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1.

THONG TIN CHUNG:

I.

Thông tin khái quát

-

Ten giao djch: Cong ty Co phân Tong Cong ty TIn Nghia

-

Giây chrng nhtn däng k doanh nghip s: 3600283394, do Phông däng k
kinh doanh - S& Kê hotch và Dâu tu tinh Dông Nai cap ngày 03/11/2004,
dãng k thay dôi lan thur 21, ngày 17/07/2019.

-

Von diu 1: 2.000.000.000.000 (Hai nghIn tSi) dng.

-

Vn du tu cüà chü s hüu: 2.000.000.000.000 (Hai nghIn t) dng.

-

Dja chi: 96 Ha Huy Giáp, P. Quyêt Thang, TP. Biên I-ba, T. Dông Nai.

-

S diên thoai: (84.25 1) 3.822 486

-

So fax: (84.25 1) 3.823 747

-

Webs ite: www.tinnghiacorp.com.vn.
Email: Infotinghiacorp.com.vn
Ma c phiu (nêu có): TID.
Tom tt qua trInh hInh thành và phát triên

Cong ty Co phân Tng Cong ty TIn Nghia (Tng Cong ty) thành 1p ngày
07/9/1989. Các sr kin quan tr9ng trong qua trinh hott dng cüa Tong Cong Ty TIn
Nghia du9'c trinh bay du'i dày:
ongèói ëpháttrin quan trçng
1989

• Thành lap vào ngày 07/09/1989. Cong ty Djch vi San xuât Kinh doanh
Tang hçp Dèng Nai (PROSECO), vii imic tiêu và nhim viii chInh là to
chtrc san xut kinh doanh, dong gop ngun thu cho Ngân sách Nhà nuàc
va Ngân sách Dáng dja phucmg.

1992

• Ngày 22/12/1992, Cong ty chuyn di thành Cong ty TNHH Tin Nghia
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Nhüng ct mc phat trin quan trQng
theo QD s 09/QD.UBT cüa UBND tinh DOng Nai.
1994

•

Ngay 06/08/1994, Cong ty chuyn di thành DNNN Cong ty TIn Nghia
theo QD s 1828/QD.UBT cña UBND tinh fJng Nai.

2004

•

Ngày 19/10/2004, DNNN Cong ty TIn Nghia chuyên dOi thành COng ty
TNHH MTV Tin Nghia theo QD s 432/QD-TU cOa Tinh Oy Dng Nai.

2006

•

Ngày 31/03/2006, Cong ty chuyên dOi boat dng theo mô hinh "Cong ty
me - Cong ty con" theo QD s 1 8b-QD/TU cüa Tinh üy Dông Nai.

2009

•

Ngay 11/03/2009, Cong ty TNHH MTV Tin Nghia chuyên dOi hoat
dng theo mO hinh Tong COng ty theo QD s 526/QD-TU cOa Tinh üy
Dng Nai.

2010

•

Ngày 22/07/2010, Cong ty chuyn tbành Tong Cong ty TIn Nghia hoat
dng theo mô hinh COng ty m - Cong ty con theo Quyt djnh s
778/QD-TU cüa Tinh Oy Dèng Nai.

2016

•

Ngay 18/05/2016, chInb thñ'c chuyn di thành Cong ty cO phân theo
Giy chirng nhn clang k doanb nghip s 3600283394, clang k' lAn
dAu ngày 03/11/2004 do S Ké hoacb và Dâu tu Tinh Dông Nai cap
dng và thay di lAn thir 18 ngày 18/05/2016 vói vn diu 1 là
1.558.000.000.000 dng.
Ngày 22/08/2016, dà duçic Uy ban Chi.mg khoán Nhà nuoc chAp thun
h sc clang k COng ty dai chñng theo COng van s
GSDC..

2017

•

5584/UBCK-

Ngày 07/09/20 17, du'oc Trung tarn Lixu k' Chü'ng khoán Vit Nam cap
Giây Chirng nhn Dang k' Chirng khoán so 173/2017/GCNCP-VSD vO
tong s lu'gng c phiu clang k' lAn dAu là 155.800.000 c phiu, clang
k thay di lAn 1 ngày 27/07/2018 vâi tAng sA 1ung 200.000.000 cA
phiêu và ma chirng khoán là TID.

2018

•

Ngày 30/6/2018, TAng COng ty TIn Nghia cia hoàn thành phung an
phát hành them cA phiu tang vAn diAu 1 tr 1 .558 t clAng len 2.000 t'
clAng.

•

Ngày 12/12/20 18, TAng COng ty TIn Nghia cia thra cô phiu COng ty Co
phAn TAng cOng ty TIn NghTa (MCK: TID) giao djch trên h thAng giao
djch chrng khoán chua niêm yt (UPCOM) thuc SO' Giao djch Chüng
Khoán Ha Nôi.
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Nhung ct mc phat trin quan trong
2019

• Ngày 28/02/2019 Tng Cong Ty TIn Nghia dã hoàn tht vic nhn
chuyn nhung c phn cüa Cong ty C phn Hip Phii, tT 1 s& hüu
90% vn diêu l cüa cong ty nay.
•

Ngày 04/06/2019 thãnh ltp Cong ty TNHH TIn Nghia Commodities và
chIrih thü'c hott dng tr ngày 11/07/2019.

•

Ngày 01/07/2019, Tng Cong Ty TIn Nghia dã chm dirt hot dng (giái
th) Cong ty TNHH Du tu KCN TIn Nghia nhtrn t chtirc sp xp 1ui
doanh nghip theo chin 1uçc phát triên cong.

Các su' kién khcc:
Qua han 30 nãrn hot dng, tiir rnt dan vj dugc thành 1p vi vn ban du 15
triu dông, nhân sir 10 nguii, Tong Cong ty TIn Nghia dã tang tnrng không
ngirng và dtt du'cc vj the dáng kiê:
-

Top 55/5 00 doanh nghip tu nhân ló'n nhãt Vit Nam; xp hang 113/500
doanh nghip 1dm nht Vit Nam.

-

Top 6 trong 10 doanh nghip xuât khâu cà phê Vit Narn

-

Lien tic là DN xuât khâu uy tin du'c)'c B COng thu'o'ng dánh giá và cOng nhn.

-

Là 1 trong nhu'ng doanh nghip dâu tu kinh doanh ht tang KCN ldmn nh.t Vit
Narn.

-

Giái thu'dmng "thuang hiu quôc gia närn 2018" do B COng Thuang trao t.ng.

-

Top 100 Doanh nghip phát triên ben vü'ng các närn 2017, 2018, 2019.

2.

Ngành nghê và dla bàn kinh doanh:

-

Ngành ng/u kin/i doan/, c/ii'nl,
Linh virc hot dng cüa Cong ty Co phân Tong Cong ty TIn Nghia theo Giây
chüng nhn dàng k2 doanh nghip bao gOrn:

2

4

Du tu kinh doanh h thng khu cOng nghip và bt dng san
khác

6820

Thu nma xuât khâu Va chê biên cà phê, các 1oi nOng san
khác

4610

Du tix và kinh doanh linh virc xäng du, gas dt và ngành
lien quan

6619

Du tu, kinh doanh linh virc logistics

7020

5610

5 Các1Tnhvrckhác

3.

Dja bàn kinh doanh: PhIa Nam Vit Nani và C3ng Itha Dan clzü nhân dan
Lao.
Thông tin ye mô hInh qun tr, to chuc kinh doanh vã b may quãn 1:

a. Mo hlnh quãn trj
Di hi dông cô dông
Di hi dng c dông grn tht câ c dông có quyn biu quyt, là co quan
quyêt djnh cao nhât cüa Tong Cong ty.
Dti hi dng cô dông thirc hin các chirc nãng, nhirn vi theo các quy djnh
cia pháp 1ut và Diêu i Tong Cong ty.
Hi dông Quãn trj
HOi dng quân trj do Di hi dông c dông Tong Cong ty bu, là co quan
quàn i Tong Cong ty, có toàn quyên nhân danh Tong Cong ty dê quyêt djnh,
thirc hin các quyên và nghia v11 cüa Tong Cong ty không thuc thâm quyên
cüa Di hOi dông cO dông.
Hi dông quàn trj Tng Cong ty thirc hin các chii'c nàng, nhim v theo các
quy djnh cüa pháp 1ut, Diêu i Tong COng ty Va Quy chê tO chirc và hot
dng cña Hi dOng quân trj.
Danh sách thành viên HDQT grn:

1
2

Ba Dng Thj Thanh Ha

Ch tich HDQT

Tü 10/6/2019

Chii tich HDQT

Tr 12/5/2016 dn
10/6/2019
Ngày 10/6/2019

OngQuáchVänDüc
PhO Chii tich HDQT
Thành viên HDQT
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BaHu3nhBIchNgçc
Phó Chü tjch HDQT

Thành viên HDQT

Tr 12/5/20 16 dn
10/6/20 19
Ngày 10/6/2019

PhO Chi tjch HDQT
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Tui'20/4/2018 den
20/5/20 18
Ngày 20/5/2018

Ong Lê HQ'u Tjnh

5

Ong Lê Van Danh

Thành viên HDQT

Ngày 12/5/2016

6

Ong Dng Hu3nh Anh Tuân

Thành viên HDQT

Ngày 19/4/20 19

4

Ban Kim soát
Ban Kim Soát là ca quan Co chüc näng dc 1p vâi HDQT và Ban TGD,
BKS do DHDCD bâu ra, thay mt DHDCD giám sat mi hot dng cüa Tong
Cong ty, báo cáo trrc tiêp DI-IDCD.
BKS cüa Cong ty gm 03 Thành viên vâi nhim k' 05 näm.
Danh sách Ban BKS gm:
'Ho vã Ten

Chüc vu

ThOl gian darn nhn
chtic vu

1.

Ong Lê Minh Chixcing

Trung BKS

12/5/20 16

2

Ong Nguyn Van Trin

Thành vien BKS

12/5/2016 dn 19/4/2019

3.

Ong Hoang Mnh Tin

Thành viên BKS

19/4/20 19

Ong Trn Pham Vit Hoàng

Thânh viên BKS

12/5/20 16

1
Ban Tng Giám dc
Ban Tng Giám dc cUa Cong ty gm CO 01 TGD, 06 Phó TGI) và 01 KTT.
TGD doHDQT bô nhim, là ngui chju trách nhim truâc DHDCD và
HDQT ye vic thirc hin nhim vii và quyên hin duçic giao và phãi báo cáo
các c quan nay khi thrcc yêu câu. Các Phó TGD và Kê toán truâng do
HDQT bô nhim theo dê xuât cüa TGD.
Ban TGI) hin nay cüa Cong ty du là nhftng ng1xi có nhiu kinh nghim
quãn l và diêu hành trong linh virc bat dng san, h tang KCN, kinh doanh
và tái chInh.
Danh sách Ban TGD gm:
STT

Ho và Ten

Chuc vu

Thôi gian ho nhiêm
chü'c vu

Ngay 12/5/2016

1.

Ong Quách Van Drc

TngGiám dc

2

Ba Ding Th Thanh Ha

Pho Tong giam doe

3.

Ong Lê Hüu Tjnh

4.

Ong Huynh Phu Kiçt

5.

Ong Nguyn Van Hng

Ngày 12/5/20 16 dn
ngày 10/6/2019
Phó Tng giám d6c Ngay 12/5/20 16
Ngay 08/05/2017 dn
Pho Tong giam doe
ngày 07/10/20 19
Phó Tng giám d6c Ngay 12/5/2016

6.
7.

Ong Nguyn Cao Nho'n
Ong Lê Van Danh

Phó Tng giám dc Ngày 12/5/20 16
Phó Tng giám dc Ngày 12/5/20 16

8.

