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BAO CÁO KET QUA HOeT DQNG KINH DOANH NAM 2021 

(Báo cáo cüa Ba,, Tong gidm Mc 4i1 D,i Iz5i dng c6 doug (Ii wOng niên 2022) 

KInh gü'i: Bii hi dông cô dông Cong ty Co phãn KCN Hiêp Phiróc 

- Can cá vào diu le t ch&c và hogt d5ng cüa Cong ty Cd piin Khu COng Nghip I-IMp Phtthc 

tha ddi lcn VI ngày 28/6/2019,• 

- Can c& vào tlnh hInh hoqt dng kinh doanh tqi Cong ty, 

Tng Giám dc trân trpng báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh näm 2021 cña Cong ty dn 

Dai hi de.ng c dông nhu sau: 

iuiAi QUAT yE T1NH H!NH CHUNG NAM 2021 

Näm 2021, dti djch COVID- 19 din bie.n phcrc tp trên toàn cAu vâi nhcrng bin th mâi, can 

tth dà phiic hôi cüa kinh t th giài. Vit Nam là int trong nhtrng quc gia chju ánh huâng 

nng n cña djch bnh, GDP närn 2021 chi a mirc 2,58%, thâp nht trong vông 30 närn qua. 

Theo báo cáo cüa Cic Dâu tu nuâc ngoài, von FDI thrc hin tii Vit Nam närn 2021 uâc 

dt 19,74 t USD, giám 1,2% so vâi näm 2020. Trong do, cong nghip ch bin, che. t?o  dit 

14,30 t)2 USD, chie.m 72,5% te.ng ve.n du ttr trirc tip nuOc ngoài thrc hin; hoat dng kinh 

doanhbt dng san dtt 2,63 t USD, chim 13,3%; 

Dcin giá cho thué dt cong nghip trung bInh Qu)2 IV nàrn 2021 trên dja bàn Tp. H Chi Minh 

theo JLL là gAn 200 USD/m2/chu kS'  thuê, và có incrc tang cao nh.t cà mró'c khi các nhà du 

ti.r dánh giá Tp. H ChI Minh là dja dirn 1)2 tiRing de. dt nhà may vi cO ngun nhân cOng di 

dào, chit hrçing cao dng thai cUng là thj tnrang tiêu thii lan nht cã nt.râc. 

Thj truang nhà xuang — nhà kho xây sn tii Tp. H Chi Minh ciing clang ht sirc sOi dng 

bâi nhu câu thuê tang cao trong khi qu dt cOng nghip con 1i khOng nhiu. Giá cho thuê 

kho xuâng dao dng tr 4.5 — 7.5 USD/rn2/thang tiy vi trI. 

ii. yE KET QUA HOAT BONG KINH DOANH NAM 2021 

Tinh dn 3 1/12/2021, Cong ty vn chua di.rçic Diii hi dng cO dong thông qua Báo cáo két 
qua hot dng kinh doanh nArn 2020 và k hoch kinh doanh näm 2021. Do dO, d duy tn 

các hoit dng thuang xuyên, darn bão tiên d thi cong ca sâ h thng vâi các nhà du tu tti 
KCN Hip Phuâc, Ban diu hành phãi tip tiic tIc hin các cong vic cOn tn d9ng 



nhüng näm trlsâc dng thii phái dam báo dugc hot dng cüa Cong ty din ra bInh thuing. 

Nay, Tng Giám Dc báo cáo két qua hott dng kinh doanh näm 2021 nhu sau: 

1. Cong tác kinh doanh tiêp th 

Trong nãm 2021, thu ti1c xác djnh dan giá thuê dt d dOng tin thuê dt cho Nhà nuâc vn 

chua thic hin duçic nên cong tác kinh doanh cho thuê 1ti dAt tip tiic tarn ngi.rng. Doanh thu 

cho thuê dAt trong närn 2021 là do ngun thu con l?i  tir các Hqp dng cho thuê dAt tcr nãm 

2019 tth v tnrâc. 

