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THÔNG TIN CHUNG 

Quá trình hình thành và phát triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Thành lập Công ty CP Sonadezi Long Bình trên cơ sở cổ phần hóa Xí 

nghiệp Dịch vụ Sonadezi, thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành KCN 

Biên Hòa 2, Gò Dầu và Xuân Lộc 

2010 Triển khai thực hiện dự án KDC Trảng Bom 

2012 
Chứng nhận ISO 9001:2008 của tổ chức Bureau Veritas Certification - 

Vương quốc Anh  

2013 Mở rộng loại hình khai thác kho nội địa và ngoại quan  

2016 Tiếp nhận đầu tư khai thác KCN Thạnh Phú 

2017 
Tái đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, cải tạo các KCN Biên Hòa 2, Gò 

Dầu  

2018 
Chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp PAS99 của Viện tiêu chuẩn Anh 

(BSI)- Vương quốc Anh  

2019 

Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Kỷ niệm 10 năm thành lập 
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THÔNG TIN CHUNG 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 

 

 

 
 

 

Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Hiện 

tại, Sonadezi Long Bình đang quản lý, vận hành 

và khai thác 04 khu công nghiệp với tổng diện 

tích 868 ha, bao gồm: Biên Hòa 2, Gò Dầu, Xuân 

Lộc và Thạnh Phú. Trong những năm tới, kinh 

doanh hạ tầng tập trung khai thác tại KCN Thạnh 

Phú và phần diện tích còn lại của KCN Xuân Lộc. 

 

 

 

Kinh doanh nước sạch 

Cung cấp nước sạch cho KCN Biên Hòa 2 và Gò 

Dầu với hệ thống cấp nước đã được đầu tư hoàn 

thiện. Nguồn nước cấp của Công ty được mua từ 

công ty cấp nước Đồng Nai, cấp nước Phú Mỹ và 

Hồ Cầu Mới với tiêu chuẩn nước cấp là nước sinh 

hoạt và chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng ăn uống.  

   

 

 

 

Cho thuê văn phòng  

Tòa nhà trung tâm dịch vụ Sonadezi tại số 01 

đường 3A, KCN Biên Hòa 2 có khả năng đáp ứng 

nhu cầu về văn phòng với diện tích 1.300 m2. Văn 

phòng được trang bị hoàn thiện và có diện tích từ 

26 – 574 m2 . Tỷ lệ khai thác văn phòng đạt 

80%.  

 
 

Bất động sản dân dụng 

Dự án khu dân cư Trảng Bom diện tích 87.557,1 

m2, bao gồm 330 sản phẩm nhà và đất nền. 

Trong đó, nhà dân dụng chiếm 17% với 57 căn 

nhà liên kế và biệt thự đơn lập. Đất nền chiếm 

83% với 273 nền đất (diện tích đa dạng từ 100m2 

đến 300m2). Hiện tại, dự án đã hoàn thành. 
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THÔNG TIN CHUNG 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 

         

 

 

Địa chỉ các dự án của công ty: 

Sonadezi Long Bình là chủ đầu tư 04 khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quản lý gần 

868 ha đất công nghiệp, thu hút 180 dự án đầu tư 

đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới 

- KCN Biên Hòa 2 

Số 01 đường 3A, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

- KCN Gò Dầu 

Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai 

- KCN Xuân Lộc 

Xã Xuân Tâm – Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai 

- KCN Thạnh Phú 

Xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN 

- KCD Trảng Bom 

Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảm Bom, Đồng Nai 

 

  

KCN Xuân Lộc 

KCN Gò Dầu 

KCN Thạnh Phú 

KCN Biên Hòa 

2 

KDC Trảng Bom 
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THÔNG TIN CHUNG 

Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

BAN  

KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

BAN 

TỔNG GIÁM 

P. KỸ THUẬT 
P. TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

P. KINH 

DOANH 
VĂN PHÒNG 

CÔNG TY 

BAN QUẢN 

TRỊ TỔNG 

HỢP 

P. NHÂN SỰ 
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THÔNG TIN CHUNG 

Định hướng phát triển 

 

 

  

Mục Tiêu 

Sonadezi Long Bình hướng đến mục tiêu trở thành 

công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dẫn đầu 

tỉnh Đồng Nai. Qua đó, công ty cung cấp sản phẩm 

đất công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, dịch vụ hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn thiện với chất lượng 

không ngừng được nâng cao. Xây dựng và nâng cấp 

hạ tầng các khu công nghiệp đáp ứng được các yêu 

cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Từ đó tạo 

ra môi trường thuận lợi để khách hàng an tâm đầu 

tư và phát triển. Tạo việc làm ổn định cho người lao 

động, tăng thu ngân sách góp phần thúc đẩy kinh tế 

địa phương và cả nước. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Khách hàng là yếu tố trọng tâm gắn liền với chiến 

lược phát triển bền vững của công ty. Trên con 

đường phát triển dài hạn, khách hàng là đối tác, 

người bạn đồng hành của Công ty. Bằng nỗ lực 

liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, tạo 

niềm tin cho khách hàng an tâm hợp tác. 

Duy trì và thu hút khách hàng là yêu cầu trọng 

tâm của Công ty. Để thực hiện mục tiêu này tập 

trung vào việc xây dựng thương hiệu và nâng cao 

chất lượng sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty tập trung công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, xây dựng và khai thác khu công nghiệp 

Thạnh Phú.  

Đồng thời, phát triển dự án nhà xưởng tại các khu 

công nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng trong lĩnh vực cho thuê nhà xưởng.  

Bên cạnh đó nghiên cứu, phát triển dự án mới. Tối 

ưu hóa nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, khai thác 

tối ưu nội lực của cán bộ nhân viên, đào tạo nguồn 

nhân lực kế thừa. 
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THÔNG TIN CHUNG 

Định hướng phát triển 

Phát triển công nghiệp gắn liền với xã hội và 

bảo vệ môi trường sinh thái 

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Sonadezi 

Long Bình chú trọng yếu tố môi trường và xã hội 

trong chiến lược phát triển dài hạn. Tất cả các khu 

công nghiệp do công ty quản lý có mạng lưới 

đường ống tiếp nhận nước thải và nhà máy xử lý 

nước thải tạo thành hệ thống khép kín. Công suất 

xử lý của các nhà máy đều đáp ứng khả năng tiếp 

nhận nước thải ở mỗi khu công nghiệp. 

Đồng thời, nước thải được xử lý đúng quy trình và 

đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi được xả ra môi 

trường. Để đảm bảo chất thải trong quá trình hoạt 

động được xử lý đúng theo quy định, công ty đã 

liên kết với các đơn vị chuyên ngành về dịch vụ 

môi trường để thực hiện phân loại chất thải tại 

nguồn, tiến hành xử lý đúng quy trình và không 

ảnh hưởng tới môi trường. 

 

 

Thực hiện phát triển doanh nghiệp gắn liền với 

phát triển cộng đồng, công ty tham gia tài trợ, 

ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các 

chương trình thiện nguyện: xây dựng nhà cho 

người nghèo, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân 

nghèo và phát triển giáo dục là một mục tiêu cao 

quý mà công ty hướng đến. 
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THÔNG TIN CHUNG 

Các rủi ro  

Kinh tế 

Biến động của nền kinh tế thông qua các chỉ số 

cơ bản: tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số 

giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI),… 

tác động trực tiếp đến nhu cầu mua sắm của 

người tiêu dùng. Do đó, sẽ tác động đến các 

doanh nghiệp sản xuất là khách hàng của 

Sonadezi Long Bình.  

