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PHẦN I: LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Những sự kiện quan trọng: 

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 4703000058 ngày 18 tháng 8 năm 2003, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp, với mức vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Công ty được thành lập để 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Thành. 

Ngày 12/11/2004, Công ty đã tăng vốn từ 50 tỷ lên 56 tỷ đồng. 

Ngày 09/12/2005, do việc sáp nhập Công ty cổ phần Địa ốc Sonadezi vào Công ty cổ 
phần Sonadezi Long Thành, Công ty đã tăng vốn từ 56 tỷ lên 71 tỷ đồng, với mục tiêu 
tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
cùng một địa bàn và cũng để tăng qui mô của Công ty, đa dạng hóa sản phẩm, nhằm 
hình thành nên một Công ty mới chuyên ngành về bất động sản. Ngành nghề kinh 
doanh chính của Công ty lúc này là phát triển khu công nghiệp và khu dân cư.  

Ngày 20/11/2007, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về vốn trong việc mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh và tham gia các dự án mới Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ 
đồng. 

2. Quá trình phát triển 

2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

- Tên giao dịch: Sonadezi Long Thành 

- Tên viết tắt: SZL 

- Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai 

- Điện thoại: (061) 3 514 494 – 3 514 497 

- Fax:  (061) 3 514 499  

- E-mail:  longthanhiz@sonadezi.com.vn 

- Logo:  

 

 
SONADEZI 

LONGTHANH 

- Vốn cổ phần: 100.000.000.000 đồng 

 

mailto:longthanhiz@sonadezi.com.vn
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2.2. Ngành nghề kinh doanh 

- Khảo sát, thiết kế, đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp, nhà ở, nhà cho thuê; 

- Tư vấn cho các doanh nghiệp về lập, triển khai dự án kinh doanh; 

- Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; 

- Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho ngoại quan; 

- Kinh doanh nhà nghỉ, du lịch lữ hành nội địa, khu vui chơi giải trí; 

- Kinh doanh kho bãi, vận chuyển; 

- Kinh doanh các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển khu dân cư, khu đô thị. 

- Dịch vụ môi giới bất động sản, Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, Dịch vụ tư vấn 
bất động sản, Dịch vụ đấu giá bất động sản, Dịch vụ quảng cáo bất động sản, Dịch 
vụ quản lý bất động sản. 

2.3. Tình hình hoạt động 

Bắt đầu hoạt động từ năm 2003 và trong suốt gần 6 năm qua, Công ty Cổ phần 
Sonadezi Long Thành luôn giữ vững sự tăng trưởng ổn định. Điều này được thể hiện 
bằng một số chỉ tiêu tài chính như sau: 

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 

Tổng giá trị tài sản 423.573.978.538 597.994.297.998 645.672.798.587

Doanh thu thuần 251.357.220.825 244.840.104.172 227.242.926.176

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

59.801.422.510 81.920.716.032 112.092.121.430

Lợi nhuận khác 752.842.566 (70.999.928) 267.982.354 

Lợi nhuận trước thuế 60.554.265.076 81.849.716.104 112.360.103.784

Lợi nhuận sau thuế 49.061.678.714 61.798.844.821 85.352.311.495 

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ 22% 30% 30% 

Nguồn: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 
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3. Định hướng phát triển 

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Đảm bảo hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Khai thác hiệu quả tối đa các dự án đang thực hiện. 

- Phát huy thế mạnh truyền thống, tính chuyên nghiệp, nghiên cứu các dự án mới và 
mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 

- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty. 

- Nâng cao giá trị Công ty trên  thi trường chứng khoán. 

- Giữ ổn định và nâng cao dần mức cổ tức cho các cổ đông của công ty. 

- Nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên. 

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, nhưng có chọn lọc, giữ vững và phát huy thế 
mạnh truyền thống của Công ty là kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp và khu dân cư. Tìm kiếm và phát triển các dự án mới. 
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PHẦN II: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008 

Theo Báo cáo tài chính năm 2008, Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 
31/12/2008 đạt 645,7 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2007, tổng doanh thu năm 2008 
đạt 267 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2007 và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, tăng 
27% so với năm 2007. 

Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông trong năm 2008 là 30% và đã thực hiện trong năm 
2008.  

Ngày 09/09/2008, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã chính thức niêm yết 
10.000.000 cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2008, KCN Long Thành đã thu hút được các dự án đầu tư quan trọng như dự án 
sản xuất và lắp ráp ống kính máy ảnh kỹ thuật số, sản xuất máy ảnh kỹ thuật số, thiết 
bị nội soi, ... của Công ty TNHH Olympus Việt Nam với số vốn đầu tư 110.000.000 
USD và dự án sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe 
của Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam với số vốn đầu tư 80.000.000 USD. 

Ngày 03/12/2008, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã chính thức khởi công 
xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành giai đoạn 2 với công suất 5.000 
m3/ngày đêm, nâng tổng công suất của nhà máy xử lý nước thải lên 10.000 m3/ngày 
đêm. Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải giai 
đoạn 2 này vào khoảng quý 4 năm 2009, đảm bảo tiếp nhận và xử lý đạt tiêu chuẩn 
nước thải đầu ra cho các dự án hiện tại và các dự án sẽ thu hút đầu tư trong tương lai. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

Kế hoạch kinh doanh năm 2008 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2008 như sau: 

+ Tổng doanh thu:   280 tỷ đồng.  

+ Lợi nhuận sau thuế: 56,5 tỷ đồng. 

