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Tai Dai hi dông cô dông thirông niên näm 2022 

Can c&. 

- Luat Doanh nghip cia nu'óc Cong hôa Xd h3i hz ngha Vit Nam s6 59/2020/QHJ4 
ngày 17 tháng 06 nàm 2020; 

Chic nàng nhim v cüa Ban Kkm soát quy djnh tQi Diu l Cong ty cphtn Khu cOng 
nghip Hip Phithc, 

Quy chl Quán trj n3i bó ca COng ty cphn Khu cOng nghip Hip Phtthc; 

Báo cáo tài chinh nám 2021 cia COng ty cphn Khu cOng nghip Hip (chwa dwqc kkm 
toán). 

Ban Kim soát (BKS) Cong ty c phn Khu cong nghiêp Hip Phuàc (HIPC) xin báo 
cáo trithc Di hi dng C6 dông (DHDCD) kêt qua kiêm tra, giám sat các mt hot dng 
cüa Cong ty trong närn 2021 nhu sau: 

1. Hoat dông cüa Ban kim soát: 
Thành phn BKS thim kSr  2017-2022 tInh den thOri dim hin ti vn dam bão 3 thành 

viên gôm: 

• Ong Ducmg Minh Nhi4 Phu trách BKS 

• Ong 116 Nguyn Cong Khanh Thành vien 

• Ong Nguyn Qu6c DUng Thành viên 

BKS thrc hin cong vic theo dUng quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Diu 1 Cong ty. 

Hot dng cUa BKS tp trung vào các nOi  dung sau: 

- Tmnh hInh thijc hin Nghj quyt DHDCD thuing niên 2021; 

- Kiêm tra tInh hqp 1, hçip lé trong vic ghi chép S6 sách k toán va lap các báo cáo tài 
chinh hang qu, nàm nhm dánh giá tInh chinh xác cUa các so 1iu tài chInh; 

- Xem xét, kin nghj xfr 1 các ni dung con t6n dçng, chua duc giãi quyt till CC ki 
DHDCD và các van dê phát sinh tir tInh hInh hott dng thirc tê cOa Cong ty. 

- Ki6m tra tInh hInh thirc hin du tu xay dirng ccr bàn; 

Kim tra tInh hInh du tu tài chinh và gop v6n vào doanh nghiép khác; 

Xem xét tInh hqp 1, hqp 1 cUa các Nghj quyt, Quyt djnh cUa HOi  d6ng quán trj 
(HDQT), Ban diu hành trong cong tác quàn 1, diéu hành phü hqp vài quy djnh cOa 
pháp 1ut, Diu 1, Quy ch Quán trj ni b và tInh hInh thirc tê cUa Cong ty; 

- Tham gia các cuOc  h9p cUa HDQT, kim tra giám sat vic trin khai thirc hin các nghj 
quy& cUa DHDCD d6i vói HDQT, Ban diu hành và các can b quãn 1. 



Trong näm 2021, BKS dã tin hành 2 phiên h9p tp trung và các 1n ly kin qua h 
thSng email, vài sij tham gia / gop day dU cüa các thành viên BKS và thông nht ban 
hânh các van ban ciii the nhii sau: 

ST Nçidungvanban Ngãyvàn 
ban 

1 Thông báo v viêc xir 1 các nOi  dung con thn dong cUa HIPC 08/01/2021 

2 
Thông báo v vic xi:r 1 các ni dung cOn tn dong và cong tác t chcrc 
DHDCD näm 2021 

15/03/2021 

24/06/202 1 3 Báo cáo cUa Ban kiem soát ti DHDCD thuOng niên näm 2021 

Thông báo v cong the chun bj t6 chirc DHDCD thiirng niên näm 2021 và xir 
ly mQt so van de con ton dQng 

30/06/202 1 

Thông báo v cOng tác chun bj t chcrc DHDCD thtrng niên näm 2021 va xu 
ly mot so van de con ton dung 

15/10/2021 

6 
Thông báo ye vic vi ph?m nghTa vi cOng b thông tin và Cong tác th chirc Dai 
hicdôngnam2021 

l2/11/2Ol 

14/12/2021 
Thông báo v vic xü 1' các ni dung cOn tn dQng cUa HIPC sau DI-IDCD 
thu&ng niên nAm 2021 

8 Cong vn phân hi các thr de ngh cUa ông VU DInh Thi 2 1/12/2021 

2. Kêt qua giám sat hot dng cüa HDQT vâ Ban diêu hãnh: 

2.1 bat dng cüa HEDQT: 

Can ccr Nghj quy& s6 1 1/2020/NQ-HIPC-DHDCD ngày 30/6/2020 cüa DHDCD 
thuing niên näm 2020, HDQT Cong ty gm 07 thành viên, trong do: 03/07 thành viên 
ETDQT tham gia dieu hành (bao gm Tang Giám dcic và 2 Phó Tang Giám dc). Theo 
quy djnh ti Nghj djnh se 71/20171ND-CP ngày 06/06/20 17 cüa ChInh phü ye vic 
Hwóng dcin quán tn cong ty, áp dung vái cOng ty dcii cháng, Cong ty hin dáp ing tiêu 
chi co cAu thành viên HDQT. 

Trong nAm 2021, HDQT dâ th chirc 4 phiên hQp tp trung và các 1n lAy kiên 
HDQT bang van bàn vâi 14 nghj quyêt da duçxc ban hành. Trong do, tinh tir Dai  hi cO 
dông thring niên näm 2021, HDQT không to thc h9p tp trung. Các cuOc h9p cüa 
HDQT duçrc triu tp va t6 chrc dung theo quy djnh tai  Lust Doanh nghip, Dieu 1 t 
chrc và hoat dng cUng nhu Quy che quãn trj nOi  b cüa Cong ty. 

Các biên bàn hop cüa HDQT cO dy di ch& k cüa các thành viên d h9p, các nghj 
quyet cüa HDQT deu duqc ban hành mOt  each hcp 1 trên ci sâ biên bàn hp HDQT và 
dung vài thâm quyên quy djnh tai  Lut Doanh nghip vâ Diêu 1 cüa Cong ty. 

Phiên hçp DHDCD thuing niên näm 2021 cUa HIPC d duqc t6 chirc vào ngay 
10/12/2021. Dii hi dã thrçc triu tp và t chirc theo dung quy djnh cUa pháp 1ut hin 
hành. Tuy nhiên, din bin cüa Dai hOi dã phát sinh rt nhieu vAn dê phOc ttp (chi tiêt 
cza diln bin dwrc ghi rO tai Biên ban s6 01/2021/BB-HJPC-DHDC'DTN ngày 
1 0/12/2021).  Ti phiên hop nay, DHDCD dã ban hành teng cOng  02 biên bàn và 01 
nghj quyet, ciii the (dInh kern): 

- Biên bàn se 06/2021/BB-HIPC-DHDCDTN ngày 10/12/202 1 

- Biên bàn s 01/2021/BB-HIPC-DHDCDTN ngày 10/12/2021 

- Nghj quyet s6 
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Theo do, Biên bàn s6 06 (DHDCD khong thirc hin biu quyt thông qua biên bàn 
nay) d dirçic cong bô thông tin. Bién bàn si 01 và Nghj quyt s6 01 chua duçc cong 
bô thông tin. 