 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội 

nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, biến 

động của nền kinh tế diễn ra liên tục và rất khó 

dự đoán. Sự thay đổi của các yếu tố lãi suất, tỷ 

giá, lạm phát,… không chỉ do các tác động trên 

lãnh thổ Việt Nam mà còn do ảnh hưởng của thị 

trường thế giới. 

Các yếu tố trên đều có tác động nhất định đến hoạt 

động và chiến lược phát triển của công ty. Do đó, 

việc liên tục theo dõi các biến động để kịp thời đưa 

ra các giải pháp thay đổi phù hợp ngày càng được 

chú trọng. 

 

 

Pháp luật 

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 

tầng công nghiệp và bất động sản dân dụng, 

Sonadezi Long Bình chịu sự chi phối của các 

luật (luật Xây dựng, luật Đất đai, luật Môi 

trường, luật Doanh nghiệp,….) cùng với các 

nghị định, thông tư, hướng dẫn và các văn bản 

khác có liên quan. Theo xu hướng hội nhập 

quốc tế, Chính phủ Việt Nam đang từng bước 

hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo 

đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước.  

 

Quá trình này không thể tránh khỏi việc phải thay 

đổi liên tục các văn bản pháp luật của nhà nước. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh 

doanh của công ty. Đó cũng là nguyên nhân công ty 

phải chú trọng theo dõi cập nhật các thay đổi trong 

hệ thống luật, đảm bảo chiến lược và các hoạt động 

của công ty luôn đi đúng hướng và phù hợp với quy 

định của nhà nước. 
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THÔNG TIN CHUNG 

Các rủi ro 

Cạnh tranh 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường 

kinh tế Việt Nam, rủi ro về cạnh tranh là không thể 

tránh khỏi. Trong và ngoài tỉnh Đồng Nai có rất 

nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ 

tầng công nghiệp và bất động sản dân dụng. Mỗi 

đơn vị đều có thế mạnh và chiến lược phát triển 

riêng, là các đối thủ có tiềm năng cạnh tranh với 

công ty. Trong bối cảnh hội nhập, sự cạnh tranh 

còn xuất hiện từ các nhà đầu tư nước ngoài. Với 

kinh nghiệm và năng lực tài chính mạnh, các doanh 

nghiệp này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực 

tiếp mà công ty phải đối mặt.  

 

Công ty chú trọng đưa ra các chiến lược phát 

triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 

huy thế mạnh và tạo điểm khác biệt cho nhà đầu 

tư. Qua đó có thể thấy rủi ro về cạnh tranh là khó 

khăn đồng thời cũng là thử thách mà Sonadezi 

Long Bình phải vượt qua để hoàn thành mục tiêu: 

Trở thành công ty kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Nai. 

Rủi ro đặc thù 

Bồi thường giải phóng mặt bằng là hoạt động 

mang tính đặc thù của công ty. Thay đổi đơn giá 

đất, tiến độ bồi thường chậm, thủ tục hành chính 

phức tạp,… ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư 

phát triển dự án. Các yếu tố trên đều có nguyên 

nhân khách quan không thể kiểm soát. Công ty 

luôn tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động bất 

lợi đến hoạt động kinh doanh. 
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Môi trường 

Trong quá trình hoạt động của công ty, các 

nhân tố phát sinh (nước thải, chất thải thông 

thường, chất thải nguy hại,…) có khả năng 

phát tán không mong muốn ra môi trường. 

Do đó, công ty thường xuyên tổ chức tập 

huấn, đào tạo người lao động nhằm nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện bảo 

trì, bảo dưỡng trang thiết bị thường xuyên 

nhằm hạn chế đến mức thất nhất ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. 

 

Rủi ro khác: 

Ngoài những rủi ro trên công ty còn đối mặt 

với các rủi ro khách quan như thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch họa,… Các rủi ro này nếu xảy ra 

sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 

động của công ty. Công ty thành lập các đội 

phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại các 

dự án công ty đang quản lý.  

 

 

Các hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy được 

định kỳ tổ chức hàng năm. Trang thiết bị được bảo trì 

thường xuyên nhằm đảm bảo khả năng ứng phó tốt 

nhất khi tình huống xấu xảy ra. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình sản xuất kinh doanh 
 

Trong năm 2019, hoạt động kinh 

doanh của công ty đạt doanh thu 

347.515 triệu đồng, tăng 3,02% so với 

năm 2018 và đạt 98,45% so với kế 

hoạch. Lợi nhuận trước thuế 119.458 

triệu đồng, tăng 4,74% so với năm 

2018 và tăng 7,21% so với kế hoạch. 
 

Stt Chỉ tiêu 

Thực 

hiện 
năm 

2018 

Kế hoạch 
năm 

2019 

Thực 
hiện năm 

2019 

Tỷ lệ TH 
2019/ TH 

2018 

Tỷ lệ TH 
2019/ KH 

2019 

 (1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2) 

1 Doanh thu 337.326   353.000  347.515 103,02% 98,45% 

2 Chi phí 223.272   241.579  228.057 102,14% 94,40% 

3 
Lợi nhuận 

trước thuế 
114.054  111.421  119.458 104,74% 107,21% 

4 Thuế TNDN 21.836   20.707  22.875 104,76% 110,47% 

5 
Lợi nhuận 
sau thuế 

92.217  90.714  96.584 104,74% 106,47% 

Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 

98,45% so với kế hoạch do doanh thu 

thực hiện KDC Trảng Bom giảm 11,1 tỷ 

đồng và doanh thu kinh doanh nước 

sạch giảm 4,2 tỷ đồng do nhu cầu sử 

dụng nước của khách hàng giảm 5,6%. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 

6,47% kế hoạch năm do hoạt động tài 

chính tăng 5,1 tỷ đồng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm 3,8 tỷ đồng so với 

kế hoạch. 
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347.515 tr 

  

 

Doanh thu 

  

  

119.458 tr 

 

  

Lợi nhuận trước 
thuế 

 

 

44.075 tr  96.584 tr 
 Nộp ngân sách  

Lợi nhuận sau 
thuế 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tổ chức và nhân sự 

 

Danh sách Ban điều hành Chức vụ 

Bà Lương Minh Hiền 
Tv.Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Bá Chuyên Phó Tổng Giám đốc 

Ông Hà Quang Chấn Phó Tổng giám đốc 

Bà Lê Thị Ngọc Sáu 
Kế toán trưởng kiêm 

Tp.Tài chính – Kế toán 

Thông tin Ban điều hành 

 

Bà LƯƠNG MINH HIỀN 

TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử 

nhân Luật 

Kinh nghiệm công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác 

09/1997 – 12/2005 Phó phòng/Trưởng phòng Xí nghiệp Hạ 
tầng KCN Biên Hòa 2  

01/2006 – 06/2007 Phó Giám đốc Xí nghiệp Hạ tầng KCN 
Biên Hòa 2 

07/2007 – 12/2007 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ 
Sonadezi 