TInh hInh thu hut dãu tu den nay: Tng s nhà diu tu thu hut vào KCN Hip Phuâc 

dn näm 2021 là 175 nhà du tu vi tng s 191 dr an. Trong do: 

Dr an có vn FDI : 36 dij an, vOi tng rni1rc du tu là 993 t USD. 

Dr an trong nisâc :155 d1r an, vói thng müc dAu ttrlà 15.000 t' dng. 

Kt qua thu hut vn dâu tir lüy ké dn nàm 2021 

Hoat dng kinh doanh chü yêu gm: 

• Lam vic vâi khách hang quan tarn thuê 1?i  dAt và tp hçp danh sách khách hang tirn 

näng eO nhu cu thuê 1aj dAt d có ngay ngun khách khi thu hut du ti.r tr1 lai, duy trI và 

tip tic xây drng thuorng hiu cho I-IIPC. 

• Giái quyt xong truYng hçxp tranh chAp! thanh 1' Hqp dng thu hi 1?i  50.000 rn2  

• Xüc tin dAu tir và nghiên cru khã thi dr an v linh virc BAt dng san Cong nghip t?i 

Tinh thành. 

• H trçl v Pháp 1 cho nhà du tu: Tir vAn, htrOng dn và h trq Khách hang dã k' Hçrp 

dng thuê lti dAt th%rc hin các thñ tc diu chinh dang k du tt.r, dang k kinh doanli, 

giãn tin d thrc hin dir an... 

2. Cong tác chäm soc khách hang 

• TInh hInh thu hut nguôn lao dng: Tng s lao dng lam vic t?i  các Doanh nghip trong 

KCN là trén 15.845 lao dng cüa 143 Doanh nghip dang hoit dng t?i  KCN Hip Phirâc. 

• Hot dng tuyn diing: Trin khai djch vi1 giOi thiu vic lam có thu phi, dam bão thông 

tin tuyn diing cüa Doanh nghip dugc cp nhit kjp thOri. Trung binh hang tháng tip nhn 

nhu cAu tuyn diing cüa khoãng 35 Doanh nghip vâi trén 20 vj trI khác nhau, kt qua 

tip nhin và gith thiu trên 100 hnyt rng viên dn các doanh nghip, t l dáp crng 50%. 

Do tlnh hInh djch bnh nên vic gith thiu (mg viên gp nhiu khó khän. 

• Hoat dung chäm lo cho ngu'Oi lao dng: Cong ty dã thirc hin và phi hp các dan vj, 

sâ, ban, ngành d t ch(rc 02 chirang trInh chain lo dôi sng, van hóa, tinh thn cho ngirth 

lao dng trong KCN. 
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• Cong tác phông chông dch Covid-19: Trtràc diên biên phtrc tp cña djch Covid-
19, vài vai trô là Cong ty phát trin h tAng, là dAu mi kát ni gi1ta Ca quan ban 
ngành quàn 1 viii các Nhà dAu tu, t1 tháng 5/2021 den 31/12/2021, HIPC dã luôn tIch 
crc, chü dng trin khai nhanh chong, kjp thii các chi thj, van bàn chi dao, huâng 
dn cüa Thành ph den Nhà dâu tu vOi mong rnun darn bão an toàn san xut, kim 
soát phông chng Covid- 19 hitu qua dung theo quy cljnh. 

3. Cong tãc dãu tir xây dyng 

3.1. Cia trl khi lur9I1g hoàn thành: 

Hoàn thành 99,6% k hotch thirc hin 2021 ha tAng k thut KCN Hip Phuâc GD 2 v 
DuYng - via he, h thng thoát nuc mi.ra, h thng thu gom và xcr 1 ni.ràc thai, h thng 
dung ng cp rnràc. 

3.2. Tlnh hlnh triên khai thijc hin: 

Du'ông giao thông: Hoàn tht hang miic Hoàn thin ha tAng giao thông (gain: h 

thng t/zoát nzcóc ,nua, nn dzc&ng + iuit dwOng lang ,zhija, ndng cao d via he) 
cho các tuyn dthng dâ dâu tr két câu t?rn  thuc khu ho trV 1, ththng so 22 và 
dung s6 14A vài tng chiu dài 4,2km. 

