Lçi nhun sau thu (787.596) 54.105 

2. V Cong tác chám soc khách hang: 

Trin khai djch vii thu tic pháp 1 trn gOi cho nhã dâu tu; 

Nghiên cüu, phát trin các dlch  vii mài d gia tang t'  tr9ng doanh thu tr mãng 

cung cp djch vi cho khách hang; 

Cong tác h trQr: Tip tçic h trV, k& n& cãc Doanh nghip vâi các c quan, dcin 

vj, ban ngành lien quan d giâi quyt các viràng mc v Pháp 1 và anh ninh trat 
tir cüa các Doanh nghip; k& n6i giao thrcing phic vi cho hoat dng san xut 

kinh doanh cUa Nhà du ttr. 

Cong tác tuyn diing: Tip tic thrc hin quán 1 fanpage tuyM ding, website: 

Hiepphuoc.com; Trin khai djch v11 giâi thiu vic lam có thu phi di vOi các 

Doanh nghip cO nhu cAu tuyn diing ngun lao cling; 

- Hoat dng TTSHCN: Tip tic trin khai djch vi cho thuê mt bAng; phOng hQp, 

hOi trithng nhAm d gia tang ngun thu; H trç các dcin vj trong và ngoai khu 

cong nghip t chrc các hoit dng dành cho Doanh nghip và ngu?vi lao dng. 

3. V cong tác Dâu tir — xây dtrng 
Näm 2020 tp trung trong vic hoàn thin ca sâ ha tAng k thut khu E&F và KCN 

Hip Phi.ràc giai doan 1 chua dü diu kin trin khai trong näm 2019, gm: 

Duing giao thông: Hoàn thin ha tAng giao thông (gm: h th&ig thoãt rnrOc 
mua, nn dung, mt du?mg lang nhira, nâng cao d via he) cho các tuyn dung 

dã dAu tu k& cAu t?m  thuc khu E&F vã di.thng s 14A vâi tng chiu dài 

5.304m; LAp dt van ngàn triu cho các tuyn dithng dã dAu tii d giãi quyt 

chng ngp khi triu ci.ring cho các tuyn di.r?mg. 

PhAn cAu: CAu Rch Rp 1 giai dotn 2 và cAu Mucmg Lan 1 giai doan 2: hoàn 

tAt khi hicmg con 'aj  cüa cong trinh và nghim thu dt.ra vào si'r diing. 

H th6ng cAp niràc: Cãi tao  và hoàn thin h thng trii PCCC khu cong nghip 
Hip Phixac giai doan 1 & 2 theo h sa thAm duyt d xin nghim thu PCCC. 

H thng thu gom và xü l ni.rac thai: Xây dijng h ing phO sir c tai  nhà may 

xi:r l nlxóc thai t.p trung (lô F9XLNT) theo yêu cAu cUa BO TN-MT khi cap 

chirng nhn DTM. 
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4. V Cong tác bi thirông giài phóng mt bang 

- Kirn kê dat dir an 83,1 ha; Lam vic vâi các cci quan lien quan d s6m có giá 

tin thuê dAt phãi trá cho nhà nirâc; 

- Xin giao thuê khu dAt 134,165 ha, thuc mt phn dir an Khu cong nghip Hip 

Phuc — giai do?n 2, xà Hip Phuóc, huyn Nhà Be; 

- Thrc hin do dc cAm mc và bàn giao ranh dAt cho khách hang. 

5. V cong tác thu hi dAt- giãi phong mat bang: 

Cong tác kim kê dAt dai khu 83 ha: Nãm 2020 cong ty tip tijc thirc hin cong 
tác kim ké phAn din tIch con lai  khoáng 25,42 ha. Näm 2020, do chua cO nn 
tái djnh ci.r nên chua th có phixong an bi thirOng. 

- Cong tác bôi thrng theo phwrng an: Tip ti1c h trq tin tam  eli 4,2 t dng cho 
50hdân. 

- Cong tác di d?ii m ma: Dir kin thirc hin di d&i 100 m vâi chi phi khoáng 01 
t dng. 

- Cong tác rà phá born mIn (2 tuyên thrmg vào KCN, du an 83 ha): Dién tich thirc 
hin 20,53 ha, giá trj thirc hin khoâng 400,34 triu dng; 

- COng tác thOa thun chuyn nhuçmg: Thuc hin np 1 phi trirOc ba cp nht 
GCNQSDD do chuyn nhi.rçmg tai  Khu Do thj Hip PhuOc cho 16 h sa vâi chi 
phi là 16 triu dng; 

- Cong tác np tin thuê aAt cho nhà nu*c: 

• KCNHi!p PI,wóc -giai dozn 1: Dis kin thirc hin 25,13 ha/57,51 ha; giátr 
np là 21,68 triu dng cho các khu dAt dã Co quyt djnh trâ tin thué dAt 
hang närn. 

