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Tên Công ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Giấy chứng nhận ĐKDN:

Website:            www.sonadezi-giangdien.vn 

Email:             szg@sonadezi-giangdien.vn

Fax:             (0251) 3833399

Điện thoại:            (0251) 3833388

Trụ sở chính:    Tầng 1, Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường  
     An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ:     548.980.000.000 đồng

Mã cổ phiếu:     SZG

Tên Tiếng Anh:    SONADEZI GIANG DIEN SHAREHOLDING COMPANY

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Sàn giao dịch:    UPCoM 3603474037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/07/2017, cấp 
thay đổi lần thứ 2 ngày 11/06/2021
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TRIẾT LÝ KINH DOANH

Sonadezi Giang Điền định hướng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong 

lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng cùng với năng lực tài chính vững 

mạnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn và mạng lưới quan hệ đối 

tác rộng lớn, tin cậy.

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ bất động sản công nghiệp và dân dụng chất 

lượng cao cùng với sự hỗ trợ tận tâm, xuyên suốt đến khách hàng và nhà đầu tư. 

Hướng đến sự phát triển bền vững thông qua những giá trị thiết thực mang lại cho 

khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

• Tin cậy: Sự tin cậy đến từ những cam kết được thực hiện thể hiện qua những giá 

trị thiết thực chúng tôi mang lại cho khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

• Hợp tác: “Khách hàng chính là đối tác chiến lược” là phương châm hoạt động 

của Sonadezi Giang Điền. Chỉ có thông qua hợp tác, những khó khăn, thách thức 

sẽ được loại bỏ, những cơ hội sẽ được chuyển hóa thành những thành công trong 

kinh doanh.

• Cải tiến: Bằng việc lắng nghe và hiểu rõ những mong muốn của khách hàng, 

đối tác, Sonadezi Giang Điền luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ cũng như phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng.

• Trách nhiệm: Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, 

Sonadezi Giang Điền luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, 

cổ đông, người lao động và cộng đồng.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ 

CỐT LÕI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tháng 07/2017 CTCP Sonadezi 
Giang Điền chính thức được 
thành lập với vốn điều lệ là 500 
tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng). Các 
mảng kinh doanh chính của Công 
ty bao gồm: cho thuê đất công 
nghiệp, cho thuê/chuyển nhượng 
nhà xưởng tại Khu công nghiệp 
Giang Điền, cho thuê mặt bằng/
văn phòng tại Cao ốc Sonadezi, 
kinh doanh nhà tại Khu dân cư An 
Bình và dịch vụ lưu trú tại Biệt thự 
Đồng Nai – Chi nhánh Công ty tại 
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Năm 2017

Công ty tăng vốn từ 500 tỷ đồng 
(Năm trăm tỷ đồng) lên 548,98 tỷ 
đồng (Năm trăm bốn mươi tám tỷ 
chín trăm tám mươi triệu đồng) 
theo hình thức phát hành cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 
thực hiện là 1:0,2 nhằm mục đích 
bổ sung nguồn vốn để triển khai 
thực hiện dự án Khu dân cư Dịch 
vụ Giang Điền.

Năm 2020

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang 
Điền được Ủy ban chứng khoán 
nhà nước chấp thuận là Công ty 
đại chúng theo Công văn số 5980/
UBCK-GSĐC ngày 06/10/2021.
Ngày 01/11/2021, Công ty nhận 
được Giấy chứng nhận đăng ký 
chứng khoán lần đầu số 43/2021/
GCNCP-VSD của Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam, số 
lượng chứng khoán đăng ký là: 
54.898.000 Cổ phiếu.
Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-
SGDHN ngày 16/12/2021, Cổ 
phiếu của Công ty đã được Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
chấp thuận đăng ký giao dịch với 
số lượng là 54.898.000 Cổ phiếu.

Năm 2021
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HỆ SINH THÁI 

SONADEZI 
GIANG ĐIỀN

LĨNH VỰC KINH DOANH

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cụ thể: 
 » Kinh doanh đất, hạ tầng Khu công nghiệp
 » Cho thuê, chuyển nhượng nhà xưởng
 » Kinh doanh căn hộ ở khu dân cư
 » Cho thuê văn phòng, phòng họp 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Địa bàn hoạt động chính của Công ty là tỉnh Đồng Nai. 
Các dịch vụ và tiện ích của Công ty nằm trong vùng công nghiệp lớn nhất tỉnh Đồng Nai, gần 3 vùng 
tập trung đông dân cư là TP. Biên Hòa và Trảng Bom.
Đặc biệt, khu công nghiệp Giang Điền – một trong những dự án khu công nghiệp trọng điểm phía 
Nam - có các lợi thế sau:
 » Là một trong ba khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai được quy hoạch dành cho các dự án thuộc 

lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 
 » Thuận lợi kết nối với các tuyến đường giao thông chính: quốc lộ 1A, quốc lộ 51, đường Võ 

Nguyên Giáp (tuyến tránh TP. Biên Hòa), đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
 » Sản phẩm đất công nghiệp và nhà xưởng với diện tích đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhà 

đầu tư.

ĐỊA BÀN KINH DOANH
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ 

Đại Hội đồng cổ đông

Không có

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Tổng Giám đốc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BIỆT THỰ ĐỒNG NAI PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

PHÒNG KẾ TOÁNPHÒNG ĐẤT ĐAI

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

THƯ KÝ HĐQT
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Văn phòng, phòng họp cho thuê 
Cao ốc Sonadezi

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY
1

2

Khu dân cư An Bình

Khu dân cư Dịch vụ Giang ĐiềnĐất cho thuê Khu công nghiệp 
Giang Điền

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng

 » Địa điểm: Xã Giang Điền, An Viễn, huyện 
Trảng Bom và Xã Tam Phước, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 » Quy mô: Tổng diện tích KCN là 529,20 ha.
• Tổng diện tích đất, nhà xưởng đã 

cho thuê chuyển nhượng là 250,85 
ha/349,92 ha diện tích có thể cho thuê 
chuyển nhượng.

• Phần diện tích còn lại 179,29 ha là Đất 
Công trình đầu mối HTKT, Đất Trung 
tâm điều hành – Dịch vụ, Đất Cây xanh 
– Mặt nước, Đất Giao thông.

 » Tỷ lệ lắp đầy: 71,69%. 

 » Địa điểm: Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai.

 » Quy mô: 104,2 ha.
 » Tình trạng dự án: 

• Đang trong quá trình bồi thường giải phóng 
mặt bằng. 

• Triển khai các gói thầu tư vấn khảo sát thiết 
kế, Tư vấn thiết kế các hạng mục.

 » Địa điểm: Đường Trần Quốc Toản, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

 » Quy mô: 16,86 ha
 » Tình trạng dự án: 

• Hoàn thành: 11,16 ha Khu dân cư 
hiện hữu

• Chưa hoàn thành: 5,7 ha Khu dân 
cư An Bình mở rộng hiện đang giải 
phóng, đền bù mặt bằng và tái định 
cư cho các hộ dân, dự kiến hoàn 
thành năm 2025.

 » Địa điểm: Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên 
Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 » Quy mô: 
• Tổng diện tích mặt sàn: 20.760 m2; 
• Tổng diện tích mặt bằng có thể kinh doanh 

cho thuê (có thể bố trí văn phòng/ nhà hàng, 
cafe): 16.846 m2; 

• Tổng diện tích mặt bằng sàn hiện đang sử 
dụng tại Cao ốc Sonadezi: 13.321 m2.

 » Tỷ lệ lấp đầy: 79,08%.

 » Định hướng Sonadezi Giang Điền là xây dựng một khu đô thị công nghiệp tại địa bàn 
tỉnh Đồng Nai nơi có vị trí tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu bằng việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, Công ty từng bước tạo 
dựng nên cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia với đa dạng ngành nghề. Qua đó, thu 
hút ngày càng đông đảo lực lượng người lao động đến sinh sống và làm việc.

 » Mục tiêu phát triển khu đô thị công nghiệp của Công ty không chỉ là xây dựng cơ sở 
hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp mà còn là nơi để phát triển đô thị. Ở 
đó có khu dân cư, có hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại, có cơ sở hạ tầng xã 
hội như trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, siêu thị, chợ, … phục vụ người lao động 
trong các Khu công nghiệp. Đây cũng là đô thị vệ tinh nhằm mục đích giãn dân cư tại 
các khu trung tâm thành phố.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Tài chính

 » Quản trị tốt dòng tiền Công ty, kiểm soát chi 
phí, có kế hoạch đầu tư dựa theo nhu cầu 
thực tế để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

 » Công ty tiến hành điều chỉnh tiến độ đầu tư 
xây dựng hợp lý phù hợp tình hình thị trường 
và cân đối nguồn vốn của Công ty. 

 » Thực hiện lập ngân sách và dự báo doanh 
thu và chi phí hàng tháng để tận dụng các 

khoản đầu tư chiến lược. 

