
w I. 
HIEP PHUOC CORP 

CONG HOA XA HOI  CHIJ NGHIA VIT NAM 
DQc Lp - Tt/ Do - Hanh Phüc 

CONG TV CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHIJOC 
Khu B, cliiöng s6 1 Khu cong nghiep Hiêp PhLIdc, Xã Hiep PhiiOc, Huyên Nhà Be, TP. HCM, Viêt Nam 
Diên thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341 
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com  

So: 2-/2022/BC-HIPC-TGD TP. Ho ChI Minh, ngày 15 tháng nám 2022 
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(Báo cáo cüa Ba,, T6i,g gidrn dc 41 D,i /,3i dông cô doug lii wôiig iuiêuz 2022) 

Kmnh gui: Bi hi dông c dông Cong ty C phAn KCN Hip Phuóc 

- Can ci vào diu l t chzc và hogt d5ng cia COng Cphn Khu COng Nghip Hip Phuàc 

tha di ln VI ngày 2 8/6/201 9, 

- Can cz vào tlnh hlnh hogt dc3ng kinh doanh tgi COng ty, 

Tng Giam d6c trân trng bao cáo k hoach hoat dng kinh doanh nãrn 2022 cüa Cong ty 

dn Dai  hi dng c dong nhu sau: 

PHU'€NG HU'YNG HOAT BONG NAM 2022 

Tiêp tic n lirc trin khai kinh doanh cho thuC dAt, thu hut Mu tu nhAm gia tang hiu qua 

sr diing dAt, hiu qua kinh doanh cho COng ty. 

Xây dijng các k hoch, chin djch marketing, chuAn bi sAn sang nhân lirc d khi có chInh. 

sách cho thuê së thrc hin ngay các chin djch quàng bá, thu hñt du tr. (HU 
Chun bj sn sang qu dt. Hin nay qu dt sn sang cho thuê i KCN Hip Phi.ràc — 

2 là gAn 65ha, KCN Hip Phtràe cling dã len kê hoach trin khai san lAp theo tin d ngay 

sau khi duqc phê duyt chInh sách ban hang. 

Hoàn thin ha tang nhiing khu virc dang tin hành thi cong và chuAn bj k hoach san 

nan, thi cong du'ng, h thóng nuàc cAp, nuâc thai a nhung lô dAt dang duc dua vào kinh 

doanh cho thuê dAt. 

Xây dirng KCN Hip Phuâc xanh - sach, phü hçp vai vic bão v mOi tnrang nhu nãng 
krqng mt tthi, xay dtrng mang xanh, các djch vii tin ich, h thiig xli I rae, nuâc thai. 

Dua ra giái pháp d phông chng djch bnh Covid 19 trong Khu Cong nghip nhtrn lam 

giãrn t6i da thit hi và ãnh hisâng dn hoat dng kinh doanh trong khu. 

LI. KE HOiCH HOiT BONG KINH DOANH 2022 

1. V hot dng kitili doanh và marketing 

Tip tiic lam vic v&i khách hang quan tarn có n.hu cu thuê dAt tp hqp danh sách khách 
hang quan tarn, xây dirng chInh sách, phucing an ban hang d khi hoàn thin pháp 1 thrc 
hin vic kinh doanh thu hut dAu ttx ngay. 

Xlic tiEn dAu tu.r và nghiên cliu tin khã thi irut s dur an v dAu tu ht tAng trong linh vçrc 

bAt dng san cong nghip ti rnt s tinh thành. -i 
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Tang cung ho?t dng tip thj marketing di vi các Doanh nghip tim näng trong và 
ngoài ntlàc; tiép tVc  xây dirng vic phát trin thucmg hiu. 

Xây dung hInh ãnh KCN Hip Phuxâc xanh - stch và kiêu mu trong cong tác bâo v môi 
tnrYng; 

K hoich Marketing duçic xay dirng dra trén thirc t thj trithng tai  thii dim hin t?i,  phü 
hçip v1i xu th phát trin cüa ngãnh vâ djnh 1uring ho?t dng kinh doanh cüa Cong ty. 

Tip tic darn phán d thu hi lô dAt chua trin khai xây dirng. 

Tip titc trin khai cho thuê các vj trI quáng cáo. 