Ong Trn Trung Tun

Phó Tng giám dc Ngay 03/01/2020

STT
9

Ho và Ten

Chiuc vi,i

Ba Nguyn Thj Thüy Van K toán tnthng

Thai gian bô nhim
chtrc vtl
Ngày 12/5/2016

Các Khôi Chtrc näng: g1m 14 phông, ban van phông Tong Cong ty:
1)
Ban Trç 1 Tong Giám dác
2)
Ban Pháp ch
3)
Ban Kim toán Nôi bô
4)
Ban Quán 1 Dir an Khu du ljch Sinh Thai Di Phithc
5)
Ban Quân 1 Dr an Cãng tong hcTp Phü Hru
6)
Ban Quân 1 Phát trin Xäng Du TIn Nghia
7)
Phông K toán Thng Ké
8)
Phông Du tu Tài Chinh
9)
Phông Du tu phát trin
10)
Phông Kinh doanh xut khu Ca phê
11)
12)
13)
14)
b.

Phông To chirc nhân si,r
Phông Hânh chinh Quân trj
Phông Truyn Thông Tip thj.
To Mua Sm Tp Trung.

Co cu b may quãn 1 cüa Tng Cong ty
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CAl HOI CONG Co CONG
BANKIEM SCAT
HOI CONG QUAN TRI
TONG G1A14 COO
CIAN C

CCp1iÔ TO

Các phông ban
Chic náng

Cic Don V4
tric thuc

Các Cong ty con
(Kim soáttrOn 50%)

Chi nhInh
Blo Lc
Ban TrO 1

Cong ty CP
Logistics TN lCD Biôn Hôa

TCD

Ban Pháp ch4
Ban Kiôm toán nôi
bE,
Phông Kê toán
Thông k&

Phông Du tix Phát
triE,n
Phông Dâu ttr Tài
chinh

VP dai diën
Tai TP.BCM

Ban Quin 1
Các KCN Tin
Nghia
Tram dung
nghi
'r5, P}

COng ty CP CI phê
Tin NqhIa

COng ty CP PT KCN
Tin Nghia

COng ty CP
Thông NhIt

Cong ty CP BIu tu
Tin Nghia A Chiu
Cong ty CP Diii tix
Nhon Trach

Tram dIng
nghi
XuIri Lôc

COng ty OP
Bang không Tin
Nghia
Express

TIn Nghia

COng ty CP Tin
Nghia
(LAO)

Phông To chirc
NhIn si

Ban QL Ch
Tin Biên

COng ty CP PT DN
thO vi itha Nhât
Bàn

Phông HInh chinh
QuIn tri

Cong ty CP CB
Bong Nal
(Donafoods)

Phông Truyên
thông
Tilo thi

K

Cong ty CP TOng
kho
Xing du Tin
Nahia

Ban QL Di In
KDL Sinh thai Dai
Phrãc

COng ty CP XNK
XIng du Tin Nghia
COng ty CP Hip
Phü

Ban QL Du an
Cing tang hgp Phü

COng ty TNHH Tin
Nghia Commodities
Ban QLPhát
triên
XIng du Tin
Nghia

Cong ty CP
Scafe
COng ty CP XIng du
Tin Nghia
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COng ty CP QLDA
TIn Nghia

COng ty CP DV
Blo v ChuyOn
nghip Tin Nghia

Cong ty CP Tin
Nghia
Phuong BOng

Phông Kinh doanh
Xuit khâu CI ph&

To mua são t.p
truna

CIc COng ty LD,
LK
(Kim soát duoi

COng ty CP TM&XD
PhuOc TIn

c.

Các cong ty con, cong ty lien kêt.

•:• Các Cong ty con grn: 14 (rnu'i ban) cong ty có vOn gop cüa TOng Cong ty
chiêrn ti'i trên 50% den dui 100% von diêu lê (Danh sách chi tiêt theo sa dO
trên).
•:• Các Cong ty lien kt grn: 06 (Sau) cOng ty có vn gop cüa Tng Cong ty
chiêrn tir 20% den du'i 50% von diêu lê lê (Danh sách chi tiêt theo so' do
trên).
'

Các do'n vi trite thuic:
1)

Chi nhánh Bâo Lôc

2)

Van phông Di din tti TPHCM

3)

Trrn Diirng Nghi Tan Phili.

4)

Tram Dñ'ng Nghi Xuân Lc

5)

Ban Quân l Chci Tan Biên

6)

Ban Quãn 1,2 các KCN TIn Nghia

7)

Xi Nghip Xây drng TIn Nghia.

4.

Djnh hu'ó'ng phát triên:

a.

Các mtic tiêu cliii yu ciia Tong Cong ty.
Phát trin n djnh, bn vQ'ng bn linh vrc ngành ngh kinh doanh chInh: Du
tu, kinh doanh ht tang khu cOng nghip và bat dng san; Kinh doanh xàng
dâu, gas; Kinh doanh xuât khâu câ phê, nông san khác và nhp khâu hang hoá,
nguyen lieu san xuât; Kinh doanh djch vv logistics.

>

Chap hânh t& các chInh sách, pháp lut, tIch ffiy vã tang tru'O'ng vn, cãi thin,
nâng cao di sOng nguè'i lao dng.

b

Chiên luçc phát triên trung và dai liin:
Di vó'i tü'ng linh virc kinh doanh cii th:

>

Kin/i doani, liçi tang K/i U C'ông nghp và bt tt5ng san:
Mic tieu den näm 2020, din tIch cho thue dt trên 90% diên tIch dt du'o'c
phép cho thuê trong các khu cOng nghip dir kiên sê dâu tu' xong h tang
(KCN Nho'n Trch 6D, KCN Ong Kèo, KCN An Phu'ó'c, KCN Tan Phñ, KCN
Dat DO). Hu'ó'ng den närn 2025, xây dirng các Khu Cong nghip có ket câu h
tang k thuât, djch v hoân chinh, rnOi tnrO'ng xanh sch, than thin; Thu ht
them nhieu ngành cOng nghip ho trçr vâi cOng ngh tien tiên.
Phát trin kinh doanh dja c thành nt trong 1mb virc chInh cüa TIn Nghia.
Tp trung vao hai linh vrc dja Oc và xây dimg. ye linh vv'c dja Oc, tp trung
phát trien thj tru'Ong DOng Nai: Khu virc Cñ Lao — Tan Van, Biên Hoâ, Nhan
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Trtch, Long Thânh. Cüng vi phát triên KCN, tIm kiêm CG hi hçp tác du tu
phát triên nhà ôcao cap, van phông cho thuê. Tiêp tc duy tn và tirng buó'c
cüng cô, phát triên 1mb virc xây dirng cong nghip và dan dung.
Pliát trin hoit d3ng kin/i doani, nông san, nguyen 1iu t/uc an c/ian nuôi
và xuât n/i ip k/iâu.
V Trong giai don 2016 - 2020, rnic tiêu ci1a lông Cong ty di vi hot
dng trong lTnh virc nay gôm:

>

V

KhOi luçing cà phê htxuât khâu tr 129.000 tn/närn tr& len. Tü nãrn
2016 tr& di, Ca phê chat lung cao chiêrn jt,nhât 50% san 1u'ng xuât
khâu.

V

Kim ngch xut khu bInh quân phn du dt 250 tniu USD/närn. Tang
trung bInh quân hang nãm 4%.

V

Vj tn doanh nghip: Nrn trong top 3 trong 10 doanh nghip xut khu Ca
phé hang dâu cia Vit Nam.

V

Nhp khu nguyen 1iu san xut: tiir 260.000 - 350.000 thnl nãm.

Phát triên hoit dng kinh doanh xãng dãu
Trong giai doin 2018 — 2020, lông COng ty Tin Nghia sê dtt:

>

5.

V

San lu'çing xãng du ban ra 836 tniu lit xäng du các loti. Tang trLrO'ng
bInh quân hang nárn 15%.

V

Phn du hoàn thành du tu' xây drng và du'a Tong kho xäng du Ph
}-ffiu só'rn nhât.

Phát triên hoyt dng kinh doanh logistics
V

Du tu' xay dirng Câng Tong hcip Phü HUu, kt ni vol hot dng cüa
cOng ty con trong linh virc logistics, kho bãi.

V

Dâu tu hoàn chinh và lien kêt dãu tu kinh doanh kho logistics, ngoi
quan và nhá xiRng cho thue. Thirc hin da dtng các loui hInh logistics.

V

Các rnic tiêu phát triên bn vtng (rnOi tru'O'ng, xã hi vâ cong dng) và
chuo'ng trInh chInh lien quan den ngãn hn và tnung hin cOa COng ty

Các nh ro.
Tng Cong ty TIn Nghia hot dng da ngânh, da linh vrc, trên nhiu länh th
khác nhau. Vi vy vic xãy ra mt ho.c nhiêu sr kin du'cc trInh bay du'Oi day
có the gay anh hu'&ng bat li den cOng vic kinh doanh, tlnh hInh tâi chInh
hoc ket qua hot dng kinh doanh cüa Tong COng ty TIn Nghia. Ngoài ra, có
the có nhrng van d can quan tarn và nhngrüi no khác gay ânh hu'O'ng bat 1i
den ho?t dng kinh doanh và tài chInh cüa lông Cong ty:

a.

Rüi ro ye kin/i tê
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Sir phát trin cita nn kinh t së tác dng dn imi linh virc, ngành nghê và dôi
tuçlng trong nn kinh t, trong do có Tong COng ty TIn Nghia. Các chi s kinh
t vi mô chinh thuèng duc sir dçing dê dánh giá sir phát triên cüa nên kinh tê
rnt quc gia bao grn: tc d tang tru&ng GDP, 1rn phát, läi suât, t giá hi
doái...
Tc d3 tang tru'ó'ng kinh t và sr tilay dôi v ctiu k&n kin/i t c/iInh trj,
p/,áp 1j và cl,Inh sac/i ó V&t Narn Co the an/i /iu'ó'ng dáng kê và bat lçii den
cong v&c kinh doanh, tlnh hiIn/, tài cli In/i, kêt quO ho cit d3ng kin/i doanhi Va
triên vQng cOa Tong COngTy
Tc d tang truâng kinh tê là mt trong nhü'ng nguyen nhân quan trpng ânh
hung dn tc d tang tru&ng ca hu ht các ngành, linh virc trong xã hi.
Mc dü nên kinh tê Vit Narn dã tang truOng dáng k trongthp k' qua.
Chinh Phü dã thxc hin nhiêu bin pháp khác nhau dê khuyên khIch tang
truO'ng kinh tê và huó'ng dn phân bô các nguOn hrc. Mt so trong các bin
pháp nay có the mang 1ti igi Ich cho tOng the nên kinh tê Vit Narn, nhu'ng có
khã nàng tác dng tiêu circ den hott dng san xuât kinh doanh cüa các doanh
nghip, trong do có Tong Cong Ty. Cii the, vic hn chê các ngân hang
thu'o'ng rnti cho vay trung dài han, cho vay dâu tu bat dng san cO the ãnh
hu'O'ng bat igi den huy dng vOn và quy mO phát triên cia TOng Cong Ty.
TInh hInh kinh tê Vit Narn cüng ânh huO'ng dáng k dn hott dng kinh
doanh c1ia Tong Cong Ty. Các yêu tO dã vâ có khá nãng tiêp tiic ánh huO'ng
bat lçii den nên kinh tê Vit Nam bao gOrn nhU'ng dçt bng phát virus Djch
C'irn A (H1N1), Zika, Covid 19 hoc các bnh djch truyên nhirn khác xày ra
gân day và có khâ nãng xây ra trong tuo'ng lai, các thiên tai, bao gOrn câ song
than, hóa hoin, 1i hit và các thãrn h9a tuo'ng tir khác; bien dng t' giá; tST 1
1rn phát cao và vic N}INN kiêrn soát t' giá; thay dOi ye thuê; biên dng
trong các 1oti thuê phi áp ding len giá xàng dâu; sr phát triên ye chInh sách,
chinh trj hoc kinh tê khác 0 Vit Narn hoc ánh hu'ng den Vit Narn, và các
xu hung kinhtê toàn câu mang tInh tiêu circ bao gOrn khüng hoâng kinh te
toàn câu dan den nhüng dçit dieu chinh tren thj tru'O'ng bat dng san và chirng
khoán, thiêu nguOn cung von, suy giârn mang tInh h qua dOi vói hot dng
dâu tu nu'ó'c ngoài và dInh tr tang tru'ng kinh tê.
Bin phOp hn ch rii ro.
Mt dçt suy thoái cüa nn kinh t Vit Narn có th ãnh hu'ng bt lçii dáng k
den cOng vic kinh doanh, tInh hInh tài chInh, ket qua hott dng kinh doanh
và trien vpng cüa Tong COng Ty. Tuy nhien, TOng COng Ty luôn cam ket n
1rc tOi da trong vic kiêrn soát và nhn din srn các rüi 10 có the xãy ra và
xây dirng các bin pháp khac phiic phü hçip nhât.
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••