  Thị trường

 » Tập trung nguồn lực sẵn có vào lĩnh vực 
mũi nhọn của Công ty là bất động sản khu 
công nghiệp và cho thuê văn phòng cao ốc 
nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho 
khách hàng. 

 » Công ty phấn đấu tìm kiếm cơ hội và phát 
triển thêm khu công nghiệp ở các tỉnh thành 
có tiềm năng phát triển. Hiện nay, công ty 
đang thực hiện các bước xin chủ trương 
đầu tư của các dự án: Dự án Khu dân cư 
Gia Ray, huyện Xuân Lộc và Dự án khu 
công nghiệp Giang Điền mở rộng.  Việc Sân 
bay Quốc tế Long Thành khởi công tháng 
01/2021 cùng với hệ thống giao thông vận 
tải được Chính phủ quan tâm: cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết, tỉnh lộ 319, cao tốc Biên 
Hòa – Vũng Tàu sẽ thu hút nguồn vốn đầu 
tư vào khu công nghiệp và du lịch ở đây. 
Đây sẽ là động lực phát triển cho dịch vụ 
bất động sản khu công nghiệp cũng như 
nhà ở, cho thuê của Công ty. 

  Nguồn nhân lực

Chú trọng công tác thu hút, đào tạo nhân lực có 
trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát 
triển của Công ty. Công ty tổ chức hướng dẫn, cử 
đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp 
với yêu cầu thực tế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Đối với các mục tiêu liên quan đến nâng cao chất 
lượng sống của công nhân ở Khu công nghiệp Giang 
Điền nói riêng và dân cư ở tỉnh Đồng Nai nói chung, 
Công ty tập trung xây dựng Khu dân cư dịch vụ Giang 
Điền, Khu dân cư An Bình. Tại đây, cơ sở vật chất, hạ 
tầng giao thông được đồng bộ và hiện đại hóa; cơ sở 
y tế, chợ dân sinh,... được xây dựng xung quanh cung 
cấp một hệ sinh thái khu công nghiệp kết hợp với phát 
triển đô thị.  

Công ty đặt mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững 
như tạo cơ hội phát triển cho các thành phần kinh 
tế ở địa phương theo hướng công bằng, bình đẳng, 
góp phần ổn định an ninh xã hội. 
Công ty đã có những hoạt động như đóng góp 
quỹ người nghèo, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình 
chính sách, đóng góp cho Bệnh viện Đồng Nai để 
mua máy xét nghiệm COVID - 19.

Mục tiêu của Công ty là vừa đảm bảo doanh thu và lợi 
nhuận của Công ty, vừa đạt được các mục tiêu bảo vệ 
môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.
Công ty chủ yếu hướng đến tệp khách hàng doanh 
nghiệp có các dự án đầu tư vào các ngành nghề sử 
dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm 
môi trường.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU 
ĐỐI VỚI MÔI 
TRƯỜNG

MỤC TIÊU 
ĐỐI VỚI 
XÃ HỘI

MỤC TIÊU 
ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG
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CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO

 Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro kể trên, các rủi ro bất khả kháng khác như dịch bệnh, thiên tai (mưa lớn, lũ, ngập lụt, …), cháy nổ, 
cũng có thể ảnh hưởng đến tài sản cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. Rủi ro này tuy ít xảy ra trong thực 
tế nhưng lại có ảnh hưởng lớn về vật chất và con người khi xảy ra. 

Do đó, Công ty chủ động sử dụng các hợp đồng bảo hiểm tài sản và con người để giảm thiểu rủi ro và tổn thất có 
thể xảy ra. 

Hoạt động kinh doanh của một 
doanh nghiệp không chỉ chịu sự tác 
động từ những yếu tố bên trong mà 
còn chịu sự ảnh hưởng từ những 
yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Rủi ro 
về kinh tế được xác định là loại rủi ro 
có hệ thống, trong đó các yếu tố vĩ 
mô cơ bản tác động đến hoạt động 
kinh doanh bao gồm tốc độ tăng 
trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, v.v. 
Sự biến động của các yếu tố này sẽ 
tác động một cách hệ thống tới đa 
số các ngành nghề kinh doanh trong 
nền kinh tế. Kiểm soát các yếu tố rủi 
ro nhằm đảm bảo sự tăng trưởng 
bền vững và đảm bảo sự vận hành 
hằng ngày của doanh nghiệp.

Để có thể bắt đầu triển khai một dự án, khâu đầu tiên mà Công ty phải 
làm là thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo lập quỹ 
đất sạch. Tuy nhiên đây là một “bài toán” nan giải và là một trong nhưng 
nguyên nhân khiến các dự án mở rộng của Công ty bị đình trệ và chậm 
tiến độ trong nhiều năm. Điều này gây ảnh hưởng lớn cho Công ty, làm 
tăng chi phí, giảm tính cạnh tranh và mất cơ hội đón thời điểm thuận lợi 
của thị trường.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã phối 
hợp với chính quyền địa phương để 
có cơ chế hiệp thương, thỏa thuận 
giữa Công ty và người sử dụng đất 
đảm bảo bồi thường thỏa đáng cho 
người sử dụng đất, tái định cư theo 
đúng quy định của pháp luật…

Trong bối cảnh dịch COVID - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh 
vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh 
tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài làm cho mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh đều dừng lại. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế 
trong quý IV/2021 đã phục hồi khá nhanh chóng với mức tăng trưởng 
GDP đạt 5,22%, giúp cho tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58%, đây là 
một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, duy 
trì sản xuất kinh doanh.
Mối lo ngại của các doanh nghiệp chính là thiếu nguồn nguyên liệu và 
nguồn nhân lực gây đình trệ sản xuất kéo dài. Hoạt động trong lĩnh vực 
bất động sản khu công nghiệp, Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền 
không tránh khỏi những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra. 
Tiến độ triển khai vắc-xin ngừa Covid-19 được Chính phủ đặc biệt quan 
tâm trong nửa cuối năm 2021. Yếu tố đó đã ảnh hưởng tích cực đến 
triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm 
2021. Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng mang nhiều tiềm năng 
tăng trưởng trong thời gian tới.

 Rủi ro kinh tế

 Rủi ro giải phóng mặt bằng

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Sonadezi 
Giang Điền cũng không ngoại lệ. Là Công ty Cổ phần đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(UPCoM), hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật 
Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản… Những quy định này thường xuyên được bổ sung chỉnh sửa để phù hợp 
với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức. Hành lang pháp lý 
về đất đai nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng cũng đang trong quá trình tạo lập và hoàn thiện gây nhiều 
khó khăn cho Công ty. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại như EVFTA, CP-TPP, RCEP có hiệu lực đã góp phần 
cải thiện khả năng gia nhập thị trường của các công ty đa quốc gia vào Việt Nam nên nhu cầu tìm kiếm bất động 
sản công nghiệp cũng đang lên cao. 

Do đó, Công ty liên tục theo dõi và cập nhật để kịp thời điều chỉnh quy định, điều lệ phù hợp với sự thay đổi của 
pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

 Rủi ro pháp luật
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

          ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu TH năm 2020 TH năm 2021 KH năm 2021
% Tăng giảm 

TH 2021/ 
TH 2020

% TH 2021/
KH 2021

Doanh thu thuần 380.094 317.755 348.666 - 16,40% 91,13%

Lợi nhuận trước thuế 84.209 73.080 70.682 - 13,22% 103,39%

Lợi nhuận sau thuế 67.095 58.030 56.545 - 13,51% 102,63%

Cổ tức 10% 10% 10% - 100%

Năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giảm so với cùng kì. Doanh thu thuần và lợi nhuận 

sau thuế của Công ty đạt lần lượt 317,75 tỷ đồng và 58 tỷ đồng, giảm 16,4% và 13,51% so với năm 2020. Quý III năm 

2021 là thời điểm bùng phát của dịch bệnh, hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp bị ngưng trệ, tình 

trạng tìm kiếm khách hàng thuê tòa nhà và khu công nghiệp trở nên khó khăn. Đến đầu quý IV năm 2021 tình trạng 

nới lỏng giãn cách ở các tỉnh phía Nam cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại, Công ty cũng đã ký kết các hợp 

đồng với khách hàng thuê mới ở Khu công nghiệp Giang Điền, đồng thời cùng với sự tiết giảm chi phí tối đa, Công ty 

đã hoàn thành 91,13% kế hoạch doanh thu năm 2021 và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như đã trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