2. V CôHg tác cliãm soc khách hang: 

Tiêp tuc theo dOi các hcip dng dich v1i d gia tang t' tr9ng doanh thu tir máng cung cap 

djch v11 cho khách hang; 

Cong tác h trq: Tip tic h6 trq, k& ni Doanh nghip vOi các Cu quan, dun vj, ban ngành 

lien quan d giái quy& các vuâng rnc v pháp l' và an ninh trot tir cho Doanh nghip; 

k& ni giao thuung phiic vi hoot dng san xuAt kinh doanh cüa Nhà dâu tir. 

Cong tác tuyn dung và dào t?o:  Tip ti1c trin khai djch vii giOi thiu vic lam có thu phi 

di vOi các Doanh nghip CO nhu cAu tuyn dung ngun lao dng, lam vic vâi các Trung 

Dji h9c, Cao Dng, Trung Tam Giài thiu vic lam cO ting cüa Tp.HCM nhu: Di hc 

Bach Khoa, Dai  h9c Kinh T& Dai h9c Ton Dirc ThAng, Dai  hc HUTECH, Dai  hgc Ngân 

Hang, Cao Dng Cao Thng, CTIM... nhm h trçY Nhà du tu trong cong tác dão t?o, 

tuyn ding, cung l'rng ngun nhân lrc, 

Hoit dng chäm lo cho nguôi lao dng: Cong ty tip tiic duy trI thirc hin và phi hcip 

các dun vj, sâ, ban, nganh d ti chrc các chixcing trInh chäm lo diii sng van hOa, tinh 

than cho ngi.r?i lao dng trong KCN. 

Hoat dng TTSHCN: Tip tVc  trin khai djch viii cho thuê mt bang, phông h9p, hi 

trung nhm gia tang ngun thu. 

Cong tác Phông chng djch Covid-19: tip tiic phi hqp vâi các dun vj chtrc nang trong 

vic hi.róng dn, kim tra các DN trong KCN Hip Phtràc th1rc hin phông chng djch 

bnh Covid-19 theo dung quy djnh. 

3. Vê cong tãc Dâu tir — xây ding 

3.1. Ni dung và quy mô du tir: 

- Näm 2022 së tip tVc  trin khai theo k hoch hoàn thin ha tAng KCN Hip Phi.râc giai 

don 2 và yêu cAu cãi tao  h thong PCCC các cOng trInh hin hu, cii th: 

•. Khu cong nghip Hip Phiróc gial don 2: 

Dirong giao thông: Trin khai xáy dirng Dung Bäc Nam doan tcr cAu Mixung Lan 1 den 

tip giáp giai doan 3 gni: thc&ng — via h, h thong thoát nzthc ,iura, h thông cap nirác, 

cay xanh, chiéu sang) vOi tng chiéu dài 681m. 

Phân cu: Trin khai xây drng cAu Ca Ch& giai don 2. 
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H thong thu gom nuó.c thai: Cong tác chun bj dâu ttr phân k5' 1 - Du an "H ng phO 

sir c ti nba may xtr 1' niiâc thai tp trung (lô F9XLNT)" theo yêu cu cüa B TN-MT 

khi cp chirng nhn DTM. 

•:• Khu cong nghip Hiêp Phuróc giai doan 1: 

Cal tklo  h thông PCCC tai Nhà luru trü cong nhân Block 1: Câi tao  hoàn thin he 

thing PCCC tai  Nhà luu trü cong nhân Block 1 theo quy djnh hin hành d phçtc vii 

nghirn thu PCCC cong trmnh. 

Cal tio h th6ng PCCC ti Nhà may xü' 1 nuóc thai tp trung KCN Hip Phuóc 
giai doan 1: Cái tao  hoàn thin h thng PCCC tai  Nhà may XLNT tp trung KCN Hip 

Phuàc giai don 1 theo quy djnh hin hành d phic vi nghirn thu PCCC cong trInh. 

3.2. Kê hoich dâu hr näm 2022: 

Dtthng - via he, h thng thoãt nuOc mua phAn cAu; H thng thu gom và xü l nixóc thai; 

He thông thu gom và xir ly rnràc thai KCN Hip Phiiâc giai don 1, Cong trInh djch vii 

dr kin khoãng: 12,9 t' dng. 