Theo quy djnh, các ni dung cüa DHDCD phãi diiçic cong b thông tin theo ouy 
djnh tai  Thông tu so 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa Bô truing Bô Tài chInh quy 
djnh cong bó thông tin trên thj tru?Yng chüng khoán. Tuy nhiên, dn th?yi dim hin nay 
thI 2 (hai) vAn bàn là Biên bàn s 01 và Nghj quyt s6 01 cüa DHDCD thuing niên nAm 
2021 vn chua duçic cong bô theo dñng quy djnh. 

Theo các van bàn cüa T6ng Giám d& — Ngiii phi,i trách cong b6 thông tin cüa HIPC, 
nguyen nhãn cüa vic chua cong b thông tin là do ni dung cüa Biên bàn s 01 và Nghj 
quyêt sO 01 cO van d nhu sau: 

"... Vào th&i dk4n nay, viêc tz'r chci cong b thông tin dwc,c thwc hién do chzta xac 
minh dwcrc tinh dcy dü, chjnh xác cia nói dung dwac d nghj cong b thông tin, trong 
trwfrng hcxp n$i dung cOng bO thông tin chu-a duvv lam rO cO the gay nhcm lan, ánh hzthng 
den quyên, lcii Ich cza tat ca các cô dông cza Cong ty HJPC trong do cO CO dOng là doanh 
nghip 100% vn nhà nwóc. Vic cOng bó thông tin Se ducc thtc hin khi n5i dung d 
nghj cOng bO thông tin dwçic xác minh tInh day dz, chInh xác, cO j kiên cüa cc quan 
chuyên mOn có thâm quyn trong trwàng hçrp n5i dung có tInh chat phi-c tap, sit kién ánh 
hiding nghiêm tr9ng dn iqi jch hçxppháp cia nhà &u tit, cO thông tin lien quan dn cong 
ty ánh hiding ion den giá ching khoán và can phái xác nhdn thông tin do... "(chi tiêt tai 
Thu phán hôi dmnh kern). 

Dng thii, tai  Thông báo s6 03/2022/TB-HIPC-TGD ngày 28/01/2022 cüa Tang giám 
dc HIPC gui Can b, nhân viên HIPC, Tng giárn d6c HIPC dA thông báo ci th cho cac 
can bO,  nhân viên cüa Cong ty HIPC rung Biên bàn so 01 vã Nghj quyêt so 01 là do nhOm 
c dOng tu lap, khong cO giá tripháp lj va khOng cO hiiu lwc thi hành  (chi tiêt ti Thông 
báo so 03 dInh kern). 

Dn ngày 10/03/2022, C6 dOng Cong ty TNHH MTV Phát trin Cong nghip Tan 
Thun (IPC) dA có Don yêu ccu giái quyt vic dan sr v vic Yêu câu hzy bó nghj quylt 
cüa Dai h3i ding c dOng gui dn TOa an Nhân dan huyn Nhà Be, TP. Ho ChI Minh. 
Dn ngày 06/04/2022 thi TOa an Nhân dan huyn Nhà Be dA có Thông báo Thii l2 vic 
dan sr. 

Dn ngày 07/07/2022, Tôa an nhãn dan Huyn Nhà Be dA có Quy& djnh sci thAm giãi 
quyt vic dan sr s6 35/2022/QDST-KDTM v vic Yêu cu hüy bO Nghj quy& cüa Di 
hi d6ng c6 dOng (Ban kkm soát nhán dwov van ban nay vào ngày 02/08/2022 theo Cong 
b thông tin trên website cza HIPC). Theo dO, TOa an chAp thun yeu cu cüa Cong ty 
Tan Thuân v vic hüy bO Nghj quy& s6 01/2021/NQ-HIPC-DHDCDTN ngày 
11/12/2021. 

Lien quan vAn d nay, theo Diu 152 Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14: 

"Diu 152. Hiêu hrc cza nghj quyEt Dai h3i dcng cd dOng 

1. Nghj quyt Dai hôi dng ci dOng có hiéu lwc k ti'i ngày dirç,c thông qua hoác lit 
th&i diem cO hiu iwc ghi tai nghi quyét do. 

2. Nghj quyt Dai hôi dng c dOng dwo'c thông qua bang 100% tdng s cd phcn CO 

quyn biAu quyé't là hcip pháp và cO hiu ltc ngay cá khi trInh lit, thz tuc triéu tap hQp Va 
thông qua nghj quyt do viph(lm quy djnh cza Lut nay và Diu l cOng ty. 

3. Trztông hc.rp CO c dOng, nhóm c dOngyêu ccu TOa an hoc TrQng tài hy bO nghj 
quyt DQi hói dng cO dOng theo quy dinh tai Diêu 151 cüa Luát nay, nghj quyêt do van 
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có hiu 4c thi hành cho dIn khi quylt djnh hiy bó nghj quyê't dO cza TOa an, TrQng tài 
cO hiu 4c, tth trzr&ng hqp áp dung bin pháp khdn cáp tam th&i theo quyêt a'jnh cia cc' 
quan cO thdm quyn..." 

Do do, vài phán quyt cüa TOa an nhân dan Huyn Nhã Be ti Quyt djnh s 35 nêu 
tren, DHDCD thixmg nien näm 2021 dA k& thüc vào 12h ngày 10/12/2021 vâ không cO 
thay d6i v nhân sr HDQT. Nht.r vty, HDQT cüa HIPC vn gôm các thành vien sau: 

Ba H Thj Hng Hanh  — Chü tjch 

Ba Pham Thj Vi& 

Ba Nguyn Thj BInh 

Ong Hu'nh Bâo FXrc 

- Ong Vu DInh Thi 

Ong Nguyn Van Thjnh 

Ong Mai Dang Khôi 

2.2 Hoat dng cüa Ban diêu hành: 

Tmnh dn thii dim hin nay, Ban diu hành cO 04 thành viên, gm Tng giám dc 
và 03 PhO Tng giám dc. 