STT Thành viên Chức vụ

Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

Đại diện 
sở hữu

Cá nhân 
sở hữu

Đại diện 
sở hữu

Cá nhân 
sở hữu

Ban điều hành

1 Nguyễn Thị Hạnh Tổng Giám đốc 10.430.499 0 19,00% 0%

2 Hà Điệp Phó Tổng Giám đốc 4.940.820 0 9,00% 0%

3 Nguyễn Bách Thảo Kế toán trưởng 0 0 0% 0%

Hội đồng quản trị

1 Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 0 0 0% 0%

2 Nguyễn Thị Hạnh
Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ

10.430.499 0 19,00% 0%

3 Hà Điệp
Thành viên HĐQT 
kiêm Phó TGĐ

4.940.820 0 9,00% 0%

4 Đặng Văn Chất Thành viên HĐQT 0 0 0% 0%

5 Vũ Trọng Dũng Thành viên HĐQT 7.685.720 0 14,00% 0

Ban Kiểm soát

1 Ngô Thị Thu Hiền Trưởng BKS 2.442.961 0 4,45% 0%

2 Nguyễn Tú Loan Thành viên BKS 0 0 0% 0%

3 Trần Tấn Nhật Thành viên BKS 0 0 0% 0%
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Quá trình công tác:

 » 11/1997 – 03/2001 : Nhân viên kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 04/2001 – 03/2004 : Nhân viên kế toán Công ty Thương mại đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương

 » 04/2004 – 09/2004 : Kế toán trưởng Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 09/2005 – 12/2007 : Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 

 » 01/2008 – 05/2009 : Kế toán trưởng Xí nghiệp dịch vụ KCN Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 06/2009 – 06/2010 : Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty phát triển KCN Biên Hòa

 » 07/2010 - 03/2011 : Thành viên HĐTV Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 03/2011 – 08/2015 : Thành viên HĐTV, Trưởng ban Quản trị tổng hợp Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 09/2015 – 01/2016 : Thành viên HĐTV, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền, Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 02/2016 - 06/2017 : Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền, Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 04/2017 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN

 » 07/2017 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện cho Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp: 10.430.499 CP, chiếm 19% VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

Tên Mối quan hệ Số cổ phiếu sở hữu 
(Cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

Tổng CTCP Phát triển 
Khu công nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hạnh là Thành 
viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám 
đốc Tổng CTCP Phát triển KCN

25.500.000 46,45%

Quá trình công tác:

 » 07/2001 – 11/2003 : Nhân viên, Tổ trưởng, Phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 12/2003 – 08/2004 Phó phòng Kỹ thuật, XN Dịch vụ KCN Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 09/2004 – 01/2006 : Phó Giám đốc Kỹ thuật CTCP Sonadezi Long Thành

 » 02/2006 – 06/2007 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 07/2007 – 10/2007 : Trưởng phòng Dự án CTCP Phát triển Hạ tầng Sonadezi 

 » 11/2007 – 11/2007 : Phụ trách Ban chuẩn bị dự án, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 12/2007 – 12/2007 Giám đốc Ban QLDA KCN Giang Điền, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 12/2007 – 06/2009 Phó Giám đốc, XN Dịch vụ KCN Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 07/2009 – 06/2017 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình

 » 07/2017 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện cho Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp: 4.940.820 cổ phiếu, chiếm 9,00 % VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Bà  Nguyễn Thị Hạnh
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Giới tính Nữ

Ngày sinh 03/02/1976 

Nơi sinh Bình Dương

CCCD 074176000880  

Ngày cấp 02/04/2021

Nơi cấp Cục ĐKQLCT&DLQ về DC

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú F238, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kế toán quốc tế

Cử nhân kinh tế

Cử nhân kinh tế chính trị

Ông  Hà Điệp
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Giới tính Nam

Ngày sinh 02/05/1976 

Nơi sinh Hà Nội

CMND 001076031142  

Ngày cấp 07/04/2021

Nơi cấp QLHC về TTXH

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú C3/3, Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng

BAN ĐIỀU HÀNH
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Quá trình công tác:

 » 07/2004 – 08/2005 : Nhân viên kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 09/2005 – 06/2010 : Nhân viên kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

 » 07/2010 -11/2011 : Nhân viên kế toán Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 12/2011 – 08/2013 : Phụ trách kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền - Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 09/2013 – 04/2014 : Nhân viên kế toán Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 05/2014 – 01/2016 : Phụ trách kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền - Tổng Công ty Phát triển KCN

 » 11/2015 đến nay  : Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Môi trường Sonadezi

 » 02/2016 – 06/2017 : Trưởng phòng kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền – CN Tổng CTCP Phát triển KCN

 » 07/2017 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Môi trường Sonadezi

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Quá trình công tác: 

 » 2003 – 2006 : Trưởng đại diện văn phòng Marimetex (Singapore) tại TP.HCM 

 » 2006 – 2007 : Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lái

 » 2007 – 2008 : Phó phụ trách phòng Đầu tư Công ty chứng khoán Dầu khí

 » 2008 – 2015 : Tổ trưởng tổ Đầu tư dự án – Phòng Đầu tư dự án Công ty tài chính Dầu khí

 » 2015 – 2017 : Thành viên BKS Công ty Cảng Nghệ Tĩnh

 » 2015 đến nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh

 » 2015 đến nay : Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

 » 2020 đến nay : Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

 » 04/2021 đến nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

 » Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh 

 » Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

 » Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

 » Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:

 » Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

Tên Mối Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu 
(Cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

CTCP Đầu tư Xây 
dựng Tuấn Lộc

Ông Trần Hoài Nam là Giám đốc tài chính 18.000.000 32,79%

Bà  Nguyễn Bách Thảo
Kế toán trưởng

Giới tính Nữ

Ngày sinh 22/01/1982 

Nơi sinh Đồng Nai

CCCD 075182001867  

Ngày cấp 07/04/2021

Nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 06/2 KP 6, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Ông  Trần Hoài Nam
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính Nam

Ngày sinh 03/10/1979 

Nơi sinh Hà Nội

CCCD 001079026521  

Ngày cấp 16/12/2019

Nơi cấp QLHC về TTXH

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú U12A Bạch Mã, phường 15, quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CTCP Sonadezi Giang Điền28 29Báo cáo thường niên 2021

Quá trình công tác: 

 » 2000 – 2005 : Cán bộ kỹ thuật CTCP Cầu 14 – Cienco 1

 » 2005 – 2010 : Phó Phòng kỹ thuật kiêm chỉ huy trưởng CTCP Cầu 14 – Cienco 1

 » 2010 – 01/2014 : Phó Giám đốc dự án kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật CTCP Cầu 14 – Cienco 1

 » 02/2014 – 04/2020 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

 » 07/2017 – 06/2019 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Sonadezi Giang Điền

 » 07/2017 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Giang Điền

 » 07/2019 đến nay : Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai

 » 04/2020 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

 » Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Quá trình công tác: 

 » 1992 – 1997 : Nhân viên Công ty TM&DV Biên Hòa

 » 03/1997 – 12/1999 : Tham gia nghĩa vụ quân sự Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai

 » 01/1999 – 06/1999 : Học sĩ quan dự bị Trường quân sự QK7

 » 06/1999 – 2005 : Tổ trưởng quản lý sản xuất Công ty TM&DV Biên Hòa

 » 02/2006 đến nay : Phó Ban quản lý Khu công nghiệp CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

 » 07/2017 đến nay : Thành viên HĐQT CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Ban quản lý Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện cho Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp: 7.685.720 cổ phiếu, chiếm 14,00% VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông  Đặng Văn Chất
Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính Nam

Ngày sinh 22/11/1977

Nơi sinh Nghệ An

CCCD 040077000047

Ngày cấp 16/6/2014

Nơi cấp Cục ĐKQLCT&DLQG về DC

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú TT Cầu 14, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Trình độ chuyên môn Đại học

Ông  Vũ Trọng Dũng
Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính Nam

Ngày sinh 22/8/1972 

Nơi sinh Biên Hòa

CMND 270951762

Ngày cấp 22/4/2013

Nơi cấp CA Đồng Nai

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 239/17, KP2, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Hạnh và Ông Hà Điệp vui lòng xem thông tin tại mục Sơ yếu lý lịch Ban điều hành.
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Quá trình công tác: 

 » 08/2011 – 06/2014 : Nhân viên Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C

 » 08/2014 – 07/2018 : Nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

 » 07/2018 – 04/2020 : Nhân viên CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

 » 04/2020 –  nay : Phó phòng kế toán – tài vụ CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

 » 27/04/2021 – nay : Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó phòng kế toán – tài vụ CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:

 » Đại diện cho Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp: 2.442.961 CP, chiếm 4,45% VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

Tên Mối Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu (Cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

Bà Ngô Thị Thu Hà Em gái 300.000 0,0001%

 

Quá trình công tác: 

 » 10/2010 – 02/2012 : Nhân viên phòng Kế toán CTCP Tư vấn Đầu tư và Địa chính Trường Tín (Hà Nội)

 » 07/2012 – 06/2018 : Nhân viên phòng Tài chính kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

 » 07/2018 - nay : Phó phòng Tài chính kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

 » 27/04/2021 – nay : Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó phòng Tài chính kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Bà  Ngô Thị Thu Hiền
Trưởng Ban Kiểm soát