Trong năm 2008 tổng doanh thu đạt 267 tỷ đồng, tương đương 95% so với kế hoạch, 
lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, tương đương 150% so với kế hoạch. 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm  

Trong năm 2008, với mục tiêu tăng hiệu quả của việc kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
KCN Long Thành và KDC Tam An 1, Công ty cũng đã tiến hành điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Long Thành và điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam An 1, theo đó đối với KCN Long 
Thành diện tích đất công nghiệp cho thuê tăng thêm khoảng 26 ha còn đối với KDC 
Tam An 1 tăng thêm diện tích đất xây dựng nhà liên kế. 
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Công ty đã tham gia đầu tư vào Công ty Cổ phần xây dựng Sonadezi với số cổ phần 
sở hữu 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,49 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xây 
dựng Sonadezi, tham gia mua Cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với số lượng 356.580 cổ 
phần, chiếm tỷ lệ 3,57% vốn điều lệ. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản 
và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh 
xăng dầu. 

Ngoài ra, Công ty cũng đã mua thêm 3 nhà xưởng của Công ty Phát triển KCN Biên 
Hoà tại KCN Long Thành để đưa vào kinh doanh. 

Trong năm 2008, Công ty cũng đã hoàn thành thêm một số hạng mục hạ tầng của Khu 
Công Nghiệp Long Thành như tuyến ống cấp nước bằng ống gang giai đoạn 3, xây 
dựng 4 nhà xưởng cho thuê, xây dựng đường 7,9,10 giai đoạn 2,... 

Công ty cũng đã bán toàn bộ nhà biệt thự tại KDC Phước Lai, nhà liên kế tại Khu dân 
cư Trảng Bom, An Hòa S1 và An Bình 2. Hiện Công ty đang triển khai xây dựng 20 
căn biệt thự tại Khu dân cư Trảng Bom để đưa vào kinh doanh trong năm 2009.  

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

4.1 Hoạt động kinh doanh 

Hiện tại, Công ty vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh chính là cho thuê đất 
công nghiệp, cho thuê nhà xưởng, bán và cho thuê nhà biệt thự, nhà liên kế, nhà 
chung cư, nhà ở cho công nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng phát triển bổ sung  các dịch vụ hỗ trợ cho Khu công 
nghiệp, khu dân cư như: văn phòng cho thuê, kinh doanh xăng dầu, vận tải, kho bãi 
cho thuê, cung cấp nước, xử lý nước thải, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm thương 
mại, nhà hàng, siêu thị,... 

4.2 Hoạt động xây dựng 

- Xây dựng hoàn thiện 20 căn biệt thự tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 
Đồng Nai để đưa vào kinh doanh. 

- Xây dựng thêm các nhà xưởng cho thuê. 

- San lấp mặt bằng đối với diện tích đất công nghiệp tăng thêm do điều chỉnh quy 
hoạch. 

- Xây dựng hạ tầng và một số khu nhà liên kế và biệt thự tại Khu dân cư Tam An 1. 

- Xây dựng hoàn thành nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 với công suất 
5.000m3/ngày đêm nâng tổng công suất tiếp nhận và xử lý nước thải của Nhà máy 
xử lý nước thải KCN Long Thành lên 10.000 m3/ngày đêm. 
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- Xây dựng cổng chào KCN Long Thành, trồng thêm cây xanh thảm cỏ nhằm tạo 
cảnh quan đẹp hơn cho KCN Long Thành. 

- Hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại của KCN Long Thành. 

- Xây dựng trạm cung cấp xăng dầu và dịch vụ đi kèm; 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ tu tạo diện mạo khu công nghiệp và bảo vệ môi trường; 

4.3 Triển khai dự án mới 

- Triển khai Dự án Khu dân cư và khu du lịch dọc sông Đồng Nai tại xã Tam An 
với diện tích 200 ha. 

- Tìm kiếm các dự án xây dựng bất động sản công nghiệp và khu đô thị, khu dân cư 
tại tỉnh Đồng Nai và các khu vực khác. 

- Phát triển các dự án dịch vụ tài chính, thương mại, du lịch. 

4.4  Các hoạt động khác 

- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng. 

- Tập trung vào hoạt động quảng cáo tiếp thị bằng cách xây dựng mạng lưới cộng 
tác viên, chăm sóc tốt hơn các nhà đầu tư hiện hữu trong KCN, củng cố và phát 
triển mối quan hệ với các cơ quan chức năng liên quan và hiệp hội thương mại của 
các nước để được hỗ trợ trong công tác giới thiệu khách hàng. 

- Kiện toàn các thủ tục hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty nhằm 
phục vụ nhanh chóng và chu đáo các khách hàng. 

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 

- Tập trung hoàn thành việc đền bù giải toả phần còn lại của KCN Long Thành và 
KDC Tam An 1. 

- Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản để thuận tiện trong việc kinh doanh nhà, 
đất của Công ty. 

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên. 
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PHẦN III: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

1.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2007 
1 Cơ cấu tài sản 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng Tài sản 
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 

%  
57,63 
42,37 

 
64,77 
35,23 

2 Cơ cấu nguồn vốn 
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 

%  
68,84 
31,16 

 
66,12 
33,88 

3 Khả năng thanh toán 
- Khả năng thanh toán hiện hành 
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 
- Khả năng thanh toán nhanh 

%  
1,45 
0,86 
0,63 

 
1,51 
0,99 
0,78 

4 Tỷ suất sinh lời 
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

 
% 
 
 

% 
 

 
% 

 
 

49,44 
37,56 

 
17,40 
13,22 
42,57 

 
 

33,43 
27,39 

 
13,68 
11,21 
33,16 

 

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 

Giá trị sổ sách 1 cổ phần = 
Quyõ  phieáuCoå - nh phaùt haøñaõ  phaàncoå Soá

lôïi  phuùcthöôûngkhenQuyõ-höõusôûchuûvoánNguoàn   

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2008: 

Giá trị sổ sách 1 cổ phần = 
333.720

 6692.816.91 - 2.448201.196.73
-10.000.000

= 20.814 đồng/CP. 

