




 

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 

*** 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2023 

DỰ THẢO 



1/1 

          

 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 

Địa chỉ: KCN Long Thành,          Điện thoại: 0251.3514494/96 

xã Tam An, huyện Long Thành     Fax: 0251.3514492/99 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam        Email:longthanhiz@szl.com.vn 

           Website: http://www.szl.com.vn 

 

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2023 
Ngày 14/4/2023 

 

STT Nội dung 

1.  Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

2.  Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

3.  Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

4.  Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

5.  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.  

6.  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.  

7.  

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức 

năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 

2023 

8.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

9.  Báo cáo đánh giá của TV.HĐQT độc lập năm 2022 

10.  
Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2022 và mức thù lao năm 

2023. 

11.  Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của Công ty 

12.  Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023. 

13.  Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ 

 

  

STT: 01 

110)01
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CHƢƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN  

 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2023  

Ngày 14/04/2023 

STT Thời gian Nội dung chƣơng trình 

1.  09h00 - 09h30 
 Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu 

quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu 

2.  09h30 – 09h10 
 Chào cờ 

 Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 

3.  09h10 – 09h15  Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu  

4.  09h15 – 09h20 

 Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội  

 Cử Ban Thư ký Đại hội 

 Cử Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của đại hội 

5.  09h20 – 09h25 

 Thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐTN 2023 

 Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 

thường niên 2023. 

6.  09h25 – 09h40 

 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 

 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 

năm 2023. 

 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi 

trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ 

chi trả cổ tức dự kiến năm 2023. 

7.  09h40– 09h50 

 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 

2023. 

 Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban 

Kiểm soát năm 2022 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS 

năm 2023. 

 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng 

tăng Vốn điều lệ công ty theo tỷ lệ 2:1 

8.  09h50– 09h55  Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022. 

9.  09h55 – 10h05 

 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của 

Công ty. 

 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính 2023. 

10.  10h05 – 10h20  Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi 

STT: 02 
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STT Thời gian Nội dung chƣơng trình 

11.  10h20 – 10h35 

 Biểu quyết thông qua các nội dung: 

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023. 

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 

2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022; phương án phân phối lợi 

nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023. 

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 

2023. 

+ Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban 

Kiểm soát năm 2022 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS 

năm 2023. 

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng 

tăng Vốn điều lệ công ty theo tỷ lệ 2:1 

+ Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022. 

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của 

Công ty. 

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính 2023. 

12.  10h35 – 10h45  Ban Kiểm phiếu thu và kiểm Thẻ biểu quyết số 01 

13.  10h45– 10h55  Đại hội nghỉ giải lao (10 phút) 

14.  10h55– 11h05 

- Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết 

số 01. 

(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01). 

15.  11h05– 11h15 

 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023. 

 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023. 

16.  11h15 
 Ban kiểm phiếu thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 02. 

 Chào cờ bế mạc. 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 

được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây: 

Điều 1: Những quy định chung: 

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều 

kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế 

này. 

Điều 2: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch: 

2.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm hai người là Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người 

chủ trì Đại hội.  

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa: 

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết. 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu. 

2.3. Nguyên tắc làm việc: 

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện 

cổ đông tham dự. 

Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký: 

3.1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ 

đông về nhiệm vụ của mình. 

STT:03 
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3.2. Nhiệm vụ của Thư ký: 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

- Tiếp nhận câu hỏi của các cổ đông. 

Điều 4: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu: 

4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành 

viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông. 

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông. 

- Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội. 

Điều 5: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: 

5. 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 

đề cử.  

5. 2. Ban kiểm tư cách cổ đông tham dự Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của 

các cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về 

kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

6.1. Điều kiện tham dự: 

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại 

ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/03/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023. 

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội: 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy 

thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu .. ) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư 

cách đại biểu để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông. 

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu 

biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến. Trên các phiếu sẽ có ghi số cổ 

phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều 

kiện tham dự được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.  

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội 

trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn 

tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa. 

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác 

tham dự Đại hội. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 
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- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và 

bảo quản tài liệu. 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm 

chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì 

tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật doanh 

nghiệp. 

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng 

ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho 

cổ đông và những người xung quanh như các thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa 

tay sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội diễn ra. 

Điều 7: Tiến hành đại hội 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối 

cùng 17/03/2023. 

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội: 

Để đảm bảo tránh trùng lập trong ý kiến phát biểu, đề nghị Cổ đông đăng ký nội 

dung ý kiến với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký đại hội) bằng phiếu đóng góp ý kiến, sau 

khi Chủ tọa trả lời nếu cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông 

mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 01 phút, nội dung cần ngắn 

gọn, súc tích. 

Điều 9: Thể lệ biểu quyết 

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình 

thức giơ Phiếu biểu quyết. 

9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu 

quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương 

ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. 

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: 

- Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo 

khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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- Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của 

tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.  

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 7 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của 

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể 

từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng 

cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ 

đông dự họp. 

Điều 12: Điều khoản thi hành 

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi 

Long Thành năm 2023 gồm 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng 

cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

- Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. 

- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội 

chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Văn Tuấn 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 

Địa chỉ: KCN Long Thành,          Điện thoại: 0251.3514494/96 

xã Tam An, huyện Long Thành     Fax: 0251.3514492/99 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam        Email:longthanhiz@szl.com.vn 

           Website: http://www.szl.com.vn 

 

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2023 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây: 

1. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều phải biểu quyết công khai và 

trực tiếp theo chương trình Đại hội đã được thông qua. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu 

được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo 

khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

4. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

5. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục 

triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

6. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu 

và /hoặc đại diện sở hữu. 

7. Thể lệ biểu quyết:  

STT: 04 
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Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, cách thức biểu 

quyết tại Đại hội được tiến hành như sau: 

a) Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại 

diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết 01 Phiếu biểu quyết và 02 Thẻ 

biểu quyết (số 01&02): 

+ Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. 

+ Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 01 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội. 

+ Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 02 là biểu quyết về Nghị quyết và Biên bản Đại 

hội đồng cổ đông. 

b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu 

quyết; đồng thời đánh dấu vào Thẻ biểu quyết. 

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết, Ban 

Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần “Không tán thành”, sau đó đếm số cổ phần 

“Không ý kiến” và cuối cùng đếm số cổ phần “Tán thành.” 

d) Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Thẻ biểu quyết số 01, Ban kiểm 

phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả 

biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng 

ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội. 

e) Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Thẻ biểu quyết số 02 để đưa ra kết 

quả biểu quyết về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

f) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và 

quyết định ngay tại Đại hội. 

8. Quy định về Thẻ biểu quyết: 

Các Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ: 

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; 

- Thẻ không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu 

quyết; 

- Thẻ tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô; 

- Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định; 

- Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông 

tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu. 

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua 

tại Đại hội. 

                        TM. BAN KIỂM PHIẾU 

                                            TRƯỞNG BAN                         
 

 

 

 



 

 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SONADEZI LONG THÀNH   
  

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, 

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 như sau: 

Báo cáo tài chính năm 2022 (cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam 

đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của 

Công ty (www.szl.com.vn) bao gồm: 

1. Báo cáo của Kiểm toán viên 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

5. Thuyết minh Báo cáo tài chính 

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán) 

Theo ý kiến của Kiểm toán viên công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt 

Nam, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp 

với Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua. 