01/2008 – 4/2015 Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công 
ty CP Dịch vụ Sonadezi 

04/2015 – đến nay Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công 
ty CP Sonadezi Long Bình 

Cổ  phần cá nhân sở 

hữu 

303.324 cổ phần, chiếm 1,01% số lượng 
cổ phiếu đang lưu hành của Công ty 

Cổ phần đại diện sở 

hữu cho Tổng công ty 

Sonadezi 

4.500.000 cổ phần, chiếm 15% số lượng 
cổ phiếu đang lưu hành của Công ty 
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Ông NGUYỄN BÁ CHUYÊN 

Phó Tổng Giám đốc 

 

   

  

 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây 

dựng dân dụng và công nghiệp 

Kinh nghiệm công tác: 

  

 

Ông HÀ QUANG CHẤN 

Phó Tổng Giám đốc 
Thời gian Đơn vị công tác 

 

2001 – 2003 
Nhân viên Phòng quản lý đô thị quận 

8, TP. HCM 

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Kinh nghiệm công tác: 
2003 –  2005 

Chỉ huy trưởng kiêm đội trưởng số 2 

Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa, Tổng 

công ty Tín Nghĩa 

 

2005 – 2012 
Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP 

Sonadezi An Bình 

 

Thời gian Đơn vị công tác 

2012 – 2017 
Trưởng phòng kỹ thuật Công ty  CP 

Sonadezi Long Bình 

 
1983 - 1984 Nhân viên Sở Tài chính Đồng Nai 

2017 – nay 
Phó tổng giám đốc Công ty CP 

Sonadezi Long Bình 

 
1984 - 1989 

Kế toán trưởng Liên hiệp Xí nghiệp 

khai thác dọn lòng hồ Trị An 

Cổ phần cá 

nhân sở hữu 

170.300 cổ phần, chiếm 0,57% số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành của 

Công ty 

 

1989 - 1993 
Kế toán trưởng Công ty Thủy Sản 

Đồng Nai 

Cổ phần đại 

diện sở hữu 
0 cổ phần 

 
1994 -1995 Chuyên viên Sở Tài chính Đồng Nai 

  
 

1995 - 1999 
Phó phòng nghiệp vụ II -Cục Quản 

lý vốn tại DN tỉnh Đồng Nai 

  
 

1999 - 2005 
Phó/Trưởng Chi Cục Tài chính DN 

tỉnh Đồng Nai 

  
 

2006 - 2008 
Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp 

Trung tâm PT Quỹ đất Đồng Nai 

  
 

2008 - 2009 
Phó phòng tài chính kế toán Tổng 

công ty Sonadezi 

  
 

2009 - 2011 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Bình 

  
 2011 -  

31/01/2020 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Sonadezi Long Bình  

  
 

01/02/2020 Nghỉ hưu 

  

 
Cổ phần cá nhân 

sở hữu 

25.900 cổ phần, chiếm 0,086% số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành của 

Công ty 

  
 Cổ phần đại diện 

sở hữu 
0 cổ phần 
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Bà LÊ THỊ NGỌC SÁU 

Kế toán trưởng  

Kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Kinh nghiệm công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác 

1993 - 1999 
Nhân viên kế toán Công ty Phát triển KCN 

Biên Hòa. 

2000 
Nhân viên Xí nghiệp hạ tầng KCN Gò Dầu 

thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. 

2000 - 2001 
Phụ trách kế toán Xí nghiệp hạ tầng KCN Gò 

Dầu thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. 

2002 

Nhân viên kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN 

Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN 

Biên Hòa. 

2002 - 2003 

Phụ trách kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN 

Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN 

Biên Hòa. 

2003 - 2007 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán 

Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi trực thuộc 

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. 

2008 - 2009 

Phó phòng tài chính kế toán Xí nghiệp Dịch 

vụ KCN Sonadezi trực thuộc Công ty Phát 

triển KCN Biên Hòa. 

2009 - 2011 
Phó phòng tài chính kế toán Công ty CP 

Sonadezi Long Bình 

2011 - nay 
Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính 

kế toán Công ty CP Sonadezi Long Bình. 

Số lượng cổ phần cá 

nhân sở hữu 

3.500 cổ phần, chiếm 0,01% số lượng cổ 

phiếu đang lưu hành của Công ty 

Số lượng cổ phần đại 

diện sở hữu 
0 cổ phần 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tổ chức và nhân sự (tt) 

Đến hết ngày 31/12/2019, tình hình nhân sự của Công ty cụ thể như sau: 

Biểu đồ nhân sự theo số lượng và tỷ lệ nam nữ 

 
 

  
Biểu đồ số lượng và tỷ lệ nhân sự theo trình độ lao động 

  

Biểu đồ nhân sự theo số lượng danh hiệu thi đua 

 

 

 

 

  

72 

27 

99 

Nam Nữ Tổng 

36% 

14% 

50% 

Nam Nữ Tổng 

9 

50 

1 

11 

21 

7 

Thạc sĩ Đại học 

Cao đẳng Trung cấp/CNKT 

Đã qua đào tạo LĐPT

9% 

51% 

1% 

11% 

21% 

7% 

Thạc sĩ Đại học 

Cao đẳng Trung cấp/CNKT 

Đã qua đào tạo LĐPT

97 

4 3 

Lao động tiên tiến Chiến sĩ thi đua Tập thể tiên tiến 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình thực hiện dự án 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2 

Năm thành lập: 1995 

Địa điểm: P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

Diện tích KCN: 400,73 ha 

Diện tích đất CN: 283,86 ha 

Tổng vốn đầu tư: 2.283 triệu USD 

Tổng số lao động: 58.861 người 

Tỷ lệ lấp đầy: 100% 

Thu hút: 130 dự án 

Ngành nghề thu hút: Cơ khí, điện tử; Gia công may 

mặc; Vật liệu xây dựng cao cấp; Thực phẩm, dược 

phẩm và Công nghiệp hóa chất… 

 

Khách hàng tiêu biểu: Công ty Sản phẩm Máy tính 

Fujitsu Việt Nam TNHH, Công Ty CP Chăn nuôi C.P 

Việt Nam, Công Ty TNHH Sợi Tainan (Việt Nam), 

Công Ty CP Taekwang Vina Industrial, Công Ty 

TNHH Cargill Việt Nam… 

 

 

Trong năm, công ty đã thực hiện công tác chỉnh 

trang hình ảnh KCN Biên Hòa 2, bao gồm một số 

hạng mục chính như sau: 

 Thay thế một số tuyến ống cấp nước tại các 

tuyến đường 

 Đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước tưới cây 

trong KCN 

 Cải tạo trồng bổ sung cây xanh dọc các tuyến 

đường  

 Thực hiện các công tác sửa chữa, duy tu bảo 

trì định kỳ hàng năm 

 

Năm 2020 công ty tiếp tục thực hiện công tác chỉnh 

trang hình ảnh và duy tu bảo trì định kỳ với các 

hạng mục chính sau: 

 Sửa chữa cải tạo tuyến đường giao thông  

 Cải tạo sửa chữa hệ thống mương thoát nước trong 

KCN 

 Xây dựng công trình phòng ngừa ứng phó sự 

cố nước thải tại nhà máy xử lý nước thải Biên 

Hòa 2 

 Lắp đặt các hệ thống điện mặt trời 

 Tiếp tục thực hiện cải tạo các tuyến ống cấp 

nước trong KCN 
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Khu công nghiệp Gò Dầu 

Năm thành lập: 1996 

Địa điểm: Xã Phước Thái, H. Long Thành, Đồng Nai 

Diện tích KCN: 182,2 ha 

Diện tích đất CN: 151,1 ha 

Tổng vốn đầu tư: 629 triệu USD 

Tổng số lao động: 4.642 người 

Tỷ lệ lấp đầy: 100% 

Thu hút: 26 dự án 

 

Ngành nghề thu hút: Công nghiệp sản xuất nhựa và 

chất dẻo; Công nghiệp cơ khí và sản xuất cấu kiện 

kim loại; Công nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu 

xây dựng; Công nghiệp sản xuất phân bón và hóa 

chất; Công nghiệp chế biến khí hóa lỏng và nhựa 

đường. 