1.3. Tổng số cổ phiếu phổ thông 

Tổng số cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phần (tại thời điểm 31/12/2008) 

 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 9.666.280 cổ phần. 

 Cổ phiếu quỹ: 333.720 cổ phần. 
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1.4. Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm 09/12/2008) 

Đơn vị tính: đồng 

 Cổ đông Giá trị vốn góp Tỷ lệ 

A Cổ đông pháp nhân (19 tổ chức)   

1. Trong nước (16 tổ chức) 84.629.100.000 84,6291%

2. Nước ngoài (3 tổ chức) 1.265.700.000 1,2657%

 Cộng 85.894.800.000 85,8948%

B Cổ đông cá nhân (624 người) 14.105.200.000 14,1052%

 Tổng cộng 100.000.000.000 100%

 

1.5. Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:  

Cổ tức năm 2008: 30%/ vốn điều lệ. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2008, mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và biến 
động giá cả, vật tư nhưng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã đạt được một số 
thành tựu nhất định.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 
2008 như sau: 

2.1 Hoạt động kinh doanh đất công nghiệp cho thuê và cho thuê nhà xưởng: 

Trong năm 2008, Công ty đã ký được 8 hợp đồng thuê lại đất, tương ứng với tổng 
diện tích đất công nghiệp cho thuê là 27 ha, luỹ kế từ khi thành lập KCN Long Thành 
đến nay, đến cuối năm 2008 Công ty có 68 khách hàng thuê lại đất, tương ứng với 
tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê luỹ kế là 213 ha, chiếm 75% diện tích đất 
công nghiệp có thể cho thuê (213 ha/282,74 ha).  

Trong năm 2008, Công ty cũng đã ký được 4 hợp đồng cho thuê nhà xưởng xây sẵn. 

2.2 Hoạt động kinh doanh nhà tại các khu dân cư: 

Tổng số căn đã bán trong năm 2008 là 53 căn. Lũy kế đến cuối năm 2008 là 166/187 
căn, chiếm 89% số lượng căn nhà hiện có của Công ty. 
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2.3 Các hoạt động kinh doanh khác: 

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh chính, kết quả của những hoạt kinh doanh khác 
như sau: 

- Doanh thu kinh doanh nước: 15,4 tỷ đồng. 

- Doanh thu từ việc cho thuê tài sản nhà máy XLNT: 1,9 tỷ đồng. 

- Doanh thu hoạt động tài chính: 40 tỷ đồng 

- Doanh thu hoạt động xử lý nước thải: 5,6 tỷ đồng.  

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh căn cứ trên cáo tài chính đã kiểm 
toán như sau: 

Đơn vị tính: đồng. 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 244.845.570.536 227.242.926.176

Các khoản giảm trừ doanh thu 5.466.364   

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 244.840.104.172 227.242.926.176

Giá vốn hàng bán 165.233.908.644 133.307.348.150

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 79.606.195.528 93.935.578.026

Doanh thu hoạt động tài chính 7.371.486.289 40.096.356.690

Chi phí tài chính   11.114.426.658

Chi phí bán hàng   983.913.453

Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.056.965.785 9.841.473.175

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      81.920.716.032 112.092.121.430

Thu nhập khác 479.191.565 349.796.949

Chi phí khác                                                              550.191.493 81.814.595

Lợi nhuận khác (70.999.928) 267.982.354 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 81.849.716.104 112.360.103.784

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.050.871.283 27.046.404.940
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Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61.798.844.821 85.352.311.495 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu     7.372 8.563
 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

3.1 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức: 

- Không có sự thay đổi, do cơ cấu tổ chức cũ vẫn đáp ứng yêu cầu của công tác 
quản lý, kinh doanh. 

3.2 Những cải tiến về chính sách, quản lý: 

- Công ty đã duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001-2000 trong tất cả các quy trình làm việc của các Bộ phận. 

- Cử cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia các khoá học nâng cao năng lực 
quản lý, chuyên môn và ngoại ngữ. 

- Thưởng cho cán bộ công nhân viên tự học nâng cao trình độ ngoại ngữ và đạt 
được các chứng chỉ về ngoại ngữ. 

- Thưởng định kỳ hàng quý thông qua kết quả công việc hàng quý của từng cá nhân 
và các Bộ phận. 

- Điều chỉnh lương và các mức phụ cấp của Cán bộ công nhân viên Công ty. 

3.3 Các biện pháp kiểm soát các hoạt động của Công ty: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng. 

- Báo cáo trong các buổi họp giao ban hàng tuần. 

- Báo cáo lãnh đạo khi có vấn đề phát sinh cần chỉ đạo giải quyết gấp. 

- Các công cụ đo lường, đánh giá theo các tiêu chí và mục tiêu chất lượng của hệ 
thống. 