Má'c d3 4im plzát và an/i hu'ng dIn tlnh bIn/i tài climb và kIt qua hoit
ct3ng kin/i doanh cüa Tong Cong Ty
Các rñi ro trong tài chInE doanh nghip thithng gn 1in v&i bin dng cüa 1tm
phát trong nn kinh t. Theo nhU'ng so 1iu diiçc cong bô, trong nhng nàm
gn day Vit Nam dä dan kim ham duçc dà tang cüa 1m phát. T 1 1m phát
giai don 2010-2019 c1i the nhu sau:

Tlnh hlnh lam phát 2010 -2019
020%

018%

018%
016%
014%
012%
010%
008%

007%

007%

006%

005%
004% 004%

004%
002%
000%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nguón: Tong cyc Thong ké
Bin pháp hn ché' rii ro:
Hot dng cüa Tng Cong ty luôn chju tác dng trirc tip t1r t l lim phát. Sir
bin dng cüa lm phát ânh hiing trirc tip tOi giá Ca du vào, cüng nhis nhu
câu cho san phâm du ra cüa Tong Cong ty. D h?n ch rüi ro v lm phát,
Tong Cong ty luôn chü dng trong vic k các hçip dng cung cp nguyen
nhiên vt lieu dâu vào vâi các nhà cung cap truyn thng và có k hoach chü
dng diu chinE giá ban cho khách hang dira trên nhüng di,r báo v tinh hInh
lm phát.
+

Lãi suit và xêv /zing tin dyng cüa V&t Nam giãni có the dnh /uthng dáng
kê và bat 4i den hiu qua kin/i doani, và k/ia nàng buy d5ng vOn cáa Tong
Cong Ty
Hin nay, Ngân hang Nhà nmic Vit Nam (N}INN) tip tVc diu hành chInE
sách lãi suit theo huóng giâm din, phü hçp vâi din biên kinh t vi mô, tiên t
và dc bit là lim phát d giâm mt bang lãi sut cho vay, gop phân tháo g
k}ió khän cho nn kinh t nói chung và các doanh nghip nói riêng. Tir du
närn 2012 dn nay, mt b&ng lãi suit huy dng dA giâm mnh, t1r do các doanh
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nghip trong nuóc có th tip cn duçc vé,n vay vâi chi phi lãi vay ré hcm. Tir
müc lãi sutt trên 20% nhüng nãm 2010 — 2011, Lãi suât trên thj tri.rO'ng tiêfl
giri cüa khách hang t ch(rc kinh t và Ca nhân tang. Lãi sutt tiên gi:ri bInh
quân tang tir 5,11% näm 2017 len 5,25% nãm 2018. Lãi sut cho vay binh
quân khoâng 8,91% (näm 2017: 8,86%). Trong nàm 2018, NT-INN tiép tVc
kiên djnh vói mic tiêu kiêm soát 1tm phát (dixii 4%), on djnh kinh té vi mô,
h trç tang tru&ng kinh t hçp l. Tinh dn ht näm 2019, lãi suât huy dng
bInh quân tang nhç 0,02% so vôi 2018.
Ben canh do, Cong ty xp htng tin diing Standard & Poor's Financial Services
va các CG quan xêp htng tin diing khác có the sé thay dôi xêp hang tin diing
ci:ia Vit Nam hoc cüa các Doanh nghip Vit Nam. Vic thay dôi xêp hang
nhu 4y CO the ãnh hithng bat igi den tinh thanb khoân dôi vâi th trithng tài
chInh cüa Vit Nam, den khâ näng cüa ChInh Phü và các doanh nghip Vit
Nam, bao gôm cã Tong Cong Ty, trong vic buy dng von bô sung tr nuóc
ngoài và có the tác dng den lãi suât và các diêu kboán thuong mai khác ma
vic buy dng von bô sung dugc thirc hin trên co sâ lãi suât và các diêu
khoàn thuong mti khác d. Ngoài ra, dông vOn FDI có the sé b ánh hithng
neu xêp hang tin dung cua Viêt Nam hoäc cua cac cOng ty Viêt Nam thay dôi
Tat Ca các yêu tO do có the tác dng bat igi dáng kê den Tong Cong ty.
Binpháp hgn ché'rji ro:
TInh hInh kinh tê phát trin tot tao ra nhiu co hi phát triên ngành tuy nhién
nhU'ng biên dng tr kinh t th giri phn nào cQng ãnh huO'ng dn tc d tang
trtthng GDP và cüa doanh nghip. D han ch ânh hu&ng cüa rüi ro nay, Tong
Cong ty Tin Nghia dã xây drng chin lugc phát trin chü dng tim kim them
ngun khách hang và các cc hi du tu d dam báo tc d tang tru&ng và hiu
qua doanh nghip.
Tng Cong ty TIn Nghia có s1r diing vn vay ngân hang d phçic vi boat dng
san xut kinh doanh. Bin dng lãi sut theo xu huâng giàm trong nhU'ng nãm
gn day có tác dçing tIch cçrc, gop phn lam giãm chi phi lãi vay ngân hang và
tang lgi nhun tü boat dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty.
TjgiáhEidoái
Trong nhU'ng nàm gn day, ti giá dng Vit Nam và ngoai t (dc bit là do la
M5) bin dng không nhiêu, näm trong tam kiêm soát cüa Ngân hang Nhà
nithc.
Cong ty có quan h thanh toán bang ngoai t viii các di tác nuic ngoài, dc
bit là di vâi các thuo'ng vi kinh doanh nhp khâu hang boa và xuât khâu cà
phê, hat diu và cac loai nông san khác... Tuy nhiên, Tong Cong ty TIn Nghia
luôn coi tr9ng cOng tàc quán l rüi ro ti giá và có nhng bin pháp phOng ngüa
rüi ro thIch hgp, d phOng các ânh hu&ng xu khi nhü'ng bin dng 1On ye ti
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giá có the xây ra trong tuang lai.
Bin pháp hQn ché' rii ro:
Hot dng kinh doanh cüa Tong Cong ty bao gm cà xut khâu và nhp khu.
Kim ngch xut khu luOn ln han kim ngch nhp khu, do do các bin dng
cüa t giá sê dugc bü trü 1in nhau lam giãm ãnh huàng len lçii nhun va dOng
tin. Ben cnh do, ngun thu ngoi t tr hot dng xut khâu có th gillp Tong
Cong ty TIn Nghia chi dng nguôn ngoi t han trong giao djch nhp khâu.
Kê hoch nh.p khu và xut khu lien quan dn di tác nrnc ngoài dêu duçc
Tong Cong ty TIn NghTa tInh toán k luô'ng v thai gian thrc hin cüng nhu
thai hn thanh toán d hn ch rüi ro t5i giá mirc thâp nhât.
•:• Các dièn bièn tçii các nw&c kliác có the an/i hu'ô'ng bt 4i dIn nn kin/i il
Vit Nam, Iioçit d5ng kin/i (loan/i, tin/i /ilnh tài chIn/i và kêt qua /ioçit d5ng
cüa Tong Cong Ty
Nn kinh t Vit Nam bj ành hu&ng bi các diu kin kinh t và thj trumg cüa
các nithc khác i các mirc d khác nhau. Ci the, cuc chiên tranh thuo'ng mi
giü'a Trung QuOc và Hoa KSf kh&i dau vào tháng 3 nãrn 2018, bang các bin
pháp thuê quan và htn chê nhp khâu hang hóa giüa hai rnthc dã gay ra nhiêu
xáo trôn cho nên kinh té toàn câu.
Do do, chin tranh thuo'ng mi gifla Trung Quc và Hoa K5' có th gay ra bt
igi tr1rc tiêp cho câ dôi ben vOn là hai nên kinh tê lin nhât the gii và gián tiêp
ânh huO'ng den các nuó'c có quan h thuo'ng mi vi hai ntthc nay, trong do có
Vit Nam. Trong ngän han, chiên tranh thuong mi có the lam dông vn FDI
dâu tu vào Vit Nam tang tru0ng mnh giüp mãng kinh doanh cho thuê h
tang khu cong nghip cüa Tong Cong Ty khi sac. Tuy nhiên, trong dài h?n
thI nên kinh tê toàn câu se phái dOi mt vO'i các rüi ro suy giâm tang trung, tr
do së khiên dông von FDI sit giàrn theo. VI vy, khOng có gI dam bào rang
các din biên trong tuang lai các nuc khác së khOng cO ành hu&ng bt lgi
dáng kê den hot dng kinh doanh, kêt qua hot dng, tinh hInh tài chInh hoc
triên vpng cüa TOng COng Ty.
b.

Rüi ro ye 1ut pháp
Vit Narn dang trong qua trInh phát trin và hi nhp vôi kinh t th gii. Tuy
nhiên, khung pháp 1 lut pháp vn chua dugc di môi tuang xiirng vôi tc d
phát trin kinh tê và vn dang trong qua trinh n lirc xây dirng và hoàn thin.
Do 4y, rnpi thay di và din giâi, hrnng dn pháp 1ut hin hành có th dn
dn nhng hu qua khOng mong dgi và gay ra nhüng ânh hithng bt igi ti
hot dng san xut kinh doanh ciia Tong Cong ty.
Các hott dng kinh doanh chii ch& cüa Tng COng Ty (bao gm cã các cOng
ty con, cOng ty lien kêt) nhu dau tu, kinh doanh h tang khu cOng nghip và
bat dng san; san xuât, chê bien và kinh doanh xuât khâu cà phe và nOng san
1.)

khác; kinh doanh xäng du, gas; djch vit logistic htu ht du thuc các linh
virc chju sir quán l chit ch cüa ChInh Phü. Do do, dOi hói Tong Cong Ty
phãi có duçc các giây phép và chap thun khác nhau t1r các co quan ChInh
Phü có lien quan, chãng hn nhu quyêt djnh chü truang dâu tii, quyêt djnh phê
duyt quy hoich khu cong nghip, quyêt djnh phê duyt 1/2000 và phê duyt
chi tiêt 1/500 trong phát triên bat dng san dan diing, giy chirng nhn quyn
sü ding dat, giây phép xây dirng, giây phép kinh doanh xäng dâu và các chap
thun ye môi truOng khác do BTNIfVIT cap, cüng nhu các giây phép khác can
thiêt cho hoat dng kinh doanh cOa Tong Cong Ty. Các giây phép nay can
duoc np ho sa xin cap, süa dôi, cap mâi hotc gia han tüy t&ng trung hgp.
Mac dü, Chinh Phü luôn tao diêu kin cho các doanh nghip dâu tu' cüng nhu
cái cách thu tiic hành chInh nhung do chInh sách quân 1 cong kênh, hành lang
pháp l chua thông suôt vãJhoc chông chéo có the s lam ãnh hithng den tiên
d triên khai các dir an cüa Tong Cong Ty.
Tng Cong Ty luôn bj dng và phãi gp rüi ro lrn do each hiu, cách lam
chua thông nhât cüa mt so ca quan quãn 1 chuyên ngành trong thrc hin
nhiêm vii. Vic không the sira dôi, xin cap mi hoc gia han bat k' giây phép
hoc chap thun quan tr9ng nào can phâi có de thirc hin hoat dng kinh
doanh dêu có the ânh hmng bat lçii dáng ke den cong vic kinh doanh, tInh
hInh tài chInh, kêt qua hoat dng kinh doanh vâ triên v9ng cüa Tong Cong Ty.
P/iáp luit thul Vit Nam thay duii
Ttcá các lust và quy djnh v các khoân thu chInh Vit Nam (bao gm
thuê giá trj gia tang, thuê thu nhp doanh nghip, thuê thu nhp cá nhân, thuê
nhà dat, thuê tài nguyen và thuê xuât khau) dã thay dôi dáng kê tiir ngày 1
tháng 1 näm 2009 và van dang tiêp tiic duçc bô sung và lam rO dê dáp üng yêu
câu thirc tin khi có các van dê phát sinh trong qua trInh thu và np thuê. Các
thay dôi ye tInh trng thuê cüa Tong Cong Ty hotc lust thuê hotc các cách
dien giái khác nhau ye pháp lust vâ chinh sách thuê Vit Nam nhIn chung có
the ãnh hithng bat li den tInh hInh hoat dng và ket qua kinh doanh cüa Tong
Cong Ty và lam tang nghia vii thuê ma Tong Cong Ty phái chju.
Bin pháp hgn ché' rii ro.
D han ch rüi ro nay, Tong COng Ty luôn chu tr9ng nghien ci:ru, nm bt các
quy djnh mOi cüa pháp lut, theo sat duO'ng lôi chü tnro'ng cüa ChInh Phü. Tü
do, xay drng chien luçic, k hoach san xuât kinh doanh dung pháp 1ut và phü
h'p vâi tirng thai kS'. Ngoài ra, b phn pháp 1 cüa TOng Cong Ty cUng duc
tang cithng yá cung cO khi tuyen dmg các 1ut su có bang cap và kinh nghim
nham tu vn kjp thai nhU'ng cp nht mOi nhat ye pháp lut cho Ban Tong
Giám dôc yà các phông ban có lien quan.
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c.