H thng cap ntróc: Hoàn tat cãi tao,  hoàn thin h thng try ctru hOa PCCC các 
tuyn &rvng dã dAu tu thuc KCN Hip Phwc giai doan 2 theo ho sci thArn duyt 
PCCC dã duçvc thông qua. 

4. Cong tác giäi phong mat bAng và np tiên thuê dat 

4.1. Khu 513ha: Ca bàn hoàn tAt cong tác bi thung, tuy nhién con rnt s6 h dan 
van cOn khiêu nai. • 

4.2. Khu 83ha: Hin UBND huyn Nhà Be dang xüc tin các thu We 1p  Phuang an  IUP 
bi thi.thng (da ban hành thông báo thu hi dAt cho các h dan và hin nay dang 
thirc hin kim ké khu dAt, dn nay dà kirn kê duçic 1 5ha). Chua thirc hin duçc 
cong tác bi thu?ing do ành huing cüa djch btnh. 

4.3. Cong tác tái dnh cu: Dn nay dã t?rn  bàn giao nn tái djnh cu cho 93/94 h dan 
thuc khu dAt 513ha cüa KCN Hip PhkrOc - giai don 2 vài tng din tIch 2 5.678,7 
in2; Trong nãrn 2021, HIPC dä thrc hin chi bi thuthng, h trçl cho các h dan vOi 
tong giá trj 265,8 triu dng; 

4.4. Np tin thuê dAt: Hién nay cOn 03 khu dAt thuc giai doan 1 cO din tIch 
323.683,4 m2  (trong do 02 khu dAt chuyn tur hinh thüc trà tiên hang nàm sang 
hInh thuc trà tin thuê dAt 01 lAn: 191.454,9 vâ 01 khu dAt 132.228,5 in2  chuyn 
ti dAt cay xanh, hành lang k' thut 6m sang dAt cong nghip) và giai doan 2 dn 
cui närn 2021 HIPC vn chtra có don giá thuê dAt. 

5. COng tác hành chInh - nhân sir 

- Närn 2021 là närn CO nhiêu khO khän di vOi cOng tác cUa phông HCNS. Cy th tmnh 
hlnh djch bnh covid diên biên ph(rc tap tai TP. HCM dã ành hu&ng trrc tip dn 
các diu kin lam vic cUa ngu?i lao dng. Cong ty lien tyc lam vic online, giãn 



each và thorn  chI lam vic online 100% trong khoãng thi gian tr tháng 5 dn ht 

tháng 9/2021. 

S lucvng can b nhân viên k' kt Hcip dng lao dng true tip vâi Cong ty tInh dn 

ngãy 30/11/2021 là 201 ngi.thi. Trong nm 2021, tuyén nii: 6 ngiRi; nhân si,r châm 

dirt HDLD: 13 ngui, bao gm cá NLD dâ dn tui nghi hisu. 

- NAm 2021, tmnh hInh kinh doanh cüa Cong ty bj ãnh huâng nng n do djch bcnh 

Covid-19 kéo dài ti Thành ph H ChI Minh, tuy nhiên Cong ty vn duy tn thu 

n1ip, cong vic n djnh, cUng nhix các chInh sách phüc Iqi d NLD yen tam cong 

tác (nhis các gói Báo him sirc khOe phüc Igi. Bão him tai n?n  24h, khám sCre khOe 

tngquát...) 

Môi trithng lam vic: Cong ty duy trI phong trào Hip Phuâc "xanh — sch — 

dam bâo mOi tri.thng lam vic s?ch  dçp và an toàn theo tiêu chI 5S. 

6. Cong tác Quãn I2 môi tru*ng và h tang 

COng tác Bão v môi tri.thng: Dam bào tuãn thc các quy dlnh  cüa pháp 1uit, thirc 

hiên dy dü khai phi Báo v mOi tnrO'ng di vth ntxâc thai cong nghip theo quy dnh 

dam bão thirc hiên Iso 14001: 2015; 

Quãn l hânh chinh cOng tác môi tnthng: Dam báo tuân thti pháp 1ut v báo v môi 

tri.thng, thirc hin tt nhim vi kim tra, giám sat và phi hqp cci quan chrc nãng 

kim tra t?i  ch cac doanh nghip trong KCN. 