- Các báo cáo hàng quý gửi cho Công ty mẹ và Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

- Ban hành quy chế quản trị Công ty nhằm đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và sự thay đổi của luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp, năm 2009 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 
Sonadezi Long Thành như sau: 

 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2009 
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1 Doanh thu 100 tỷ đồng 

2 Lợi nhuận trước thuế 25  tỷ đồng 

3 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2 tỷ đồng 

4 Lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 20%/vốn điều lệ 
 

PHẦN IV: ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

- Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Hùng Tiến (Chức vụ: Tổng Giám Đốc) 

- Trụ sở chính  : 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM 

- Điện thoại  : (08) 8 272 295 

- Fax   : (08) 8 272 300 

- Website  : www.ac-audit.com 
 

PHẦN V: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty Cổ phần Sonadezi 
Long Thành 

 

Công ty mẹ Giá trị sở hữu Đơn vị Tỷ lệ góp vốn 

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 51.190.000.000 Đồng 51,19% 
 

2. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty Phát triển KCN Biên 
Hòa 

Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi Biên hòa) là doanh nghiệp 
Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập theo Quyết định 1713/QĐ-
UBT ngày 15/12/1990 với ngành nghề kinh doanh ban đầu là phát triển và kinh doanh 
hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. 

Từ 01/07/2005 Sonadezi Biên hòa chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty mẹ - 
Công ty con. Ngoài các đơn vị hiện hữu trong hệ thống công ty, Sonadezi Biên Hòa  
đã tiếp nhận quản lý Doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đối với 
23 Doanh nghiệp trên địa bàn. 

http://www.ac-audit.com/
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Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty Sonadezi Biên Hòa là chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 2, Khu công nghiệp Gò Dầu, Khu Công nghiệp Xuân Lộc, Khu 
công nghiệp và dân cư Giang Điền. Ngoài ra, Công ty Sonadezi Biên Hòa đã góp vốn 
đầu tư các Công ty con như Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai, Công ty Cổ 
phần Sonadezi Long Thành, Công ty Cổ phần D2D... và các Công ty liên kết như 
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức, Công ty Phát triển KCN Long Bình hiện đại 
(Amata)....  

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ - Công ty Sonadezi  Biên Hòa hiện nay 
gồm có:  

- Đầu tư phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư. 

- Dịch vụ du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng cho thuê.  

- Đào tạo, dạy nghề. 

- Dịch vụ quản lý môi trường. 

- Đầu tư tài chính vào các công ty khác. 

- Mua bán, cho thuê kho bãi và nhà xưởng. 

Trong năm 2008 Công ty phát triển KCN Biên Hòa đạt được kết quả kinh doanh như 
sau: tổng doanh thu 378,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 175,94 tỷ đồng và tổng giá trị 
tài sản 1.763 tỷ đồng.  

3. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Sonadezi Long Thành nắm giữ 

 Không có. 
 

PHẦN VI:  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Căn cứ những quy định của pháp luật cụ thể là: (1) Luật Doanh nghiệp đã được Quốc 
hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và (2) 
Điều lệ hoạt động tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Công ty 
cổ phần Sonadezi Long Thành có cơ cấu tổ chức như sau:  

1.1. Cơ cấu tổ chức 

a. Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt động của 
Sonadezi Long Thành. 

b. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 
để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 



 
            CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  SSOONNAADDEEZZII  LLOONNGG  TTHHÀÀNNHH  
 

Báo cáo thường niên 2008  14

c. Ban Kiểm soát: là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát về việc chấp hành 
chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm tra nội bộ Sonadezi Long 
Thành. 

d. Tổng Giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của 
Công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy 
định của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành; song song đó là người tham mưu 
cho Hội đồng quản trị về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách. Giúp việc cho 
Tổng Giám đốc là Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận nghiệp vụ. 

e. Bộ phận Dự Án (BPDA): là bộ phân chuyên môn nghiệp vụ trong tổ chức của Công 
ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty. BPDA có 
chức năng và nhiệm vụ : đề xuất với Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác phát 
triển các dự án mới và quản lý kỹ thuật xây dựng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư 
xây dựng; chịu trách nhiệm về việc phát triển các dự án đầu tư của Công ty, công tác 
xây dựng cơ bản của Công ty theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản hiện hành của Nhà Nước, tổ chức thực hiện, tham gia thực hiện công tác quản lý 
môi trường khu công nghiệp theo đúng các quy định về quản lý môi trường hiện hành 
của Nhà nước.  

f. Bộ phận Hành chính – Nhân sự: Bộ phận Hành chính - Nhân sự là một bộ phận chức 
năng nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành trực 
thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty; có chức năng tham mưu đề xuất, giúp việc cho 
Ban Tổng Giám đốc Công ty và hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra các công tác: 
Quản trị nhân sự, Bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động, Quản trị Hành chính – 
Văn phòng. 

g. Bộ phận An Ninh- Trật tự: Bộ phận An ninh trật tự là một bộ phận chức năng của 
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty có 
chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về công tác An 
ninh trật tự, An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khuôn viên cơ 
quan Công ty; các Khu công nghiệp; các Khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất 
kinh doanh khác của Công ty. 

h. Bộ phận Tài chính - Kế toán: là bộ phận nghiệp vụ chuyên môn trong tổ chức của 
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty. 
Thực hiện chức năng chuyên môn về tài chính, kế toán theo quy định của “Luật Kế 
toán năm 2003” được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 17/6/2003. Các chức năng cụ 
thể như sau: Đề xuất với Ban Tổng Giám đốc Công ty về công tác quản lý tài chính, 
kế toán, thống kê của Công ty. Lập, lưu trữ, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động 
có liên quan đến lĩnh vực Tài chính- Kế toán tại Công ty CP Sonadezi Long Thành 
theo đúng qui định của Nhà nước. 
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i. Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị: Bộ Phận Kinh doanh - Tiếp thị là Bộ Phận chuyên 
môn nghiệp vụ trong tổ chức của Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành, trực thuộc 
Ban Tổng giám đốc Công ty có chức năng: (i) tham mưu với Ban Tổng giám đốc về: 
hoạch định chiến lược, sách lược kinh doanh. (ii)tổ chức thực hiện: công tác tiếp thị 
và kinh doanh đối với đất công nghiệp, nhà xưởng và các dịch vụ đi kèm; công tác 
tiếp thị, bán và cho thuê  sản phẩm nhà ở; công tác duy tu, bảo trì, và chăm sóc khách 
hàng. 