Ban diu hành d clii do các cong vic báo cáo, tY trInh xin kin cüng nhi.r cp 
nht tInh hInh hot dng kinh doanh trong k' cho các thành viên HDQT, BKS. Ngoài 
ra, Ban diu hành dâ trmnh bay các van âê trQng yeu cOn ton tai,  cüng nhu dê xuât giãi 
pháp xtr 1 d HDQT cO co s& xem xét, tháo 1un và thông qua chü tnrong thc hin. 
Ben canh  do, BKS nêu ra mOt  S6 ni dung Ian lien quan dn hoat dng cüa HIPC, ánh 
htning den vic giao djch trên thj tnthng. 

a) Cong bEi thông tin: 

> Lki vái Báo cáo tài chInh kilm toán nám 2019 và nàm 2020.  

NOi dung nay BKS dä nêu t?i  Báo cáo Ban kim soát tai  DHDCD thuang niên näm 
2021 (chua duoc DHDCD xem xét thông qua). Dn nay, HIPC vn chua nhân duçrc 
thông báo cUa Sâ Giao djch Ching khoán Ha NOi  v vic dua cô phiu HPI ra khOi 
din b han  ch giao djch. 

> Dcii vói Báo cáo tài chInh kilm toán näm 2021:  

Ti DHDCD thuxông niên näm 2021, nOi  dung Ch9n don vj kim toán Báo cáo tài 
chInh näm 2021 chua dtrqc thông qua. Dn ngày 10/03/2022, T6ng giám d6c dä cO 
t trInh s6 04/2022/TTr-HIPC-TGD trinh HDQT HIPC v vic lAy ' kin c6 dông 
bng van bàn d lua chn don vj kim toán Báo cáo tài chinh soát xét 2021 và Báo 
cáo tài chInh näm 2021. Tuy nhiên, dn nay, HDQT vn chua giái quy& ni dung 
nay. Do dO, HIPC vn chira th?c hin chQn don vj kim toán dé kiêm toán các báo 
cáo tài chInh nãm 2021 theo dung quy djnh cüa pliáp lut hin hành. 

b) GM! trInh j kiln cüa Uy ban ching khoán Nhà n,thc 
Uy ban chüng klioán Nhà nuàc dâ cO van bàn s6 46/UBCK-GSDC ngày 05/01/2022 

(van ban 46) v vic BCTC kim toán và trinh tJr, thu tiic hQp DHDCD thuang niên näm 
2021. Theo do, UBCKNN dã dê nghj HIPC thirc hin giãi trinh bang van bàn d6i vâi 
các nOi  dung ('chi tilt ti van ban dInh kern): 

- Vic tr ch6i khOng dua vào chuong trinh hQp DHDCD các kin nghj cüa c6 dông 
lan dam bâo tuân thu quy djnh tai  khoân 2 Diu 142 Lut doanh nghip 2020. 



- Cãc phãn ánh lien quan dn vic sü dung s 1iu i.ràc tInh d xác djnh giá v6n d6i 
vOi din tIch khu cong nghip cho thuê va vic ghi nhn doanh thu trng nãm. só 
lieu uàc tInh có sai 1ch trQng yu so vài nghia vi phãi trã d6i vài Ngan sách nha 
nixàc dn den vic phãi diéu chinh giá v6n dA cung cap; Vic HIPC chua th?c hin 
np iin si'r dung dt dang khai thác và chim ding dt lam khu cong nghip có din 
tich dt lan tr nhiu näm nay vài l do chua có thông báo v tin sCr ding dat. 

BCTC cüa HIPC cho näm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2019 chira duçic các c6 
dông cüa HIPC phê duyt tui DHDCD thir?mg nién ngày 3 0/6/2020. 

Theo do, Tong giám dôc HIPC dä co van ban s6 23/2022/C V-HIPC ngày 14/01/2022 
v vic phãn hi van bàn s6 46/UBCK-GSDC ngày 05/01/2022 cüa UBCKNN. Tuy 
nhien, ni dung van bàn so 23 nay chua dáp irng yeu cAu cüa UBCKNN. Do dO, 
UBCKNN tip tIic cO van bàn so 564/UBCK-GSDC ngày 27/01/2022 (van bàn 564) v 
vic BCTC kim toán và trInh tir, thu tic hop DHDCD thtr?mg niên nAm 2021. Theo dO, 
UBCKNN dã nêu ra HIPC chua giâi trmnh dÀy d các nOi  dung nêu tai  van bàn 46 và d 
nghj HIPC nghiêm tüc thrc hin giãi trmnh (chi ti& tai  vAn bàn dInh kern): 

- Chua giâi trinh vic tr chM không dua vao chuong trInh hp DHDCD các kin nghj 
cüa c6 dông Win dam bão tuân thu quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 142 Lut doanh nghip 
2020. 

L do các BCTC cüa HIPC cho nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2019 và 
31/12/2020 chua duçic các c dông cüa Cong ty phé duyt ti DHDCD thu&ng niên 
nAm 2020 và nAm 2021. 

Dn th?ri dim thirc hin Thông báo nay, theo nhung thông tin Ban kim soát nAm 
ducic, HIPC vn chua thc hin phüc dáp vAn bàn 564 (han là truâc ngày 12/02/2022). 

2.3 Dánh giá sij phi hop hoit dng gifra BKS vói HDQT và Ban diu hành: 

M6i quan h trong vic ph6i hqp hoit dng giüa BKS vài HDQT và Ban diu 
hành là phU hçip vOi các quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diêu 1 và Quy chê Quàn 
trj nOi bO cüa Cong ty. Hot dng cüa BKS luôn nhn duçic sij phôi hp tIch cJrc tü 
HDQT, Ban diu hành và các phong ban Cong ty, tto diêu kin cho BKS tiêp cn 
thông tin, duçcc cung cAp s lieu hoat dng cUa Cong ty môt each day dü và nhanh 
chong, giUp BKS hoàn thành nhirn vt. 

3. Tmnh hlnh thirc hin Nghj quyt DHEDCD và Nghj quyêt HDQT nám 2021: 

> Tlnh hlnh thrc hin Nghj quylt cüa DHDCD tlnthng niên nám 2021: 

CAn cir theo phán quy& cüa TOa an nhân dan Huyn Nba Be tai  Quyt djnh s 
35/2022/QDST-KDTM, DHDCD thuing niên nAm 2021 dA k& thüc vào 12h ngày 
10/12/2021 các vAn d duçvc trInh ra Dai hOi khong duçic thông qua. 

Các nôi dung chwa dircic thông qua:  

Báo cáo tài chInh kim toán nArn 2019, nAm 2020; 

Báo cáo tin dO sr diving vn c phÀn thu duçic tir dqt phát hành them c6 phiu 
nAm 2019, nAm 2020; 

Báo cáo cüa HOi  dng quán trj nArn 2019, nAm 2020; 

Báo cáo cüa T6ng giám dc nAm 2019, nAm 2020; 

Báo cáo cüa Ban kim soát nArn 2019, nAm 2020; 

Phuong an phán ph& lçii thun nAm 2019, nAm 2020; 

K hoach hoat dOng  kinh doanh nAm 2020, nAm 2021; 
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- Báo cáo chi trã thu lao / luong HDQT, BKS näm 2020 và két hoach chi trã thU 
lao / krong HDQT, BKS näm 2021; 

- Chon don vj kim toán Báo cáo tài chInh näm 2021. 