Giới tính Nữ

Ngày sinh 03/08/1989 

Nơi sinh Đồng Nai

CMND 271904902  

Ngày cấp 17/02/2020

Nơi cấp CA Đồng Nai

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 174/19/13, KP3, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ tài chính – ngân hàng

Bà  Nguyễn Tú Loan
Thành viên Ban Kiểm soát

Giới tính Nữ

Ngày sinh 08/04/1988

Nơi sinh Thái Bình 

CMND 272645821

Ngày cấp 23/09/2013

Nơi cấp CA Đồng Nai

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 1015, Nguyễn Ái Quốc, KP2, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán

BAN KIỂM SOÁT



CTCP Sonadezi Giang Điền32 33Báo cáo thường niên 2021

Quá trình công tác: 

 » 2005 – 08/2010 : Chuyên viên tư vấn TCDN CTCP chứng khoán Bảo Việt – CN TPHCM

 » 09/2010 – 09/2012 : Phó phòng tư vấn TCDN CTCP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

 » 10/2012 – 02/2015 : Phó phòng tư vấn TCDN CTCP chứng khoán Dầu Khí

 » 03/2015 – 09/2021 : Phó phòng Đầu tư CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

 » 2018 đến nay : Thành viên BKS CTCP Đầu tư phát triển điện lực Việt Nam (VPD)

 » 2020 đến nay : Trưởng BKS CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

 » 10/2021 đến nay : Trưởng phòng Đầu tư CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

 » 27/04/2021 – nay : Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sonadezi Giang Điền

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

 » Trưởng phòng Đầu tư CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

 » Thành viên BKS CTCP Đầu tư phát triển điện lực Việt nam (VPD)

 » Trưởng BKS CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 » Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % VĐL

 » Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông  Trần Tấn Nhật
Thành viên Ban kiểm soát

Giới tính Nam

Ngày sinh 02/01/1982  

Nơi sinh TP. Hồ Chí Minh

CMND 023462542

Ngày cấp 07/12/2010

Nơi cấp CA TP.HCM

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2021: Không có
Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tiêu chí

Năm 2020 Năm 2021

Số lượng 
(người)

Tỷ trọng 
(%)

Số lượng 
(người)

Tỷ trọng 
(%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 64 71,91% 62 75,61%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 13 14,61% 10 12,20%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 7 7,87% 7 8,54%

4 Lao động phổ thông 5 5,62% 3 3,66%

II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 47 52,81% 41 50,00%

2 Lao động gián tiếp 42 47,19% 41 50,00%

III Theo giới tính

1 Nam 54 60,67% 51 62,20%

2 Nữ 35 39,33% 31 37,80%

IV Theo thời hạn HĐLĐ

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 0 0,00% 0 0,00%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 5 5,62% 5 6,10%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 84 94,38% 77 93,90%

V Theo cấp quản lý

1 Quản lý cấp cao 1 1,12% 1 1,22%

2 Quản lý cấp trung 10 11,24% 10 12,20%

3 Quản lý cấp chi nhánh 1 1,12% 1 1,22%

4 Chuyên viên, nhân viên 77 86,52% 70 85,37%

VI Theo độ tuổi

1 Từ 18 đến 25 tuổi 3 3,37% 3 3,66%

2 Từ 26 đến 25 tuổi 30 33,71% 29 35,37%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 33 37,08% 31 37,80%

4 Trên 45 23 25,84% 19 23,17%

Tổng cộng 89 82
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 95 85 84 82

Thu nhập bình quân 
(triệu đồng/người/tháng) 

20,4 18,8 23,4 20,25

Thu nhập bình quân

Chính sách nhân sự

 Về đào tạo

Công ty tổ chức các chương trình đào tạo chung 
cho toàn bộ nhân viên và chương trình đào tạo 
riêng cho từng phòng ban. Các buổi hướng dẫn, 
bổ túc chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn. Từ đó, người lao động được nâng cao kinh 
nghiệm và kỹ năng xử lý nhằm hoàn thành tốt 
hơn nhiệm vụ được giao. Công ty cũng lập kế 
hoạch đào tạo, dự trù kinh phí, xây dựng nội 
dung và lịch trình các buổi đào tạo cụ thể. Sau 
khi kết thúc khóa đào tạo, Công ty tiến hành 
đánh giá chất lượng để tìm ra phương án cải 
thiện chất lượng hợp lý.

 Về tuyển dụng

Công ty xây dựng chính sách tuyển dụng thu 
hút nhân lực trình độ cao và phù hợp với yêu 
cầu công việc. Sau khi tuyển dụng, người lao 
động sẽ có thời gian thử việc và đào tạo để hiểu 
rõ hơn quy trình làm việc tại vị trí đó. Tiêu chí 
tuyển dụng của Công ty là: người lao động có 
trình độ chuyên môn phù hợp, có định hướng 
phát triển và gắn bó lâu dài với Công ty, yêu 
thích và năng nổ trong công việc. 

 Môi trường công việc

Công ty xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và 
đảm bảo đầy đủ các yêu cầu cơ bản về chất lượng nơi làm 
việc. Môi trường làm việc tốt là một yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến sự phát triển của người lao động cũng như 
quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị.

 Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty áp dụng chế độ lương thưởng phù hợp với 
năng lực của từng nhân viên và phù hợp với tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng vẫn 
đảm bảo tuân thủ mức lương của quy định hiện hành. 
Công ty có các đợt thưởng cho cá nhân và phòng ban 
hoàn thành xuất sắc công việc.
Về phúc lợi và đãi ngộ, Công ty chuẩn bị đầy đủ các 
trang bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu của từng vị 
trí công tác, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 
công nhân viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế 
độ, chính sách cho người lao động, các bảo hiểm như 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm tai nạn, bảo 
hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tham gia 
bảo hiểm Bảo Việt cho người lao động.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CÔNG TÁC TIẾP THỊ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Trên cơ sở đánh giá triển vọng phát triển của Công ty cổ phần Tín Nghĩa đối với các dự án bất động sản công 
nghiệp và dân dụng với tiềm năng quỹ đất lớn, giá vốn thấp, Công ty đã đầu tư mua 9.900.000 cổ phần Tổng công 
ty Tín Nghĩa (4,95% vốn điều lệ). Năm 2021, Công ty được chia cổ tức với tỷ lệ là 5%.Tính đến cuối quý 4/2021, 
khoản đầu tư này có giá trị hợp lý hơn 567 tỷ đồng, tăng 115%.

Không có

(*) Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

Tổng giá trị tài sản 3.322.871 3.795.238 114,22%

Doanh thu thuần 380.094 317.755 83,60%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 83.267 75.258 90,38%

Lợi nhuận khác 942 -2.178 -231,23%

Lợi nhuận trước thuế 84.209 73.080 86,78%

Lợi nhuận sau thuế 67.095 58.029 86,49%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 10% 10% (*) 100%

Nội dung KH năm 2021 TH năm 2021 % Năm 2021/2020

Đất công nghiệp cho thuê 180.000 m2 219.880 m2 122,20%

Nhà xưởng cho thuê/ chuyển nhượng 9 cái (46.192 m2) 6 cái (30.472 m2) 66,70%

Văn phòng cho thuê mới 1.815 m2 569 m2 31,3%

Tái ký hợp đồng cho thuê văn phòng 2.457 m2 3.136 m2 127,64%

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

1 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,23 4,84

Hệ số thanh toán nhanh Lần 6,17 4,68

2 CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Chỉ số nợ/Tổng tài sản % 80,47 82,96

Chỉ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 412,13 486,74

3 CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 14,74 4,79

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,13 0,09

4 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 17,65 18,26

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 10,85 8,96

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 2,26 1,63

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT % 21,91 23,68
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Chỉ tiêu về 
khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2021 của 
Công ty là 4,84 và 4,68 lần, giảm so với năm 2020 là 6,23 và 6,17 lần. 
Sự gia tăng các khoản vay ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn lưu động  
là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên. Ngoài ra, do tình hình dịch 
bệnh kéo dài làm cho dự án thi công ở khu dân cư An Bình chậm tiến 
độ, dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty tăng 
mạnh. Dù vậy nhìn vào cơ cấu tài sản, Công ty hoàn toàn có khả năng 
đáp ứng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về 
cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về 
năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về 
khả năng sinh lời

Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban lãnh đạo chú 
trọng. Trong năm, các khoản khách hàng trả trước tiền thuê đất và 
thuê hạ tầng khu công nghiệp Giang Điền đã làm doanh thu chưa thực 
hiện tăng, dẫn đến nợ phải trả đạt 3.148 tỷ đồng tăng 17,73% so với 
cùng kỳ năm 2020. Với sự tăng trưởng cao trong giá trị tổng tài sản 
và tổng nợ trong khi vốn chủ sở hữu vẫn giữ ở mức ổn định khiến cho 
các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của công ty tăng so với năm 2020. Cụ thể, 
Hệ số nợ trên tổng tài sản tăng nhẹ 2,49% và Hệ số nợ trên vốn chủ 
sở hữu tăng mạnh 74,63%.