Rüi ro dc thñ lien quan den các linh virc hot dng cüa Tng Cong ty

•:•

Rüi ro do tliay di chIn/i sách quán 1j ye hoit 43ng dâu tic kin/i doanli k/itt
cong ng/lp
Day là rüi ro ânh hu&ng 16n nhât dôi vi các doanh nghip dâu tu kinh doanh
và phát trin KCN bao gôrn: dir an bj thu hôi, d1x an bi chuyên dôi rnic dich sir
diing, thay dôi chInh sách ye uu dãi cho các nhà dâu tu, cac thay dôi chInh
sách thuê, thay dôi chInh sách ye dóng tiên thuê dat, thay dôi các quy djnh ye
giá dt den bii...
ChInh Phü, B K hoch và Du tu luôn xem nhirn vi trçng tarn k tili nàm
2018 là tiêp tc câi thin rnôi truYng dâu tu — kinh doanh, nâng cao hiu qua
hot dng và cong tác quãn l dôi vi KCN, khu kinhtê, xir l kjp thai cac
khó khän, vu'ng mac lien quan ti các van dê ye dâu tu, xây dirng, mOi
trung, dat dai, nàm bat các cci hi mi rn ra khi thirc hin các hip djnh
thuung mi — dâu tu song phucing, da phuong và nghiên ci1'u hoàn thin co s
pháp l dê xây dçrng, triên khai Các mO hInh khu kinh te, KCN rni. Tuy
nhiên, qua trmnh hoàn thin CO chê chInh sách tio don bay cho phát triên KCN
— khu kinh te là qua trInh mat nhieu thai gian, dOi hOi Ca doanh nghip va CO
quan Chuc nang phái ciing nhau phôi hgp hoân thin.
Bin pháp hqn ché' rii ro:
Di vi giao djch pháp l phirc tap, Tong Cong ty cOn tharn vn CaC don vj tu
van pháp lut chuyen nghip trong và ngoài nuO'C h trçY thrC hin. Tuy nhiên,
Vit Narn vn là noi thu hiit nhà dâu tu nuc ngoài bôi các yu t nhu' ngun
nhân 1irc tré, giá ré, chInh sách mien giârn thuê Va cac tru dãi cho Cac nhà dâu
tu'.
Rüi ro v tIn ding ngân hang di vó'i linh vi'c bt tt3ng san
Vó'i d.c thu rieng, thj tru'ng bat dng san Vit Narn phát triên phii thuc
nhieu vào dOng vOn tin drng, ci the Cac khoán cho vay linh V11'C bat dng san
bao gôm: Cac khoan Cho vay dOivi CaC chu dâu tu' bat dng san Va CaC khoãn
cho vay dôi vi các cá nhân/tô chirc khác có nhu câu rnua, nhn chuyen
nhu'çmg, thue, thue mua bat dng san dê ô, chuyên nhucrng, cho thue, cho thue
lai nhärn muc dIch sinh lGi.
Vic NI-INN ban hành Thông tu 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 ("Thông
các
Tu' 06"), có hiu lirc 01/07/2016. Theo do, h sO rOi ro ap diing dOi
khoàn vay kinh doanh bat dng san tang tü' 150% len 200%. Cing yó'i do, tS
l dOng yôn ngàn hn cho vay trung dài htn xuông 40% tir ngày 01/01/2018
cüng là mt áp lirc len lài suat cho vay bat dng san. Ngày 15/1 1/20 19, NHNN
tiep tçic ban hành thông tu 22/2019/TT-NHNN ("Thông Tu' 22"), Co hiu lirc
01/01/2020. Theo do ti l dOng yôn ngän hn cho vay trung dài hn 1/1/2020
se du'gc giâm dan theo l trInh. Hai Thông tu nay ânh hu'O'ng bat igi den hot
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dng kinh doanh bt dng san di vi các di.,r an KCN, bat dng san nhà a cüa
Tong Cong ty.
Bin pháp hgn ché' rii ro:
Hin nay, các di,r an bt dng san cüa Tng cong ty chü yêu tp trung các khu
cOng nghip lan nhu: Khu cong nghip Ong Kèo, Khu cong nghip An Phuic
vâ các dir an khu dan cu, khu tái djnh cu .... Do do linh virc bt dng san
cüa Tng Cong ty chu ành hithng l&n tir chinh sách tin diing, tc d phát triên
kinh t, ngun vn FDJ... Tuy nhiên, vai uy tin trong ngành, và có di ngü
can b cong nhân viên giâu kinh nghim nên vic phông ngüa rüi ro và thirc
hiên t& k hoach kinh doanh là hoàn toàn có the.
D htn ch mt phn các rüi ro nay Tong Cong ty luôn duy trI vi th tài chInh
lành mnh, kim soát t& cOng nç và các khoàn phái thu. Ben cnh do, Tng
COng ty thuOng xuyên phân tIch k5 luöng thj truang bt dng san, d Fçra chçn
phân khüc khách hang phü hçrp, nâng cao hiu qua hott dng cüa Tng Cong
ty.
Rüi ro tL4n d5 trkn khai dr an
Tng Cong ty TIn NghTa có nhüng ngành ngh kinh doanh ma thai gian trin
khai dir an khá dài. Cong tác triên khai bao gôm thirc hin thu tjc pháp 1 ye
dat dai, môi truYng, giài phóng mt bang, den bü giâi toâ ... Các vuàng mac
nay sinh dêu có the ânh hithng lan den tiên d triên khai toàn dir an lam chm
toe d quay vông von và tác dng tiêu circ den dâu tu và kinh doanh.
Bin pháp hgn ché rii ro:
Vai kinh nghim trong quân 1 dir an, TOng Cong ty TIn Nghia luôn chü dng
kiêm soát tiên dO triên khai các dir an cüa mInh. Ben cnh dO, các dci' an ducyc
tiên hânh gôi dâu nhau, kê hoach kinh doanh và tôc d quay vông von cüa
Tong Cong ty TIn Nghia cüng It bj phii thuc vào tü'ng dir an riêng lé.
+

Rüi ro v ngànli xáng dEu
Ngành xäng dâu, xét tr nhiêu góc d, là mt ngành hang quan trpng ma cho
den nay van chju sr quân 1 trirc tiep cüa ChInh Phü. Ben c?nh vic nguOn
cung cap xäng dau cüa Vit Nam phi thuc vào nhp khâu, ChInh Phü quân l
luOn biêu giá tOi da ban lé mt hang xàng dau, và ap phi môi truang ben cnh
các biêu thuê nhp khau dc thu. Máng kinh doanh xäng dau là mt trong ba
mãng kinh doanh chinh và dóng gop dáng k vào doanh thu cüa TOng Cong
Ty vOi hot dng nhp khau, phân phOi và ban lé. TOng Cong Ty kS' v9ng khi
Dir An TOng kho Xäng dâu Phu HUu di vào hot dng, quy mO phan phOi
xãng dâu tren thj trueing cüa TOng COng Ty sé duc nâng cao và bien igi
nhuân sé On dinh hcm.
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Trong nàm 2019, giá du Brent có sir cài thin sau khi chim mirc thp han 50
USD/thüng vào cuôi näm 2018, duy trI on djnh quanh miIrc 60 USD/thng.
Trong báo cáo triên v9ng näng 1uçng ngàn hmn cuôi näm cong bô hôi tháng
12/20 19, Ca quan Thông tin Nãng luçing M (ETA) dir báo giá dâu thô Brent
trong nàm 2020 s thâp han nhiêu so vi müc trung bInh cüa nàm 2019 do
lu'gng dâu dir tr toàn câu dir báo dang gia tang, nhãt là trong 6 tháng dâu nàrn
tói, thçrc tê den tháng 04/2020, giá dâu giâm xuông rnixc 20 USD/thing. To
chirc thuang mi the giâi WTO dir doán thuang mi toân câu dang chUng 1ii
trong thai gian ti. Nhüng bat on ye chInh tr, xu huóng gia tang báo h
thuang mal, cac cai each thuê cua Mi va cuOc canh tranh ye thuê, du kiên se
ãnh huO'ng den xu huóng dâu tu toàn câu và tnxc tiêp ãnh hu'&ng giá dâu the
giâi. Do kinh doanh ban lé xàng dâu là mt trong nhng linh vrc hoit dng
chü dto cüa Tong COng Ty nên nêu có bat k mt sr biên dung ló'n bat thu'ông
nào cüa giá dâu the giâi s ânh hu'Ong den giá dâu vào, giá du ra và tInh hInh
tài chInh cüa Tong Cong Ty.
Rlii ro ve Fin/i rc kin/i doanli c/il biln, xuih k/thu cà pliê
Hott dng kinh doanh xut khâu cà phé chirn t trpng ló'n trong tong doanh
thu cña Tong Cong ty, san phâm cà phê cüa Tong Cong ty hin du'gc tiêu thij
Ca trong nuóc và xuât khâu. Giá cà phe biên dng lien tc së ánh huO'ng den
tInh hInh kinh doanh cüa Tong Cong ty nên vic có dir báo tot ye thj trung Ca
phé the gii cüng nhu tüy tirng thi diem ma Tong Cong Ty str dçing các bin
pháp phông v (hedging) nhu tham gia vào thj truè'ng giao djch kS' hin hoc
diing các chiên lu'çc rnua ban giao ngay (spot) d htn chê rüi ro. Ngoài ra, yêu
câu cña thj truô'ng luOn thay dôi, diêu nay dôi hOi doanh nghip phãi có nhü'ng
nghien ctru kjp thô'i ye nhu câu th trung và chat lu'çing san phâm dáp i1ng
tiêu chuân k thut cüa thj truing. Do do, dê hin chê rüi ro, TOng COng ty
luOn nâng cao nghip vi cüa nhân viên kinh doanh, dông thà'i tuyên diing
nhttng chuyên gia hang dâu bao gôm Ca nhtrng nhân sir quOc te vo'i nhfrng
kinh nghim lãu nàrn trong linh virc kinh doanh chê biên, xuât khâu cà phê.
Ngoái ra, Tong COng Ty dã và dang có chiên lugc da dxng hóa thj tru'ng tieu
thii, rn rng h thông kenh phân phôi, và lien tiic nghien ciu thi, trung nâng
cao chat lucmg san phâm.
* Rzi ro v nguyen liu và thj tru'àng tiêu thii nóng san
Nguyen 1iu là rnt trong nhüng yu t quan trpng nht, quyt djnh san lu'çrng,
chat lu'gng san phârn cüa doanh nghip. VI yây, rüi ro ye nguyen lieu bao gOm
rüi ro y cht 1ung nguyen lieu du yào và din tIch vng nguyen !iu.
NhU'ng rüi ro nay quyêt djnh den sir tn tti yà phát trien cüa doanh nghip
hoat dng trong ngành kinh doanh nOng san, d h.n ch rüi ro nay, Tong Cong
ty luôn có nhüng dir báo yà phuang an dr phOng d htn ch ânh hu&ng cüa
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f

rüi ro nay dn tInh hInh san xut và kinh doanh.
Binpháp hgn ché'rii ro:
Hin ti, hott dng kinh doanh chInh cüa Tng Cong ty là san xut, ch bin
và kinh doanh cà phê d tiêu thi ni da và dáp üng nhu câu xut kMu, vi vy
biên dng cüa thj tru?ng tiêu thii là rüi ro không th tránh khói di vOi hott
thng kinh doanh. San phm cà phé cüa Tong Cong ty trong nhUng nãm qua
dugc tiêu thi trong nuc Va xut khu ra nhiêu nuâc trên th gii. Tuy nhiên,
yêu cu cüa thj trii&ng luôn thay di, diu nay dôi hOi doanh nghip có nhü'ng
nghiên ci'ru kp thai ye nhu cu thj truè'ng và chat luçing san phm dáp irng
tiêu chun k5 thut cüa thj trrn1ng. D hn chê rüi ro, Tng Cong ty dã và
dang có chin lugc da dng hóa thj truèng tiêu thçt, m& rng h thng kênh
phân phi, dng thai lien tc nghiên ctru thj trumg và nâng cao cht luçng
san phm.
+