> Nghj quylt cüa H3i tting quàn trj: 

Trong nãm 2021, HDQT dA t chirc 4 phiên hQp tp trung va các lAn lAy ' kin 
HDQT bAng van ban vOi 14 nghj quyêt dã duçic ban hành. Các cuOc h9p cUa HDQT 
dixçic triu tp và t chirc dUng theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip, Diu l t chirc 
va hoat dng cUng nhu Quy ch quán trj ni bO cUa Cong ty. 

4. Báo cáo tài chink dA kim toán näm 2021: 

Cong ty chua thirc hin chQn don vj kim toán d thirc hin kim toán các báo cáo tài 
chmnh nAm 2021. 

5. Tlnh hlnh hot dng kinh doanh nãm 2021: 

Hoat dng kinh doanh cUa Cong ty th?c hin trong nam 2021 dit kt qua nhu sau: 

> TJn.i doank thu:  204.946 triu dng, dat  66% so vi k hoach và dat  36% so vi 
thuc hiên nAm 2020 

> TJn Ciii phi':  170.756 triu dng, dat  58% so v1i k hoach nám và dat  51% so vài 
thirc hin näm 2020. 

> Lo'i nhuân trwó'c thaI:  34.190 triu ding, v.rçYt 2 lAn so vâi k hoach nAm và dat 
15% so vth thrc hin näm 2020 

Lw,, j:  tai th&i dilm thrc hin báo cáo nay, BCTC kilm toán nãm 2020 và KI hogch 
kinh doanh nãm 2021 dêu chwa dwctc DHDCD thông qua. S lieu sil ding là tfr Báo 
cáo tài chInh nám 2021 chua du'çtc kilm toán. 

5.1 Vdoanhthu: 

STT Chi taeu 
TI! 

2020 
KH 

2021 
TH 

2021 
TH2021/ 
KH 2021 

TH2021/ 
TH 2020 

1.1 

Tong Doanh thu 572.444 310.934 204.946 66% 36% 

Doanh thu ihuân ti ban hang và CUfl 484.846 279.709 158.412 57% 33% 
capdich - - - 

DT cho thuê lai dt 428.427 204.928 96.259 47% 22% 

-Giaido?n 1 135.860 11.804 1.839 16% 1% 

-Giaidon2 292.567 193.124 94.419 49% 32% 

DT hçat dOng djch vti khác 65.423 74.781 62.154 83% 95% 
-DI Cungcp nuàc sach  và lAp dt 

dong ho nrov 
40.570 47.622 38.349 81% 95% 

-DTXCrInuOcthái 20.166 22.131 19.441 88% 96% 

- DTNhà hxu trñ cong nhân 4.329 4.542 4.364 96% 101% 

- DT dch vi cung üng ngu6n nhân 1irc - 159 - 

- DT djch vu thu gom rác - 326 - 

-DTKhác 358 - - 

• Các khoán giâm fri..' doanh thu - 9.005 - - 

1.2 Doanh thu hoat dng tài chInh 84.137 27.363 43.608 159% 

-LaitingUingânhãng 61.318 21.605 35.512 164% 58% 

- Läi chain thanh toán 20.965 5.758 6.242 108% 30% 



STT Chi tieu 
TH 

2020 
Kil 

2021 
TH 

2021 
Til 2021/ 
KH 2021 

TH 2021/ 
TH 2020 

- Co t(rc duqc chia 1.853 - 1 .853 

76% 1.3 Thu nhâp khác 3.461 3.861 2.926 

Hoat dng cho thuê 1i dat: là hoat dng chInh cüa Cong ty, doanh thu dat  96.259 
triu dng, dat  47% k hoach näm và dat  mrc 22% so vài th%rc hin nàm truâc. 
Doanh thu hoat dng nay chim hcin 46,9% tng doanh thu. 

Do Cong ty dã tam  ngung kinh doanh tir näm 2019 theo nghj quyt cüa DHDCD 
thuO'ng niên näm 2019 nên ngun thu tir hoat dng nay vn hoàn toàn cila các hçp 
dng tr nãm 2018 trà v truàc và 2 hçp dng nàm 2019 (là ca Cong ty TNHH 
Schindler Vit Nam và COng ty TNHH NhOm hcip kim Tan Quang - vic kj các hctp 
dng cho thuê lgi ddt nay theo các cam kit vái khách hang trwác khi tlm ngwng 
kinh doanh trong nám 2019). 

TInh dn cu6i nãm 2021, tInh hinh cho thuê dt cüa Cong ty nhu sau: 

D an 
Tong din tIch 

dt thirong phâm (ha) 
Lüy k dn närn 

2021 (ha) 
T 1 lap dy 

lüy ké dn 2021 

KCN Hip Phuâc GD1 232,09 223,6 96,34% 

KCNHipPhuâcGD2 358,39 133,58 37,27% 

• Doanh thu cho thuê dát Giai doan 1:  thrc hin 1.839 triu dng, dat  16% k 
hoach näm và dat  1% so vâi mIc thijc hin 2020. 

+ Trong nAm 2021, Cong ty không cho thuê them dAt và lily k dn cui nàm 
2021, t l lAp dy tai  Giai doan 1 dat  96,34%. 

+ Doanh thu cho thuê dAt chi dat  1% so vài nãm 2020 do trong nAm 2020 dã ghi 
nhân tr các hçip &ng Ian dü diu kiên hach  toán 100% giá trl hçTp dng, cu th: 
Cong ty CP Cãng Tan Cãng Hip Phuàc, Cong ty TNHH Vi Dan. 

+ Doanh thu tr các hqp dng khác chi ghi nhn i mirc tirong duong nàm 2020 
va rAt thAp so vâi k hoach näm nhir Cong ty Hung Hung Long Phuâc và COng 
ty TNHH In và San xuAt Bao bI Dirc M chi dat  duçic hrn 3% nên kt qua th%rc 
hiên näm 2021 chi dat  ducic 16% k hoach näm. 

Lwu i5,  tai các Báo cáo trinh DHDCD näm 2019 và näm 2020, BKS dä nêu vAn 
d v vic Cong ty CP HUng Vucing vn chira thanh toán khoãn lAi phat do chm 
thanh toán, uâc tInh khoãng 91,96 t5r dng (tin thuê dAt dã thanh toán dU). Dn 
th?ii dim thrc hin báo cáo nay, HIPC và Cong ty CP HUng Vtrnng vn dang 
qua trInh thucing thão d thu hM khoãn nçi nay 

• Doanh thu cho thuê dot Giai doan 2:  thirc hin 94.419 triu dng, hoàn thành 
49% k hoach näm vâ dat  32% thrc hin näm 2020. 