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều giảm. Vòng 
quay hàng tồn kho giảm từ 14,74 xuống còn 4,79, giảm 995,31%. 
Vòng quay tổng tài sản giảm từ 0,13 xuống còn 0,09, giảm 3,85%.  
Nguyên nhân vòng quay hàng tồn kho giảm do mức giảm giá vốn 
hàng bán nhiều hơn mức giảm của hàng tồn kho bình quân. 

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 58,03 tỷ đồng, giảm 
13,51% so với năm 2020. Tình hình dịch COVID – 19 diễn biến phức 
tạp đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty khiến doanh 
thu từ cho thuê đất và nhà xưởng ở Khu công nghiệp Giang Điền giảm 
so với năm 2020. Điều này làm cho Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu bình quân và Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 
quân lần lượt giảm từ 10,85% còn 8,96% và từ 2,26% còn 1,63%. 
Riêng hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần tăng từ 17,65% lên 
18,26%. Trong thời gian tới, khi các yếu tố vĩ mô ổn định hơn và các 
khu công nghiệp hoạt động bình thường trở lại, các chính sách hỗ trợ 
khu công nghiệp của Chính phủ được triển khai thì các chỉ tiêu về khả 
năng sinh lợi hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng. 

THÔNG TIN 
NIÊM YẾT

Vốn điều lệ
548.980.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu
10.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành

54.898.000 cổ phiếu

Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

THÔNG TIN NIÊM YẾT
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước - - -

II Cổ đông trong nước 54.898.000 548.980 100%

1 Cá nhân 11.398.000 113.980 20,76%

2 Tổ chức 43.500.000 435.000 79,24%

III Cổ đông nước ngoài - - -

1 Cá nhân - - -

2 Tổ chức - - -

Tổng cộng 54.898.000 548.980 100%

Tên Số ĐKKD Địa chỉ Số lượng 
cổ phần sở hữu

Tỷ lệ
(%)/VĐL 
thực góp

Tổng CTCP Phát triển 
Khu công nghiệp 
(Tổng công ty Sonadezi)

Số 3600335363 
do Sở KH&ĐT tỉnh 
Đồng Nai cấp ngày 
01/02/2016

Số 1, đường 1, Khu 
công nghiệp Biên 
Hòa 1, P. An Bình, 
TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

25.500.000 46,45%

CTCP Đầu tư 
Xây dựng Tuấn Lộc

Số 0303898093 do 
Sở KH&ĐT Tp.Hồ 
Chí Minh cấp ngày 
06/4/2016

362/14, đường Ung 
Văn Khiêm, phường 
25, quận Bình 
Thạnh, TP. HCM

18.000.000 32,79%

Tổng cộng 43.500.000 79,24%

Căn cứ theo Công văn số 7379/UBCK-PTTT ngày 30/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ 
sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%.

Không có

Các chứng khoán khác

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Không có

Không có

CỔ ĐÔNG LỚN
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
đối với cộng đồng địa phương

Theo Báo cáo về khí hậu do Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc công 
bố ngày 25/10/2021, có ba loại khí gây hiệu ứng nhà kính chính là CO2, CH4 và 
N2O. Nồng độ của ba loại khí này đều tăng qua từng năm, trong đó khí CO2 là tác 
nhân chính, chiếm tới 66% tác động khiến Trái Đất nóng lên. Tổ chức Khí tượng 
Thế giới cảnh báo, với việc phát khí thải tiếp tục tăng cùng với nhiệt độ cao, con 
người sẽ phải hứng chịu thêm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Dưới tác động 
của biến đổi khí hậu, quá trình diễn ra từ từ như nhiệt độ tăng và nước biển dâng, 
quá trình xảy ra nhanh là sự gia tăng của hiện tượng thời tiết cực đoan. Phát thải 
khí nhà kính ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu của xu thế ấm lên toàn cầu, 
tầng ozon bị phá huỷ dẫn đến sự tăng cường độ bức xạ tử ngoại trên mặt đất, là 
nguyên nhân gây bệnh ung thư da và các bệnh về mắt.
Hiểu rõ được ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn đề này, Công ty đặc biệt chú ý xây 
dựng những kế hoạch nhằm giảm thiểu lượng khí nhà kính thải ra môi trường. 
Công ty nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý chất thải thân thiện với môi trường 
với kỹ thuật mới nhằm giảm thiểu khí nhà kính trong quá trình hoạt động và tuyên 
truyền đến với các khách hàng thuê đất tại Khu công nghiệp nới Công ty đang 
quản lý.

Tiêu thụ nước và năng lượng

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chú ý đến lượng nhiên vật liệu và lượng 
điện nước mà Công ty tiêu thụ. Công ty tổ chức kiểm tra nắm tình hình sử dụng 
điện, bố trí các thiết bị điện một cách hợp lý, tránh lãng phí, tận dụng ánh sáng tự 
nhiên, các trang thiết bị khi không có người làm việc đều phải cắt hết điện. 
Về lượng nước tiêu thụ, Công ty thực hiện tính toán lượng nước tiêu thụ trong 
năm, lắp đặt mới các thiết bị tiết kiệm nước, chuyển sang sử dụng các quy trình 
sản xuất không tiêu thụ nước khi có thể. Với những cách này, doanh nghiệp có 
thể giảm thiểu mức tiêu thụ nước và năng lượng hàng năm của mình.

Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng địa phương 
tại địa bàn kinh doanh. Các chính sách như thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, 
thương binh liệt sĩ và ủng hộ các hoạt động phòng chống COVID – 19 tại địa bàn 
hoạt động của Công ty luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công ty luôn cam 
kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống 
của cộng đồng địa phương. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

THUẬN LỢI

KHÓ KHĂN

 » Cuối năm 2021, Công ty đã thành công đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. 

Từ đó, Công ty có thể huy động vốn một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, 

thương hiệu, giá trị thị trường và uy tín của Công ty từ đó cũng được gia tăng. Đây 

sẽ là tiền đề tốt cho doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong tương lai.

 » Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ ngành bất động sản khu công nghiệp, 

phối hợp thêm với hành động của địa phương nên khi dịch Covid -19 được kiểm 

soát, bất động sản công nghiệp nói chung và CTCP Sonadezi Giang Điền nói riêng 

sẽ là “điểm sáng” của thị trường.

 » Việt Nam có nhiều yếu tố ngoại cảnh địa chính trị thuận lợi như các hiệp định 

thương mại tự do đa dạng, có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao nên đây 

sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, 

COVID-19 đã đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra khỏi Trung Quốc, giúp 

Việt Nam hưởng lợi đáng kể. Dịch bệnh đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián 

đoạn khi phụ thuộc nhiều vào các trung tâm sản xuất lớn, nhất là Trung Quốc. Để 

tránh rủi ro tập trung hóa, nhiều doanh nghiệp FDI chuyển dịch nhà máy từ Trung 

Quốc sang Việt Nam, điển hình như LG, Foxconn, Pegatron. Đây là tính hiệu tích 

cực đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản khu công nghiệp.

 » Trước những biến động rất lớn trong năm qua, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị 

gián đoạn, Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh hoạt động kinh doanh 

của Công ty thích nghi trong tình hình mới.

 » Công ty đã thực hiện chế độ làm việc “3 tại chỗ” trong suốt thời gian bùng phát dịch bệnh Covid 19, 

đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh trôi chảy không bị gián đoạn, cung cấp đầy đủ các dịch vụ 

cho khách hàng, và phòng chống dịch hiệu quả.

 » Điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản theo nhu cầu của thị trường đảm bảo cân đối nguồn vốn 

và hiệu quả sử dụng vốn.

 » Áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như giảm giá thuê, giãn thời 

hạn thanh toán, thể hiện trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó 

khăn nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

 » Hiện nay, quỹ đất mới để đầu tư dự án có dấu hiệu chững lại. Nguồn cung mới và 

giao dịch bất động sản giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19. Trạng thái mất 

cân đối cung cầu đã diễn ra trong năm 2021. Điều này gây khó khăn cho Công ty 

trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng quy mô kinh doanh.

 » Khó khăn lớn nhất của Công ty là vấn đề đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Khâu tổ chức thi hành các quy định pháp luật còn vướng nhiều khúc mắc. Điều này 

ảnh hưởng rất lớn đến chi phí của Công ty.

 » Dịch bệnh COVID – 19 ảnh hưởng rất lớn đến Công ty. Các dự án phải ngừng xây 

dựng, thi công vì lệnh giãn cách và đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật 

liệu và thiết bị. Hoạt động giao dịch mua – bán bất động sản trên thị trường cũng bị 

ảnh hưởng vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận.