Rüi ro dc thu lien quan In cong ty
Rüi ro lit hiu qua thu 1w kin/i doanh 1i'i tang khu cong nghp
Mc dü hoat dng xut khâu cà phé chirn t trng ion trong cG câu tong
doanh thu nhimg hot dng kinh doanh h tang khu cong nghip, djch vy. lien
quan den khu cong nghip và bat dng san là nguôn dóng gop chInh vào igi
nhun cüa Tong Cong ty. Bat kS' khó khän nào lien quan den thj tnrOng bat
dng san, tInh hInh thu hiit von FDI dêu có the ành huO'ng bat lci den kê hotch
dâu tii, dông tiên luân chuyên, ket qua hot dng kinh doanh và triên v9ng cüa
Tong Cong ty.
Rüi ro lIt a'ên bà và /ái djnh cw có í/iê lam gián doin hoii d3ng d'âu 1w và
kin/i doan/i
Vic dn bü giâi tOa là mt trong nhU'ng cong vic khó khàn và gp nhiu
vixOng mac nhât trong qua trInh phát triên và xây dirng khu cong nghip.
Trong nhüng 11am gân day, thj tri.rmg bat dng san nóng len và qu9 dat ngày
càng khan hiêm cling lam ành huong den khung giá den bü. Vic không thu
hôi din tich dat can thiêt theo kê hoch den bü và tái djnh cu mt cách kjp
thOi và trong phm vi ngân sách dir kiên sê ânh huOng bat igi den cOng vic
kinh doanh, tInh hInh tài chInh, kêt qua hot dng kinh doanh và trien v9ng
cia Tong Cong Ty. Tong Cong Ty näm rO và hiêu duc rüi ro nay, do do,
luOn len kê hoch cii the và rO rang bao gOm cã k hoch dông tien trixOc mi
dci' an, d dam bào cOng tác den bü tái djnh cu sê duçc thirc hin dirt diem
trong thOi gian cho sn vOi mirc giá hçip l.
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Rüirolzànghóadâuvào
Các san phm nông san duçic Tng Cong Ty thu mua ti Vit Nam vâ/hoc
hang boa (Xang dâu, nguyen 1iu phiic vii san xuât) nhp khâu tr?c tiêp, hoc
thông qua các nhà nhp khâu uy tin tr nuâc ngoâi. Mc dü hang hóa dâu vào
cüa lông Cong Ty duc thu mua tr nhiêu nhà cung cap và không lé thuc vào
bat kST nhà cung cap duy nhât nào, tuy nhiên, tInh trng thiêu ht nguôn hang,
giao hang tr hoc không dü chat hrçng, so hxçmg không the tránh khOi. VI
vy, dOi vi rnt hang nông san, thu mua không dê tOn kho 1n phü h'p vôi
h9p dOng xuât khâu. Dôi vi mt hang xäng dâu, Tong Cong Ty dang tiên
hành triên khai dr an tOng kho xàng dâu và phát triên linh vrc phân phôi xàng
dâu trong tuong lai
Rüi ro rnt di nhân si' c/lu clit lioc thilu Iiit lao d3ng Co tay nghê cao
T6ng Cong Ty s dira vào mt s nhân sr chü chM de quàn 1 hot dng kinh
doanh, bao gôrn các nhà quán l, lao dng có tay nghê cao, các nhà thâu và
các nhân viên khác. Dê han chê rüi ro nay, Tong Cong Ty luôn duy tn các
chuo'ng trInh thu hiit và gicr chân nhân tâi cho cOng ty, bao gm chu'ang trInh
lu'o'ng thu'&ng, phi.iic igi và chê d däi ng tOt, các chuo'ng trInh dào to và sir
ding nhân sir.
R ái ro I/i ii xlp clii phi' kluc ph yc ton ii ih
lông COng Ty duy trI bâo hiêrn dOi vâi tat cã nhmg rüi ro bao gm tn tht
hoc thit hi vt chat dOi vôi cOng trInh, nhà xung, kho bãi, nhà may, may
rnóc và co' so h tang khu cOng nghip. Ngoài ra, Tong Cong Ty duy tn bão
hiêm trách nhim cho ben thir ba cüa các nhà thâu dOi vOi nhUng ton thuo'ng
hoäc thit hai. Tuy nhiên, dê dam bão cht chë, Tong Cong ty nhO sr h trçl
cüa dan vj dánh gia dc 1p chuyên nghip trong linh virc bão hiêrn rà soát
trng dieu khoàn d 1uu và cãnh báo don vj ban bao hiêm.
Räi ro cO t/i kliông I/i ii xlp du'yc v/in cEn cho các hoit d(3ng du tic trong
tu'o'ng lai
Các k hoch tang trithng trong tuang lai cUa TOng COng Ty së can rat nhieu
nguOn 1irc, trong do nhu câu ye vOn cho hot dng dâu tu phát trien là yeu to
then chôt d dt du'cic các niçtc tiêu dê ra. Do do, Tong Cong Ty luôn chü dng
da dng hóa nguOn tài trcl thông qua phát hành cO phiêu, trái phiêu, vay ngân
hang hoc theo phuo'ng thOc tài trg khác. DOi vOi trái phiêu, sir san sang ye
vOn và chi phi sir ding vOn ti1 các nguOn ben ngoài ph thuc vào mt sO yêu
t0vu9t qua kha näng kiêm soát cüa lông Cong ty, có the kê den nhu: (i) các
diêu kin thj truOng vOn và kinh te nói chung, läi suât, hn rnixc tIn dung cüa
các ngân hang (ii) các quy djnh khät khe han cüa pháp lu.t ye cac to chrc tin
diing và chirng khoán có the ãnh huOng t&i các nO hrc huy dng von cüa Tong
COng ty và (iii) tInh hInh kinh te 0 Vit Nam và tren the gi0i.
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Tong Cong Ty không the bâo dam rang sê nhn duçc tài trq cn thiêt tü các
ngun 1irc ben ngoài vào mi thai diem, vói giá trj hoc rnüc chi phi dü dé dáp
irng các yêu câu cüa Tong Cong Ty. VI vy, không the dam bão rang Tong
Cong Ty sê có th dáp i1rng dü nhu câu von cho vic phát triên dir an. Nêu diêu
do xây ra, thj khâ nãng thijc hiên hoc hoàn thành các dr an dâu tu së b ãnh
huông, tili do gay ânh hrning bat lçii den hott dng kinh doanh, tInh hInh tâi
chinh cüa Tong Cong Ty.
Các rüi ro phi h thng khác
Ngoài các rüi ro trinh bay a trén, hoit dng cüa Tong Cong Ty con chju ânh
hiRing cüa các rüi ro bat khà kháng nhu dng dat, thiên tai, hóa hon, bãi
công, dâo chinh, chiên tranh, djch bnh. . . là nhüng sr kin It gp trong thirc tê,
ngoài tam kiêm soát, khâ näng phOng ngüa và dr kiên cüa Tong Cong Ty. Các
riti ro nay, nêu xây ra, sê gay thit hti cho tài san, con ngi cüng nhu' các
hoat dng san xuât kinh doanh cüa Tong Cong Ty.
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II. TINH HINH HOAT DQNG TRONG NAM.
1.

TInh hlnh hot dng san xut kinh doanh:
Ch tiêu
Ngh quyt
DHDCD
2019

Dvt

CM tiêu

1. Tong doanh thu hçrp nht

Tr.d

Trong do doanh thu Cong ty mc
2. Loi nhun san thu hçrp nht
Côngtymç
Trong do lçii nhun sau thud Cong
tyme

2.

T chtrc và nhân s1r

a.

Danh sách Ban diu hành

%TH /
chi tiêu
NQ
DHDCD

10.000.000

8.811.138

88,11%

6.000.000

3.918.961

65,32%

350.000

36.053

10,30%

300.000

41.4 10

13,80%

1012

0

Tr.d

%

3.Côtirc

Thtrc hiên 2019

J

3

Danh sách các thành viên Ban Tng Giám d&, K toán trls&ng:
STT

H9 Ten

Chtrc vii

Ty 1 sr hun
co phan Co
quyn biêu
quyt (%)

Ngay b nhim

Tng Giám dc

4,4 1026

12/5/20 16

1

Quách Van fXrc

2

Dng Thj Thanh Ha

Phó Tng Giám dc

0,20962

12/5/20 16 dn
10/6/2019 dê giü
chirc vii Chü tjch
HDQT

2

Lê Hthi Tjnh

Phó Tng Giám dc

0,29936

12/5/20 16

3

Lê Van Danh

Phó Tng Giám dc

0,25113

12/5/20 16

4

NguynCaoNhcin

PhoTngGiámdc

0,11695

12/5/2016

5

Nguyn Van Hng

Phó Tng Giám dc

0,4998 1

12/5/20 16

6

Trn Trung Tun

Phó Tng Giám dc

0,070 14

03/01/2020

7

Nguyn Thj Thüy Van

K toán trtxOng

0,03364

12/5/20 16
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-

So yu l lich các thành viên Ban diêu hành (Chi tiêt theo Phu tue dInh
kern).

b.

NhIhig thay dói trong Ban Diêu hành:

-

Nghj quyt HDQT sé 85/NQ-HDQT ngày 07/10/20 19 quyêt djnh mien nhirn
chirc danh Phó TGD dôi vâi ông Hunh Phil Kit theo nguyen v9ng cá nhân
ke tir ngày 07/10/20 19.

-

Quyêt djnh s 100/QD-HDQT ngày 26/12/2019 v vic bô nhirn chtrc danh
Phó TGD dôi vi ông Trân Trung Tuân tir ngày 03/01/2020.
.

so'

liccJ'ng ccn bç5, nhán viên.

Tai thai diem 31/12/2019:
+

Tong so lao dng trong Tong Cong ty

165 ngui.

(Cong ty M)
104 ngu'è'i.

Trong do: - Lao dng là Nam

61 ngiRñ.

- Lao dng làNtr
- Lao dng tham gia BHXH
+

TrInh d lao dng:
24 ngYi.

Trong do - Trén Dai h9c

3.

165 ngu'1i.

- Dai h9c

93

nguYi.

- Cao dng

6

ngu'O'i.

- Trung cap

15

ngu'i.

- LDTN, LDPT

27 ngu'i.