1.2.  Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ 

BAN  
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

2. Tóm tắt lý lịch  
Bộ phận 

Hành chính – Nhân sự 
Bộ phận 

Tài chính – Kế toán 
Bộ phận 

Kinh doanh – Tiếp thị 
Bộ phận 

Dự Án 
Bộ phận 

ANTT 

 

2.  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành (tại thời điểm 31/12/2008) 

2.1 Ban Tổng Giám đốc: 

- Ông   Chu Thanh Sơn  - Tổng Giám Đốc 

- Bà  Nguyễn Mai Anh  - Phó Tổng Giám Đốc 

- Bà  Lê Thị Ngọc Huệ   -  Phó Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

 



 
            CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  SSOONNAADDEEZZII  LLOONNGG  TTHHÀÀNNHH  
 

Báo cáo thường niên 2008  16

a. Ông CHU THANH SƠN – Tổng Giám đốc 

Họ và tên:  CHU THANH SƠN 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  25/04/1959 

Nơi sinh:  Hải Dương 

CMND 
270.808.250 Ngày cấp: 04/08/2000 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Hải Dương 

Địa chỉ thường trú:  
197/32 QL,15, KP,1, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng 
Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.514494 

Trình độ văn hóa:  Đại học 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Trung Văn, Cử Nhân Tài chính-Kế toán 

Quá trình công tác 

+ Từ 1982 – 1992: Đi làm tại Ban tuyển sinh Đồng Nai 

+ Từ  1992 - 2003 Đi làm tại Sonadezi Biên Hòa 

+ Từ 2003 đến nay: Làm tại Sonadezi Long Thành 

Chức vụ công tác hiện nay:  
Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty CP 
Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty phát 
triển KCN Biên Hòa 

+ Cá nhân sở hữu: 

1.310.770  cổ phần, chiếm 13,1077% vốn điều lệ 

 

1.300.000  cổ phần, chiếm 13,0% vốn điều lệ 
 

10.770 cổ phần, chiếm 0,1077% vốn điều lệ 
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Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 

 

b. Bà NGUYỄN MAI ANH – Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên:  NGUYỄN MAI ANH 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  17/12/1970 

Nơi sinh:  Nam Định 

CMND 
270.948.944 Ngày cấp: 08/04/1994 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Nghi Lộc – Nghệ An 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.351493 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ  1994-06/2007 Làm tại Công ty Sonadezi Biên Hòa 

+ Từ tháng 06/2007 - đến nay Làm việc tại Công ty Sonadezi Long Thành 

Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty CP 
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Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sonadezi Châu 
Đức 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty phát 
triển KCN Biên Hòa 

+ Cá nhân sở hữu: 

1.001.550  cổ phần, chiếm 10,0155% vốn điều lệ 

 

1.000.000  cổ phần, chiếm 10,0% vốn điều lệ 

        

1.550  cổ phần, chiếm 0,0155 vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 6 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 

 

c. Bà LÊ THỊ NGỌC HUỆ - Phó Tổng Giám đốc 

Họ và tên:  LÊ THỊ NGỌC HUỆ 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  24/10/1959 

Nơi sinh:  Hà Nam 

CMND 
270.008.950     Ngày cấp 29/06/2005,  Nơi cấp 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Biên Hòa – Đồng Nai 
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Địa chỉ thường trú:  
05 lô A3, Đường số 01, Phường 25, Q, Bình 
Thạnh, TP,HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.514494 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ  1976 – 03/1990: Tại Sở Tài Chính Đồng Nai 

+ Từ  04/1990 – 06/2000: Tại Kho Bạc nhà nước Đồng Nai 

+ Từ 07/2000 -02/2006:       Tại Công ty Phát Triển KCN Biên Hòa 

+ Từ  03/2006 đến nay: Tại Công ty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: 

+ Cá nhân sở hữu: 

2.870  cổ phần, chiếm    0,0287   % vốn điều lệ 

 

0 cổ phần 

2.870  cổ phần, chiếm 0,0287% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
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3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

3.1 Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng số lao động tại Công ty là 77 người, được phân theo 
cơ cấu như sau 

Bảng 2: Tình hình lao động của Công ty tính đến 31/12/2008 
 

 Số lượng Tỷ lệ 

PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ 

Trên Đại học 04 5,2% 

Đại học 32 41,56% 

Cao đẳng 01 1,3% 

Trung cấp, thợ (3/7) 16 20,78% 

Phổ thông trung học 24 31,16% 

Tổng cộng 77 100% 

PHÂN THEO GIỚI TÍNH 

Nam 56 72,73% 

Nữ 21 27,27% 

Tổng cộng 77 100% 

 

3.2 Chính sách đối với người lao động 

a. Chính sách đào tạo 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng 
nghiệp vụ cho nhân viên quản lý cấp trung gian. Hoạt động đào tạo hàng năm được 
xem xét và thực hiện theo phương thức đào tạo nội bộ và học bên ngoài. 

b. Chính sách lương thưởng 

Vì đặc trưng của ngành nghề kinh doanh nên Công ty phải xây dựng một chính sách 
lương phù hợp nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc khuyến khích người lao động đóng 
góp, nhiệt tình làm việc và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.  
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Công ty có một chính sách lương thích hợp với trình độ, năng lực và công việc của 
từng cá nhân và giải thưởng dành cho cho cá nhân có kết quả đóng góp vượt trội. 

Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết lẫn nhau góp phần tăng 
năng suất, chất lượng hoàn thành công việc, Công ty còn xét thưởng tập thể có tinh 
thần thái độ làm việc tích cực, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.  

Công ty luôn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi, chế độ thai sản 
và bảo hiểm tai nạn lao động ... cho người lao động theo đúng Luật Lao động.  

Sự quan tâm và hỗ trợ người lao động luôn được cân nhắc tại Công ty, Công ty đã cho 
xây dựng bếp ăn tập thể và xe đưa rước người lao động đi làm. Bên cạnh đó, Công ty 
không ngừng quan tâm, nâng cao đời sống sinh hoạt lành mạnh và sức khoẻ cho CB- 
CNV bằng cách tạo điều kiện cơ sở vật chất cho họ tham gia các hoạt động thể dục 
thể thao như xây dựng sân quần vợt, bóng chuyền và bóng bàn. 

4. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm 

Không thay đổi. 

5. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc 

Được hưởng đầy đủ các khoản Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo chế độ, 
ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.  

Lương thưởng của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2008 là: 1.087.000.000 đồng. 

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch  

Không thay đổi 

7. Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:  

Không thay đổi 
 

PHẦN VII: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY (Tại thời điểm 31/12/2008) 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

1.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng  - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Ông Khương Văn Quá  - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Ông  Chu Thanh Sơn  - Thành viên hội Đồng quản trị 

- Bà Nguyễn Mai Anh  - Thành viên hội Đồng quản trị 

- Bà  Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên hội Đồng quản trị 

- Ông  Phạm Như Chí   - Thành viên hội Đồng quản trị 

- Ông  Phan Hùng   - Thành viên hội Đồng quản trị 
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a. Bà  ĐỖ THỊ THU HẰNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Họ và tên:  ĐỖ THỊ THU HẰNG 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  07/06/1971 

Nơi sinh:  Nam Hà 

CMND 
270.930.033 Ngày cấp: 1994 Nơi cấp: CA, Đồng 
Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ thường trú:  
172B Nguyễn Văn Trỗi, Trung Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 061.8860561 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh doanh quốc tế 

Quá trình công tác 

+ Từ  1992 – đến nay Công ty phát triển KCN Biên Hòa 

+ Từ 01/11/2007 – đến nay 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sonadezi Long 
Thành 

Chức vụ công tác hiện nay:  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển KCN Biên Hòa 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty phát 
triển KCN Biên Hòa 

+ Cá nhân sở hữu: 

2.534.840  cổ phần, chiếm 25,3484% vốn điều lệ 

 

2.519.000  cổ phần, chiếm 25,19% vốn điều lệ 
 

15.840 cổ phần, chiếm 0,1584% vốn điều lệ 
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Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 

 

b. Ông KHƯƠNG VĂN QUÁ – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Họ và tên:  KHƯƠNG VĂN QUÁ 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  01/05/1953 

Nơi sinh:  Xã Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

CMND 
270.145.569 Ngày cấp: 03/08/2004 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  
Số nhà A2, Cư xá Điện Lực, Phường Tân Hiệp, 
Tp,Biên Hòa, Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 061.3992000 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ Sư điện 

Quá trình công tác 

+ Từ 1976-1983: 
Học trường Đại học Bách khoa Tp,Hồ Chí Minh, 
tốt nghiệp và công tác tại Nhà máy điện Thủ Đức;  
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+ Từ 1983-1992: Công tác tại Sở Điện lực Đồng Nai 

+ Từ 1992-1994 Công tác tại chi nhánh điện Thống Nhất 

+ Từ 1995-1998 Công tác tại Điện lực Đồng Nai 

+ Từ 1998-2004 
Công tác tại Điện lực Đồng Nai nay là Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 

+ Tháng 08/2004 đến nay Công tác tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Chức vụ công tác hiện nay:  
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long 
Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Chủ tịch Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn thiết kế & 
xây lắp điện 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đồng Nai 

+ Cá nhân sở hữu: 

636.960 cổ phần, chiếm 6,3696% vốn điều lệ 

 

632.700 cổ phần, chiếm 6,327% vốn điều lệ 

     

4.260 cổ phần, chiếm 0,0426% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
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c. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG – Thành viên Hội đồng Quản trị 

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  25/09/1958 

Nơi sinh:  Biên Hòa, Đồng Nai 

CMND 
272.079.869 Ngày cấp: 07/12/2006 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Biên Hòa, Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  
Số 81, Hùynh Văn Lũy, P,Hòa Bình, Tp,Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613. 827402 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ  1979-1992 
Phòng tài vụ kiến thiết kinh tế - Ty Tài chính Đồng 
Nai 

+ Từ  1992-1994 
Phòng Tài chính ngành - Sở Tài chính Đồng Nai 
(P,Trưởng Phòng) 

+ Từ 1994-1999 
Cục Quản lý vốn và Tài sản nhà nước tại DN Đồng 
Nai (Phó Cục Trưởng 

+ Từ  1999-2004 
Chi cục Tài chính doanh nghiệp Đồng Nai (Phó 
Chi cục Trưởng) 

+ Từ tháng 05/2004 đến nay Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai 

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành 
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Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Giám đốc quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai 