Khách hàng tiêu biểu: Công Ty TNHH Nhựa Và 

Hóa Chất TPC Vina, Công Ty CP Gốm sứ Toàn 

Quốc, Công ty TNHH Con Cò Vàng; Công ty CP 

Công nghiệp Gốm sứ Taicera; Công ty Shell Việt 

Nam TNHH, Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam, 

Công ty TNHH Hóa chất LG Vina… 

Trong năm, Công ty hoàn tất việc thay tuyến ống 

cấp nước đường cảng Gò Dầu A và hệ thống cấp 

nước tưới cây trong KCN  và thực hiện các hạng 

mục công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì định kỳ.  

Năm 2020, công ty thực hiện cải tạo đường giao 

thông và hệ thống cấp nước tưới cây đường số 01. 

Đồng thời, thực hiện công tác sửa chữa, duy tu, bảo 

trì định kỳ.  

 

 

Khu công nghiệp Xuân Lộc 

Năm thành lập: 2005 

Địa điểm: Xã Xuân Tâm- Xuân Hiệp, H. Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

Diện tích KCN: 108,8 ha 

Diện tích đất CN: 65,8 ha 

Tổng vốn đầu tư: 83,5 triệu USD 

Tổng số lao động: 24.529 người 

Tỷ lệ lấp đầy: 95% 

Thu hút: 10 dự án 

Ngành nghề thu hút: Công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng; Chế biến nông lâm sản; Sản xuất vật 

liệu xây dựng cao cấp; Sản xuất trang thiết bị, 

dụng cụ y tế và Sản xuất bao bì. 

Khách hàng tiêu biểu: Công ty Ajinomoto Việt 

Nam; Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt 

Nam; Công ty TNHH Epic Designers (Việt 

Nam)… 
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Năm 2020, công ty thực hiện triển khai mở rộng nhà 

máy xử lý nước thải KCN Xuân Lộc, thi công xây dựng 

cổng chào KCN và công tác sửa chữa, duy tu bảo trì 

định kỳ. 

 

 

Khu công nghiệp Thạnh Phú 

Năm thành lập: 2006 

Địa điểm: Xã Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

Diện tích KCN: 177,2 ha 

Diện tích đất CN: 130,1ha 

Tổng vốn đầu tư: 181 triệu USD 

Tổng số lao động: 28.683 người 

Tỷ lệ lấp đầy: 59% 

Thu hút: 23 dự án 

Ngành nghề thu hút: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng, Công nghiệp sản xuất, khai thác vật liệu xây 

dựng, Công nghiệp lắp ráp điện tử, Công nghiệp bao 

bì… 

Khách hàng tiêu biểu: Công Ty Chang Shin Việt Nam 

TNHH, Công Ty TNHH Hòa Bình, Công Ty TNHH Nhà 

Xưởng Chuyên Nghiệp… 

 

Trong năm, công ty thực hiện công tác đền 

bù giải phóng mặt bằng, duy tu, sửa chữa, 

bảo trì định kỳ và triển khai đầu tư hạ tầng 

KCN.  

Năm 2020 công ty thực hiện thi công đường 

số 4,5,7 tại KCN và đường nối từ đường số 7 

đến đường Đồng Khởi, tiếp tục thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng, sữa chữa, 

duy tu bảo trì định kỳ hằng năm. 

Dự án khu dân cư Trảng Bom 

Năm khởi công: 2010 

Địa điểm: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Diện tích: 87,557,1 m2 

Tổng mức đầu tư dự án: 366.702 triệu đồng 

Quy mô dự án: 330 nền và căn hộ 

Công ty đã hoàn thành phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và đang khai thác dự án. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình tài chính 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tăng/Giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 872.463 978.822 12,19% 

2 Doanh thu thuần 331.101 340.547 2,85% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
112.742 118.361 4,98% 

4 Lợi nhuận khác  1.312 1.097 -16,36% 

5 Lợi nhuận trước thuế 114.054 119.458 4,74% 

6 Lợi nhuận sau thuế 92.217 96.584 4,73% 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tăng/Giảm 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,27 2,04 60,57% 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,12 1,94 73,08% 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 44,58% 45,66% 2,43% 

 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 80,43% 84,02% 4,46% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 10,57 15,04 42,30% 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 37,95% 34,79% -8,32% 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần 

% 27,85% 28,36% 1,83% 

 
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 

hữu 
% 19,07% 18,16% -4,79% 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10,57% 9,87% -6,65% 

 
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 34,05% 34,76% 2,07% 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình cổ đông 

Số lượng cổ đông 

Vốn điều lệ  300.000.000.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu  30.000.000 cổ phiếu 

Cổ phiếu phổ thông  30.000.000 cổ phiếu 

Cổ phiếu ưu đãi  0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do  13.108.520 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng  16.891.480 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

  

Danh sách cổ đông lớn 

Cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ 

Tổng Công ty Sonadezi 13.867.000 46,22% 

Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành 2.521.456 8,40% 

Cơ cấu số lượng cổ đông theo tổ chức và cá nhân 

 

  

46,22% 

8,4% 

45,38% 

Tổng Công ty Sonadezi 

Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long 
Thành 

Cổ đông khác 

64% 

36% 

Cổ đông tổ chức 

Cổ đông cá nhân 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Báo cáo phát triển bền vững 

Tiêu thụ năng lượng  

Nguồn năng lượng hiện công ty sử dụng chủ yếu 

là  điện thắp sáng cho Khu công nghiệp. Công ty 

luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ 

nhiên liệu, năng lượng nhằm giảm chi phí, tăng 

hiệu quả hoạt động. Đầu tư hệ thống đèn led 

trong các KCN để tăng hiệu quả chiếu sáng và 

giảm chi phí tiêu thụ điện. Đồng thời, nghiên cứu 

ứng dụng, triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống 

điện năng lượng mặt trời tại một số công trình. 

Tiêu thụ nước 

Nguồn cung cấp nước cho các Khu công nghiệp: 

Công ty Cấp nước Đồng Nai, Cấp nước Phú Mỹ và 

Hồ Cầu Mới. 