Trân trọng kính chào. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: HS ĐHĐCĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
 

    Số: …../TTr-SZL-HĐQT Long Thành, ngày 14 tháng 04 năm 2023 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SONADEZI LONG THÀNH   
  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ  

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023  

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 

Năm 2022, bên cạnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 

trong 9 tháng đầu năm; những hệ lụy đi kèm sau dịch bệnh như chính sách về giá 

xăng/dầu biến động liên tục, sản lượng xăng dầu sụt giảm do ảnh hưởng bởi cuộc 

chiến tranh quân sự giữa Nga – Ukraina; lạm phát tại các nước trong đó có Việt Nam 

luôn duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa 

đang được áp dụng tại nhiều quốc gia … đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nói chung và hoạt động của Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Thành nói riêng. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu trong công tác điều hành và chỉ đạo của Hội 

đồng Quản trị và Ban TGĐ, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm đã đạt 

được những thành tựu đáng khích lệ, cụ thể: 

(ĐVT: Triệu đồng) 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2022 

Thực hiện  

năm 2022 

Tỷ lệ thực 

hiện/kế hoạch 

 (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 

1 Tổng Doanh thu 428.245  443.034  103,5% 

2 Lợi nhuận trước thuế 110.954  118.892  107,2% 

3 Lợi nhuận sau thuế 92.395  99.236  107,4% 

4 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN 

trên VCSH 
26,2% 28,1% 107,4% 

5 
Thuế và các khoản phát sinh phải 

nộp NSNN 
22.275  30.664  137,7% 

6 Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 359.246  161.377  44,92% 

7 Chi phí bồi thường các dự án mới 478.465  880  0,18% 

 (Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán) 

Chi tiết: 

a. Đất công nghiệp cho thuê 

Hiện tại, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê lại đất dịch vụ 

cho thuê tại KCN Long Thành. 
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b. Nhà xưởng cho thuê 

Theo kế hoạch đặt ra năm 2022 là cho thuê 16 nhà xưởng trong đó có 07 nhà 

xưởng mới, 02 nhà xưởng đã qua sử dụng và 07 nhà xưởng ký phụ lục Hợp đồng gia 

hạn. Tuy nhiên, trong năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cộng 

thêm những hệ lụy đi kèm sau dịch đã làm cho các khách hàng thu hẹp phạm vi hoạt 

động cũng như khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Điều này dẫn đến tình 

hình cho thuê nhà xưởng tại Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kết quả cho thuê đạt được 

trong năm cụ thể:  

- Các nhà xưởng mới: Ký Hợp đồng cho thuê 03 NX; Ký Bản thỏa thuận cho 

thuê 04 NX (trong đó có 01 NX 72 xây dựng theo đề nghị của khách hàng).  

- Các nhà xưởng đã qua sử dụng: Ký Hợp đồng cho thuê 01 NX (36). 

- Nhà xưởng tiếp tục ký phụ lục gia hạn Hợp đồng: 08 nhà xưởng (NX 26, 61, 

7&8, 60, 11, 5, 16). 

Lũy kế đến thời điểm hiện tại đã cho thuê được 60 nhà xưởng, tổng diện tích 

đất xây dựng nhà xưởng đã cho thuê là 318.168,82 m
2
 (31,81 ha). 

c. Nhà xây thô và đất nền 

Tổng số đất nền và nhà liên kế xây sẵn đã bán tại KDC Tam An 1 trong đợt 1 

và đợt 2 đến thời điểm hiện tại là 271 nền và 13 căn nhà liên kế 3. Hiện tại, công ty 

đang triển khai xây dựng 14 căn liên kế 3; Dãy nhà liên kế lô LK1 (các căn từ 01 đến 

28) và tiếp tục hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng nên công ty chưa thực hiện mở 

bán sản phẩm đợt 3. 

d. Tình hình bán hàng của Cửa hàng xăng dầu Sonadezi 

TT Nội dung ĐVT 
Kế hoạch bán 

hàng 2022 

Thực hiện 

Nhập Xuất 

1 Xăng khoáng  lít 1.271.306 1.388.000 1.389.715 

2 Dầu DO 0.05S lít 1.293.960 1.434.000 1.431.662 

2. Công tác xây dựng cơ bản 

Công ty triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch xây dựng cơ bản đã được phê 

duyệt. Đến nay tại KCN Long Thành, Công ty đã xây dựng và đưa vào khai thác được 

58 nhà xưởng; tại KCN Châu Đức, Công ty đã xây dựng được 05 nhà xưởng và cho 

thuê được 03 nhà xưởng (1,2&3). Nhằm tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược kinh 

doanh là đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, đảm bảo nguồn sản phẩm cũng như đa 

dạng hóa nhà xưởng cho thuê phù hợp với các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư, 

Công ty tiếp tục lập hồ sơ quy hoạch Cụm nhà xưởng giai đoạn 5, 6 tại KCN Long 

Thành; Cụm xưởng giai đoạn 2 tại KCN Châu Đức để triển khai đầu tư xây dựng trong 

các năm tiếp theo. 

Đối với phần diện tích đất khu dịch vụ 27,63 ha tại KCN Long Thành, trong 

năm 2022 Công ty đã lập thủ tục xin điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, theo đó xin điều 

chỉnh giảm diện tích đất dịch vụ và tăng diện tích đất công nghiệp và đất cây xanh. 
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Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Thành, theo đó, hoán đổi tổng cộng 

12,79 ha đất chức năng điều hành dịch vụ thành đất chức năng xây dựng nhà máy. Do 

đó, điều này đã giúp cho Công ty tăng quỹ đất để phát triển công trình công nghiệp.  

3. Công tác quản lý môi trường 

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và vận hành chính 

thức Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 4 KCN Long Thành. Như vậy, tổng công suất 

xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành đạt 25.000 m3/ 

ngày.đêm. Dự kiến trong năm 2023, Công ty tiếp tục đầu tư cải tạo thiết bị của các 

modul 1, 2 và 3 của Nhà máy. 

4. Báo cáo về công tác triển khai phần mềm Quản trị thông minh: 

Từ tháng 10/2022, thực hiện theo chương trình chung của Tổng Công ty 

Sonadezi, Sonadezi Long Thành đã tiến hành việc thành lập đội ngũ nhân sự tiên 

phong triển khai phần mềm Quản trị thông minh, từ đó, triển khai rộng rãi đến các bộ 

phận chuyên môn. Trên cơ sở các buổi họp tư vấn, hướng dẫn nội dung của Ban 

Chuyển đổi số và Quản lý chất lượng cùng với các Ban chuyên môn của Tổng công ty, 

Các bộ phận trong công ty đã cử nhân sự chuyên môn tham gia các buổi tư vấn, hướng 

dẫn nhập liệu và phương thức đẩy dữ liệu trên phần mềm Quản trị thông minh của 

Tổng Công ty từ đó áp dụng chính thức tại đơn vị. 

Ngoài ra, trong năm 2022, công ty cũng đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 

Base Enterprise thực hiện triển khai và áp dụng chính thức các ứng dụng của phần 

mềm Base trong xử lý công việc hàng ngày gồm Base Wework, Base Office, Timeoff, 

Workflow, Inside … thay thế cho phần mềm I-Office Plus. Đây là một trong những 

phần mềm với tiện ích tận dụng tối đa công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất công việc, 

số hóa, giảm tải chi phí và thời gian vận hành, đồng thời giúp thống kê dữ liệu làm cơ 

sở đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên (KPIs).  

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

- Tuyển dụng: Công ty đã tuyển dụng 04 CB.CNV ở các lĩnh vực và chuyên môn 

khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty. 