- Phó chủ tịch HĐQT – Cty cổ phần may Đồng 
Tiến 

- Thành viên HĐQT – Cty cổ phần thương mại 
dịch vụ Đồng Nai 

- Thành viên HĐQT – Cty cổ phần Sonadezi Châu 
Đức 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Quỹ đầu tư 
phát triển Đồng Nai 

+ Cá nhân sở hữu: 

571.430 cổ phần, chiếm 5,7143% vốn điều lệ 

 

566.100 cổ phần, chiếm 5,661% vốn điều lệ 

     

5.330 cổ phần, chiếm 0,0533% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 

 

d. Ông PHẠM NHƯ CHÍ – Thành viên Hội đồng Quản trị 

Họ và tên:  PHẠM NHƯ CHÍ 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  06/08/1948 

Nơi sinh:  
Thôn Cao Đông, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, 
Tỉnh Hưng Yên 

CMND 
270.729.357 Ngày cấp: 22/09/2003 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 
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Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Cao Đông, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú:  
30 Nguyễn Văn Trị, P,Hòa Bình, Tp,Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 061.3822746 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ Sư Viễn Thông 

Quá trình công tác 

+ Từ 1971-1983 Cán bộ kỹ thuật Bưu điện Hải Hưng 

+ Từ 1983-1985 Trưởng phòng kỹ thuật Bưu Điện Đồng Nai 

+ Từ Tháng 8/1985 đến nay Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai 

Chức vụ công tác hiện nay:  Ủy viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Đồng Nai 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Bưu điện tỉnh 
Đồng Nai 

+ Cá nhân sở hữu: 

563.440 cổ phần, chiếm 5,6344% vốn điều lệ 

 

532.800 cổ phần, chiếm 5,328% vốn điều lệ 

  

 30.640 cổ phần, chiến 0,3064% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
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e. Ông PHAN HÙNG – Thành viên Hội đồng Quản trị 

Họ và tên:  PHAN HÙNG 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  27/06/1959 

Nơi sinh:  Quảng Nam 

CMND 
271.854.099 Ngày cấp: 23/10/2003 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú:  
Y20 Khu cư xá Phúc Hải, Phường Tân Phong, 
Tp,Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.840402 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Tài chính-Kế toán 

Quá trình công tác 

+ Từ 1982-1995 

- CB,CNV sở Tài chính Đồng Nai 

- Ban quản lý đô thị lọc hóa dầu 

- Sở xây dựng Đồng Nai 

+ Từ  1995 đến nay 
Công ty TNHH một thành viên XD cấp nước Đồng 
Nai 

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 
XD cấp nước Đồng Nai 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty TNHH 
một thành viên xây dựng cấp nước 
Đồng Nai 

+ Cá nhân sở hữu: 

539.680 cổ phần, chiếm 5,3968% vốn điều lệ 

 

532.800 cổ phần, chiếm 5,3280% vốn điều lệ 

     
6.880 cổ phần, chiếm 0,0688% vốn điều lệ 
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Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:              Không 

Những khoản nợ đối với Công ty  Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty  Không 

 

f. Ông  CHU THANH SƠN – Tổng Giám Đốc 

Xem phần sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng Quản trị 
 

g. Bà  NGUYỄN MAI ANH –  Phó Tổng Giám Đốc 

Xem phần sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng Quản trị 
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1.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

- Bà   Phạm Thị Hồng  - Trưởng ban kiểm soát 

- Ông  Trịnh Thanh Nhàn  - Thành viên ban kiểm soát 

- Bà  Nguyễn Thị Thu Vân  - Thành viên ban kiểm soát 
 

a. Bà PHẠM THỊ HỒNG – Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên:  PHẠM THỊ HỒNG 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  30/06/1979 

Nơi sinh:  Yên Hưng-Quảng Ninh 

CMND 
162.266.580 Ngày cấp: 03/04/1997 Nơi cấp: CA, 
Nam Định 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Liên Minh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú:  302C6 KDC P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 061.8860561 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ  tháng 09/2001-2004 Kế toán Công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị 

+ Từ  tháng 12/2004 – đến nay 
Kế toán, Thành viên Ban kiểm soát Công ty phát 
triển KCN Biên Hòa 

Chức vụ công tác hiện nay:  
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long 
Thành 
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Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: TV Ban kiểm soát Công ty Sonadezi 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng 
Sonadezi 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ 
Sonadezi 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP công trình giao 
thông Đồng Nai 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: Công ty phát 
triển KCN Biên Hòa 

+ Cá nhân sở hữu: 

301.000  cổ phần, chiếm 3,01% vốn điều lệ 

 

300.000  cổ phần, chiếm 3,0% vốn điều lệ 

    

1.000  cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 6 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 

 

b. Ông TRỊNH THANH NHÀN – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên:  TRỊNH THANH NHÀN 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  23/04/1964 

Nơi sinh:  Biên Hòa, Đồng Nai 

CMND 270.257.252 Ngày cấp: 24/01/2007 Nơi cấp: ĐN 

Quốc tịch:  Việt Nam 
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Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  An Hòa, Long Thành, Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  K4/253D Tân Bình, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.840444 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 1985-đến nay 
Công tác tại phòng kế toán Bưu điện tỉnh Đồng 
Nai 

Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long 
Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Phó phòng TCKTTK Bưu Điện Đồng Nai 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: 

+ Cá nhân sở hữu: 

3.660 cổ phần, chiếm 0,0366 % vốn điều lệ 

      

0 cổ phần 

3.660 cổ phần, chiếm 0,0366 % vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
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c. Bà NGUYỄN THỊ THU VÂN – Thành viên Ban kiểm soát 
 

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THU VÂN 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  21/01/1966 