Chü dng phi hgp vâi các cci quan chCrc näng nhtr Chi ci,ic bào v rnôi tnrOng, 

Hepza, PCO5... dinh k' kim tra cong tãc bão v mOi tru&ng cüa các Doanh nghip 

trong KCN theo dáng quy djnh. 

Trong näm 2021, di djch Covid-19 din bin phc ttp nên int s hang mic d?i  tu 

cong trInh hi tng k thut chua thc hin duçic và dir kin së trin khai trong näm 

2022 

7. Dch vu cung cp niróc sch và xü 1 niróc thai: 

- Djch vu cung cp nuc s?ch:  Cung cp nuóc s?ch  theo ithu cãu cüa khách hang. San 

h.rcmg cung cp 3.050.910 m3/nam (trung bIn}i: 8.359 m3/ngày-dem); 

V djch vii xl'r l2 nixâc thai: Vn hành n djnh Trrn XLNT, darn bäo chAt krgng 

nrrc thai dAu ra dat tiêu chuAn xã thai vâi chi phI hgp 1; Tng km krcing nuàc thai 

cüa 2 Nhà may: 1.2 15.212 m3/nirn (trung bInh 3.329 m3/ngày-dem). 

Do ãnh h.r&ng dai djch Covid- 19, nhiu doanh nghiép trong KCN Hip Phucc ãnh 

huâng san xuAt nén djch vi1 cung cAp nuàc s?ch  và djch viii xcr 1 ntrdc thai cCia HIPC 

khOng d?t  ká  ho?ch  d ra. 

8. Vê Djch vu cho thuê Nhà lULL trü Cong nhân: 

KCN Hip Phi.râc có hai khi nhà luu trü cho cOng nhãn vri tng s 214 phông. Hoat 

dng cho thuê phông & nhà luu trü cOng nhàn &rgc vn hành tat, t' 1 lap day on 

djnh gAn dit 100%. 
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9. Cong tác dâu tu gop von 

- lJâu tu tii Cong ty TNHH Khu k ngh Vit Nht: Khoãn dâu ti.r t?i  Khu k5 ngh 
Vit Nhtt dt.rçc thirc hin tr nãrn 2013 theo quyêt nghj so 07/NQ/HDQT/HIPC/13 
ngày 27/08/20 13 cüa HDQT HIPC v/v dông chü tri.rcing hçip tác dlu tu vài Viet-
Pan Industrial Park Co.Ltd d thành 1p cong ty TNHH Khu k ngh Vit - Nht vâi 
s6 vn diu l là 5.000.000 USD, HIPC gop 45% tng s vn twrng dxcing 
2.250.000USD bang s tin thuê 1ii 03 ha dt thu KCN I-Iitp PhuOc giai don 2. Tr 
näm 2014 den nay, HIPC chua nhn duc 1i Ich kinh t trén khoãn du tu nay. S 
1 lüy k dtrqc ghi nliin trong BCTC kim toán näm 2020 cüa Cong ty TNI-II-I K5 
ngh Vit Nht là 7.805.140.658 dông. Cong ty HIPC dã trIch 1p dir phông vâi s 
lüy k tInh dn 3 1/12/2020 là 3.512.313.296 dng. 

- Dan tir c phiéu tii LHC: 975,485 CP LHG (chirn gân 2% von diêu l) vOi tong 
giátr1à 16.698.354.991 dng. 