- Đào tạo:  

+ Công ty luôn chú trọng và xác định công tác đào tạo là nhiệm vụ vô cùng 

quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực vì thế trong năm 2022, dựa trên nhu 

cầu đào tạo về chuyên môn cho CB.CNV từng bộ phận và đào tạo nâng cao năng lực 

quản lý cho các cán bộ quản lý cấp trung, trong năm 2022, công ty đã tổ chức thành 

công được 17 khóa học để bổ sung kiến thức, chuyên môn cho cán bộ, nhân viên thuộc 

các Bộ phận Dự án, HC-NS, Cửa hàng xăng dầu và TC-KT; 01 khóa đào tạo về Quản 

trị Công ty cho các cán bộ quản lý Công ty; 02 khóa đào tạo về Kiểm toán nội bộ cho 

Ban Kiểm soát Công ty.  

+ Đối với các khóa đào tạo còn lại chưa tổ chức được trong năm 2022, Công ty 

sẽ rà soát lại các khóa học thật cần thiết để đưa vào triển khai tổ chức trong năm 2023. 
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- Chính sách lương thưởng: 

+ Công ty xây dựng chính sách lương với thang bảng lương phù hợp với trình 

độ, năng lực cũng như vị trí chức danh của từng CB.CNV.  

+ Vào các dịp lễ, Tết, Công ty sẽ căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng như đánh giá năng lực của nhân viên thông qua kết quả công việc của các kỳ 

đánh giá để làm cơ sở cho việc chi lương bổ sung hoặc chi thưởng, một mặt hỗ trợ 

thêm phần thu nhập cho người lao động mặt khác góp phần khích lệ tinh thần làm 

việc, nâng cao chất lượng hoàn thành công việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

- Chính sách, chế độ của công ty: Công ty đã xây dựng nhiều chế độ khác dành 

cho người lao động như: xây dựng mức phụ cấp cho người lao động; khám sức khỏe 

định kỳ hằng năm; hỗ trợ tiền phép năm cho CB.CNV; Chi thăm hỏi ốm đau, bệnh tật, 

chi test Covid định kỳ và hỗ trợ CB.CNV nhiễm Covid-19; Chi chúc mừng kết hôn, 

sinh con; Tổ chức sinh nhật;... 

Đặc biệt, trong tháng 12/2022, công ty đã trang bị gói bảo hiểm sức khỏe toàn 

diện hàng năm cho NLĐ công ty, từ đó giúp CB.CNV được hỗ trợ về mặt sức khỏe, 

được chi trả chi phí khi ốm đau, bệnh tật, thai sản trong quá trình thăm khám và điều 

trị tại các Bệnh viện, Phòng khám chuyên môn. 

6. Các hoạt động xã hội của Công ty trong năm 2022 

Trong năm 2022, hưởng ứng lời kêu gọi vận động của các cơ quan, tổ chức 

đoàn thể, Công ty đã đóng góp hỗ trợ với tổng số tiền là 1.620.780.000 đồng, chi cho 

công tác xã hội từ thiện như các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo, 

nạn nhân chất độc màu da cam, xây dựng vòng tay nhân ái, khuyến học… 

PHẦN II:  KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM  2023 

1. Kế hoạch năm 2023:  

Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia về cơ bản đã 

được kiểm soát nhưng những hệ quả sau dịch bệnh đi kèm vẫn chưa được giải quyết 

triệt để như lạm phát gia tăng, giá xăng dầu diễn biến bất ổn. Đồng thời, cuộc chiến 

tranh quân sự giữa Nga-Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; xung đột chính trị, 

thương mại vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trên thế giới. Dẫn đến nền 

kinh tế được dự đoán chưa thể phục hồi vững chắc trong năm 2023. 

Do đó, năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. Sau khi đánh giá tình hình, công ty đặt ra kế hoạch và sẽ nỗ 

lực đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê nhà xưởng tại KCN Long Thành, KCN Châu 

Đức, công tác bán hàng bất động sản dân dụng nhằm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. 

Đồng thời, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh triển khai công tác quy hoạch, đền bù, giải tỏa 

và xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha) và Khu dân cư 3ha, tiếp 

tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án Khu đô thị Sona Riverview. 

 Kế hoạch đặt ra năm 2023 như sau: 
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STT Nội dung ĐVT 
Giá trị theo kế hoạch 

được duyệt 

1 Doanh thu Triệu đồng 455.289 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 108.966 

3 Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 90.334 

4 Chi phí xây dựng cơ bản  Triệu đồng 677.035 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến % 25% 
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Quỹ lương 2023 

Trong đó: 

- Quỹ lương Người quản lý 

- Quỹ lương CB.CNV 

Đồng 

 

Đồng 

Đồng 

19.982.242.000 

 

4.255.200.000 

15.727.042.000 

2. Các mục tiêu thực hiện trong năm 2023: 

2.1. Kinh doanh KCN và KDC: 

- Kinh doanh KCN: Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai xây dựng và tiếp thị 

cho thuê các nhà xưởng thuộc cụm xưởng giai đoạn 4, 5; Cho thuê đất dịch vụ tại 

KCN Long Thành; Cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức; Đồng thời tiếp tục phát 

triển các dịch vụ đi kèm như cung cấp nước, dịch vụ xử lý nước thải, trạm xăng dầu 

KCN Long Thành.  

 - Mục tiêu: Cho thuê nhà xưởng, cụ thể như sau: 

+ Tại KCN Long Thành: 03 nhà xưởng xây mới, 03 nhà xưởng cũ khách hàng 

hoàn trả và 04 nhà xưởng cũ khách hàng tái ký phụ lục Hợp đồng gia hạn tại 

KCN Long Thành. 

+ Tại KCN Châu Đức: 02 nhà xưởng xây mới và 01 nhà xưởng cũ khách hàng 

hoàn trả. 

- Kinh doanh KDC: Triển khai bán hàng 14 căn liên kế - LK3 tại KDC Tam An 1 

2.2. Công tác xây dựng hạ tầng:  

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai thi công xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của KCN và KDC, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng hiện hữu 

KCN và KDC, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và nghiên cứu phát triển dự án 

mới, triển khai các công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Long 

Phước 1 (75ha) và Khu dân cư 3ha đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự 

án Khu đô thị Sona Riverview. Kế hoạch XDCB năm 2023 khoảng 677 tỷ đồng.  

2.3. Các dự án trong giai đoạn triển khai:  

Công ty tiếp tục tập trung triển khai cho những dự án sau: 

- Dự án Cụm xưởng cho thuê Giai đoạn 5. 

- Dự án Nhà xưởng số 72 – Đầu tư xây dựng theo yêu cầu của khách hàng. 

- Dự án Cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Dự án Khu nhà ở Sonadezi Long Thành (03ha). 

- Dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75ha). 

- Dự án Khu đô thị Sona Riverview (79,08ha). 
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- Nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại KCN Châu Đức để 

hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. 

2.4. Dự án Báo cáo Quản trị thông minh 

- Trong năm 2023, thực hiện theo chủ trương chung của Tổng Công ty, công ty 

đặt ra mục tiêu tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa 

dữ liệu của Tổng Công ty. 

- Tiếp tục vận hành, cập nhật dữ liệu của năm 2022 và triển khai nhập liệu dữ 

liệu của năm 2023 lên Phần mềm báo cáo quản trị thông minh của Sonadezi Long 

Thành. 