4. Vé Cong tác bi thuong giãi phóng mt bng 

4.1. Ye cong tác thu hi dt- giãi phóng mat bng: 

Cong tác bôi tluthng theo phuang an: Tip tVc  h trq tin t?m  cix 3,3 t)' dng cho 33 h 

dan; 

Cong tác thOa thun chuyên nhixçng: Thirc hin np lc phI truc ba cp nht GCNQSDD 

do chuyên nhi.rçvng tai  Khu Do thj Hip PhuOc cho 16 h so. 

4.2. Cong tãc xin giao dat và cp GCNQSDD: 

Xin giao thuê khu dat 134 ha, thuOc  mt phAn dlgt an KCN Hip Phuâc giai doan 2, xão 
Hip Phuàc, huyn Nhà B. 

4.3. Cong tác np tin thuê dt cho nhà nuóc: PHAN 

KCN Hip Phuoc - giai don 1: Dix kin thirc hin 25,14 ha; giá trj np là 24,89 tricupI{jj 

dng cho các khu dAt dã có quyt djnh trà tin thuê dAt hang näm. 

KCN Hip Phuoc - giai doan 2: HIPC tip ti1c lam vic vOi các Co quan quán l  nhr" 
nhlac. 

5. V cOng tác quãn I môi trirông ha tang 

- TrInh phuong an trng phO sr Co môi truàng cho B TNMT phê duyt trtrâc khi thc hiên; 

Lap dat  h quan trAc nuâc thai tr dng lien t1jc theo quy djnh; 

Thirc hin các h so, báo cáo theo quy djnh và các báo cáo khác theo yêu cAu cCia co quan 

chi:rc nãng. Phôi hqp các co quan chcrc näng (Hepza, So TNMT, C05, PC 49 ...) kim tra 
djnh kS' & dt xuât cong tác BVMT ccia các doanh nghip; 

Giárn sat hot dông cüa Tram XLNT dam báo vic tuân thu các quy djnh hin hành và 
darn bão chAt luçng niràc thai dAu ra dt tiêu chuAn xá thai vâi clii phi hçip l'; 

Giárn sat vic van  hành an toàn và n djnh h th6ng cung cAp nuOc sach,  kirn soát t5' lë 
thAt thoát nirOc sach t& nhAt; 
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Kim tra h théng ha tng phic viii cong tác báo v môi trtr?mg cüa KCN: dithng thoáf 

nuâc mua, nuOc thai cüa KCN và cUa doanh nghip; 

Duy tn chCrng nhn Iso 14001:2015 & OHSAS 18001. 

6. V Cong tác duy tu, bão throng ha tang 

- Dy mnh cong tác duy tu bão dung dam bão kt nM h tAng, dc bit là cong tác dm 

vá kjp thi và thiRng xuyên; Nâng cp cái tio mt dtrông dii xuOng cap; 

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

triu ctthng vt.rçt ngung; Cái t?o  1 du?ing, h ga, luâi chn rác; 

Cay xanh - cãnh quan: DAy manh  cong tác cãi t?o  cinh quan, duy trI thi.r?ng xuyên dé 

xây dirng KCN xanh và sach. 

7. V dch vii cAp nithc sach và xir 1 nu*c thai 

Cung cAp nirâc such  theo nhu cAu cña khách hang. K hooch cung cAp dir kin 3.356.001 

m3/niim (trung bInh 9.195 m3/ngày-dem), t l thAt thoát nthc <3%. 

LAp dt dng h cung cAp nixàc sch theo nhu cAu cüa khách hang; 

Vn hành n djnh Tram XLNT, dam bão chAt hrçxng nuâc thai dAu ra dat  tiêu chuãn xã 

thai vi chi phi hqp l. K hoach xt:r 1 1.537.138 m3Inrn (trung bInh 4.2 11 m3/ngày-

dém). 

8. V Cong tác tài chInh k toán 

TAng cithng cong tác quñn trl tài chInh, kim soAt chat chê vic can dôi nguôn von, dông 

tin hiu qua và thu hi cOng nç theo k hoch, dam bâo tInh hInh tài chInh n djnh. 