Trong năm 2021, bên cạnh các khó khăn thách thức từ tình hình kinh tế chung, Công ty cũng đã có những 
thuận lợi nhất định, cụ thể là:

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC
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Tổng nợ phải trả của công ty năm 2021 là 3.148 tỷ đồng, tăng 17,74% so với năm 2020 do nợ ngắn hạn và nợ dài 
hạn của công ty đều tăng. Nợ ngắn hạn năm 2021 là 333,46 tỷ đồng, tăng 25,29%. Nguyên nhân là do công ty có 
khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 132,8 tỷ đồng nhằm … Các khoản nợ dài hạn đến từ doanh thu chưa thực 
hiện dài hạn 2.188 tỷ đồng là khoản tiền khách hàng thuê đất và hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp Giang Điền, 
chiếm 77,75% nợ dài hạn.

89,41% 10,59%

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Năm 2021

Tổng tài sản của Công ty năm 2021 đạt 3.795 tỷ đồng, tăng 14,22% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ 
yếu của sự tăng trưởng này là do tài sản dài hạn tăng 515 tỷ tương ứng 30,97% trong đó riêng chi phí trả trước dài 
hạn đã tăng 518 tỷ đồng. Bên cạnh đó tài sản ngắn hạn giảm 43,1 tỷ đồng tương đương 3,60%.
Trong khoản mục tài sản ngắn hạn năm 2021, Công ty sử dụng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 
3 tháng để đầu tư vào cổ phiếu Công ty CP Tín Nghĩa, điều này gây biến động cho khoản mục tiền và tương đương 
tiền cũng như các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1,071 tỷ, 
chiếm 66,33% tỷ trọng tài sản ngắn hạn. 
Trong năm, tài sản dài hạn của công ty là 2.180 tỷ đồng, tăng 30,97%. Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là chi 
phí trả tiền thuê đất Khu công nghiệp Giang Điền từ 159,36 tỷ đồng tăng lên 677,70 tỷ đồng.  

57,44% 42,56%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021 % Tăng/giảm 

so với năm 
trướcGiá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 1.658.340 49,91% 1.615.233 42,56% - 3,60%

Tài sản dài hạn 1.664.531 50,09% 2.180.004 57,44% 30,97%

Tổng tài sản 3.322.871 100,00% 3.795.238 100,00% 14,22%

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021 % Tăng/giảm 

so với năm 
trướcGiá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn 266.147 9,95% 333.465 10,59% 25,29%

Nợ dài hạn 2.407.896 90,05% 2.814.943 89,41% 16,90%

Tổng nợ phải trả 2.674.043 100,00% 3.148.408 100,00% 17,74%

Cơ cấu tài sản Cơ cấu nợ phải trả

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN HIỆN TẠI

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022 Kế hoạch 2022/
Thực hiện 2021

Tổng doanh thu 324.429 373.967 115,27%

Lợi nhuận sau thuế 58.030 69.819 120,32%

Phải nộp ngân sách nhà nước 452.067 23.372 5,17%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%) 10,15% 12,08% 119,01%

Cổ tức (%) 10% 10% 100%

Trong năm 2022, Công ty dự kiến hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản như các nhà xưởng cho thuê, 
các công trình phụ trợ Khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng toà nhà Sonadezi, ….  
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Dự án KCN Giang Điền
 » Công ty thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Giang 

điền theo tiến độ thu hút đấu tư. Hiện nay, việc đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn tất và đảm bảo 

công tác kinh doanh cho thuê đất tại KCN Giang Điền. Một số 

công trình còn lại dự kiến thi công hoàn tất và đưa vào sử dụng 

trong giai đoạn tiếp theo (2022-2023).

 » Công ty cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh 

doanh các nhà xưởng thuộc dự án Cụm nhà xưởng B, C và 16 

nhà xưởng thuộc cụm nhà xưởng lô 02 và 18; đang triển khai 

thi công cụm nhà xưởng lô 02A và 14 (nhà xưởng 41). Dự kiến 

triển khai thi công các nhà xưởng còn lại của cụm nhà xưởng lô 

02 và 18; lô 02 và 14 vào nhiệm kỳ II (2022-2027)
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Dự án cao ốc Sonadezi

Hoàn chỉnh dự án chiếu sáng mỹ thuật Cao ốc Sonadezi 
đưa vào khai thác kinh doanh theo Moldul 2 nhằm đảm bảo 
công tác vận hành, mỹ thuật và nâng cao giá trị cho Cao ốc 
Sonadezi.

Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán Không có

Dự án Khu dân cư An Bình mở rộng

 » Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: hoàn tất bồi thường 

và bàn giao mặt bằng với diện tích 4,38 ha, diện tích còn lại 

chưa hoàn tất bồi thường là 0,94 ha.

 » Công tác xin cấp giấy GCNQSDĐ 05 lô biệt thự: Công ty đã nộp 

hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho 05 lô biệt thự và đang theo dõi 

Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý hồ sơ.

 » Hoàn tất và đưa vào kinh doanh các lô nhà liên kế A15 và các 

căn biệt thự song lập B1 đến B7; đã thi công hoàn tất các tuyến 

đường và hạ tầng kỹ thuật trên các lô nhà liên kế A15, biệt thự 

song lập B1 đến B7. Dự kiến sẽ triển khai khu Nhà liên kế A23 

còn lại của dự án trong các năm tiếp theo sau khi có mặt bằng.

Dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền

 » Dự án đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền đã được phê 

duyệt vào năm 2020 và thực hiện điều chỉnh tháng 08/2021 do 

tiền đền bù điều chỉnh tăng theo đơn giá mới của cơ quan có 

thẩm quyền banh hành. 

 » Đến nay Công ty đang triển khai các gói thầu tư vấn khảo sát 

thiết kế và Tư vấn thiết kế các hạng mục đường giao thông, hệ 

thống thoát nước mưa. 

 » Tuy nhiên, do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp 

nhiều khó khăn, nên công tác nhận mặt bằng không đảm bảo 

để triển khai và các thửa đất đã nhận bàn giao mặt bằng không 

liền thửa (da beo) nên khó khăn trong việc triển khai công tác 

khảo sát, thiết kế và thi công của dự án. Do đó, tiến độ triển khai 

dự án đang chậm so với tiến độ dự án đã phê duyệt.

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ GIA RAY, HUYỆN XUÂN LỘC
Quy mô diện tích dự kiến

Quy mô công suất dự kiến

 » Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định hồ sơ dự án theo đề xuất số 663/BC-SKHĐT ngày 

24/11/2021của Công ty gửi UBND tỉnh, trong đó kiến nghị UBND tỉnh cập nhật dự án vào Chương trình phát triển 

nhà ở của tỉnh và dự án được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021-2030. Sau khi 

dự án được cập nhật vào Chương trình phát triển nhà ở và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện công tác Chấp thuận chủ trương dự án theo quy định. 

 » Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 15431/UBND-KTN về việc dự án KDC Thị trấn Gia Ray, 

trong đó, chấp thuận các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư các nội dung cập nhật dự án vào Chương trình 

phát triển nhà ở của tỉnh và dự án được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021-2030.

 » Do đó, Công ty tiếp tục theo dõi và phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các Sở ban ngành về các thủ tục liên 

quan tiếp theo của dự án trên

47,57 ha
1.285 căn nhà

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
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ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều 
hành của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc thực hiện các 
Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, 
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được Đại hội 
đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.
Trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, Hội 
đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị, xem xét, khuyến nghị, chỉ đạo 
để Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm 
đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. 
Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo 
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, thường xuyên báo cáo, 
trao đổi với Hội đồng Quản trị và có những điều chỉnh kịp 
thời đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2021 là một năm khá khó khăn cho nền kinh tế Việt 
Nam khi làn sóng dịch COVID – 19 thứ 4 đã lan rộng và 
khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Các quy 
định giãn cách xã hội, “vừa sản xuất, vừa cách ly” tại 
các nhà xưởng và “3 tại chỗ” đã ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. 
Số lượng doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động 
trong năm qua cao nhất từ trước đến nay. Bước qua 
giai đoạn khó khăn, Nghị quyết 128/NQ-CP về chiến 
lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19” đã tạo tiền đề cho các doanh nghiệp 
mở cửa trở lại. Việc triển khai thành công, đẩy nhanh 
tiến độ bao phủ vaccine đã giúp hoạt động sản xuất 
kinh doanh phục hồi, ổn định hơn. Trong đó, ngành bất 
động sản khu công nghiệp nổi lên như một điểm sáng 
của thị trường khi Chính phủ đã có nhiều giải pháp kích 
thích nền kinh tế và các điểm nghẽn về pháp lý đang 
được cơ quan chức năng đẩy mạnh tháo gỡ. 