2.5. Về việc áp dụng IFRS: 

Sonadezi Long Thành là một trong các công ty con được hợp nhất trong Báo 

cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty Sonadezi. Do đó, Sonadezi Long Thành sẽ 

thuê đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS (chuẩn 

mực BCTC quốc tế) trong năm tài chính 2023 – 2024. Mục tiêu đến ngày 01/01/2025 

Công ty sẽ có số liệu số dư đầu kỳ năm 2025 để từ đó bắt đầu hạch toán kế toán và lập 

BCTC theo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, giai đoạn 2023-2024 Công ty sẽ chuẩn bị về cơ 

sở hạ tầng (phần mềm kế toán, quy trình, con người, hệ thống dự báo …) để có thể lập 

BCTC theo chuẩn quốc tế. 

3. Giải pháp thực hiện 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp 

sau: 

- Củng cố và phát triển thương hiệu của công ty 

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng mạng lưới tiếp thị bán hàng thông qua việc 

tạo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan xúc tiến thương mại, các Công ty tư vấn luật, các 

ngân hàng, các sàn giao dịch bất động sản và các đơn vị môi giới. Tạo liên kết giữa 

các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Sonadezi để thu hút đầu tư vào các KCN, 

KDC, đẩy mạnh chính sách giá cả cạnh tranh trong thu hút đầu tư. 

 - Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

 - Nghiên cứu ý tưởng thiết kế quy hoạch để xây dựng các sản phẩm có đặc thù 

riêng cho các dự án mới của Công ty. 

 - Nắm bắt diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp, mang 

lại hiệu quả cao trong đầu tư. 

 - Căn cứ trên kế hoạch hoạt động của Công ty và định hướng phát triển trong 

tương lai để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. 

 - Quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền để giải quyết nhanh chóng các thủ 

tục liên quan đến các dự án của Công ty và hỗ trợ các nhà đầu tư. 

 - Tham gia tích cực vào công tác xã hội, từ thiện để xây dựng hình ảnh, thương 

hiệu và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

 - Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác vận hành 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tăng cường kiểm soát việc xả thải của các doanh 
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nghiệp, đảm bảo chất lượng nước thải đầu vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung nằm 

trong giới hạn cho phép. 

- Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPIs đi kèm với 

hiệu quả công việc, từ đó đưa ra các cơ chế đánh giá, chính sách đãi ngộ, lương, 

thưởng, tạo động lực và giúp khai thác tối đa hiệu suất làm việc của người lao động. 

- Hoàn thiện công tác áp dụng chuyển đổi số tại doanh nghiệp. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 

của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành như trên. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: HS ĐHĐCĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SONADEZI LONG THÀNH   
  

TỜ TRÌNH 
Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức  

năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế,  

tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức 

năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 

2023 như sau: 

1. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023. 

    Số: …../TTr-SZL-HĐQT Long Thành, ngày     tháng 04 năm 2023. 

TT Nội dung 
Thực hiện 2022 (đồng) 

Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ Lý do 

1 Lợi nhuận sau thuế 99.236.310.275 
 

  

2 Trích quỹ 18.080.726.000 18,22%   

2.1 Quỹ đầu tư PTSX 9.924.000.000 10,00%   

2.2 Các Quỹ khác 8.156.726.000 8,22%   

a Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV 5.587.000.000 5,63%  

b Quỹ công tác xã hội- cộng đồng 992.363.000 1,00%  

c Quỹ khen thưởng người quản lý 585.000.000 0,59%  

d Quỹ khen thưởng các bên hữu quan 992.363.000 1,00%   

3 LN còn lại sau trích quỹ năm nay 81.155.584.275    

4 Lợi nhuận giữ lại các năm trước 162.442.110.179    

5 
Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã 

ghi nhận doanh thu 1 lần 
5.845.686.000    

6 Lợi nhuận còn lại 249.443.380.454    

7 Tỷ lệ chi trả cổ tức  72.763.600.000 40%   

8 
Tổng cộng lợi nhuận giữ lại chuyển 

sang năm sau 
176.679.780.454    

STT: 07 
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2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 

2023: 

Dự kiến việc trích lập các quỹ năm 2023: 

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ trích quỹ 

1 Quỹ Đầu tư Phát triển 10% 

2 Tổng các Quỹ còn lại  20% 

 Tổng mức trích quỹ 30% 

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 25%/vốn điều lệ. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 

2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 như trên. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: HS ĐHĐCĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SONADEZI LONG THÀNH   
  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023. 

I. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022.  

Từ đầu năm 2022, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn khi cuộc chiến 

xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina vẫn đang kéo dài; chính sách về giá xăng/dầu 

biến động liên tục; sản lượng xăng dầu sụt giảm; lạm phát tại các nước sau đại dịch 

luôn duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính 

sách tiền tệ, tài khóa đang được áp dụng tại nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất 

thường ở nhiều châu lục…  

Bối cảnh trong nước, bên cạnh ảnh hưởng bởi tình hình chung như các quốc gia 

trên thế giới, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 9 tháng đầu năm tại Việt Nam diễn 

biến rất phức tạp với nhiều biến chủng mới lây nhiễm, cộng thêm dịch bệnh Cúm mùa 

phát triển mạnh mẽ; những hệ quả phát sinh đi kèm sau dịch bệnh như sự khan hiếm 

nguồn nguyên liệu, đơn đặt hàng khiến cho việc sa thải công nhân bắt đầu gia tăng tại 

các nhà máy trong cả nước; sự khan hiếm nguồn xăng dầu dẫn đến giá xăng dầu biến 

động bất ổn trong nước…. Điều này đã tác động ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 

chung của cả nước. 

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo sát sao các hoạt động ứng phó 

với dịch Covid-19 trong 9 tháng đầu năm 2022, đảm bảo công ty hoạt động an toàn, 

thông suốt, bên cạnh đó, đã chỉ đạo Ban điều hành nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị và giám sát, hoàn thành các mục tiêu 

của công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, đóng góp tích cực cho 

cộng đồng xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước 

Với sự nỗ lực phấn đấu trong công tác điều hành và chỉ đạo của Hội đồng Quản 

trị và Ban TGĐ, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm đã đạt được những 

thành tựu đáng khích lệ trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn hiện nay, cụ thể: 

Trong năm 2022, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:  

- Doanh thu: 443.034 triệu đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch (443.034/428.245 

triệu đồng)  

- Lợi nhuận sau thuế: 99.236 triệu đồng, đạt 107,4% so với kế hoạch 

(99.236/92.395 triệu đồng) 

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục 

    Số: …../BC-SZL-HĐQT Long Thành, ngày …. tháng 04 năm 2023 

STT: 08 
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tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Dưới sự chỉ đạo 

của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai 

nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong Ban Điều hành, chỉ đạo các bộ phận thực 

hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên của 

Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về 

chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 

việc quản lý.  

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các 

chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của 

Công ty và của Pháp luật để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Bên cạnh 

đó, các hoạt động về môi trường cũng như hoạt động ứng phó với dịch Covid-19 trong 

9 tháng đầu năm đã được công ty triển khai tốt, công tác xã hội được đẩy mạnh và 

quan tâm kịp thời. 

Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty 

và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT. 

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022. 

1.  Hoạt động của HĐQT: 

Hội đồng Quản trị Công ty là một tập thể có trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm trong quản lý và nhiệt huyết với sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị 

của công ty gồm 7 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia công tác điều hành 

công ty và 2 thành viên HĐQT độc lập. 