Theo dõi đồng hồ đo đếm nước cấp hàng ngày 

nhằm hạn chế và ngăn chặn các bất thường xảy 

ra, kiểm tra định kỳ các thiết bị đo, đường ống dẫn 

nước đảm bảo kiểm soát tỷ lệ hao hụt nước và 

cung cấp đầy đủ lượng nước cho các doanh nghiệp 

hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường  

Công ty tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường. Luôn tự ý thức, gắn liền trách nhiệm đối 

với môi trường sống trong mỗi hoạt động kinh 

doanh, đảm bảo thực hiện các quy định của pháp 

luật và địa phương. Hiện tất cả các KCN đều có 

nhà máy xử lý nước thải tập trung, áp dụng công 

nghệ xử lý tiên tiến, lắp đặt hệ thống quan trắc 

môi trường tự động và hoạt động ổn định; đảm 

bảo chất lượng xử lý nước thải theo quy định  

Chính sách lao động 

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống 

vật chất lẫn tinh thần cho người lao động với 

nhiều chính sách khác nhau, cụ thể như: tổ chức 

các câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, khám sức khỏe 

định kỳ, tổ chức tham quan du lịch. 

Công ty đã thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động 

phù hợp với yêu cầu kinh doanh, việc mua sắm, 

cấp phát, sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, 

công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động 

luôn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà 

nước và Công ty. 

 

 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức 

khỏe của người lao động, góp phần ổn định phát 

triển sản xuất kinh doanh, Công ty đặc biệt quan 

tâm đến bữa ăn cho người lao động. Đội ngũ nhân 

viên phục vụ  được định kỳ kiểm tra, khám sức 

khỏe hàng năm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ ngoài ra còn được tập huấn, huấn luyện công 

tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sử dụng 

gas. Đầu tư trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Hoạt động đào tạo người lao động:  

Công ty xác định công tác đào tạo là nhiệm vụ 

quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân 

lực vì thế trong năm đã cử 163 lượt CBNV Công ty 

tham dự các khóa đào tạo bên ngoài và đào tạo 

nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn để 

hoàn thành tốt công việc được giao, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ để phục vụ cho khách 

hàng ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự phát 

triển bền vững của Công ty. 

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương  

Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của các cơ quan, 

tổ chức đoàn thể Công ty đóng góp hỗ trợ cho các 

phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người 

nghèo, xây dựng vòng tay nhân ái, khuyến học… 

và thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện 

nguyện như xây dựng nhà tình thương, đóng góp 

quỹ vì người nghèo, ủng hộ công tác xã hội hóa 

giáo dục, trao học bổng cho các em học sinh 

nghèo hiếu học, quà tết cho các gia đình chính 

sách,.... Tất cả các hoạt động đã góp phần xây 

dựng hình ảnh tốt đẹp và gần gũi của công ty 

trong cộng đồng xã hội. Đồng thời, góp phần 

khẳng định giá trị văn hóa đáng quý mà công ty 

xây dựng.  
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 

Đơn vị: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 
năm 2018 

Kế hoạch năm 
2019 

Thực hiện 
năm 2019 

Tỷ lệ TH 2019/  
TH 2018 

Tỷ lệ TH 2019/ 
KH 2019 

 (1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2) 

1 Doanh thu 337.326 353.000 347.515 103,02% 98,45% 

2 Chi phí 223.272 241.579 228.057 102,14% 94,40% 

3 Lợi nhuận trước thuế 114.054 111.421 119.458 104,74% 107,21% 

4 Thuế TNDN 21.836 20.707 22.875 104,76% 110,47% 

5 Lợi nhuận sau thuế 92.217 90.714 96.584 104,74% 106,47% 

 

Thuận lợi 

Đồng Nai có khá nhiều ưu thế để đầu tư, đặc biệt 

là ưu thế về vị trí chiến lược, giao thông thuận lợi, 

cơ sở hạ tầng tốt và chính quyền địa phương tích 

cực hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó công nghiệp là 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh (35 KCN quy 

hoạch, trong đó 31 KCN đang hoạt động và 01 

KCN đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng). Có 

thể thấy, Đồng Nai là tỉnh được đánh giá là một 

điểm dừng chân có nhiều lợi thế cho các nhà đầu 

tư.  

Khó khăn 

Nhu cầu về diện tích đối với các dự án mới là 

tương đối lớn, tuy nhiên quỹ đất công nghiệp sẵn 

sàng cho thuê của công ty không đủ đáp ứng, đặt 

ra thách thức tìm kiếm phát triển các dự án mới 

đối với công ty.  

Mặt khác tiến độ bồi thường tại KCN Thạnh Phú 

còn chậm do gặp nhiều khó khăn trong công tác 

đền bù giải tỏa; chi phí bồi thường GPMB, đầu tư 

xây dựng tăng dẫn đến chi phí đầu tư cho dự án 

này khá cao. 

 

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 

Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các chỉ 

tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với kết 

quả như sau: 

Doanh thu năm 2019 đạt 347,5 tỷ đồng, tăng 

3,02% so với năm 2018 và đạt 98,45% so với kế 

hoạch do doanh thu thực hiện KDC Trảng Bom giảm 

11,1 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh nước sạch 

giảm 4,2 tỷ đồng do nhu cầu sử dụng nước của 

khách hàng giảm 5,6%. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 96,6 tỷ đồng, tăng 4,7% so 

với năm 2018 và tăng 6,5% so với kế hoạch do hoạt 

động tài chính tăng 5,1 tỷ đồng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm 3,8 tỷ so với kế hoạch. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tình hình tài chính 

Tài sản 

Cơ cấu và tình hình biến động tài sản của công ty như sau: 

Đơn vị: Đồng 

 
CHỈ TIÊU 

 Tại ngày 31/12/2019   Tại ngày 01/01/2019  
 % 

tăng/giảm  

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 
 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 227.116.234.693 23,20% 137.965.703.617 15,81% 64,62% 

I. 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

35.319.256.238 3,61% 50.296.598.799 5,76% -29,78% 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 106.000.000.000 10,83% - 0,00% - 

III. 
Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

71.582.289.677 7,31% 67.345.624.490 7,72% 6,29% 

IV. Hàng tồn kho 10.978.569.496 1,12% 16.158.506.091 1,85% -32,06% 

V. Tài sản ngắn hạn khác 3.236.119.282 0,33% 4.164.974.237 0,48% -22,30% 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 751.706.264.131 76,80% 734.497.767.078 84,19% 2,34% 

I. 
Các khoản phải thu dài 
hạn 

91.470.000.000 9,34% 91.470.000.000 10,48% 0,00% 

II. Tài sản cố định 303.997.635.749 31,06% 267.849.797.905 30,70% 13,50% 

III. Bất động sản đầu tư 59.389.175.524 6,07% 41.911.588.619 4,80% 41,70% 

IV. Tài sản dở dang dài hạn  1.337.704.411 0,14% 30.235.640.525 3,47% -95,58% 

V. Tài sản dài hạn khác 295.511.748.447 30,19% 303.030.740.029 34,73% -2,48% 

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 978.822.498.824 100,00% 872.463.470.695 100,00% 12,19% 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tình hình tài chính 

Tình hình nợ phải trả 

Cơ cấu và tình hình biến động nợ phải trả của công ty như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