TInh hInh dâu tu', tInh hInh thirc hin các thy an
Trong nàrn 2019, Tong Cong ty tiêp tc tp trung day rnanh tiên d thi cOng
ha tang các tuyén dtthng tai các KCN Ong Kèo, KCN An Phu'ó'c, den bii dat
và thirc hin thu tiic pháp 1 các dx an dâu tu tryng diem.
Tng chi phi du tu thirc hin närn 2019: 449 t dng, trong do du tu' h tang:
179 t' dông; den bii dat: 270 tr dông.

a.

COng tác du tu tp trung chü yu vào dy nhanh tin d du tu' ha t.ng và các
thu t1ic pháp l' cüa các dir an. Ci the:

a]. Dc an Kho xáng c/au và bé'n chuyên dItng xáng dii tçii xà Phi H/hi.
COng tác den b, giâi phóng rnt bang 20,lha dä hoàn thành. UBND Tinh phê
duyt quy hoach 1/500 cüa dçr an, So TNMT cap GCNQSDD cho khu dat dir
an. Dang thirc hin thu tVc de thi cOng. Ben cnh do, Tong cOng ty tiep tVc 1mG
rng Tong kho — giai doan 2, dã thOa thu.n bôi thuO'ng cho giai doan nay dugc
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3.23 8,8 m2/145.000 m2 cn bi thi.thng.
*

Các Tram xäng du:
Nàm 2019 dä dua vào hot dng các Trtm xäng du: TXD Tam PhuOc, TXD
Nhân PhU, TXD 39 và TXD 55 näm trCn dja bàn Tinh Dông Nai, Vüng Tàu và
Lam Dông. TInh den 31/12/2019 toàn Tong cong ty có 52 tram xäng, trong dO
chü yêu trên dja bàn Dông Nai, Ba Rja — VUng Tàu và Lam Dong.

a2. Dy'án CángTdnghcipPhühüu:
Dang thirc hin thu tiic, h so xin chU truong du lit. Ba thuê don vj tu vn 1p
quy hotch chi tiêt 1/500 phiic vii xin cap phép quy hoch cho dr an và tu van
1p báo cáo dánh giá tác dng môi truO'ng cUa dr an.
Trong cong tác bi thu?yng, thirc hin thOa thun nh,n chuyn nhuçing Mt cac
ho dan. Trong näm 2019, da thôa thun den bü 6.676 m2, lüy ké bi thung
dime 124.3 15 m2/343.435 m2 can bôi thiRing, dit t' 1 36,2%.
a3. KCNOngKèo:
TInh dn 31/12/2019, thng s tin Mu tu cho KCN Ong Kèo: 1.101 t' dng.
Trong narn 2019, hoàn tat thi cong va nghim thu các tuyên dumg chInh trong
KCN (tuyên thrng so 4, so 9). Thixc hin the Cong don cuôi c1ing de dâu nôi
din vao h thông din cac tuyen du?yng nay. Riêng tuyên sO 2 dang hoàn thiên
thi cong doin 140m can laj và dang thi cong câu vuçYt ông dan khI.
Trong näm 2019, da dn bU ducic 71,9 ha, vâi s tin dn bU 2 19,7 t dng.
TInh den cuôi nàm, tong so din tIch dà bOi thithng: 4 12,2 hal 633,lha.
a4. Dir an Khu do thj du ljch Dui Phuóc:
Näm 2019 thrc hin thU tic h so xin chap thun chU truong Mu lit, thU tiic
chuyên dOi mic dIch sU di1ng dat trông li'ia và thâm djnh do an thiêt kê quy
hoch chi tiêt xay dixng t l 1/500. BOng thii chuân bj ho so to chirc mi thâu
ch9n don vj tu van 1p dr an dâu tu và thiêt ké Co s& cho dir an.
Trong näm dã thôa thun dn bU 4.734m2. LUy k dn nay dà dn bU duçc
6,025 ha dat, chiem 5,29% tong din tIch phãi den bU.
b.

Cong tác bi thu'&ng, thu hi da't
TInh hnh dn bU, giãi phóng mt bang các dr an cUa Tong Cong ty g.p khó
khän, tien d chm. Trong näm 2019, so tien den bU ti các dx an da th%rc hin
là khoàng 270 t dOng, ehU yeu tp trung a KCN Ong Kèo. Các dr an khác,
din tIch den bU dt ti l thâp so vâi tong din tIch dir an.

c.

Hogt dng cza các cOng ty con, cOng ty lien kit:
Trong näm 2019, thng doanh thu tti các cOng ty con, cong ty lien k& là hon
7.723 t dOng, li nhun truàc thue dt gan 298 t' dOng. TInh hinh tài chInh
tai các cOng ty con, cong ty lien kt On djnh, có li nhun.
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ci
uJ

4.

TInh hlnh tài chInh

a.

Tinh hlnh tài chInh
Chi tiêu

Näm 2018

Nàm 2019

Täng/giäm

(triu dIng)

(triu dng)

(%)

T6nggiátrjtài san

7.309.758

8.210.950

12,33%

Doaththuthun

5.592.916

3.723.477

-33,43

94.477

42.36 1

-55,16

Lçiinhu.nkhác

261.516

247

-99,91

LGinhuântnxâcthu

355.993

42.609

-88,03

Lginhunsauthu

332.195

41.410

-87,53

0

0

Lgi nhuan tt'r hoat dng kinh doanh

T 1 lçri nhun trã c6 tirc (%)
-

Các chi tiêu khác : không có

b.

Các chi tiêu tài chInh chz yé'u
Chi tiêu/ Benchmarks

Nàm 2018

Nàm 2019

1. Chi tiêu v k/ia náng thanh toán
+ H s6 thanh toán ngn han

1,14

1,02

+ He s thanh toán nhanh

0,68

0,73

+ H s6 Nçi/Tng tài san

0,65

0,69

+ H s Nçi/Vn chU si hüu

1,89

2,20

8,93

6,25

+ He s Loi nhuân sau
thuê/Doanh thu thuân.

0,06

0,01

+ H s Lçii nhun sau thu&Vn
chUsâhttu.

0,15

0,02

+ H s Lgi nhun sau thu/Tng
tàisãn.

0,05

0,01

+ H s6 Lçii nhun tir hoat dng
kinh doanh/Doanh thu thuân

0,02

0,01

2. Chi tiêu v ccr cau van

3. Chi tiêu v náng lirc hoçt dng
+Vôngquayhàngtnkho
4. Chi tiêu v khá náng sinh lô'i
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Ghi chü

5.

Co cãu ci dông, thay dii vn dâu tir cüa chü s& hfru.

a)

Cdphcn:

-

Tong s c phn: 200.000.000 cô phn. Mnh giá 10.000 dng.

-

Loai c phn dang lu'u hành: 200.000.000 Co phân ph thông.

-

Trong do:

-

S hicmg c phn chuyn nhuçmg tr do: 141.684.992 c phn, chim 70,84%
tong so cô phân dang lixu hành.

-

S hrçing c phn b hn ch chuyn nhugng theo quy djnh pháp 1ut, Diu 1
cong ty hay cam kêt cüa ngui s hQ'u: 58.3 15.008 cô phân, chiêm 29,16%
tOng so cô phân dang lini hành.

b)

Cci cá'u co dóng tInh dIn 30/03/2020:

-

Ca cu c dông phân theo các tiêu chI t 1 s hiru:
+ C dông lan

02.

+CdôngnhO

332.

Ca c.0 c6 dông phân theo các tiêu chi pháp nhân và cá nhân:

-

+ C dông t chüc

07.

+Cdôngcánhân

327.

Ca cu c dông phân theo các tiêu chi trong nm9c và nithc ngoài:
+ C dOng trong nuó'c : 331.
+ Co diOng nithc ngoài : 03.

-

Ca cu c dông phân theo các tiêu chI sâ hIru:
+CdôngnhànuOc

: 01.

+ Các c dông khác

: 333.

c)

Tmnh hlnh thay dli yIn dlu tu' cia chi so' hü'u: Khóng.

d)

Giao djch cl phie'u qu9: khóng.

e)

COc chthig khoán khOc: khóng.

6.

Báo cáo tác ding lien quan dn môi tru'ô'ng và xã hi cüa cong ty

a.

QuOn l,j nguln nguyen vt lieu:

-

Tong 1uçrng nguyen 4t 1iu duçic sir ding d san xut vâ dóng gói các san
phâm và djch vi chInh cüa to chac trong näm. Không cO.

-

Báo cáo ti l phan tram nguyen 4t 1iu dugc tái ch duc sü ding d san xut
san phâm và djch v11 chinh cüa to chirc: khóng cO.
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b.

Tiêu thy nàng 1w2ng.

-

Näng luçmg tiêu thii trlrc tiêp và gián tiêp.
Din näng sü diing trrc tiêp cho van phông, chiu sang KCN, tram XLNT cüa
các KCN An Phuc, KCN Tan Phiii, KCN Nho'n Trach 3, KCN Ong Kèo:
1.667.773 kwhlnãm.

-

Nãng lucing tit kim duçc thông qua các sang kin sir diing nAng 1uçng hiu
qua.

-

Den LED cho KCN An Phuóc và KCN Ong Kèo: 120.800 KWh.

-

H thng pin näng 1uçng mt tthi (hoat dng tili tháng 9 -12/2017): 20.583
KWh.

-

Các báo cáo sang kin tit kim nàng luçing (cung cp các san phm vá djch
v1j tiêt kirn näng iirçing hotc sir dçing näng 1uçng tái tao); báo cáo kêt qua cüa
các sang kiên nay: không có.

c.

Tiêu thy nzthc (mrc tiêu th%1 nuóc cüa các boat dng kinh doanh trong näm,):

-

Ngun cung cap nuc và 1ung nuâc scr diing.
+ KCNNhun Trgch 3. Cong ty CP cp nuOc Nhon Trach cho các dir an NhGn
Trach 3-GD2
+ KCN An PhuOc: Cong ty cp nithc Dng Nai — chi nhánh Long Thành
+ KCN Tan Phñ: Cong ty CP cp nuóc Dng Nai - Chi nhánh Tan Djnh

-

Nuó'c Thüy cic cüa các KCN: 2.60 1 .774m3

d.

Tuán thi pháp lut v báo v mói trtràng:

-

S 1n bj xr pht vi pharn do không tuân thu 1ut pháp vá các quy djnh v môi
tnnYng: không Co.

-

Tng s tin do bj xu phat vi pham do không tuân thu 1utt pháp và các quy
djnh ye môi tnrmg: không có.

-

Trong näm 2019, Tong Cong ty TIn Nghia luôn tuân thu t& các quy djnh ye
pháp lut báo v Môi trumg.

e.

ChInh sách lien quan dé'n ngzthi lao di5ng

-

S luçing lao dng, müc luang trung bInh di vi ngixOri lao dng.
+ S luçing lao dng tai thi dim 3 1/12/2019: 165 ngithi.
+ Muc thu nhp bInh quân nãm 2019: 26.583.000 dng/nguñ/tháng.
Chinh sách lien quan dn ngui lao dng:
ChInh sách dào tao: Cong tác bM duOng ngun nhân 1rc có chit 1uçng luôn
duçc Tong Cong ty quan tam, chu tr9ng. Thung xuyên to chuc các lap dào
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tao kin thüc chuyên mon và chuyên sâu cho CBCNV vth chi phi dào tao bInh
quân 2 (Hai) t' dông/nãm. Gän kêt cong tác dào tao, bôi duông vói cong tác
quy hoach, sü diing có hiu qua nguôn 1irc, dáp 11ng yêu câu phát triên cüa
cong ty.
ChInh sách lucmg thu'&ng, trg cp: Các chinh sách dài ng, luong, ththng và
phüc 1çi cüng ducc Tng Cong ty dtc bit quan tam. Tong Cong ty thirc hin
xay dirng h tMng thang bang lucing dra trén phân tich và dánh giá cong vic,
dira trên dánh giá thành tich cá nhân và tp th gn vói hiu qua 1çi nhun cüa
t11ng dm vi. ChInh sách däi ng duçc thông báo cOng khai, rng rãi den ngui
lao dng, tao môi tnthng lam vic nàng dng, phát huy tinh than lam chü,
sang tao, chuyên nghip cüa CBCNV. Thirc hin kjp thai ch d khen thithng
di vi cac sang kin cüa CBCNV. Thu nhp, di sng 4t cht và tinh thn
cüa nguôi lao dng tmg bithc duqc nâng cao qua các näm.
ChInh sách lao dng nhm dam bão sirc khóe, an toàn vâ phiic lçii cüa nguôi
lao dng: Tong Cong ty TIn NghTa thirc hin theo dung quy djnh, the hin
nhu:
V K kt thOa uôc lao dng tp th.
v'

Thirc hin BI-IXH, BHYT, BHTN (tai nan), BHTN (tht nghip).