 Hội đồng Quản trị luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định, 

Luật pháp đảm bảo minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Quy định phân 

công nhiệm vụ của HĐQT, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên 

HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để theo sát các nội dung thuộc thẩm 

quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ 

đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công. HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm 

vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định được các phương hướng để đề ra các 

biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. 

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông 

qua các cuộc họp. 

2. Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược 

đầu tư phát triển công ty  

Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã chỉ đạo thực hiện một số công việc 

chính như sau:  

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  
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- Thực hiện các hoạt động ứng phó dịch Covid-19 đi đôi với hoạt động sản xuất 

kinh doanh “Bình thường mới” tại doanh nghiệp. 

- Triển khai các dự án của Công ty như: Dự án KCN Long Thành, KDC Tam 

An 1, Dự án Khu dân cư Sonadezi (3ha), dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1, dự án 

Khu đô thị Sona Riverview.  

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.  

- Công tác tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.  

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2022 

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tuân 

thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty và các quy định hiện hành khác.  

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ Công ty 

và các quy định của nhà nước.  

- Thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.  

- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty 

hiện tại và có sự chuẩn bị nguồn lực cho phát triển.  

- Thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty và tình hình thực tế của Công ty, trong năm qua HĐQT đã có 05 buổi họp 

định kỳ và 29 buổi họp thông qua việc lấy ý kiến HĐQT.  

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết/Quyết định 

phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty 

để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

IV. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị 

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích. 

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng 

- Thù lao của TV. HĐQT (07 người)  : 8.000.000 đồng/người/tháng.  

- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Thù lao thực hiện của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-

BLĐTBXH là 1.633.333.333 đồng. 

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo 

Quyết toán lương của năm là 757.777.000 đồng. 

2. Hợp đồng hoặc giao dịch với Cổ đông nội bộ: 

Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật. 

V. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 

1. HĐQT định hướng hoạt động năm 2023 
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Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia về cơ bản đã 

được kiểm soát nhưng những hệ quả sau dịch bệnh đi kèm vẫn chưa được giải quyết 

triệt để như lạm phát gia tăng, giá xăng dầu diễn biến bất ổn. Đồng thời, cuộc chiến 

tranh quân sự giữa Nga-Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; xung đột chính trị, 

thương mại đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trên thế giới. Dẫn đến nền 

kinh tế được dự đoán chưa thể phục hồi vững chắc trong năm 2023.  

Như vậy, năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra các định hướng trong năm 

2023 như sau: 

- Tiếp tục liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các 

quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, 

luật định và thực tiễn hoạt động của công ty. 

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn 

đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết. 

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng 

giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng 

quý/hàng năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra. 

- Đẩy mạnh khai thác, phát triển, tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ ngoài các 

sản phẩm hiện hữu, tận dụng triệt để các nguồn lực vốn có tại công ty. Lựa chọn khách 

hàng mục tiêu để đưa ra các chính sách tiếp thị, giá cả cạnh tranh trong thu hút đầu tư 

cũng như chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng cho các dự án đang triển khai của 

công ty.  

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin 

kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, 

cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu và phê duyệt triển khai các dự án bất động 

sản và dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. 

- Đẩy mạnh chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ lao 

động có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các 

chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý 

kế thừa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty. 

-  Chú trọng phát triển kinh doanh bền vững đi đôi với chính sách thân thiện với 

môi trường, trách nhiệm xã hội, cộng đồng và bình đẳng giới. 

2. Các dự án của công ty: 

Công ty tiếp tục tập trung triển khai hoàn thiện các dự án hiện có và triển khai 

các dự án mới: 

- Hoàn thiện dự án KCN Long Thành và KDC Tam An 1 

 - Dự án Cụm xưởng cho thuê Giai đoạn 5. (8 xưởng) 

 - Dự án Cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Dự án Khu dân cư Sonadezi Long Thành (3ha). 

 - Dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75ha). 
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 - Dự án Khu đô thị Sona Riverview (95,5ha). 

- Nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại KCN Châu Đức để hợp 

tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. 

- Các dự án khác: Trong những năm tới, HĐQT Công ty cũng định hướng tiếp 

tục nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản Công nghiệp nhằm duy trì và phát 

triển lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Công ty tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh. 

3. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty năm 

2023: 

- Trong năm 2023, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn 

nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục ban hành và kiện toàn các quy chế quản lý, tăng cường hơn nữa việc 

kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HS.ĐHĐCĐ. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 



 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       CÔNG TY CỔ PHẦN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SONADEZI LONG THÀNH  
 

                         Long Thành, ngày …… tháng ….. năm 2023. 
 

BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022 

 

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, Thành viên 

HĐQT độc lập nhận định chung như sau: 

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công 

tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của 

HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên 

HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải 

pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. 

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo 

nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên 

HĐQT tham dự họp. 

1. Về cơ cấu tổ chức 

Theo nhiệm kỳ V (2021-2026), HĐQT có tất cả 07 Thành viên, trong đó có 02 

Thành viên HĐQT độc lập. Trong năm 2022, có sự thay đổi về thành viên HĐQT độc 

lập, cụ thể: 

+ Ông Nguyễn Thế Phòng: Vẫn theo nhiệm kỳ V của HĐQT 

+ Ông Ngô Xuân Quảng: Có đơn từ nhiệm từ ngày 1/7/2022, ĐHĐCĐ thông 

qua ngày 6/9/2022.  

+ Bà Đỗ Thị Quỳnh An: ĐHĐCĐ bầu bổ sung thay thế Ông Ngô Xuân Quảng 

từ ngày 6/9/2022. 

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt 

động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ 

quản trị công ty. 

2. Về cơ chế vận hành hoạt động: 

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 34 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý 

kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và 

thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ 

Công ty và quy định của pháp luật. 

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa 

doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty… đều được thảo luận, phân 

tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ 

theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề 

ra đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bất ổn do những hệ lụy đi kèm sau dịch 

Covid-19, chiến tranh quân sự giữa Nga-Ukraina, chiến tranh thương mại giữa các 

quốc gia. 

STT: 09 



 

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát: 

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các 

kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra; thực hiện tốt công tác 

giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm 

soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời. 

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp 

định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với 

tình hình thực tế. 

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám 

sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm 

bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ 

đông. 

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban điều hành thường xuyên tham dự 

các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban điều hành đều được 

phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT 

luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu 

cầu từ thực tế. 

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban 

điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định 

trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. 

4. Kết luận: 

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện 

trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ, 

Quy chế quản trị của công ty. 

- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung như các 

quốc gia trên thế giới (dịch bệnh, chiến tranh, lạm phát …) nhưng với tinh thần trách 

nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, 

HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều 

hành hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại 

thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. 
 

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 

 

 

Nguyễn Thế Phòng 

 

 

Đỗ Thị Quỳnh An 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 SONADEZI LONG THÀNH   
  

TỜ TRÌNH 
Về mức thù lao/lương năm 2022 và mức thù lao/lương năm 2023 của  

thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 
01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại Hội 
đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua mức thù lao năm 2022 và mức thù 
lao/lương năm 2023 của thành viên HĐQT/BKS Công ty như sau: 

I. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:  

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng 

- Thù lao của TV. HĐQT (07 người)  : 8.000.000 đồng/người/tháng.  

- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Thù lao thực hiện của Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-
BLĐTBXH là 1.633.333.333 đồng. 

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo 
Quyết toán lương của năm là 757.777.000 đồng. 

II. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng. 

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 31.800.000 đồng/tháng. 

- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 
đồng/người/tháng. 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ lương của Trưởng Ban 
Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ 
được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu HS ĐHĐCĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Tuấn 

    Số: …../TTr-SZL-HĐQT Long Thành, ngày …. tháng 04 năm 2023 

STT: 10 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SONADEZI LONG THÀNH   
  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  

Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

năm 2022 tại CTCP Sonadezi Long Thành  

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội ban hành; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2022 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (Công ty) với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT NĂM 2022 

1. Thẩm định báo tài chính: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công 

ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định 

và thống nhất các vấn đề sau: 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2022 của Công ty trình 

bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 

tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế 

toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. 

2. Đánh giá công tác kế toán: 

-  Chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ 

và kịp thời. 

-  Công tác hạch toán rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho 

công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. 

-  Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA 

CÔNG TY 

Qua quá trình giám sát các hoạt động tại Công ty năm 2022, Ban kiểm soát có 

các đánh giá sau: 

    Số: …../BC-SZL-BKS Long Thành, ngày ….. tháng …. năm 2023 

STT: 11 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

a. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
KH năm 

2022 

TH năm 

2022 

TH/KH 

2022 

1 Doanh thu và thu nhập khác Triệu đồng 428.245        443.034  103,45% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 110.954 118.892 107,15% 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 92.395 99.236 107,40% 

4 

Xây dựng cơ bản: 

- Giá trị XDCB 

- Chi phí bồi thường 

Triệu đồng 

837.711 

359.246 

478.465 

162.256 

161.377 

879 

19,37% 

44,92% 

0,18% 

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến % 25 10 40,00% 

b. Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm trước: 

Đvt: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2021 
TH/ 

cùng kỳ (%) 

1 DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 410.399      387.810  105,82% 

2 Giá vốn hàng bán 276.084      249.325 110,73% 

3 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 134.315      138.485  93,99% 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 31.483        27.449  114,70% 

5 Chi phí tài chính 677            536  126,35% 

6 Chi phí bán hàng 2.888          2.578  112,01% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 44.437        40.643  109,33% 

8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 117.797      122.177 96,42% 

9 Lợi nhuận khác 1.095          1.304  83,94% 

10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 118.892      123.481  96,28% 

11 Lợi nhuận sau thuế TNDN 99.236      101.123  98,13% 

Số liệu bảng kết quả hoạt động SXKD năm 2022 so với cùng kỳ cho thấy: 

- Chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5,82%, trong 

khi đó, chỉ tiêu Giá vốn hàng bán tăng 10,73% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì 

vậy, chỉ tiêu Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 93,99% so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính chỉ tăng 14,70% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 98,13% so với cùng kỳ năm trước. 

Chi tiết kết quả kinh doanh của từng hoạt động như sau:          
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                                                                                                                 Đvt: Triệu đồng 

Stt Nội dung 
Doanh 

thu 
Giá vốn Lãi gộp 

Tỷ lệ 

 Lãi gộp/ 

Doanh 

thu 

1 
Hoạt động kinh doanh cho thuê đất KCN 

Long Thành 
   67.639     44.316     23.323  34,48% 

2 
Hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng 

KCN Long Thành 
 144.364    43.299   101.065  70,01% 

3 Hoạt động kinh doanh cho thuê nhà 5.739  3.736       2.003  34,90% 

4 Hoạt động kinh doanh nhà, đất nền -    751   (751)  

5 Hoạt động kinh doanh nước cấp 70.601  64.141  6.460  9,15% 

6 Hoạt động kinh doanh xử lý nước thải 50.224  42.854  7.370  14,67% 

7 Hoạt động kinh doanh Cửa hàng xăng dầu 63.629  63.268  361  0,57% 

8 Hoạt động kinh doanh Dự án KCN Châu Đức 8.036  13.344   (5.308) (66,06)% 

9 Hoạt động khác 168  375   (207) (123,21)% 

 Tổng cộng 410.399   276.084   134.315  32,73% 

Trong năm 2022, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều mang lại lợi 

nhuận, hoạt động kinh doanh cho thuê đất KCN Long Thành, cho thuê nhà xưởng, 

kinh doanh nhà mang lại tỷ lệ lãi gộp/doanh thu cao. 

c. Tình hình đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản: 

- Tình hình đầu tư tài chính: 

Đến thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công 

ty vào các doanh nghiệp khác như sau: 

Tên đơn vị 
Số lượng  

cổ phần 

Tỷ lệ 

vốn 

góp 

Giá trị               

vốn góp 

(triệu 

đồng) 

% Cổ tức 

đã nhận 

trong 

năm 2022 

Cổ tức đã 

nhận trong 

năm 2022 

(triệu đồng) 

Công ty CP Sonadezi An Bình 700.000 22% 24.500 20%     1.400  

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 250.000 5% 2.500 20%    500  

Công ty CP Sonadezi Long Bình 2.521.456 8% 63.036 25%   6.304  

Công ty CP Sonadezi Châu Đức 10.080.000 10% 100.800 
Cổ tức năm 2021 của 

SZC (10%) đã nhận vào 

đầu năm 2022 

Công ty CP Sonadezi Bình Thuận 8.000.000 20% 80.000 Đầu tư từ năm 2021 
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Tên đơn vị 
Số lượng  

cổ phần 

Tỷ lệ 

vốn 

góp 

Giá trị               

vốn góp 

(triệu 

đồng) 

% Cổ tức 

đã nhận 

trong 

năm 2022 

Cổ tức đã 

nhận trong 

năm 2022 

(triệu đồng) 

Tổng cộng   
 

270.836   8.204 

Về hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty thành viên: Trên cơ sở kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại các công ty thành viên. Ban Kiểm 

soát đánh giá các khoản đầu tư vốn của Công ty đều đạt hiệu quả, bảo toàn và phát 

triển vốn,  

- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 

Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022 của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông 

thông qua ngày 14/04/2022 là 837.711 triệu đồng. Trong đó: giá trị XDCB là 328.704 

triệu đồng, chi phí bồi thường là 483.336 triệu đồng. Tổng giá trị XDCB Công ty đã 

thực hiện tính đến ngày 31/12/2022 là 161.377 triệu đồng. Chi tiết giá trị XDCB như 

sau:     

 Khu công nghiệp Long Thành: 23.972 triệu đồng 

 Nhà xưởng cho thuê KCN Long Thành: 114.144 triệu đồng 

 Nhà xưởng cho thuê KCN Châu Đức: 3.526 triệu đồng 

 Cụm công nghiệp Long Phước: 2.147 triệu đồng 

 Khu dân cư Tam An: 17.526 triệu đồng 

 Khu tái định cư Tam An: 63 triệu đồng 

- Tình hình đầu tư, mua sắm tài sản cố định 

Trong năm 2022, tình hình ghi nhận tài sản cố định và bất động sản đầu tư cụ thể 

như sau:                                                                                                          Triệu đồng 

STT Tên tài sản Giá trị tăng Giá trị giảm Ghi chú 

1 Tài sản cố định 128.017    

1.1 KCN Long Thành   120.394   

1.2 Văn phòng công ty 4.754  (1.595)  

1.3 Cửa hàng xăng dầu 343   

1.4 KCN Châu Đức 2.626   

2 Bất động sản đầu tư 27.916 (35)  

2.1 Nhà xưởng cho thuê KCN Long Thành 27.916 (35)  

2.2 Nhà xưởng cho thuê KCN Châu Đức    

d. Về tình hình công nợ, các khoản nợ phải thu, phải trả:  

Triệu đồng 

Stt Đối tượng nợ Tại ngày 01/01/2022 Tại ngày 31/12/2022 
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Nợ phải thu  

quá hạn 

Trích lập  

dự phòng 

Nợ phải thu  

quá hạn 

Trích lập  

dự phòng 

1 
Công nợ hoạt động kinh doanh hạ 

tầng KCN Long Thành 
  6.925     3.885   6.925     5.435 

 Cộng 6.925 3.885 6.925 5.435 

- Trong năm 2022, Ban Điều hành đã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ 

khách hàng, xử lý các khoản khách hàng nợ dây dưa và thực hiện các chế tài khi cần 

thiết. 