+ Trong näm 2021, Cong ty khOng cho thuë them dAt Va lüy k dn cuoi narn 
202 1, t lê lAp dAy tai  Giai doan 2 dat  37,27%. 

+ Doanh thu cho thuê dAt chi dat  32% so vâi näm 2020 do trong nàm 2020 dA 
ghi nhn nhiu các hçip &ng ian dU diu kin hach  toán 100% giá trj hçp dng. 
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+ NhiM hçp dng ghi nhn doanh thu theo dung k hoach näm, trong do cO mOt 
s6 hcp dng có mic ghi nhn giá trj cao do dü diu kin hach  toán 100% giá trj 
hqp dng nhu Cty Nam Thai Scm, Cty TNHH TM&DV NU Vit. 

Ben canh  do cflng Co mt s hcp dng cO müc ghi nhân doanh thu khá thAp so 
vài k hoach cAn liru nhu CTCP SX CN và TM VIt Vit (103 triu dng / 3,9 
t dng), CT TNHH TM&XNK NhAt Lam (157 triu dng I 5,9 t dng), CTCP 
Vt 1iu xanh Dai  DUng (804 triu dng / 30,5 t' dng), Cty NYK Line (4,1 t 
dng / 40,6 tj dng), Cty TNHH SX Hip Phuâc Thành (640 triu dng / 23,7 
t' ding) 

- Hoot dng các djch vu khác: thirc hin 62.154 triu dông, dtt 83% k hoach nãm 
và dat  95% so vOl thrc hin nãm 2020, chim 30,3% tng doanh thu và vn chU 
yu dn t1r hoat dng cung cAp nuOc sach  — lAp dt dng h nirOc, xü 1 nuOc thai và 
cho thuê nhà imi trü cong nhân, cii th: 

• Doanh thu cung cAp ni.rOc sach  và lAp dat dng h nuOc: th?c hin 38.349 triu 
dng, dat  81% k hoach nàm và dat  95% mirc thirc hiên näm 2020. 

• Doanh thu xCr 1 ni.rOc thai: thirc hin 19.44 1 triu dng, dat  88% k hoach näm 
và dat  96% müc thrc hin nAm 2020. 

• Doanh thu cho thuê nhà liru tri cong nhân: thrc hin 4.364 triu dng, dat  96% 
k hoach näm và dat  101% mrc thrc hin nãm 2020. 

- Doanh thu hot dng tài chInh: dat  43 .608 triu dng, vi.rçlt 59% sovOi k hoach 
näm và dat  52% müc thi,rc hin nm 2020, chim 2 1,2% tng doanh thu. Trong do: 

• Lâi tin güi ngân hang: dat  35.512 triu dng, dat  64% so vOi k hoach näm và 

dat 58% mIic thrc hin näm 2020. Cong ty hin vn dang duy trI khoãn tin gui 
khá iOn, khoãng 662,3 8 t dng (Các khoán tin gui kS' han và bão länh thirc 
hin hqp dng tir 01 näm trO xu6ng). Ngoài vic dáp üng nhu cAu vn kru dng, 
khoán tin gii con dung d bào dam khoàn vay tai  HFIC. 

• Läi chm thanh toán: dat  6.242 triu dng, vuçrt 8% so vài k hoach näm, và dt 
30% so vOi näm tnrOc, là tir các khach hang thrc hin thanh toán tin thuê dAt 
theo tin d drçic quy d:nh  trong hçip dng cho thuê lai  dAt và chju lâi chm 
thanh toán. 

• C tue duqc chia dat  1.853 triu dng, là c6 tirc näm 2020 cña Cong ty CP Long 
Hu (theo Nghj quyt s6 012/2021/NQ-LHC-HDQTngày 09/8/2021 ca HDQT 
Côngty CPLongHáu). 

5.2 V chi phi 

STT Chttieu 
TH 

2020 
KH 

2021 
TH 

2021 
TH 2021/ 
KH2021 

TH 202 1/ 
TH2020 

2 

2.1 

Tong Chi phi 

Giá 'n 

337.756 294.578 170.756 58% 51% 

302.4 73 249.094 136.134 55% 45% 

- Giá vn cho thuê lal dt 256.323 190.464 92.699 49% 36% 

+Giajdoanj 71.259 5.601 
578 

10% 1% 

+01a1doan2 341.391 184.863 92.121 50% 27% 

Diu chinh giá vn - 156.327 - - 



STT Chitieu 
TB 

2020 
KB 

2021 
TH 

2021 
TH2021/ 
KH2021 

TB 2021/ 
T112020 

-Cung cAp trcc sach Va lap dat  dong 
ho ntrac 32.225 39.667 33.155 84% 103% 

68% - XCr ly nuàc thai 10.306 13.328 6.966 52% 

- Nhà Iuu trü cong nhân 3.618 5.506 3.3 13 60% 92% 

2.2 

2.3 

2.4 

- Dich vi cung 1mg ngun nhân 1rc - 129 - 

(hi phi bdn hang 4.703 5.741 4.3 70 76% 93% 

Chi phi quán lj doanli ngIiip 33.859 

- 4.179 

- 2 629 

39.0(11 

- 

- 

29.605 

- 

- 

- 

647 

76% 87% 

chi phi Eài chinh, trong do: 

- Trich 1p dtr phông dAu tu tài chInh 
(Cty Vie-Pan) 
- Trich lap du phOnu ttr tài chInh 
(Cty Long Hâu) 

- 1 549 - 

742 2.5 Chi phi khác 900 87% 72% 

V giá van: 

Giá von cho thuê dat: thirc hin 92.699 trisu dOn, dat m(rc 49% k hoach näm 
và 36% so vâi thuc hin näm 2020. 

Nãm 2021, Cong ty tip tiic không thrc hin kinh doanh nên giá von ghi nhn a 

müc khá thp so vài nAm 2020. 

> Giá vn cho thuê dat Giai doan I:  thisc hin 578 triu dng, dtt mrc 10% so 
vâi k hoach và 1% so vài thirc hin cling k' nàm tnrâc. Vic ghi nhn giá 
ttx1ng ng vâi doanh thu cüa Giai doan 1. 

> Giá vn cho thuê dcft Giai doan 2:  thirc hin 92.121 triu dng, dat  müc 50% 
k hoch näm và dat  27% mirc thirc hin nAm 2020. Vic hach  toán giá vn 
duac thuc hin twlng lrng theo t)' l phân b doanh thu. 

Diu chinh giá van:  nAm 2021 không ghi nhn vic dièu chinh giá von. 