V

To chirc dào tao tai ch, thuê dào tao hoc glri di dào tao nhAm nâng cao
trInh d chuyên mOn, nghip vi, nâng cao tay nghê, nâng luang, nâng
bc cho ngixôi lao dng.
T chrc khám sue khOe hang nàm cho NLD.

V
V
V
V
V

T chirc các chuyn du ljch hang näm.
To chirc phong trào th thao/vãn ngh.
Thrc hin chun h thng dam bão ATLD/PCCN.
Ch d bM diiO'ng dc hai.

V Thäm hói m dau, thai san, nghi Lê, Têt, Nghi phép, trçY cap khó khän,
tang qua vào các djp Lé, Têt, tang qua cho con em CBCNV dat thành tIch
trong h9c tap, nhân dp Tet Trung thu, Tét thiêu nhi
V Tng Cong ty TIn Nghia dam bão cho 165 lao dng dü vic lam vá có
thu nhtp khá so vâi mt bang chung cüa tinh DOng Nai.
Hoat dng dào tao nguôi lao dng:
/ S gRi dào tao trung bInh mi narn, theo nhân viên và theo phân loai nhân
viên: theo t1r11g chuong trInh c the cüa các dcin vj thuê dào tao hoc tir to
chuc dào tao dành cho các dôi tuçng.
/ Các chuang trInh phát trin k5 nàng va h9c tp lien tiic d h tr ngithi lao
dng dam bâo có vic lam và phát triên sçr nghip: Tong Cong ty TIn Nghia
•tiêp tçic duy trI vâ phát huy mãng dào tao phát triên k nãng quan 12 cho hrc
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lu'9'ng lao dng chü ch& cüa dan vj.
f

Báo cáo lien quan den trách nhim dó'i vó'i cong dng dja phu'o'ng.
Tng Cong ty TIn Nghia nhn thcrc rang ben cnh nhim v san xut kinh
doanh tio ra lçii nhun, doanh nghip con có trách nhim gãn kêt vi xà hôi va
cong dng. Vi th, d61 vai chUng tôi, trãch nhim x hi là mt trong nhQ'ng
thành t quan tr9ng duçc xác djnh nghiêm ttic và trân tr9ng, vâi các chuang
trInh: Xây dtrng nhà tInh thuong, tInh nghia, rnái am Cong Doàn, xay cau, lam
du'ng. Thàm,tng qua các gia dInh chInh sách, các Trungtâm nuôi duO'ng tré
rnô côi, khuyêt tt, Hi ngu'Yi mu trong Tinh, Ung h dông bào lü lt, n1n
nhân chat dc da cam, Qu5 xóa dói giãm nghèo, Qu h9c bong Tinh Dông
Nai, Qu "hçc giOi song tot", Qu bão trg tré em nghèo; Tharn gia hiên máu
nhân do, mô mat nhân do, khám bnh tü thin, trao h9c bOng cho các em
hçc sinh nghèo, hçc giói. Phôi hçp thi.rc hin chu'ang trInh "Chung lông chung
sirc" nhärn xoa dju nôi dau cüa gia dInh khó khàn, nhu'ng mânh dô'i bat htnh
trong Va ngoái tinh DOng Nai v.v.
Dãc bit, nhân dip 30 nàrn thành 1p Tong Cong ty, TIn Nghia dã tài trq và
phôi hçp cüng ChInh quyên dja phuang xây dirng 100 can nba tInh thuang,
nhà di doan kêt cho các dôi tu'çmg tii các huyn trong tinh Dông Nai và
Huyn Dat Do, tinh Ba Rja VQng Tàu; Trao h9c bong Chap cánh u'c mo cho
các em hçc sinh, sinh viên các tinh Dông Narn B và si1ra cha Tru'ô'ng rnu
giáo Nhcm Nghia, ngôi tru0ng ma Tong Cong ty dã xây dirng và tng cho
huyn Nhan Trtch nhân dip K nim 20 nãm thânh 1p Tong COng ty.
Tng Cong ty TIn Nghia dã üng h trong nãrn 2019: 9.963.526.800 dông.
Bang báo cáo chi tiêt hoit ding tir thin xã hi nám 2019
Stt
1

2

3
4

Ni dung
liJng h nguôi ngheo, ngui mi thông qua chuong trinh
Chung lông chung sue, Têt nguyen dan, tang qua, so tiêt
kirn, tài trç tiên mt..v.v..
Ung h xây nhà tinh thucrng, xây dung tçii cac huyn trên
dja bàn Tirib huyn Cam M, Trãng Born, Nhon Trçtch,
Tan Phii.. . Sira chüa Trung Mâu Giáo Nhon Nghia
Trao h9c bng Tip sc dn trnng, Vut khó hc giOi,
h9c sinh nghèo mô côi, khuyêt tt trong Tinh
Dóng gop Qu doanh nhân vó'i An ninh Trt tir tinh Dông
Nai
Tng cong

Clii phi (&ing)

2.606.526.800

4.850.000.000

2.307.000.000
200.000.000
9.963.526.800

g. Báo cáo lien quan cMn hoot d5ng thj trwô'ng vn xanh theo hu'áng dan cia
UBCKNN. khOng có.
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III. BAO CÁO VA DANH GIÁ CUA BAN TONG GIÁM BOC.
Kt qua hot ng nãm 2019:
a. Nhfrng thun lçri, khó khãn ãnh htr&ng dn thurc hin k hoich san xuãt
kinh doanh nám 2019.
Näm 2019 hot dng SXKD cüa Tng Cong ty TIn Nghia din ra trong b6i
cãnh kinh t th giói chi tang tru&ng khoãng 3%, dt mt'rc thâp nhât trong mt
thp k qua. Chü yu là do xung dt thwTng mai Hoa KST - Trung Quôc, sr suy
giâm khu virc Châu Au và các nên kinh tê mOi nôi, cüa An D, Trung Quôc,
Nht Bàn cüng vi nhung bt n chInh tr tti khu virc Trung Dông và Châu A
dä tác dng tiêu circ den tang truâng kinh tê the giOi.
Trong bi cãnh do, kinh t Vit Nam có tc d tang tru&ng GDP Ca nàm dt
7,02% cao han chi tiêu kê hoch ma Quôc Hi dã dê ra a mirc 6,8%. Tong kim
ngch xuât nhp khâu hang hóa nàm 2019 vu9't môc 500 t' USD. Theo Tong
Cic Hâi quan, can can thuong mi hang boa näm 2019, xuât siêu 11,12 t
USD, müc cao nhât trong 4 näm lien tiêp xuât siêu. Diêu nay cho thây sr no
1irc cüa Chinh phü và sr cong huang, hành dng vuçrt trên süC mInh cüa toàn
b cong dông doanh nghip Vit Nam.
Tuy dam bão n dnh kinh t vi mô, kirn soát ltm phát trong mi'rc cho phép,
on djnh lãi suât, t giá ngoi t, von dâu tu tängtru&ng, thj truang chtrng
khoán có dâu hiu phic hôi trong nhtrng tháng cuôi nàm, nhisng nhIn chung
kinh tê trong nithc van con nhiêu khó khãn, thách thCrc, dc bit là tác dng,
ãnh hu&ng kn cüa tInh hInh the giai, khu virc và thiên tai, djch bnh nén tôc
d tang trithng kinh tê trong nuOc chi dat 7,02% thâp hon so cüng kST.
Di vOi Tng Cong ty TIn Nghia, ngoài thun lgi v uy tin và thuong hiu cüa
TIn Nghia duçic khách hang trong và ngoài nuOc dánh giá tot trên nhiêu linh
v11c nhu xuât khâu cà phê, kinh doanh xäng dâu, khu cOng nghip... thi trong
tmg linh virc kinh doanh chü yêu có nhQ'ng thun lçri và kho khän riêng.
Di vó'i linh vy'c kinh doanh hg tdng KCN và Bat dç5ng san:
Chin tranh thuo'ng mai M - Trung thüc dy các nhà du tu nuó'c ngoài djch
chuyên sang các nuâc có tInh hInh chinh trj và an ninh quôc phOng on djnh,
trong do có Vit Nam, cong huâng vOi nhti'ng câi thin manh m ye the ché,
mOi truang dâu tu, kinh doanh, tao dieu kin tOt nhât cho các doanh nghip
nu'ac ngoài den tim hieu, dã tác dng tIch circ den hoat dng dâu tu, kinh
doanh KCN và nhffig dir an bat dng san cüa Tong Cong ty. Tuy nhien, thu
tic dâu tu con nhiêu khê, cong tác bôi thuO'ng, giái phOng mt bang, thu hôi
dat kéo dài dâ anh huâng không nhO den tiên d thçrc hin các dci an dâu tu.
Di vó'i 17nh vzi'c kinh doanh thu'crng mgi xuá't nhp khá'u:
Nam 2019 ia mt näm khó khan cho ngành cà phe: Giá cà phe giám manh,
trong khung giá thâp cia hon 10 nam qua; Hoat dng thu mua cà phe xuât
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khu cüa doanh nghip trong nuOc khó khàn do tInh trng "giá ni di giá
ngoi" xáy ra lien tuc, cong vi chinh sách bâo h rnu djch và rào can thuong
nixi nhiêu hGn dà tác dng mnh den kinh doanh xuât khâu Ca phê Vit Narn.
Kinh doanh nguyen 1iu TACN g.p nhiu khó khán do ânh hiiô'ng bôi bnh
djch tã 1cm Châu Phi. Kinh doanh sat thép gp khó khàn do giá sat thép the
gió'i giãrn mnh tü dâu nãrn 2019.
b.

Kêt qua hoit dng kinh doanh và dãu tir phát triên nàm 2019:
Hott cIng kinh doanh cila Cong ty mc.