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả là những khoản công nợ luân chuyển. 

- Các khoản phải thu quá hạn thanh toán đến 31/12/2022 trị giá 6.925 triệu đồng. 

Công ty đã trích dự phòng theo tỷ lệ quy định là 5.435 triệu đồng. 

e. Tình hình thanh kiểm tra của Cơ quan Nhà nước 

Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai kiểm 

tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cửa hàng xăng dầu 

Sonadezi Long Thành.  

Trong năm 2022, Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính với các nội dung: 

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 

76/QĐ - XPHC ngày 12/04/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Nai. 

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Quyết 

định số 1269/QĐ - XPHC ngày 17/05/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2022: 

a. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2022:                       

      Đvt: đồng                

 Chỉ tiêu 31/12/2022 01/01/2022 

A TÀI SẢN NGẮN HẠN      497.603.982.076     370.220.822.281  

I Tiền và các khoản tương đương tiền      172.285.071.042     114.357.602.653  

II Đầu tư tài chính ngắn hạn      177.000.000.000      70.000.000.000  

III Các khoản phải thu ngắn hạn       59.765.151.416     100.619.338.544  

IV Hàng tồn kho       77.655.592.106       77.391.927.154  

V Tài sản ngắn hạn khác       10.898.167.512         7.851.953.930  

B TÀI SẢN DÀI HẠN   1.470.611.727.431  1.319.641.525.964  

I Các khoản phải thu dài hạn         3.680.592.539         3.680.592.539  

II Tài sản cố định      223.630.276.954     119.039.458.141  

III Bất động sản đầu tư      363.527.221.736     374.177.413.127  

IV Tài sản dở dang dài hạn      385.442.858.827     326.512.019.829  
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 Chỉ tiêu 31/12/2022 01/01/2022 

V Đầu tư tài chính dài hạn      270.836.400.000     270.836.400.000  

VI Tài sản dài hạn khác      223.494.377.375     225.395.642.328  

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN   1.968.215.709.507  1.689.862.348.245  

A NỢ PHẢI TRẢ   1.374.398.339.745  1.097.431.474.758  

I Nợ ngắn hạn      170.649.149.387     130.556.512.537  

II Nợ dài hạn   1.203.749.190.358     966.874.962.221  

B VỐN CHỦ SỞ HỮU      593.817.369.762     592.430.873.487  

I Vốn chủ sở hữu      593.817.369.762     592.430.873.487  

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200.000.000.000 200.000.000.000 

2 Thặng dư vốn cổ phần 4.000.619.235 4.000.619.235 

3 Cổ phiếu quỹ (22.812.874.949) (22.812.874.949) 

4 Quỹ đầu tư phát triển      155.245.985.396     145.133.985.396  

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối      257.383.640.080     266.109.143.805  

II Nguồn kinh phí và quỹ khác  - 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN   1.968.215.709.507  1.689.862.348.245  

b. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu ĐVT  Năm 2022 Năm 2021 

1 Cơ cấu tài sản 
 

  

 
Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản % 25,28 21,91 

 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 74,72 78,09 

2 Cơ cấu nguồn vốn 
 

  

 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 69,83 64,94 

 
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 30,17 35,06 

 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lần  1,81 

3 Khả năng thanh toán 
 

  

 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 2,92 2,84 

 
Khả năng thanh toán nhanh lần 2,05 1,41 

4 Tỷ suất sinh lợi 
 

  

 
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản % 5,04 5,98 

 
Tỷ suất LNST/Vốn CSH  %  29,52 

 
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần % 24,18 26,08 
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Chỉ số thanh toán có tính thanh khoản tốt cho thấy doanh nghiệp có thể đảm bảo 

được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:      lần (đã trừ quỹ khen thưởng), nợ phải 

trả vượt trên vốn chủ sở hữu, tuy nhiên chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả là 

Doanh thu chưa thực hiện chiếm         %. Nếu loại trừ chỉ tiêu doanh thu chưa thực 

hiện thì Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu =       . 

c. Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:  

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022. 

3. Thông tin về các bên có liên quan 

a. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  

Stt 

Tên tổ 

chức/ 

cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 

Quỹ đầu 

tư phát 

triển tỉnh 

Đồng Nai, 

Cổ đông 

nội bộ, 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

3600471493, 

ngày 

05/09/2000, 

Cục Thuế tỉnh 

Đồng Nai 

211,213 QL 

15, P.Tân 

Tiến, Biên 

Hòa, Đồng 

Nai 

Gửi tiền có kỳ 

hạn 

50.000 

triệu 

đồng 

2 

Công ty 

CP 

Sonadezi 

An Bình 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

3600449307, 

ngày 

12/01/2000, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Số 113 – 116 

Lô C đường 

9, KDC An 

Bình, Biên 

Hòa, Đồng 

Nai 

Bán hàng (cho 

thuê mặt bằng, 

đất thô, Phí 

quản lý; bán 

xăng dầu, nước, 

nước thải,,,) 

Mua hàng (Thi 

công xây dựng) 

 

3.668 

triệu 

đồng 

 

 

27.838 

triệu 

đồng 

3 

Công ty 

CP 

Sonadezi 

Châu Đức 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

3600899948, 

ngày 

26/06/2007, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Tầng 9, Tòa 

nhà 

Sonadezi, Số 

1, đường 1, 

KCN Biên 

Hòa 1 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ (thuê 

mặt bằng, phí 

sử dụng nước,,,) 

7.635 

triệu 

đồng 



8/12 

Stt 

Tên tổ 

chức/ 

cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 

4 

Công ty 

CP Dịch 

vụ 

Sonadezi 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

3600890938, 

ngày 

15/05/2007, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Tầng 8, Tòa 

nhà 

Sonadezi, số 

1, đường 1, 

KCN Biên 

Hòa 1 

Bán hàng (xăng, 

dầu; sử dụng 

nước) 

 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

433  

Triệu 

đồng 

 

42.675 

triệu 

đồng 

5 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Dịch vụ 

Bảo vệ  

Sonadezi 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

3601635899, 

ngày 

29/04/2009, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Số 22B, 

Đường 3A, 

KCN Biên 

Hòa 2 

 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

 

1.185 

 triệu 

đồng 

6 

Công ty 

CP cấp 

nước 

Đồng Nai 

Tổ chức 

có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

 

3600259296, 

ngày 

07/04/2004, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Số 48, 

CMT8, P. 