Giá v6n các dlch  v,i khãc: 

> Cung cá'p nwóc sach và 1p dng h njthc:  thrc hin 33.155 triu &ng twlng 
ducing 84% k hoach näm, và tang 3% so vài näm trtrâc. 

> Xü 1j nwóc thai:  thrc hin 6.966 triu dng, bng 52% k hoach và dat  68% so 
vài thjc hin näm tn.râc. Các chi phi lien quan duqc kim soát t6t. Näm 2021 
không ghi nhân chi phi Cãi tao  Module 1 do dã phân b6 dü trong näm 2020. 

> Cho thué nhà hru trá cong nhán:  thrc hin 3.3 13 triu dng, bang 60% k 
hoach, và dat  92% so vâi näm truâc. Các chi phi lien quan di.rçc kim soát 
t&. 

ye chiph(bdn hang và chi phI qua,, Ij5 doanh nLJhip:  mirc thuc hiên ian hat là 75% 
và 76% so vài k hoach näm, bang 93% và 87% so vài thirc hin cüng ks'. 

NhIn chung, do näm nay hoat dng kinh doanh cho thue dAt vn tip tVc tam dmg, nën 
ph.n tan các chi phi du giãm, dc bit là các chi phi gn lin vth hoat dng kinh 
doanh. Tuy nhiên, mt s khoãn djnh phi (tin hrcrng, nhiên 1iu, hành chánh, ...) vn 
phãi chi day dü, dam bão cho hoat dng thu?mg ks'. 

/ZL- /_-_ (r 
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5.3 ye Kêt qua kinh doanh: 

STT Chi lieu TH 2020 K!! 2021 TH 202! 1H2021/ 
KH2021 

TH2021/ 
TH2020 

I 

2 

3 

Tong doanh thu 572.444 310.934 204.946 66% 36% 

TOng chi phI 337.756 294.578 170.756 58% 51% 

Lcinhuântruàcthu 234.688 16.355 34.190 209% 15% 

Vâi vic tip tic ttm ngung kinh doanh và không diu chhih b sung giá v6n cho 
thuê li dt trong näm 2021, Cong ty ghi nhn müc lçii nhun trllâc thud là 34,19 
t dng, vuqt horn 2 ln so vâi k hoch näm và dat 15% so vài näm 2020. Tuy 
mang li igi nhun nhung luu là cor cu 1çi nhun khong dn tr hoat dOng  chInh 
là cho thuê 1i dt (chi có các hqp a'dng & Gial dozn 1 con mang igi lçri nhuan) ma 
dn tr các hot dng djch vii, hot dng tài chinh, ti.rorng t1r nhi.r näm 2020. 

Hin nay, Cong ty dang tIch crc lam vic vâi UBND Thành ph d hoàn thin h 
sor pháp 1 có lien quan, tip tiic thu hut du tu tai  KCN Hip Phi.râc Giai don 2. 

5.4 ye tinh hInh tài chInh: 

STT Chi tiêu Näm 2021 Nàm 2020 

1 Co cãu tài san 

Tài san ngn hn / Tong tai san 35,86% 41,18% 

2 

Tài san dài han / T6ng tài san 64,14% 58,82% 

Corcungunvn 

Nçi phãi trã / Tng ngun vn 89,60% 91,52% 

V6n chü sâ hthi / T6ng ngun von 10,40% 8,38% 

3 Khã näng thanh toán 

Khá nang thanh toán hin hành 0,43 0,51 

Kha näng thanh toán nhanh 0,43 0,40 

4 Khã nang sinh Iôi 

T' suit lçii nhun sau thu I Doanh thu thu&n 21,5% 48,4% 

T sut loi nhuân sau thu I TOng Tài san BQ (ROA) 1,3% 7,5% 

T' suit loi nhuân sau thu I VOn chU sâ httu BQ (ROE) 13,8% 208% 

5 Don by tài chinh 

TOng tài san! VOn chU sO htru 9,6 11,9 

No vay/ Von chñ sO hUu 0,16 1,2 

V Tài san nvJn han:  tài san ngn hn ciia Cong ty näm 2021 v6i giá trj là 909,8 
t' dOng giãm 18% so vOi näm 2020, chü yu là các khoãn tin gui Ngãn hang chim 
72,9%, cOn li là các khoàn phái thu ngn han. Trong do cO mOt  sO khoàn luu nhu 
sau: 

• Tin mat và ddu tw tài chInh ngn hgn (phn iOn là khoán tin gtri k' hn tir 01 
nãm trO xuOng) chim t trong cao trong co cu tài san ngn hn cUa Cong ty, 
vOi giá trj 671 t' dOng, giãm 193,4 t dOng so vâi näm 2020. Ngoai vic dáp 



üng nhu cãu von luu dng, khoán tin gui cOn dUng d bão darn khoán vay tii 
HFIC. 

Trá trzthc cho ngw&i ban ngn hQn: chU yu là khoàn chênh lch con li chua &rçic 
Cong ty Tan Thun xuAt hóa &m vâi giá trj là 10,5 t dng, lien quan dn vic hoàn 
trã (b sung) chi phi du ti.r dij an KCN Hip Phi.róc — Giai don 1, Giai don 2 và 
dir an no vet lung Soài Rp (chit-a bao gm chi phi sz- dung van). 

VAn d nay d kéo dài tir näm 2019 dn nay nhtrng vn chua ducic giãi quyt. Cijc 
thus TP.HCM d cO cong van s 8396/CT-TTHT ngày 20/7/2020 v vic 1p  hOa 
den, neu rO Cong ty Tan Thun phài CO trách thim 1p hóa dn GTGT trên tang 
giá trj hoàn trà d HIPC lam can c hch toán chi phi duqc trr khi xác djnh thu 
nhp chju thu TNDN. HIPC dä có van bàn gui Cong ty Tan Thun d nghj giãi 
quyt nhung chua di.rçvc phãn hi. 

Phái thu ngan hgn khác: v6i giá trj là 75,2 t dông ghi nhn müc giám 14% so 
vâi näm 2020, nguyen nhân chU yu là do ngân sách Nhà rnràc hoàn trâ mt 
phn chi phi cAu Muing Lón 1 — Giai dotn 2, cAu Rch Rp 1- Giai doan 2, và 
giãm mtnh khoãn trIch truâc läî tin gui. 

Vt Tài san dài ban:  giá trj là 1 .627.5 t dng, khong CO nhiu bin dng chi tang 
2% so vâi näm 2020. Chü yu là do miTre tang cUa tài san dr dang dài hn trong 
nãm 2021 là 123,2 t5' dng, trong khi miTrc giãm eUa bAt dng san dAu ti.r trong nam 
2021 là 88,7 t dng so vài näm 2020. 