• KCN Hip Phwô'c - giai dogn 2: HIPC tip tVc  thijc hin cac thu tic xin trã 
tin thuê dAt theo quy djnh. 

6. V cong tác quail I môi trurOng ht tAng 

Thirc hin các h scy, báo cáo theo quy djnh và các báo cáo khác theo yeu cAu 
cüa c quan chtrc nàng. 

- Phi hcip cac cci quan chtrc näng (Hepza, Sâ TNMT, C49, PC 49 ...) kim tra 
djnh k' & dOt xuAt cong tác BVMT cüa các doanh nghip; 

- Giám sat hoat dng cUa Tram XLNT dam báo vic tuán thU các quy djnh hin 
hành và dam bão chAt hiqng rnrOc thai du ra dat  tiêu chuAn xã thai vâi chi phi 
hçrp 1'; 

- Giám sat vic vn hành an toán và in djnh h thng cung cAp rnràc sach  Kim 
soát t' 1 thAt thoát nuâc sach  <3%; 

Kim tra h thng ha tAng phiic vi cOng tác bão v mOi tnrng cUa KCN: thrOng 
thoát nuàc mtia, nuâc thai cUa KCN và cUa doanh nghip; 

- DuytrIchUngnhnISO 14001 &OHSAS 18001. 
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7. V Cong tác duy tu, bão dtro'ng h tang 

- Dy manh  Cong tác duy tu bâo duOng dam bâo kt n6i ha tang, d.c bit là cong 
tác dm vá kjp thii và thu&ng xuyên; Nâng cAp cãi tao  mt dung dä xuông cap; 

Kim soãt khOi biii, ting n; Kim tra hoàn thin h thng dê bao ch6ng ngp 
han the triu ci.thng virçxt ngung; Câi tao  1 dithng, h ga, hrâi chAn rae; 

Cay xanh - cãnh quan: DAy manh  Cong tác cài tao  cãnh quan eUng nhi.r duy trI 
thithng xuyên d xây dirng KCN xanh và sach. 

8. V djch vi cAp nucrc such và xfr 1y nuj*c thai 

- Cung cAp rniàc sach  theo nhu cAu eüa khách hang. 

Vn hành n djnh Tram XLNT, dam bão chAt 1ixng nuàc thai dAu ra dat  tiêu 
chuân xá thai vâi ehi phi hp 1. 

9. V Cong tác tài chInh k toán 

Tang cung cOng táe quãn trj tài chinh, kim soát chat ch vic can dôi ngun 

vn, dOng tin hiu qua và thu hM cOng nq theo k hoach dam bão tInh hinh tài 
chinh n djnh. 

- Luôn phân tIch, dánh giá thj truàng kjp thyi, chinh xác và then trQng dé xây 

dmg phuang an kinh doanh mt each hiu qua nhAt; 

10. V cong tác hành chInh nhân sir 

- Kim soát chi phi hiu qua nhung dam bão cOng tác hu cAn eho các hoat dng 
cüacôngty; 

Tp trung trong vic dào tao  nguM nhân 1irc, nâng cao trInh dO cüa Can bO cong 
nhãn viên nh&m tao  nên  mOt dOi ngü nhân viên chuyên nghip Co kin thüc v ' 

chuyên mon cüng nhu cac k näng mm d có th cnh tranh vài các KCN dang 
phát trin nhu VSIP, Long Hu. 

- Hoàn thin cac quy trInh lam vic theo tiêu chuAn ISO dà &rcic to chfrc TUV cAp 

và tãi dánh giá. 

T chfrc các khOa dào tao  ben ngoài, dào tao nOi bO và dào tao hOi nhp cho các 
nhân viên mói; 

Thrc hin dAy dü và kjp thii cáe chê dO phüc lçii cho CBNV, khuyn khIch tinh 
thAn lam vic cüa CBNV; 

- Tip tic xay d%mg và phát huy van hOa doanh nghip; 

Ci cAu t chirc nhân sir các Phong, DOi,  Tram tinh gçn hcm, tp trung vào hiu 
qua và phU hcip vài chin hrçic, miic tiêu COng ty. 

13 



Trên day là báo cáo kt qua hoat dng näm 2019 và phumg huàng, k hoch 

hot dng näm 2020 cüa Cong ty C phn Khu cong nghip Hip Phuàc. 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi. 

Noinhn: 
- C dông; 
- HDQT, BKS; 
- Lu'u: van thit, thir h) HDQT 
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