Dánh giá, kim soát các khoAn chi phI mt cách hçip I' và hiu qua hcyn. 

Luôn phin tIch, dánh giá thj tru?ng kjp thii, chinh xác vii tliin trQng d xAy drng phuing 

an kinh doanh rnt each hiu qua nhAt. 

9. V cong tác hành chInh nhán sir 

9.1. COng tác hànli chInh 

Tip tc trin khai thirc hin các phucng phAp phông chng djch bnh Covid 19 cho 

CB.CNV cOng ty theo dung quy djnh. 

Kim soát chi phi hiéu qua nhung dArn bAo cOng tAc hu cn cho cAc hoat dng cüa Cong 

ty; 

Hoin thin cAc quy trInh lam vic theo tiêu chuAn 150 dii duqc t chrc TUV Cap V tái 

dánh giá. Tip tiic xiiy drng và phát huy vAn hóa doanh nghip; 

9.2. COng tác nhân sir: 

Trin khai cAc chiicmg trinh dão tao  bü  Iai  cAc hot dng diio tao  nArn 2021 bj trI hoin do 

djch bnh; 

Thirc hin dào tao  hi nhp cho các nhfln viên rnài; 

Thirc hin dAy dñ vii kjp thii các ch d phüc lçi cho CBNV, khuyn khIch tinh thAn lam 
vic cUa CBNV; 
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• - Ca cu t chüc nhãn six các Phông, Di, Tram tinh gçn han, tp trung vào hiu qua va 
phü hqp vâi chin !irqc, rnic tiêu Cong ty. 

- Duy tn chInh sách khen thurng, k' 1ut, phát trin nhân viên. 

10.Vê ké hoach kinh doanh 11am 2022 

Hin nay, do HIPC van chixa xác djnh duçic dan giá trã tin thuê dtt cho nhà rnràc. D 

giãrn thiu rüi ro, närn 2022 I-IIPC tiêp tic tirn ngixng kinh doanh cho thuê lai dt tai KCN 
Hip Phixâc. VI vy, k ho?ch kinh doanh cüa Cong ty närn 2022 nhis sau: 

DVT: triêu dn 

STT NQI DUNG KH 2021 TH 2021 KB 2022 0 

1 Tong doanh thu 3 10.934 204.946 162.553 52% 79% 
-Thuêdátgiaidoan1 11.804 1.839 1.470 12% 80% 
- Thuê dat giai doçn 2 193.124 94.419 58.273 30% 62% 
- Czing cap ntthc sçzch 47.622 38.349 44.33 7 93% 116% 
- Xi li ntroc thai 22.131 19.441 19.907 90% 102% 
- Nhà htu tri CN 4.542 4.364 4.559 100% 104% 
-D/chvukhác 486 339 70% 
- Doanh thu hoçzt dc3ng 
tàichInh 27.363 43.608 31.910 117% 73% 
- Thu n/2p khác 3.861 2.925 1.757 46% 60% 
- Các klioán giárn tric 
doanh 1/i ii 

2 Tong giá von 249.297 136.134 113.540 46% 83% 
- Thuê dat giai dogn 1 5.601 578 396 7% 68% 
-Thuêdtgiaidoan2 184.863 92.121 58.611 32% 64% 
-Cungcápntthcsgch 39.667 33.155 36.735 93% 111% 
- Xfr 1j nithc thai 13.328 6.966 13.900 104% 200% 
- Nhà lzcu trá CN 5.506 3.313 3.558 65% 107% 
-Djchvykhác 332 339 102% 
- Diéu chin/i giá von 

3 Tong chi phi 45.484 34.622 43.317 95% 125 
- Chi phi tài chInh - - - 
-Clii phi bánhàng 5.741 4.370 5.220 91% 11' 
- Chi phi quán 1 DN 39.001 29.605 37.019 95% 125% 
- Chi phi khác 742 647 1.078 145% 167% 

4 Lç'i nhun truó'c thuê 16.152 34.190 5.697 35% 17% 
5 ThuTNDN 0 0 0 
6 Lçri nhuân sau thud 16.152 34.190 5.697 35% 17% 

- Doanh thu cho thuê dt nãm 2022 chü yu dn tir các hqp dng dã duçic cho thuê tr nãm 

2019 tth v truàc. VI vy, Tng doanh thu nãm 2022 dir kin chi dtt tir 162,5 t dng, 
gi?im 48% so vài k hoich nãrn 2021 và giám 21% tuang ducing giárn 42,4 t' dng so 
vâi thirc hiën nãm 2021. 