10.Vê kt qua hot dng kinh doanh: 

DVT: triu dng 

STT NQI DUNG TH 2020 KH 2021 TH 2021 
TH2021/ 
KH2021 

T112021/ 
TH2020 

1 Tong doanh thu 572.444 3 10.934 204.946 66% 36% 
-Thuêdátgiaidognl 135.860 11.804 1.839 16% 1% 
- Thuê ddt giai doan 2 292.567 193.124 94.419 49% 32% 

- Cung cap nzthc sac/i 40.570 47.622 38.349 81% 95% 

- Xi lj nu&c thai 20.166 22.131 19.441 88% 96% 

- N/ia hru trá CN 4.329 4.542 4.364 96% 101% 

- Dich vu khác 486 
- Doanli thu hoit d3ng 
tài chInh 84.13 7 27.3 63 43.608 159% 52% 
- Thu nhdp khác 3.819 3.861 2.925 76% 77% 
- C'ác /choán giáni trfr 
doanh thu (9.005) 

2 Tong giá von 302.473 249.297 136.134 55% 45% 

- T/iuê dá't giai doan 1 71.259 5.601 578 10% 1% 

- Thuê dtgiai doan 2 341.391 184.863 92.121 50% 27% 

- Ciing cá'p nzcâc sich 32.225 39.667 33.155 84% 103% 

-Xz'rijnic6ct/iái 10.306 13.328 6.966 52% 68% 

- Nhà licu trz CN 3.618 5.506 3.313 60% 92% 

- Dich vu khác - 332 
- Diu chin/i giá vn (156.32 7) 

3 Tong chi phi 35.284 45.484 34.622 76% 98% 
- Chi phI tài chInh (4.179) - - 
- Chi phi ban hang 4.703 5.741 4.3 70 76% 93% 

NGIjI 



- Chi phI quãn 1 DN 33.859 39.001 29.605 76% 87% 

- Chi phi khác 900 742 647 87% 72% 

4 Loi nhuân tru'rc thuê 234.688 16.152 34.190 212% 15% 

5 ThuTNDN 0 0 0 
6 LQinhunsauthu 234.688 16.152 34.190 212% 15% 

Tng doanh thu thrc hin nm 2021 dat  204,9 t9 dng giàm 34% so vâi ké hooch dir kiên 

nm 2021 và giàm 64% tuang &ring giãm 367,489 t dng so vOi thrc hin närn 2020. 

Trong do, doanh thu cho thuê dt dat 96,3 t dng giãm 53% so vâi kê hoch du kiên 

näm 2021 Va giám 78% tung di.nng giãm 332,1 t dng so vâi thijc hin näm 2020. 

Doanh thu khác (djch vii cung cp rnrOc sach, phi xr 1 ni.róc thti, cho thuê nhà km tr(i 

cong nhân, doanh thu hot dng tài chInh, djch vi khác, ...) giãm 25% ftwng dwng giãm 

35,3 t dng so vOi thirc hin nãm 2020, nguyen nhân chñ yu là do läi hoat dng tài 

chInh giãm 48% tuing ducing giãm 40,5 t' dng so vâi thirc hin näm 2020. (do lãi suât 

bInh quân näm 2021 giám rt nhiêu) 

Cia vn dir kin näm 2021 giãm 45% so vOi k hooch dir kin nam 2021 và giãm 55% so 

vâi tht.rc hiên nãm 2020. 

Các djch vii khác giãm 13% ftrmg thrcng giám 2,7 t dng so vyi thirc hin nãm 2020. 

Tng chi phi nàm 2021 giãm 24% ti.rang di.rang giám 10,8 t dng so vài k hoch 2021 

và giãm 0,6 t)' dng so vri thc hin näm 2020 nguyen nhãn do tInh hInh djch Covid-19 

nên Cong ty chü dng diu chinh vã tit giãm ti da các chi phi ban hang vã chi phI quãn 

l' doanh nghip cho phü hçp vói tInh hInh thrc t. 

VOi tng doanh thu và chi phi nêu trên dã lam cho lqi nhun sau thud näni 2021 chi dt 

34,2 t dng tang 112% tt.rng di.rang tang 18 dng so vii kê hoach näm 2021. 