Năm vừa qua là một năm khá thành công của Công ty 
khi Công ty đã đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra. 
Doanh thu năm 2021 của Công ty đạt 317,7 tỷ đồng, 
hoàn thành 92,49% so với kế hoạch. HĐQT Công ty 
đã sớm xác định được tính chất nghiêm trọng của đại 
dịch và đã ban hành các chỉ đạo và chính sách đến 
Ban TGĐ nhằm giải quyết linh động các khó khăn và 
thay đổi bất ngờ trong tình hình dịch bệnh. Tình hình tài 
chính của Công ty đang ổn định và các dự án mới vẫn 
đang được nghiên cứu triển khai.

Hội đồng quản trị công ty đảm bảo điều hành công ty 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về môi trường và xã hội của 
mình. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát 
thải nhà kính, tiết kiệm điện nước đã được Hội đồng 
quản trị chỉ đạo, đốc thúc Ban Tổng giám đốc thực hiện 
triệt để và có hiệu quả. 
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xác định: Giai đoạn 2022 - 2026 phải ưu tiên phát triển bền vững, 
đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Công ty. Tiếp tục kế thừa và phát huy các 
thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, HĐQT đề ra những mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như sau:

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng, xin cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở 
hạ tầng. Tiếp tục thi công các nhà xưởng còn lại theo 
nhu cầu thị trường và đảm bảo cân đối nguồn vốn của 
Công ty. Đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp, cho thuê/chuyển nhượng nhà xưởng.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, phấn đấu tìm kiếm cơ hội 
và phát triển thêm 1 khu công nghiệp và/hoặc 1 khu 
dân cư tại tỉnh Đồng nai và/hoặc các tỉnh, thành có tiềm 
năng phát triển. Hiện tại công ty dang xin chủ trương 
đầu tư 02 dự án là Dự án Khu dân cư Gia Ray, huyện 
Xuân Lộc và Dự án khu công nghiệp Giang Diền mở 
rộng. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, bồi 
dưỡng nghiệp vụ cần thiết cho các Cán bộ công nhân 
viên Công ty. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý 
nhân sự các cấp trên cơ sở tuân thủ các quy định.

Dự báo, đánh giá tình hình thị trường, kết quả thực hiện 
thường xuyên, định kỳ để có biện pháp ứng phó thích 
hợp với những biến động có thể xảy ra, giảm thiểu rủi 
ro đến hoạt động của Công ty. Công bố thông tin kịp 
thời, chấp hành đúng các quy định về công khai minh 
bạch thông tin theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh 
công tác quan hệ cổ đông.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị điều 
hành, tuỳ theo yêu cầu thực tế trong công tác quản trị 
sẽ thành lập các tiểu ban hoặc thành lập văn phòng 
HĐQT công ty với chức năng giúp việc, phục vụ hoạt 
động của Hội đồng quản trị; đảm bảo cho các hoạt 
động quản trị của Hội đồng quản trị được chuyên 
nghiệp hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

Đối với các 
dự án hiện tại

Phát triển dự 
án mới

Quản trị 
thông tin

Tính chuyên 
nghiệp
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 

ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc và Ban kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Ghi chú

1 Ông Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐQT TV HĐQT không điều hành

2 Bà Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT TV HĐQT điều hành

3 Ông Hà Điệp Thành viên HĐQT TV HĐQT điều hành

4 Ông Đặng Văn Chất Thành viên HĐQT TV HĐQT không điều hành

5 Ông Vũ Trọng Dũng Thành viên HĐQT TV HĐQT không điều hành

Không có

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã bám 
sát triển khai thực hiện các nội dung được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông 
qua. Hội đồng quản trị với tình thần trách 
nhiệm cao, tập trung giải quyết khó khăn, chỉ 
đạo kịp thời, giám sát hoạt động của Ban Tổng 
giám đốc trong mọi lĩnh vực. HĐQT đã tuân 
thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tình hình 
thực tế của Công ty. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ 
tham dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Thế Phòng Chủ tịch HĐQT 3 3/5 Miễn nhiệm

2 Ông Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 3 3/5
Bầu bổ sung 
ngày 27/04/2021

3 Bà Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT 5 5/5

4 Ông Hà Điệp Thành viên HĐQT 5 5/5

5 Ông Đặng Văn Chất Thành viên HĐQT 5 5/5

6 Ông Vũ Trọng Dũng Thành viên HĐQT 5 5/5

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 5 lần với thành phần tham gia như sau:
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Các Nghị quyết/Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị Các Nghị quyết/Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

1 23/NQ-SZG HĐQT 12/01/2021
Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 
và kế hoạch công tác năm 2021; Thông qua kết quả SXKD 
năm 2020 và Kể hoạch SXKD năm 2021.

100%

2 20/QĐ-SZG-KT 12/01/2021
Quyết định về việc hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 
và trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư của Công ty tại 
Công ty CP Sanki Sonadezi.

100%

3 21/QĐ-SZG- KT 14/01/2021
Quyết định về việc điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận 
đăng ký  đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
KCN Giang Điền.

100%

4 34/QĐ-SZG- HDQT 20/01/2021
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh 
các gói thầu thuộc dự án Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toà 
nhà Sonadezi.

100%

5 60/QD-SZG- HĐQT 28/01/2021
Quyết định phê duyệt đơn giá chuyển nhượng và cho thuê 
lại đất đối với nhà xưởng B2 tại Khu công nghiệp Giang Điền

100%

6 102/QĐ-SZG-HĐQT 29/03/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 12)

100%

7 103/QĐ-SZG- HDQT 29/03/2021
Quyết định về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần 
Tổng Công ty Tín Nghĩa

100%

8 121/QĐ-SZG- HĐQT 19/04/2021
Quyết định về việc phê duyệt KHLCNT các gói thầu (đợt 2) 
của Dự án đầu tư cụm NX mới trên lộ đất 02A và 14

100%

9 124/QĐ-SZG- HDQT 20/04/2021

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu giai đoạn 2- đợt 6 Dự án thành phần Đầu tư xây dựng 
tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Giang Điền với tuyến 
tránh QL1A(đường Võ Nguyên Giáp)

100%

10 25/NQ-SZG- HĐQT 27/04/2021
Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2017 2021

100%

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

11 132/QĐ-SZG- HCNS 27/04/2021
Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Đặng Lê Bích 
Phượng - Trưởng Ban kiểm soát

100%

12 155/QD-SZG- HĐQT 27/04/2021
Quyết định về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.

100%

13 157/QĐ-SZG- HĐQT 27/04/2021
Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty sửa đổi bổ sung

100%

14 158/QĐ-SZG- HĐQT 27/04/2021
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị, sửa đổi bổ sung

100%

15 158/QĐ-SZG- HĐQT 27/04/2021
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát

100%

16 185/QĐ-SZG HĐQT 28/05/2021
Quyết định phê duyệt chủ trương và chính sách giá cho thuê 
Biệt thự Đồng Nai

100%

17 222/QĐ-SZG-HĐQT 25/06/2021
Quyết định về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công 
ty

100%

18 223/QĐ-SZG-HĐQT 25/06/2021
Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2021

100%

19 224/QĐ-SZG-HĐQT 25/06/2021
Quyết định thành lập tổ thẩm định điều chỉnh dự án KDC – DV 
Giang Điền

100%

20 289/QĐ-SZG-HĐQT 02/08/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 100%
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STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

21 255/QĐ-SZG-HĐQT 12/08/2021
Quyết định về việc cử nhân sự làm Người đại điện phần vốn 
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền tại Tổng Công ty Tín 
Nghĩa (TID)

100%

22 252/QĐ-SZG-HĐQT 18/08/2021
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư - 
Dịch vụ Giang Điền ( Khu B)

100%

23 259/QĐ-SZG-HĐQT 23/08/2021
Quyết định về việc chi thưởng nhân ngày Quốc khánh nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/09/2021)cho Người quản lý 
chuyên trách  

100%

24 260/QĐ-SZG-HĐQT 09/09/2021 Quyết định về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 100%

25 313/NQ-SZG-HĐQT 30/09/2021

Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021; 
Thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn công bố thôn tin; 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự 
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 
Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 4); Thông qua việc ban hành Quy 
chế quản lý tài chính; Thông qua chính sách hỗ trợ khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; Thông qua Báo cáo hoạt 
động của HĐQT quý III và Công tác quý IV năm 2021, 

100%

26 271/QĐ-SZG-HĐQT 05/10/2021
Quyết định về việc phê quyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu Dịch vụ bảo vệ tại toà nhà Sonadezi năm 2022 và gói thầu 
Dịch vụ vệ sinh tại toà nhà năm 2022

100%

27 273/QĐ-SZG-HĐQT 06/10/2021
Quyết định về việc đăng ký số lượng cổ phiếu lưu ký tại Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chọn mã chứng 
khoán và đăng  ký giao dịch trên hệ thống Upcom