Dr kin näm 2022, giá v6n cho thuê dat dixçc hach toán theo hInh thcrc nhir sau: 

o Giá vn cho thuê 1i dAt giai doin 1 và phAn dAt hành lang theo nghj quyt s 
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CO'PH'N 
KHU CONG NGHIEP 

If JEP PHIJdC 

lAM DOC 

u Dlnh Thi 

08/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 25/6/2020. 

o Giá vn cho thuê l?i  dt giai dotn 2 duqc t?m  tInh là 3.174.000d/rn2 theo nghj quyêt 

s 07/2020/NQ-HIPC-HDQT ngày 15/6/2020. 

Giá v6n du kin näm 2022 së giám 17% tucYng throng giãm 22,5 t dng so vài thrc 

hen narn 2021 do: 

V Ho?t dng cho thuê dt giâm 34% tuclng throng giãln 33,7 t dng do doanh thu 

giám. 

/ Cung cp nixâc s?ch  tang 11% tuclng throng tang 3,5 t dng. Chü yu là do khôi 

lucing rnua nuâc sch du vào tang 2,9 t tuong ducrng tAng 10% (don giá nuâc sach 

mua vào tang); Chi phi hxcng tang 0,32 t' dng; và Chi phi tir cling hoá tram born 

tang 0,27 t' dng 

V Hott dng xtr l nwrc thai tang 100% ti.rong throng tAng 6,9 t dng. Chü yu là do 

chi phi x1r l bn thai tang 0,6 t' dng, chi phi bão di.r&ng may móc thit bj tang 1,2 

t' dng, chi phi krong tang 0,2 tç'  dng, chi phi nuOc sach  tang 0.5 t' dng, phi báo 

v môi tri.thng tAng 1,6 t' dng, h thng quan trc tang 0,5 t' dông... 

V Hot dng cho thuê phông tai  Nhà km tri cong nhân tang 7% tixong throng tang 0,2 

t' dông. 

Tng chi phi du kin nAm 2022 tang 25% tuong throng tang 8,7 t dng so vói thrc hin 

nAm 2021. Nguyen nhân: 

o Chi phi ban hang: tang 19% tixong throng 0,8 t' dng so vi thirc hin 2021 nguyen 

nhAn chU yu dr kin tài trçr HOi  hoa xuãn: 0,4 t dng (nAm 2021 không thrc hin), 

dr kin chi phI n phm, brochure chun bi cho ban hang tang 0,3 t' dng 

o Chi phi quãn I doanh nghip: tang 25% tlrong throng 7,4 t dng so vâi thirc hin 

2021 do chi phI lLrong tang 3,1 t dng, chi phi teambuilding tang 0,6 t dông, clii 

phi IT tang 0.75 t) dng, chi phi sra cha van phàng tang 1,2 t dng, chi phi phüc 

1i cho CBNV tAng 2 t' dng... 

VM nh&ng l do nêu trên lam cho 1i nhun k toán trt.r6c thud nArn 2022 cüa Cong 
ty chi dat  5,6 t', giãm 83% tucrng throng giãrn 28,5 t dng so vOi thrc hin nAm 2021. 

TrCn day là Báo cáo k hoch kinh doanh nAm 2022 cüa Cong ty C6 phn KCN Hip Phuâc. Ban 

Tng giárn dc và toàn th CB.CNV Cong ty së quy& tam th1rc hin tht kê hoich d ra. KInh trinh 
Di hOi  dng C dông xem xét và thông qua. 

Thay mt Hôi dng quán tn và Ban Diu hành Cong ty, kInh gCri den tat cA qu v Rn chüc the 
khoé, hnh phc va thành d?t.  ChUc cho Di hOi  din ra thành cong tt dp. 

Trân tr9ng kInh chào. 

Noi n/ian: 
- Nhi.r trên; 

- Lmi VT, thu k HDQT 
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