V no phdi Ird:  vâi giá trj là 2.273,5 t) dng, giám 8,3% so vâi näm 2020. Nguyen 
nhân thU yu là do trong k' Cong ty cia thanh toán các khoân nç vay ngn hn và 
dài hin vài tng giá trj gAn 220 t dng. Ci eAu nçi phài trã cUa COng ty ghi n14n 
mOt s khoân bin dng nhu sau: 

• Ncr ngcn han:  dat  miTre 2.091,9 t' dng, chim t) trQng lan 92% trong tang nq 
phài trà, ghi nhtn giâm 3,5% (tirnng throng 77,9 t dng) so vài näm 2020 chü 
yu là do: 

> Doanh thu chit-a thtc hin ngn hgn là 130,8 t dng, giãm 25,9% tucmg 
duong giám 45,7 t dng so vài näm 2020. Day là các khoãn tin cho thuê 
dAt và ht t&ng khu cong nghip chua ghi nhn vào doanh thu, ch? phân b 
theo hqp dOng. 

> Vay ngn hrn là 4 t' dng, giãm 96,1% tlrcrng ducmg giãm 100,6 t dng 
so vài näm 2020, chU yu do Cong ty trà no vay. 

• No dài han:  dat  miTre '18 1,5 t dng, chim ttrQng 8% trong t.!ing no phãi ira, 
giàm 41,7% tucrng throng giãm 130,2 t dng so vài nAm 2020, nguyen nhân 
chU yu là: 

> Doanh thu chit-a thtc hin dài hqn là 22,5 t dng, giâm 7,8 t dng tuong 
duong giãm 25,7% so vai näm 2020. 

> Vay dài hçin là 38,8 t ctng, giâm 75,6% tucrng throng giàm 120,2 t dông 
so vai nãm 2020. 

V vn chñ so hü'u:  ghi nh.n giã trj là 263,7 t' dng tang 14,8% tuong throng tang 
34 t dng so vâi näm 2020. Muc tang thU yu là do Cong ty ghi nhn lqi nhun 
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tang them trong näm 2021 là 34 t' dng. Tuy nhién, khoân miic lqi nhun sau thud 
chua phân phi lüy k dn 3 1/12/2021 vn cOn am là 477,4 t dng. 

Nhu 4y, hin nay tInh hinh tài chinh cüa Cong ty vn chixa có cái thin clang k 
thông qua các chi S6 tài chInh nêu trên so vâi nãm 2020, hiu qua kinh doanh clang có 
dAu hiu suy giám và mAt can d6i tài chinh trong cci cAu phân b6 ngu6n v6n va sà diing 
v6n së ãnh hirâng nhAt djnh dn khã näng thanh toán ngAn htn trong tucrng lai. Ben 
ctnh do, nOi  tti hot dOng vn cOn nhiu bAt 6n v pháp 1 dAt dai, t6n tai  nhiu rUi ro 
khi Cong ty clang tam  ngung kinh doanh cho thuê dAt tü 2009 dn nay së ãnh hring 
nhAt djnh dn dOng tin hot dng va nghia vit tài chinh tim An trong tuclng lai. Ngu6n 
v6n hin nay chü yu là nq phái trã ngAn han  chim dn 82,4%, v6n chü s htru chim 
t$' tr9ng khá thAp trong cAu true v6n cüa Cong ty do clang cOn 1 luy k, can a6i ngu6n 
v6n va tài san chua hqp 1 do Cong ty clang dung phAn lan ngu6n v6n ngAn han  d tài 
trçv cho tài san dài han. 

Hin nay, HIPC d duçc UBND TP. H6 ChI Minh chAp thun phuong an diu chinh 
hInh thüc thuê dAt trã tiM mt lAn sang hInh thirc thuê dAt trã tiM hang nãm va HIPC 
tip tiic ph6i hçp lam vic vâi các co quan chcrc nang d CO don giá thuê dAt và hoàn 
thin các h6 so pháp 12 cO lien quan. Tuy nhiên, theo dánh giá cüa BKS, trong thii 
gian tâi, ngu6n thu chinh t1r hoat dng cho thuê 1a  dAt nhiM khã nãng vn bj sit giãm 
manh do vn tam  ngrng kinh doanh (thii gian hoàn thin pháp 1, dc bit là xác djnh 
t6ng mrc dAu tu và giá Win kinh doanh, dir kiM së kéo dài), ngu6n thu tü các hqp d6ng 
CU truàc day clang thu hçp, các máng djch vi khác vn 6n djnh nhung chua cO sij dOt 
bin. Trong khi dO, các khoân chi thtthng xuyên và chi phi phâi trâ lien quan dn tiM 
thuê dAt phái np nhà nu6c, chi phi dM bü giãi tOa, chi cho dAu tu ha tAng xây drng 
co ban sê phát sinh ngày càng tang do giá dAt dir kiM tang cao trong qua trInh do thj 
hOa, giá cã dAu vào nguyen 4t lieu tang... së ãnh hi.rang rAt lan dn dOng tiM, khã 
nãng thanh toán cUa Cong ty, d6ng th?ii lam tang giá v6n cho thuê dAt t?i  KCN ãnh 
huang dn hiu qua hoat dOng kinh doanh cila Cong ty trong thyi gian dn. 

6. Dänh giá tlnh hlnh dAu tir xãy dirng: 

- flnh hInh thiec hi?n du tuxây drng: 
> Ha tang 1c9 thuât KCN Hiêp Phzthc Giai doan 2: 

• Dw&ng giao thông và h thng thoát nzthc mira: 

o Hoàn thin ha tAng giao thông phân khu cOng nghip h trq 1 (dumg s6 19, 19A, 
20, 22 và 22A): Hoàn thành cong trInh dua vào scr ding. 

o Duông N3 (dithng s6 22 doan ngoài KCN h trçi): Hoàn thành cOng trinh dua vào 
sCr dirng. 

o Du?mg s6 14A (DuOrng trong IO D6): Hoàn thành cOng trInh dua vào sir ding. 

• He tMng ca'p nzthc: 
o Hoàn thin h thMg tr%i cüu hôa PCCC thuOc  KCN h trq 1, dithng s6 1, durng s6 

11 (n6i dài) và duing s6 24 theo h6 so thAm duyt PCCC dà duçc phé duyt: Hoàn 
thành cong trInh dua vào scr di1ing. 

Cong trinh th dung vn ngân sách:  
• CAu Rach  Rôp 1 (giai doan 2): bàn tAt kim toán dOe lap. Np h6 so cho sa Tài chinh 

kim tra phe duyt quy& toán. 
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• CAu Mrong Lan 1 (giai don 2): Hoàn tAt kim toãn dc ltp. Np ho so cho Sâ Tâi 
chinh kim tra phê duyt quy& toán. 