100%

28 27/NQ-SZG-HĐQT 02/12/2021

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện 
Quý IV và ước thực hiện năm 2021; Phê duyệt đơn giá cho 
thuê đối với các nhà xưởng 12;12A,14,15,16 tại KCN Giang 
Điền; Phê duyệt khung giá cho thuê lại đất, cho thuê/chuyển 
nhượng nhà xưởng tại KCN Giang Điền năm 2022; Phê duyệt 
khung giá cho thuê văn phòng, các dịch vụ cộng thêm và các 
chính sách ưu đãi tại Cao ốc Sonadezi năm 2022; Thông qua 
ban hành Quy chế đánh giá kết quả công việc của Công ty; 
Thông qua ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; Thông qua 
phê duyệt ban hành Quy chế Công bố thông tin,

100%

29 339/NQ-SZG-HĐQT 27/12/2021
Nghị quyết về việc Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các 
giao dịch của Công ty với Người có liên quan

100%

30 348/QĐ-SZG-HĐQT 28/12/2021
Quyết định về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của cán bộ là Người quản lý chuyên trách Công ty 
năm 2021

100%

Các Nghị quyết/Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

BAN KIỂM SOÁT

Không có

Không có

STT Thành viên Chức vụ

Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

Đại diện 
sở hữu

Cá nhân 
sở hữu

Đại diện 
sở hữu

Cá nhân 
sở hữu

1 Bà Đặng Lê Bích Phượng Trưởng BKS 0 0 0% 0%

2
Ông Nguyễn Dương 
Hoàng

Thành viên BKS 0 0 0% 0%

3 Ông Nguyễn Duy Hòa Thành viên BKS 0 0 0% 0%

4 Bà Ngô Thị Thu Hiền Trưởng BKS 2.442.961 0 4,45% 0%

5 Bà Nguyễn Tú Loan Thành viên BKS 0 0 0% 0%

6 Ông Trần Tấn Nhật Thành viên BKS 0 0 0% 0%

STT Thành viên Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn
Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Bà Đặng Lê Bích Phượng Trưởng BKS 07/06/2017 27/04/2021 Cử nhân kinh tế

2 Ông Nguyễn Dương Hoàng Thành viên BKS 07/06/2017 27/04/2021 Cử nhân kinh tế

3 Ông Nguyễn Duy Hòa Thành viên BKS 07/06/2017 27/04/2021 Cử nhân kinh tế

4 Bà Ngô Thị Thu Hiền Trưởng BKS 27/04/2021
Thạc sỹ tài chính - 
ngân hàng

5 Bà Nguyễn Tú Loan Thành viên BKS 27/04/2021 Cử nhân kinh tế

6 Ông Trần Tấn Nhật Thành viên BKS 27/04/2021 Cử nhân kinh tế

Tính tại ngày 31/12/2021
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Hoạt động của Ban Kiểm soát
Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm:

 » Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

 » Xem xét thủ tục pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 

trong công tác quản lý Công ty.

 » Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại Công ty.

 » HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, tạo mọi điều kiện để Ban Kiểm 

soát thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

 » Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tham gia góp ý kiến một số nội dung liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh cũng như các Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc, giúp cho công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và 

thuận tiện hơn.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

 » Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

 » Phân công công việc cho từng thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng các cuộc họp Ban Kiểm soát:

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Số buối họp tham dự Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Bà Ngô Thị Thu Hiền Trưởng BKS 2/2 100%

2 Bà Nguyễn Tú Loan Thành viên BKS 2/2 100%

3 Ông Trần Tấn Nhật Thành viên BKS 2/2 100%

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH CỦA BAN LÃNH ĐẠO
Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên quản lý chủ chốt

STT Thành viên Chức vụ Tổng thu nhập

Ban điều hành

1 Nguyễn Thị Hạnh Tổng Giám đốc -

2 Hà Điệp Phó Tổng Giám đốc 768.815.331

3 Nguyễn Bách Thảo Kế toán trưởng 695.504.630

Hội đồng quản trị

1 Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 125.013.590

2 Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 150.016.308

3 Hà Điệp Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 150.016.308

4 Đặng Văn Chất Thành viên HĐQT 150.016.308

5 Vũ Trọng Dũng Thành viên HĐQT 150.016.308

Ban Kiểm soát

1 Ngô Thị Thu Hiền Trưởng BKS 100.010.875

2 Nguyễn Tú Loan Thành viên BKS 50.005.436

3 Trần Tấn Nhật Thành viên BKS 50.005.436

4 Bà Đặng Lê Bích Phượng Trưởng BKS 277.036.039

5 Ông Nguyễn Dương Hoàng Thành viên BKS 25.002.718

6 Ông Nguyễn Duy Hòa Thành viên BKS 25.002.718
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Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên 
quan với Công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 
cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ

Thời điểm giao 
dịch với Công ty

Số Nghị  quyết/ Quyết định của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

1 Tổng CTCP Phát triển Khu 
công nghiệp Công ty mẹ

Số 3600335363 do Sở KH & 
ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày  
01/7/2010.

Số 1, đường 1, KCN Biên 
Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

27/01/2021 01/PLYK-SZG-HĐQT ngày 
08/01/2021

Ký Phụ lục 4 ngày 27/01/2021 v/v thỏa thuận
điều chỉnh giảm diện tích khu vực thuê trước thời hạn HĐ 
(giảm 45m2 tầng 3A)
Giá trị giảm: 315.135.000 đồng

2 CTCP Xây dựng Đồng Nai Công ty trong cùng 
tập đoàn

Số 3600510590 do Sở KH & 
ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 
25/10/2001

Số 09, đường Huỳnh Văn 
Nghệ, Phường Bửu Long, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

18/02/2021

Hợp đồng số 07/2021/HD-SZG-KTh ngày  18/02/2021 
V/v Chuẩn bị mặt bằng cây xanh cách ly đường ĐCD.11 
(ĐCD.08 đến ĐCD.14) 
Giá trị: 335.464.800 đồng

01/02/2021 Phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-SZG-
HĐQT ngày 28/01/2021

Hợp đồng số 10/2021/HĐ-SZG-KTh ngày  01/02/2021 
V/v Thi công xây lắp nhà xưởng 12A
Giá trị: 20.878.536.630 đồng

09/02/2021 Phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-SZG-
HĐQT ngày 03/02/2021

Hợp đồng số 20/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 09/02/2021 V/v 
Thi công xây lắp nhà xưởng 16
Giá trị: 17.350.588.510 đồng

3
CTCP Dịch vụ Sonadezi 
(SDV)

Người quản lý 
tại hai Công ty là 
NĐDPV của Tổng 
Công ty CP Phát 
triển KCN

Số 3600890938 do Sở KH & 
ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 
15/05/2007

Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, 
số 1, đường 1, KCN Biên 
Hòa 1, phường An Bình, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

10/03/2021 Phiếu lấy ý kiến số13/PLYK-SZG-
HĐQT ngày 02/03/2021

Hợp đồng số 01/HĐ-SDV ngày 10/3/2021 V/v Quan trắc 
chất lượng môi trường tòa nhà năm 2021
Giá trị: 25.049.200 đồng

26/07/2021 Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 34/
PLYK-SZG-HĐQT ngày 30/7/2021

Phụ lục 4 HĐ nguyên tắc về việc vận chuyển, xử lý 
chất thải nguy hại (Xử lý: 4.000.000 đồng/chuyến; Vận 
chuyển: 2.500.000 đồng/chuyến)

31/12/2021 Nghị quyết số 339/QĐ-SZG-
HĐQT ngày 27/12/2021

Phụ lục 7 HĐ dịch vụ thuê vận hành nhà máy XLNT tập 
trung KCN Giang Điền

30/12/2021 Nghị quyết số 339/QĐ-SZG-
HĐQT ngày 27/12/2021

HĐ dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà Sonadezi năm 2022 
Giá trị: 2.937.132.000 đồng)

4 CTCP Sonadezi Châu Đức

• Hai công ty là 
công ty thành viên 
của Tổng Công ty 
CP Phát triển KCN 
• Người quản lý 
tại Hai công ty là 
NĐDPV của Tổng 
CTCP Phát triển 
KCN

Số 3600899948 do Sở KH & 
ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 
26/06/2007

Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, 
Số 1, Đường 1, KCN Biên 
Hòa 1, phường An Bình, TP. 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

25/01/2021 Phiếu lấy ý kiến số 02a/PLYK-
SZG-HĐQT ngày 14/01/2021

Hợp đồng số 08/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 25/01/2021 V/v 
Tư vấn giám sát Thi công xây lắp nhà xưởng 14
Giá trị: 462.651.200 đồng

01/02/2021
Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 
05/PLYK-SZG-HĐQT ngày 
28/01/2021

Hợp đồng số 18/2021/HĐ-SZG-KTh ngày  01/02/2021 
V/v Tư vấn giám sát Thi công xây lắp nhà xưởng 12A
Giá trị: 542.784.000 đồng

05/08/2021 Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 31a/
PLYK-SZG-HĐQT ngày 06/7/2021

HĐ tư vấn giám sát thi công xây lắp Nhà xưởng 41
Giá trị: 561.668.800 đồng

Không có
Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát
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Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Nguyễn Thị Hạnh
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