 
CHỈ TIÊU 

 Tại ngày 31/12/2019  Tại ngày 01/01/2019 
 % 

tăng/giảm  
 Giá trị  

 Tỷ 
trọng  

 Giá trị   Tỷ trọng  

I. Nợ ngắn hạn 111.306.470.442 24,91% 108.570.358.219 27,92% 2,52% 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 26.303.759.328  5,89% 30.003.381.893  7,71% -3,41% 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15.060.072.453  3,37% 16.445.161.049  4,23% -1,28% 

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.597.357.461  1,25% 1.154.230.914  0,30% 4,09% 

4 Phải trả người lao động 4.749.832.161  1,06% 7.042.949.275  1,81% -2,11% 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 18.993.101.150  4,25% 18.993.101.150  4,88% 0,00% 

6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 16.705.153.569  3,74% 12.508.943.818  3,22% 3,86% 

7 Phải trả ngắn hạn khác 1.219.769.344  0,27% 1.680.013.619  0,43% -0,42% 

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.195.000.000  0,27% -  - 1,10% 

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 21.482.424.976  4,81% 20.742.576.501  5,33% 0,68% 

II. Nợ dài hạn 335.600.821.698  75,09% 280.339.668.290  72,08% 50,90% 

1 Người mua trả tiền trước dài hạn 281.318.182  0,06% 281.318.182  0,07% 0,00% 

2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 317.414.617.516  71,02% 272.252.723.148  70,00% 41,60% 

3 Phải trả dài hạn khác 9.099.886.000  2,04% 7.805.626.960  2,01% 1,19% 

4 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8.805.000.000  1,97% - - 8,11% 

NỢ PHẢI TRẢ 446.907.292.140 100%                  388.910.026.509 100,00% 53,42% 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Những cải tiến trong năm 

Cải tiến là một trong các yếu tố quan trọng giúp 

thúc đẩy hiệu quả vận hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như chất lượng sản phẩm dịch 

vụ. Công ty đã áp dụng các hệ thống tích hợp 

đồng thời luôn khuyến khích cán bộ nhân viên 

có những sáng kiến/cải tiến thường niên. Những 

sáng kiến/cải tiến góp phần mang lại hiệu quả, 

được rút ra từ thực tế công việc, giúp nâng cao 

hiệu quả và hoàn thiện quy trình hoạt động và 

chất lượng dịch vụ.  

Công ty đánh giá cao đóng góp của cá nhân cũng 

như tập thể cán bộ nhân viên. Đồng thời có chính 

sách phù hợp giúp phát huy hiệu quả nhất các 

sáng kiến/cải tiến đã được đề xuất. 

Hiện nay, cùng với việc vận hành thành công hệ 

thống tích hợp PAS 99, Công ty Sonadezi Long 

Bình đã và đang nỗ lực chuẩn hóa toàn diện hệ 

thống quản lý, phát triển sản phẩm - dịch vụ theo 

chiều sâu, chú trọng đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ổn định 

và bền vững. 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.  

Tiếp tục khai thác quỹ đất công nghiệp còn 

trống tại KCN Xuân Lộc và Thạnh Phú. 

Đầu tư xây dựng và khai thác 03 Nhà xưởng, 

quy mô khoảng 21.000 m2  tại KCN Châu Đức, 

Biên Hoà 2 và Thạnh Phú.    

 

 

 

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy XLNT KCN 

Xuân Lộc giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 

2.500 m3/ngày nhằm đáp ứng xử lý nước thải cho 

khách hàng trong khu công nghiệp. 

   

 

 

 

  



30 |Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình 

Báo cáo thường niên - 2019 

 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trách nhiệm đối với môi trường và xã hội 

Các chỉ tiêu về môi trường 

Công ty thực hiện đầy đủ các 

công tác bảo vệ môi trường tại 

các dự án đang quản lý, thường 

xuyên giám sát việc thực hiện 

các yêu cầu bảo vệ môi trường  

đối với các doanh nghiệp trong 

KCN 

Triển khai xây dựng hạ tầng 

KCN theo đúng quy hoạch được 

duyệt, đảm bảo diện tích cây 

xanh, hệ thống thu gom nước 

mưa tách riêng hoàn toàn với 

hệ thống thu gom nước thải. 

Ngoài ra công ty cũng trồng cây 

xanh dọc các tuyến đường 

nhằm tạo cảnh quan và giảm ô 

nhiễm môi trường. 

Triển khai xây dựng các công 

trình phòng ngừa ứng phó sự 

cố tại các nhà máy xử lý nước 

thải trong Khu công nghiệp để 

đề phòng khi phát sinh sự cố 

trong quá trình vận hành Nhà 

máy xử lý nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lao động 

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh 

quy định của pháp luật về an 

toàn lao động, tiền lương, bảo 

hiểm, tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ, du lịch hàng năm… cho 

CBNV. Ban lãnh đạo tạo điều 

kiện cho người lao động có thế 

phát huy hết khả năng trong một 

môi trường làm việc năng động, 

chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, 

Ban lãnh đạo cũng không ngừng 

cải cách chính sách lương 

thưởng, phúc lợi, để góp phần 

nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho người lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm cộng đồng 

Công ty tham gia tích cực các 

hoạt động xã hội, từ thiện tại 

địa phương góp phần thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt chú 

trọng đến các địa phương đang 

triển khai dự án, các hoạt động 

hỗ trợ cộng đồng, phát triển 

giáo dục được tổ chức hàng 

năm. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty 

Hội đồng quản trị nỗ lực hoàn thành kết quả sản 

xuất kinh doanh với lợi nhuận vượt kế hoạch đề 

ra, đảm bảo việc làm cho người lao động và 

quyền lợi của các cổ đông thông qua việc chia cổ 

tức ổn định hàng năm. 

Hoàn tất các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của 

công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

trong tháng 12/2019 theo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc 

thông qua công tác quản trị, tổ chức các cuộc họp 

định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật 

Doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các đề xuất của 

Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết 

HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát 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 định kỳ được tổ chức 

trong năm. 

Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các chủ 

trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban 

hành, phù hợp với điều lệ của Công ty, quy định 

của Pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa 

của Công ty và cổ đông. 

Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tập trung mọi nguồn 

lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua, thường xuyên 

báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có 

những điều chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện mục 

tiêu với hiệu quả cao nhất. 