- KIt qua thyc h&n  dâu tu'xây drng trong nám 2021: 
/ Tng giá trj thirc hin dAu tu xay dijng trong näm 2021 là 93.268,5 triu dng, dtt 

99,6% k hoch dr kin cüa näm 2021 ("kl ho(zch chwa dw(Yc DHDCF) thông qua). 
v' Kt qua th%rc hin: 

Dvt: friu dông 

Stt Hng rnic cong vic 
KH2021 

(chtra thrçc 
thông qua) 

TH2021 

TH THIKH 

A Ha tng k$ thut KCN Hip Phuoc giai don 2 93.62 1,5 93.268,5 99,6% 

1 Dtrng giao thông và h thong thoát nuOc mua 91.5 12,5 91.5 12,5 100,0% 

3 H th6ng thu gom và xü l ntràc thai 353,0 0,0 0,0% 

4 H th6ng duing ng cAp rnrâc 1.756,0 1.756,0 100,0% 

B 

1 

Cong trinh si dung vn ngân sách 

Cu Rach Rp 1 (Giai don 2) 

2 CAu Muong Lan I (Giai don 2) 

Tong cong 93.621,5 93.268,5 99,6% 

- Ddnh giá cong tdc thy'c hin a'u 1w: 

K hoach hoit dng kinh doanh nàm 2021 chua duqc DHDCD thông qua nên chi dánh 
giá trên k hotch di,r kin chua duçc thông qua. 

> Htng mvc  "He thing thu gom va xCr 1 rnràc thai" chua th trin khai buàc chuAn bj Uâu 
tu do phâi trInh Di hi dng c dông thông qua chü trumg diu chinh tang müc dAu 
tu và danh mic các dir an thành phn xây drng co bàn. 

) Vic quãn 1 dir an, quãn l chAt luqng cong trInh thrc hin theo cac quy djnh pháp 
1ut hin hành. 

7. Kin nghj: 

- HDQT và Ban diu hành chi dao,  thüc dAy qua trmnh lam vic vài Co quan nhà mrOc có 
thAm quyn d sam xác djnh tin thuê dAt phãi np cüa dir an KCN Hip Phuàc GD! 
(phn din tIch dAt con li) và d? an KCN Hip Phuàc GD2. Trên Co s& dO, HDQT và 
Ban diu hành cn tp trung xay drng và CO k hotch trInh DHDCD phê duyt phu(mg 
an diu chinh tng mirc du ttx dir an KCN Hip Phiróc GD2. 

Ban diu hành chü trQng cong tác tài chmnh, trong dO liru vic can d6i dOng tin, dam 
bão hiu qua sU d1ing v6n; cong tác dir báo thj truOrng nhm phân tIch, dánh giá kjp thii, 
chinh xác tnxac khi xây di,rng phuong an kinh doanh, chInh sách bàn hang, thu hUt dAu tu; 
k hoach du ti xay drng phU hcp vâi k hoach kinh doanh; km kim soát chat ch và 
thrc hin các bin pháp ti& kim chi phi, 1p k hoach hoat dng thin  trong, chi tit, ci 
th theo tirng näm. 

Ban diu hành cn liru ' don dc các b ph.n lien quan xir l các h so cOn tn dQng chua 
quyt toán thanh toán và hoàn Ung eác khoãn tam  Crng ni bO dang cOn tn dQng kéo dài. 
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Nguyn Qu6c Dung 
Thành viên 

H6 Nguyn Cong Khanh throng Minh Nh't 
Thàth viên Ngithi phii trách 

Ban diu hành chi dao  theo dOi, rà soát, dam bão thu dung tin d thu tin d6i vai cac 
khách hang thuê dAt, cüng thu các khoán cong nq tn d9ng, lAi pht chm thanh toán phát 
sinh lien quan theo quy djnh tai  hqp dng cho thuê dAt dä thrçic k k& và báo cáo, d xuAt 
bin pháp xir 1 trith HDQT xem xét, quy& djnh. 

Ban di&u hàth thrc hin rà soát, diu chinh 1ti các diu khoãn cüa hçip dng cho thuê dAt 
nhm kim soát, han  ch rüi ro phát sinh lien quan, dam báo phü hcip vài tInh hInh hoat 
dng kinh doanh trong giai doan hin nay. 

Ban diu hành tip tiic lien h, lam vic vài Ban bi thumg giái phong mt bang huyn 
Nhà Be, CáC co quan ban nganh cO lien quan dn Cong tác chuAn bj, trin khai thrc hin 
bi thuông giãi phóng mt bang t?i  khu 83 ha d? an KCN Hip Phuàc GD2. 

Ban diu hành chi dao  các phông ban lien quan tip tiic phi hp thrc hin quyt toán các 
khoán chi t?m  frng tin bM thu?ng vài Ban bi thirmg giãi phOng mt bang huyn Nhà 
Be; tp trung rà soát, hoàn thin co sâ pháp l cüa các h so thOa thutn chuyn nhuçrng 
dAt t?i  KCN Hip Phuc Giai doan 3, Khu Cäng Hip Phuâc và Khu Do thj Hip Phithc. 

Ban diu hành khAn trrnmg rà soát, hoàn thin h so quyt toán day dü các hang m1jc duy 
tu, sra chüa ha tAng, dam bão tuân thu tInh pháp l phê duyt và thanh toán theo quy djnh 
hin hành tránh vic tn dong kéo dài. 

Ban diu hành chi dao  theo dOi din bin giá giao djch c phAn LHG, xay dirng phucmg 
an an c phiu LHG dam báo hiu qua dAn ttr và trinh HDQT xem xét, quyt djnh di 
vOi khoãn dAu tu tai  LHG vào th?i dim thIch hcip do hin tai  HIPC chi s& hüu gAn 2% 
vn diu l LHG; ngoài ra, hin nay Cong ty dang trong giai doan chuAn bj ngun vn 
nhAm phic vi hoat dng kinh doanh chinh cüa Cong ty. 

Ban diu hành thrc hin báo cáo, phân tIch tmnh hInh hot dOng kinh doanh, tInh hinh tài 
chInh cüa COng ty TNHH Khu K5 ngh Vit — Nht trInh HDQT xem xét, dánh giá lai 
hiu qua cüa khoãn dAu tu t?i  don vj nay. 

Trên day là kin, dánh giá cüa Ban kim soát di vâi các mt hoat dung  cüa Cong 
ty C6 phAn Khu cOng nghip Hip Phuâc trong näm tài chinh 2021. KInh trinh Dai hOi 
d6ng C6 dông thumg nien 2022 xem xét thông qua. 

Báo cáo nay thay thi cho Báo cáo cia Ban kkm soát ngày 07/06/2022 dii dtctc Cong 
b thông tin. 

Trân trQng .1. 

Cãc thành viên Ban Kiêrn soát 
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