Quyết Thắng, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Mua hàng hóa 

dịch vụ 

64.357 

triệu 

đồng 

7 

Công ty 

CP Môi 

trường 

Sonadezi 

Công ty 

con thuộc 

Tổng 

Công ty 

Sonadezi 

3600274914, 

ngày 

16/10/2015, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Số 12, 

Đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ, P. Bửu 

Long, Biên 

Hòa, Đồng 

Nai 

Mua hàng hóa 

dịch vụ (vận 

chuyển  & xử lý 

rác) 

 

68  

triệu 

đồng 

8 

Công ty 

CP Xây 

dựng 

Đồng Nai 

Công ty 

liên kết 

thuộc 

Tổng 

Công ty 

Sonadezi 

3600510590, 

ngày 

25/09/2019, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai 

Số 9, Đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ, P. Bửu 

Long, Biên 

Hòa, Đồng 

Nai 

Bán hàng  

( sử dụng nước) 

 

Mua hàng  

(Thi công xây 

dựng) 

21  

Triệu 

đồng 

 

58.369  

triệu 

đồng 

b. 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: Không có. 

c. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  
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- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng 

lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 

(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

 

 

Stt 
Tổ chức thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 
Nội dung giao dịch Số tiền 

1 

Quỹ đầu tư phát 

triển tỉnh Đồng 

Nai 

Bà Trần Thị Thanh 

Thủy (TV HĐQT 

SZL, đại diện vốn 

góp từ Quỹ ĐTPT 

tỉnh ĐN). 

Hợp đồng tiền gửi: 

1, Hợp đồng số 

03/2022/HĐTG ngày 

10/08/2022 

2, Hợp đồng số 

01/2022/HĐTG ngày 

08/06/2022 

 

30.000 triệu đồng 

 

20.000 triệu đồng 

2 

Công ty Cổ phần 

Sonadezi Châu 

Đức 

Ông Nguyễn Văn 

Tuấn ( TV HĐQT 

SZL, TV HĐQT  

& TGĐ SZC) 

Hợp đồng thuê lại đất 

tại KCN Châu Đức 
 

3 

Công ty Cổ phần 

Sonadezi An 

Bình 

Ông Trần Anh 

Tuấn ( TV HĐQT 

SZL, TV HĐQT 

SZA) 

Hợp đồng thuê lại đất 

tại KCN Long Thành 

366 triệu đồng  

/năm 

3 
Công ty CP Dịch 

vụ Sonadezi 

Ông Lê Xuân Sâm 

( PTGĐ SZL, TV 

HĐQT SDV) 

Ông Đinh Ngọc 

Thuận ( TV HĐQT 

SZL, TV HĐQT 

SDV) 

- Hợp đồng nguyên tắc 

về vận chuyển, xử lý và 

tiêu hủy chất thải, 

- Hợp đồng dịch vụ 

thuê xử lý nước thải 

trong KCNLT 

 

6,5 triệu đồng 

/tháng 

 

 

 

 

4 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Bảo vệ Sonadezi 

(SSS) 

Ông Lê Xuân Sâm 

( PTGĐ SZL, TV 

HĐQT SDV) 

Ông Đinh Ngọc 

Thuận ( TV HĐQT 

SZL, TV HĐQT 

SDV) 

- Hợp đồng dịch vụ bảo 

vệ SGD + Cây xăng. 

- Hợp đồng dịch vụ bảo 

vệ tại cụm công nghiệp 

Long Phước 1. 

- Hợp đồng dịch vụ bảo 

vệ nhà xưởng tại KCN 

Châu Đức. 

36 triệu đồng 

/tháng 

 

19 triệu đồng 

/tháng 

 

21 triệu đồng 

/tháng 
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- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) và người quản lý: Không có 

4. Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 

theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

a. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty: 

- Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm trong 

ban điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 

của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định 

của Điều lệ Công ty. Ngoài ra, để kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh 

doanh, HĐQT còn thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn 

bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. 

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Phối hợp cùng ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của 

Công ty. 

- HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam 

là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị được Bộ Tài chính công nhận và thực hiện 

công tác kiểm toán một cách khách quan, chặt chẽ và hiệu quả. 

b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty: 

- Ban Tổng giám đốc gồm 03 thành viên. 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, thực hiện 

chức năng và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

1. Về công tác quản lý tài chính kế toán 

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nước đầy đủ, kịp thời. Trong năm 2022 tổng số phát sinh phải nộp ngân sách: 30.464 

triệu đồng, đã nộp 31.407 triệu đồng. 
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- Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2022. Về công 

tác thu hồi công nợ, Ban Điều hành đã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ 

khách hàng, xử lý các khoản khách hàng nợ dây dưa và thực hiện các chế tài khi cần 

thiết. Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý, xử lý công nợ, hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới. 

2. Về công tác quản trị dự án đầu tư  

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và điều hành kịp 

thời các hoạt động của các dự án mới như: Cụm CN Long Phước 1, Khu dân cư 3ha, 

đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan sớm hoàn thành công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng... để các dự án được triển khai kịp thời đáp ứng dịch vụ 

cho lựa chọn nhà đầu tư vào dự án. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ bản năm 2022 chỉ đạt khoảng      % so với kế 

hoạch. Trong đó, mảng XDCB đạt 58%, mảng đền bù đạt 45%, vẫn còn một số hạng 

mục công trình chưa thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm 2022 do những nguyên 

nhân sau: 

- Việc xây dựng kế hoạch được thực hiện từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, việc triển 

khai kế hoạch phải phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty xuyên suốt 

trong năm 2022 đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thực sự của khách hàng nên tiết 

giảm một số hạng mục hoặc điều chỉnh tiến độ triển khai một số hạng mục cho phù 

hợp với thực tế.  

- Hiện tại, việc triển khai xây dựng hạ tầng KCN Long Thành, KDC Tam An còn 

gặp một số khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy 

hoạch và một số trường hợp tái lấn chiếm xây dựng trái phép. Công ty vẫn đang tiếp 

tục làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề tồn đọng về giải 

phóng mặt bằng nhằm triển khai hoàn thiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. 

3. Về công tác quản trị công ty 

Căn cứ vào các quy định và quy chế của Tổng công ty Sonadezi, HĐQT và Ban 

điều hành Công ty Sonadezi Long Thành đã ban hành các quy chế, quy định, hoàn 

thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các phòng ban, thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý văn bản.  

Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành: 

- Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế cho phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành, tạo hành 

lang pháp lý nội bộ cho công ty, góp phần tích cực vào công tác quản lý, điều hành 

cũng như toàn bộ hoạt động của công ty. 

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro 

được thực hiện tốt trong toàn hệ thống Công ty. 
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Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT; 

- Lưu: BKS, 
 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Trang 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 SONADEZI LONG THÀNH   
  

TỜ TRÌNH 
Về việc chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, 

Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập được 

Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ 

chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 như sau: 

TT Tên Công ty kiểm toán 
Tên viết 

tắt 

GCNĐKKD, 

GCNĐT 
Địa chỉ liên hệ 

1 

Công ty TNHH Kiểm 

toán & Tư vấn A&C 
A&C 

Số 4102047448 

Ngày 9/12/2003 

02 Trường Sơn, Phường 

2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

2 

Công ty TNHH Kiểm 

toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam 

RSM 
Số 0302361789 

Ngày 27/6/2016 

140 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư Vấn Tài chính Kế 

toán và Kiểm toán Phía 

Nam 

AASCS 
Số 035011729 

Ngày 27/7/2014 

29 Võ Thị Sáu, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng 

quy định của Nhà nước. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: ĐHĐCĐ. 
 
 
 
 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
Nguyễn Thị Ngọc Trang 

    Số: …../TTr-SZL-HĐQT Long Thành, ngày …. tháng 04 năm 2023 

STT: 12 
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