Kế hoạch và định hướng  

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm 

Triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, 

khai thác quỹ đất trống tại KCN Xuân Lộc, Thạnh 

Phú, Châu Đức 

Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng tại KCN Thạnh Phú và tập trung đầu tư hoàn 

thiện hạ tầng  

 

Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển dự án mới 

Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị, phân công 

thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác tiền 

lương, nhân sự của công ty nhằm tuân thủ, đáp 

ứng các quy định theo luật chứng khoán  
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

STT  Họ và tên  Chức vụ 

1  Ông TRẦN THANH HẢI  Chủ tịch HĐQT 

2  Bà LƯƠNG MINH HIỀN  Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

3  Ông PHẠM ANH TUẤN  Thành viên HĐQT 

4  Ông NGUYỄN NGỌC ĐẠI  Thành viên HĐQT độc lập  

5  Ông PHẠM VĂN TỈNH  Thành viên HĐQT độc lập 

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 

 

Ông TRẦN THANH HẢI 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh, Kỹ sư xây dựng 

Kinh nghiệm công tác: 

   

Thời gian Đơn vị công tác  Thời gian Đơn vị công tác 

1994 – 1995 

Nhân viên Phòng thiết kế - kỹ thuật Xí 

nghiệp XLCN - Công ty Phát triển KCN 

Biên Hòa 

 

2007 – 2008 

Trưởng Ban Chuẩn bị dự án, Phát 

triển Hạ tầng, Giám đốc Ban 

quản lý dự án - Công ty Phát 

triển KCN Biên Hòa 

1995 – 2000 

Nhân viên bộ phận phát triển Hạ tầng 

phòng kinh doanh - Công ty Phát 

triển KCN Biên Hòa 

 

2008 – 2010 
Phó TGĐ - Công ty Phát triển 

KCN Biên Hòa 

2000 – 2002 

Tổ trường tổ phát triển hạ tầng 

phòng kinh doanh - Công ty Phát 

triển KCN Biên Hòa 

 

2010 
Phó TGĐ - Tổng Công ty phát 

triển Khu công nghiệp 

2002 
Phó phòng kinh doanh - Công ty Phát 

triển KCN Biên Hòa 

 
2010 – 2016 

Thành viên HĐQT, phó TGĐ - 

Tổng Công ty phát triển KCN 

2003 
Phó phòng phụ trách kỹ thuật - Công 

ty Phát triển KCN Biên Hòa 

 

2014 - đến nay 

Thành viên HĐQT - Công ty CP 

đầu tư QL 91 Cần Thơ – An 

Giang 

2004 – 2005 

Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển 

nhà Sonadezi  - Công ty Phát triển 

KCN Biên Hòa 

 

2016 - đến nay 

Thành viên HĐQT, phó TGĐ - 

Tổng Công ty cổ phần phát triển 

Khu công nghiệp 

2005 
Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP địa 

ốc Sonadezi 

 
2016 - đến nay 

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP 

Cảng Đồng Nai 

2006 – 2007 
Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP  

Sonadezi Long Thành 

 
2016 - 2019 

Thành viên HĐQT - Công ty CP 

Dầu khí ĐTKT Cảng Phước An 

2007 

Chuyên viên Phòng dự án - Công ty 

Phát triển KCN Biên Hòa 

 
2019- đến nay 

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần 

Sonadezi Long Bình 

Tổng Giám đốc - Công ty CP Phát 

triển Hạ tầng Sonadezi 

 Cổ phần cá 

nhân sở hữu 0 cổ phần 

Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP 

Sonadezi Châu Đức 

 Cổ phần đại 

diện sở hữu cho 

Tổng Công ty 

Sonadezi 

7.867.000 cổ phần, chiếm 

26,22% số lượng cổ phiếu đang 

lưu hành 
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Bà LƯƠNG MINH HIỀN 

Thành viên HĐQT  

kiêm Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh, cử nhân Luật 

Kinh nghiệm công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác 

Thông tin chi tiết đã trình bày tại mục Tổ chức và nhân 
sự - trang 15 

 

 

Ông PHẠM ANH TUẤN 

Thành viên Hội đồng quản trị 

 

   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính 

Kinh nghiệm công tác: 

   

Thời gian Đơn vị công tác 
 

Thời gian Đơn vị công tác 

2003 

Chuyên viên Phòng kinh doanh - 

Công ty PT KCN Biên Hòa 

 
2015 - đến 

nay 

Tổng Giám đốc, Ủy viên 

HĐQT - Công ty CP Sonadezi 

Long Thành 

Trưởng Phòng Kinh doanh  - Xí 

nghiệp phát triển Nhà Sonadezi 

 2007 - đến 

nay 

Thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 

2004 – 2006 
Giám đốc kinh doanh - Công ty 

CP Sonadezi Long Thành 

 
2016 - đến 

nay 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Sonadezi 

Long Bình 

2006 – 2007 
Giám đốc tài chính - Công ty CP 

Sonadezi Long Thành 

 
2016 - đến 

nay 

Thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Sonadezi 

Châu Đức 

2007 – 2009 
Giám đốc kinh doanh - Công ty 

CP Sonadezi Long Thành 

 Cổ phần cá 

nhân sở hữu 
0 cổ phần 

2009 – 2015 
Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP 

Sonadezi Long Thành 

 Cổ phần đại 

diện sở hữu 

Công ty CP 

Sonadezi Long 

Thành 

2.521.456 cổ phần, chiếm 

8,40% số cổ phiếu đang lưu 

hành của Công ty 

2010 – 2015 

Kiêm nhiệm Giám đốc Sàn Giao 

dịch BĐS Sonadezi Long Thành - 

Công ty CP Sonadezi Long Thành 

 

  

2010 – 2015 
Ủy viên HĐQT - Công ty CP 

Sonadezi Long Thành 
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Ông NGUYỄN NGỌC ĐẠI 

Thành viên HĐQT độc lập 

 

   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Kinh nghiệm công tác: 

   

Thời gian Đơn vị công tác 
 

Thời gian Đơn vị công tác 

2000 
Nhân viên Phòng kinh doanh - Công ty 

Phát triển KCN Biên Hòa (PT KCN BH) 

 
2011 – 2014 

Phó Giám đốc Xí nghiệp DV KCN 

Giang Điền 

2002 
Nhân viên phát triển hạ tầng, Phòng 

kinh doanh - Công ty PT KCN BH 

 
2015 – 2015 

Phó Phòng kinh doanh – Tổng 

Công ty Sonadezi 

2002 
Nhân viên tiếp thị tư vấn đầu tư - 

Công ty PT KCN BH 

 

2015 – 2016 

Phó Ban QTTH, trợ lý HĐQT Ban 

Tổng Giám đốc – Tổng Công ty 

Sonadezi 

2002 –2004 
Nhân viên Phòng kế toán – Thống kê - 

Công ty PT KCN BH 

 

2016 - đến nay 

Trợ lý, thư ký HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc – Tổng Công ty 

Sonadezi 

2004 – 2005 
Nhân viên Phòng kinh doanh - Công ty 

PT KCN BH 

 

2019- đến nay 

Thành viên Hội đồng quản trị - 

Công ty cổ phần Sonadezi Long 

Bình 

2005 – 2007 

Phó Phòng kiêm phụ trách Phòng hợp 

tác QT và quan hệ doanh nghiệp - 

Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi 

 
Cổ phần cá 

nhân sở hữu 
0 Cổ phần   

2007 – 2011 

Phó trưởng phòng bán hàng kiêm Phụ 

trách phòng bán hàng 

Phó Giám đốc sàn giao dịch BĐS 

Sonadezi  

 

Cổ phần đại 

diện sở hữu 
0 Cổ phần 

2011 – 2014 
Phó Giám đốc Xí nghiệp DV KCN 

Giang Điền 
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Ông PHẠM VĂN TỈNH 

Thành viên HĐQT độc lập 

 

   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Kinh nghiệm công tác: 

   

Thời gian Đơn vị công tác 
 

Thời gian Đơn vị công tác 

1995 – 1998 

Nhân viên Phòng Tư vấn Đầu tư, 

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 

(Công ty PT KCN BH) 

 