III. DANH GIA KET QUA HOiST DQNG NAM 2021 

1. Nhu'ng kt qua dt thrçc 

- Mc clñ tInh hInh djch Covid-19 ânh hu?ing rt Ian dn tInh hInh hot dng san xuât kinh 

doanh cüa Cong ty. Tuy nhiên vOi sir n hrc và chü dng trong vic diu chinh các hoot 

dng cüa Cong ty d thIch 1rng và phü hçip vâi tInh hInh thirc t din ra. Mic dü K hooch 

kinh doanh nâm 2021 vn chua dirc DHDCD thông qua, nhung Cong ty d Co gang no 

lirc hoàn thành các clii tiêu Cong ty d ra trong nam 2021 nhu sau: 

• Giái quy& xong trirang hçrp tranh chp/ thanh l Hçrp dng thuê lai dit thu hOi 1i 

50.000 rn dat. 

• Quãn 1' và ct giam chi phi hçip 1', diu nay lam giãrn tng chi phI näni 2021 l 22% 

so vói k hoach d ra, gop phn dem 1a  igi nhun cho Cong ty. 

• Quãn 1 tht dàng tin, tài san, thu hi cong nç tt, tang doanh thu hoot dng tài chInh. 

• Duy trI và tip ti1c phát trin tt thuang hiu, hInh ãnh v HIPC. 
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• Cong tác dâu tu ha tang trong KCN: hoàn thành và dim vào sir dvng CAu Rach  Rp 
1-. GD2, Câu Mrrccng Lan 1- GD2 (rni Cu 5 nhjp, scr dung vn ngân sách Thành 

ph), hoàn thành h thng cng thoát nuOc mua và trin khai nn dá cac tuyn drring 

khu cong nghip h trç 1 (ththng so 19, 19A, 20, 22 và 22A). 

• Darn báo v an ninh trot tir trong KCN, chi dao  xuyên suôt trong phông chng djch 

bnh Covid 19 trong KCN. 

• 1-IIPC luôn luôn tIch crc, chñ dng trin khai nhanh chóng kjp thai các chi thj, van 

bàn chi do, huâng dn cUa Thành ph dn Nhà dtu tr, các 1-Irràng dn cüa Hepza 

và luôn dng hành cüng Nhà Du ti.r tháo gä khó khän, cüng vrrçit qua di djch 

Covid19. HIPC dã duqc CáC ca quaii có thrn quyn ghi nhn và d xut UBND TP. 

HCM cp bang khen. 

2. Nhftng khó khàn, vlróng mc 

• Hoat dng kinh doanh và thu hut dAu tu tai  KCN Hip Phrrâc tarn  ngrrng do hin 

trng pháp 1r  chtxa hoàn chinh lam ãnh hirông kt qua hot dng kinh doanh cüa 

Cong ty. 

• HIPC vn chua tách cap Giiy ch(ing nhn quyén sCr ding dt cho các Nhà dtu trr dã 

k Hçrp dng khi dã thanh toán dii 100% và dn thai han  cp so, chua tao duqc sr an 

tarn cho Nhà &iu Ui, ánh huing dn Cong tác thu hut dAu trr. 

• Kê hoach närn 2019- 2021 chrra drrçc thông qua nên vic diu hành ciia Ban diu 

hành ciing gp nhiu khó khän. 

• TInh hInh djch bnh Covid19 ciing ánh hrrâng den hoat dng kinh doanh cCia HIPC. 

• Khu 83ha con 40,42ha chua hoàn tht bi thung giãi phóng mt being do chrra có 

phrrang an tái djnh cu và phrrcing an bi thir&ng ciia ban bèi tIurng. 

Trën dày là Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh närn 2021 ciia Cong ty C phin KCN Hip 

PhuOc. KInh trinh Diii hi ding C dông xern xét và thông qua. 

Thay int Hi dng quán trj và Ban Diu hành Cong ty, kmnh gcri den tt cã qu vi Ru chiic 

khoé, hnh phiic và thãnh dat.  ChUc cho Dai  hi din ra thành cong t& dçp. 

Trãn tr9ng kInh chào. 

[Voi n/I(in: 

- Nhu trén; 

- Lrru VT, thu k HDQT. 
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