Nơi sinh:  Biên Hòa, Đồng Nai 

CMND 
270.671.315 Ngày cấp: 15/10/2004 Nơi cấp: CA, 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Biên Hòa, Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  
Số 298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, Tp,Biên Hòa, 
Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0613.825049 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ  1990-1995 Chuyên viên tại Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai 

+ Từ  1995-2004 
Chuyên viên Cục quản lý vốn TSNN tại DN ĐN-
Chi cục TCDN Đồng Nai 

+ Từ tháng 05/2004 – đến nay Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai 

Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long 
Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Phó phòng kế toán Quỹ đầu tư phát triển Đồng 
Nai 

Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

 

1.000 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ 
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+ Đại diện sở hữu: 

+ Cá nhân sở hữu: 

0 cổ phần 

1.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
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1.3 Kế toán trưởng 

- Bà HUỲNH HOÀNG OANH   -  Kế toán trưởng 

Họ và tên:  HUỲNH HOÀNG OANH 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  08/10/1965 

Nơi sinh:  Biên Hòa, Đồng Nai 

CMND 
270.672.048     Ngày cấp: 12/06/2007   Nơi cấp: 
Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  35B, KP1, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 061.3514494 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 1985-2004: Công tác tại NH Công thương KCN Biên Hòa 

+ Tháng 8/2004 đến nay: 

8/2004-31/12/2005: Phó phòng Kế toán NH Công 
thương KCN Biên Hòa 

01/01/2006-31/10/2007: Phó giám đốc Tài chính 
Cty CP Sonadezi Long Thành 

01/11/2007 – đến nay: Giám đốc Tài chính – kế 
toán trưởng Công ty CP Sonadezi Long Thành 

Chức vụ công tác hiện nay:  
Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng Công ty CP 
Sonadezi Long Thành 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
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Số CP nắm giữ (thời điểm 
09/12/2008) 

+ Đại diện sở hữu: 

+ Cá nhân sở hữu: 

2.850  cổ phần, chiếm    0,0285   % vốn điều lệ 

 

0 cổ phần 

2.850  cổ phần, chiếm 0,0285% vốn điều lệ 

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày 
niêm yết, 50% trong 6 tháng tiếp theo, 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan:  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
 

1.4 Hoạt động của  HĐQT  

Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên tham gia 
công tác điều hành công ty. 

Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã tập trung vào những vấn đề sau: 

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. 

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc niêm yết chính thức cổ phiếu trên Sở 
Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 09/09/2008.  

- Xây dựng và ban hành quy chế quản trị Công ty. 

- Tìm kiếm các dự án mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

- Tham gia đầu tư dài hạn vào các công ty trong tổ hợp thông qua hình thức mua cổ 
phiếu.  

Tính đến thời điểm 31/12/2008 Công ty đã tham gia đầu tư vào các Công ty trong tổ 
hợp Sonadezi như sau:  
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STT Tên Công ty Số cổ phần Tỷ lệ nắm giữ 

1 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 7.000.000 10% 

2 Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi 250.000 5% 

3 Công ty Cổ phần xây dựng Sonadezi 700.000 22,49% 

 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2009. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty. 

1.5 Hoạt động của Ban kiểm soát 

- Ban Kiểm soát trong năm đã hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của 
mình, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty để từ đó có cơ sở đánh giá 
hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của 
Công ty. 

- Trong năm 2008 Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra trực tiếp tình hình 
hoạt động của Công ty 6 tháng và cả năm. Trong các đợt kiểm tra Ban Kiểm soát 
đã nhận thấy những sai sót trong hạch toán kế toán và Công ty cũng đã chấn chỉnh, 
hoàn thiện.  

- Định hướng trong năm tới ngoài công tác giám sát tình hình hoạt động và tài chính 
của Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát đối với  Ban 
Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các Quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

1.6 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ và thành viên 
Ban kiểm soát 

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2008 như sau: 

- Thù lao HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng 

- Thù lao BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng 

- Thưởng của HĐQT và BKS: 225.000.000 đồng/năm 
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2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước 

Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 
09/12/2008 

 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 
Giá trị sở hữu 

(đồng) 
Tỷ lệ 

gópvốn 

1 Công ty Phát 
triển KCN 
Biên Hòa 

Số 01, Đường số 1, 
Khu công nghiệp 
Biên Hòa 1, P.An 
Bình, Tp.Biên Hòa, 
Đồng Nai 

4706000003 51.190.000.000 51,19% 

2 Công ty 
TNHH MTV 
Điện lực 
Đồng Nai 

01, Quốc lộ 1, KP 2, 
P.Tân Hiệp, Tp.Biên 
Hòa, Đồng Nai 

 

4704000136

 

6.327.000.000 6,33% 

3 Quỹ Đầu tư 
Phát triển 
tỉnh Đồng 
Nai 

211-213, Quốc lộ 
15, Phường Tân 
Tiến, Tp.Biên Hòa, 
Đồng Nai 

113404 5.661.000.000 5,66% 

4 Công ty 
TNHH MTV 
Xây dựng và 
Cấp nước 
Đồng Nai 

48, cách mạng tháng 
8, P.Quyết Thắng, 
Tp.Biên Hòa, Đồng 
Nai 

4704000005 5.328.000.000 5,33% 

5 Bưu điện 
Đồng Nai 
(Viễn Thông 
Đồng Nai) 

61, Nguyễn Văn Trị, 
P.Hòa Bình, Tp.Biên 
Hòa, Đồng Nai 

4716000084 5.328.000.000 5,33% 

Tổng cộng 73.834.000.000 73,8%
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN NĂM 2008 
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