2015 – 2017 

Trưởng phòng HCNS - Xí 

nghiệp dịch vụ KCN Giang 

Điền, Chi nhánh Tổng công ty 

CP Phát triển KCN 

1998 – 2002 

Tổ trưởng Tổ tổng hợp - Xí nghiệp 

Hạ tầng KCN Gò Dầu, Công ty PT 

KCN BH 

 
2017 - đến 

nay 

Giám đốc HCNS - Công ty CP 

Sonadezi Giang Điền 

2002 – 2003 

Trưởng Đại diện KCN Gò Dầu - Xí 

nghiệp Hạ tầng KCN Biên Hòa, 

Công ty PT KCN BH 

 

2019- đến nay 
Thành viên HĐQT - Công ty 

CP Sonadezi Long Bình 

2003 – 2004 

Phó Giám đốc - Xí nghiệp dịch vụ 

quản lý môi trường Sonadezi, 

Công ty PT KCN BH 

 Số lượng cổ 

phần cá nhân 

sở hữu 

0 cổ phần 

2004 – 2006 

Phó Giám đốc - Xí nghiệp Dịch vụ 

KCN Sonadezi, Công ty PT KCN 

BH 

 Số lượng cổ 

phần đại diện 

sở hữu 

0 cổ phần 

2006 – 2012 

Phó Hiệu trưởng - Trường cao 

đẳng Công nghệ và quản trị 

Sonadezi 

 

  

2012 – 2015 
Chánh văn phòng - Tổng công ty 

Phát triển KCN 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Ban Kiểm soát 

STT  Họ và tên  Chức vụ 

1 
 

Ông ĐẶNG HẢI BẰNG 
 

Trưởng Ban Kiểm soát 

2 
 

Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU 
 

Thành viên Ban Kiểm soát 

3 
 

Bà NGUYỄN KHẢ PHƯƠNG THU 
 

Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Thông tin thành viên Ban Kiểm soát 

 

Ông ĐẶNG HẢI BẰNG 

Trưởng Ban Kiểm soát 

 

 

 

Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU 

Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh, cử nhân kế toán 

Kinh nghiệm công tác: 

 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Kinh nghiệm công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác 
 

Thời gian Đơn vị công tác 

2008 – 2017 

 

Nhân viên kế toán - Công ty CP 

dịch vụ Sonadezi 

 

2011 – 2017 

Nhân viên kế toán - Tổng 

Công ty cổ phần Phát triển 

KCN 

2017 - đến nay 
Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty 

CP Sonadezi Long Bình 

 
2017 

Nhân viên kế toán - Công ty 

CP Sonadezi Giang Điền 

Cổ phần cá nhân 

sở hữu 
0 cổ phần 

 

2017 – 2019 

Nhân viên kế toán - Tổng 

Công ty cổ phần Phát triển 

KCN 

Cổ phần đại diện 

sở hữu của Tổng 

Công ty cổ phần 

Phát triển Khu 

công nghiệp 

1.500.000 cổ phần, chiếm 5,00% 

số cổ phiếu đang lưu hành của 

Công ty 

 

2018- đến nay 

Thành viên Ban Kiểm soát - 

Công ty CP Sonadezi Long 

Bình 

  
 

2019- đến nay 
Trưởng Ban Kiểm soát - Công 

ty CP Cấp nước Đồng Nai 

  
 Số cổ phần cá 

nhân sở hữu 
0 cổ phần 

  
 Số cổ phần đại 

diện sở hữu 
0 cổ phần 
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Bà NGUYỄN KHẢ PHƯƠNG THU 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính – ngân 

hàng 

Kinh nghiệm công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác 

2008 -2013 
Nhân viên - Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Đồng Nai 

2014 - đến nay 
Phó phòng - Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Đồng Nai 

2016 - đến nay 
Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty 

CP Sonadezi Long Bình 

Số cổ phần cá 

nhân sở hữu 
0 cổ phần 

Cổ phần đại diện 

sở hữu 
0 cổ phần 

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 
 

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 

Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách, 

02 thành viên kiêm nhiệm. Ban kiểm soát đã tổ 

chức họp 03 lần để phân công công việc cụ thể 

cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra giám 

sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban 

Tổng giám đốc, xem xét tính pháp lý, trình tự 

thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của 

HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác 

quản lý.  
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Các hoạt động của Ban Kiểm soát đã thực hiện cụ 

thể như sau: 

+ Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 

2019 và cả năm 2019; kiểm tra chứng từ, phân 

tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả 

năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực 

và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh. 

+ Giám sát việc thực hiện theo pháp luật Nhà 

nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

HĐQT. 

 

 

+ Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng các Quy 

chế tại Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công 

tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh  

doanh của Công ty. 

+ Thực hiện việc giám sát, Ban Kiểm soát đã 

tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, xem xét các 

văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

ban hành trong quá trình quản trị Công ty để 

đảm bảo xây dựng đúng định hướng, chủ trương 

điều hành của Công ty. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Các giao dịch, thù lao và lợi ích 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Họ và tên Chức vụ Lương/Thưởng Thù lao Tổng 

1 Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT  195 195 

2 Lương Minh Hiền TV HĐQT, TGĐ 1.239 207 1.446 

3 Nguyễn Ngọc Đại TV HĐQT  156 156 

4 Phạm Văn Tỉnh TV HĐQT  156 156 

5 Phạm Anh Tuấn TV HĐQT  207 207 

6 Đặng Hải Bằng Trưởng Ban KS 998  998 

7 Nguyễn Công Hiếu Thành viên BKS  104 104 

8 Nguyễn Khả Phương Thu Thành viên BKS  104 104 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Giao dịch giữa công ty và 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 TV HĐQT/TVBKS/ 

TGĐ/CBQL 
Chức vụ 
hiện tại 

Tên Công ty có 
giao dịch 
Hợp đồng 

Hợp đồng 
giao dịch 

Chức vụ tại 
Công ty có 
giao dịch 

1 Ông Phạm Anh Tuấn TV HĐQT 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 
Sonadezi 

Lấy mẫu thí 
nghiệm phục vụ 

giám sát môi 
trường KCN 

Thạnh Phú 

TV HĐQT 
Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Sonadezi 

2 Ông Phạm Anh Tuấn TV HĐQT 

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ 

Bảo vệ 
Sonadezi 

Mua dịch vụ bảo 
vệ KCN Biên 

Hòa 2 và Cụm 
Tân Hiệp 

TV HĐQT 
Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 
Sonadezi  

3 Ông Phạm Anh Tuấn TV HĐQT 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 
Bảo vệ 

Sonadezi 

Mua dịch vụ bảo 
vệ KCN Gò Dầu 

TV HĐQT 

Công ty Cổ 
phần Dịch vụ 

Sonadezi  

4 Ông Phạm Anh Tuấn TV HĐQT 

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ 

Bảo vệ 
Sonadezi 

Mua dịch vụ bảo 

vệ KCN Xuân 
Lộc 

TV HĐQT 
Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 
Sonadezi  

5 Ông Phạm Anh Tuấn TV HĐQT 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 
Bảo vệ 

Sonadezi 

Mua dịch vụ bảo 

vệ KCN Thạnh 

Phú 

TV HĐQT 

Công ty Cổ 
phần Dịch vụ 

Sonadezi  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến của kiểm toán 

 
Trích báo cáo tài chính năm 2019 của công ty Sonadezi Long Bình đã được kiểm toán 
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