Clii tiêu

Dvt

1.Tngdoanhthu

Tr.d

Chi tiêu NQ
DHDCIE)
Thu'rng lien
nIm 2019
6.000.000

2.Lainhuânsauthuê

Tr.d

3.Côtirc

Thu'c
%TH/Chi
hiên 2019 tiêu NQ
•
DHDCD
3.918.961

65,32%

300.000

41.410

13,80%

10

0

%

Doanh thu nãrn 2019 cüa Cong ty mc 3.919
dông, dt 65,32% kê hoch
nãrn, bang 63,15% so vi cling k5i. Kêt qua hoit dng kinh doanh cña Cong ty
rnç hiu qua chua cao, igi nhun sau thuê 41,410 t dông.
Két qua dgt du'Q'c cia các linh vy'c nhu' sau:
Xuât khâu cà phê:
San lixçng cà phê xut khâu 73.46 1 thn dtt 48,97% kê hoch nãrn, bang
62,45% 50 vth cüng ks'. Kim ngch xuât khâu cafe: 109.139.126USD dt
45,47% ké hoach nàrn và bang 60,16% 50 cing kS". Vic thu rnua xuât khâu cà
phê giãm sit là nhân to chInh ânh hu&ng den doanh thu và hiu qua cüa cOng
ty.
Nãrn 2019 giá cá phê th gió'i giãrn lien tiic tir dâunäm, gân 20% so vi nãm
20 18, giao dng xoay quanh rnirc giá 1.300 USD/tân, giá trong nu'óc cao han
giá xuât khâu nên khOng the dày mtnh quy mO xuât khâu theo kê hoch. Mt
khác, giá ton kho blnh quân cuôi näm 2018 chuyên sang närn 2019 cao ãnh
hu'O'ng den giá xuât bInh quân nen không hiu qua.
Kinh doanh nguyen lieu TACN, thép và than dá.
Di vi nguyen lieu TACN: Do ânh hu&ng djch tá 1cm Châu Phi, vic tiêu th
nguyen 1iu TACN gp nhiêu khó khán, Cong ty hxn ché nhp khâu, tp trung
mua và ban ni dla. Trong nãm 2019, san lu'gng nguyen 1iu TACN tieu th là
61.300 tan TACN dt 49,44% ke hoch närn, tang 130,61% so vâi cñng kS'.
Trong do: bánh dâu du nành 723 tan, bäp 58.052 tan, 1iia ml 787 tan, bt
xu'o'ng thjt 1.652 tan, bôt gia cam 85 tan

D6i vâi nguyen lieu thép: Nàm 2019 không nhp khu và chi tp trung tiêu thii
hang ton kho. Giá thép tiêp tiic giãm theo dà cüa näm 2018 nên krçng thép tiêu
thi näm 2019 chi có 189 tan thép. Cuôi näm 2019, krçng ton kho thép lan
(7.869 tan), chi phi km kho, lài vay d ãnh hiiâng lan den dông tiên và hiu
qua kinh doanh cüa Tong Cong ty.
Ngoài 2 mt hang trên, trong 6 tháng cui näm 2019, Tng Cong ty trin khai
kinh doanh nhp khâu uy thác mt hang than dá, san lung thrc hin trong
näm 182.928 tan, doanh thu 286 tT dông.
Kinh doanh h tang Khu cong nghip:
Doanh thu t1r cho thuê h. thng và hot dng KCN khác di.rçic 210 t dng,
bang 107,7% kê hoach. Trong nàm, dâ cho thuê duçc 48 ha dat, dt 100% kê
hoach và tang 9% so vai cUng k' và 350m2 nhà van phông (dtt 70% k hoach
và tang 17% so vâi cUng ky). Dä thu hut và k Hqp dông cho 8 nba dâu tu
thuê dat, vâi tong so von dâu fir là 197,7 triu USD,

•:•

Trong näm 2019, Tng Cong ty tp trung cong tác dn bü thu hi dAt, My
nhanh tin d thi cong ha thng tai các khu cong nghip Ong Kèo, KCN An
PhuOc va tIch circ thixc hin cac bin pháp tim kiêm nhà dâu fir.
Hoit dng kinh doanh Cong ty Mc và các Cong ty con (G9i chung là
Group).
CM tiêu
Tong doanh thu hop
nht
Trongdó Cóngtymc
Lçri nhun hçrp nht
Trongdó. Congtymc

Dvt

K
hoach
nam
2019

Thirc
hiên
nam
2019

Thirc
hién
nam
2018

SO SANH (%)
KB

CUNG
KY

t'dng

10.000

8.811

11.311

88,11%

77,90%

t dng
t dng
t'dng

6.000
350
300

3.919
36
41

6.216
145
332

65,32%
10,30%
13,80%

63,04%
24,82%
12,47%

K& qua kinh doanh nàm 2019 cüa toàn group dtt thp so vâi k hotch và
cüng kS', cii the nhi.r sau:
Tng doanh thu hçp nh,t: 8.811 t' dng, dat 88,1% 50 vâi k hoach và b&ng
77,9% so vai cüng ks', nguyen nhân chinh là do doanh thu cOng ty mc giàm
(nhu dã phãn tich a trên).
Lgi nhun hçip nht: Giàm dáng k so vâi k hoach näm và cüng ks'. Nguyen
nhan chInh là do lqi nhun cüa cOng ty mc không d.t duçic nhu k' vçng.
Ngoài ra hoit dng các cong ty con cüng gp khó khàn:
Cong ty c phn xang Mu Tin Nghia: San krng xang Mu tiêu thi trong näm
182 triu lit, dat 87% kê hoach näm, tang 10% so vâi cüng ks'. San krng gas
dot 5.680 tan, dat 95% so vài k hoach gân và tang 5% so vâi nàm truâc.
Doanh thu th%rc hin nàm 2.949 t' dong, vu9t ke hoach 5% và tang 4% so vâi
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To

ON

cüng ks'. Tuy nhiên, do näm 2019 giá d.0 th giOi bin dung lien tic, Co
nhüng thai diem mirc thu lao rat thâp, CO thai diem chi 250-300d/lIt không dü
bü dap chi phi kinh doanh. VI vy d ãnh huâng dáng kê 1i nhuan cüa cong
ty xang dâu. So vOi näm 2018 igi nhun kinh doanh chi dt khoãng 50%.
Cong ty c phn Logistics TIn Nghia: Trong näm 2019, hoat dng kinh doanh
logistics không cO hiu qua do cong ty th%rc hin tãi c câu hot dng kinh
doanh va phát triên các san phâm, djch vi mOi (van chuyên hang khong).
Doanh thu cã näm 2019: 116 t dông dat 86% kê hoach, tang 4% so vOi cUng
ks', 1 1,96 t' dng.
2.

TInh hlnh tài chInh
Dvt: triu dng

31/12/2019

Chitiêu
A
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
B
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

TM SAN
TA! SAN NGAN hAN
nvàcoántgdng
tien
DutirtàichInhngnhan
Cackhoãnphãithungnhan
Hàngtnkho
Tài san ng&n han khác
TAT SAN DAI H4N
Cáckhoãnphãithudàihan
Tài san c djnh
Btdngsándutu
Tài san dO dang dài han
Du ti.r tài chInh dài han
Tàisandàihankhác
NGUON VON
NQ PHAI TRA
Nq ngAn han
PháitránguOibánngnhan
Ngtthi mua trã tien truxYc ngan
han
Thud và các khoán phãi fl9p flha
ni.rcic
PhãitrángirOi1aodng
ChiphIphâitrángnhn
Doanh thu chua thirc hin ngn
32

31/12/2018

2019/2018

8.210.950
1.923.175

7.309.758
1.470.094

112,33%
130,82%

375.583

135.252

277,69%

85.872
901.109
557.372
3.237
6.287.775
931.330
290.952
786.986
1.543.900
2.501.976
232.629
8.210.950
5.642.752
1.880.862
59.367

130.929
602.396
596.361
5.155
5.839.662
843.076
2 13.657
565.538
1.340.686
2.649.819
226.884
7.309.757
4.777.516
1.290.871
167.525

65,59%
149,59%
93,46%
62,79%
107,67%
110,47%
136,18%
139,16%
115,16%
94,42%
102,53%
112,33%
118,11%
145,70%
35,44%

19.647

1.793

1095,76%

4.105

23.872

17,20%

1.783
33.288
101.515

15.805
24.636
92.254

11,28%
135,12%
110,04%

.M T

tJf
0

han
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
II
1

Phái trángn han khác
Vay và ng thuê tài chInh ngan
han
Qu5 khen thtr&ng, phüc lcii
No dài han
Doanhthuchuathirchindài
han
Phái trá dài han khác
Vay và nç thuê tài chInh dài han
Thus thu nhp hoân lai phái trã
Dr phông phái trá dài han
NGUON VON CHU sO HUt
Vn Diu 1

42.140

68.442

61,57%

1.605.622

880.478

182,36%

13.391
3.761.890

16.063
3.486.645

83,37%
107,89%

3.280.949

2.979.198

110,13%

41.983
372.13 8
60.3 12
6.507
2.568.198
2.000.000

84.921
353.670
62.049
6.805
2.532.241
2.000.000

49,44%
105,22%
97,20%
95,62%
101,42%
100,00%

NhIn chung tInh hInh tài chInh cUa cong ty khá tht, tang tri.râng v tng tài
san, can doi nguOn von và dam bào an toàn ye khã näng thanh khoãn, c1I th&
Tmnh hlnh tài san
Tng giá trj tài san thng 12,33%, trong do chü yu là tang các khoãn du tu tài
chInh dài hin, các khoãn dau tu vao cong ty con, cOng ty lien kêt, bat dng san
dâu tu.
TInh hInh nçrphái trá
So du nçi phãi trà ngàn han tang cao so cüng kr, chU yeu tang khoãn vay nç
ngän h.n và nq thuê tài chInh ngän han dam bão can dôi von ngän han cho
hoat dng kinh doanh, tuy nhiên giãm mtnh các khoãn phài trã ngui ban,
thuêphãinpnhànuOc.
S du n phài trã dài han tang so vâi cUng kS' chU yu do ghi nhn doanh thu
chua thirc hin dài han các khoãn thu trâ tiên mt lan cUa các khách hang khu
cong nghip.
Trong näm, không phát sinh nç phãi trã xu.
3.

Nhfrng cãi tin v ci cu to chIrc, chmnh sách, quãn 1

a.

Hoàn thin b may th chüc Tng Cong ty:
Thành 1p mth PhOng Du tu Tài chInh.
Thành 1p Cong ty TNHH TIn Nghia - Commodities trên c s sap nhp các
b phn kinh doanh cüa Tong Cong ty và thay dôi hInh thirc bach toán Chi
nhánh Bâo Lc tir bach toán dc 1p sang hach toán phi thuc Tong Cong ty.
Chm düt hoat dng Cong ty TNI-IH Du tu KCN TIn Nghia chuyn giao cho
Tng Cong ty trirc tiep quãn 1.
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Tharn gia gop vn thành 1p Cong ty Co phn Hang Không TIn Nghia —
Express.
Mua 1i c phn Cong ty C phn Hip Phii tth thânh cong ty con cüa Tng
Côngty.
Gop them vn tui Cong ty C phan Dâu tu vã Xây dirng Phuóc Tan darn bão
dü diêu kin ye nãng lirc tài chInh dê triên khai dr an dâu tu theo quy djnh.
Tong Cong ty dã có chü truong thoái 100% vn du tu ti doanh nghip khác
dê t.p trung nguôn lirc cho cac dix an và các hott dngkinh doanh chñ 1rc. Cii
the tti Cong ty Co phân Cap nuâc Nhan Trtch, so tiên 6.616.661.800 dOng;
Ti Cong ty Co phân lCD Tan Cãng, so tiên 3.855.901.267 dông; Ti Cong ty
Co phân Tong hgp GO Tan Mai, sO tiên 4.914.70ft000 dông; Ti Ngân hang
TMCP Hang Hãi, sO tiên 3 0.980.222.002 dOng.
b.

Xây drng và hoân thin các quy ch phi hçp vi rnô hInh hoit dng cña cong
ty cO phân. Tp trung xay drng h thông dánh giá chat 1ucng cong vic cho
ti'ng dan vj, phông, ban và trng vi trI chüc danh cong vic.

c.

Tuyn dçing rnó,i và diu dng nhân sir cho các vi tn kinh doanh và các phông,
ban, cong ty con.

4.

Kê ho,ch phát triên trong tu'o'ng lai

a.

Nhflng nhãn to tác dng dn hoit dng cüa Tong Cong ty nãm 2020
Ngay tr nh&ng tháng du nãrn, kinh t toàn cu bj ánh hung nng n tir djch
bnh viêrn du'ng hO hap cap COVID — 19.
Theo báo cáo cüa IMf vào du tháng 4/2020, nn kinh tê toàn câu siit giãrn rat
rnanh, t 1 tang tru'ng kinh te toân câu xuOng -3% cho nárn 2020, thâp han
6,3% so vOi rnü,c dir báo dna ra vào tháng 1/2020. Trong do nhng cuOng
quOc kinh tê hang dâu deu oán rnInh tru'ó'c tác dng djch bnh. Tang tru'&ng
GDP nãrn 2020 cña M dir báo giárn cOn -5,9% tir rni'rc 2,3% narn ngoái. Dir
báo vOi Trung Quôc cüng giárn xuOng 1,2% so vi con so 6,1% cOa närn
20 19. Các quOc gia châu Au, nai dang vt 1n vó'i Covid-19, cng s trái qua
tang tru'O'ng am trong närn nay, vOi tang trLrO'ng GDP Anh -6,5%, Dá'c -7%,
Pháp -7,2%, -9,1% và Tây Ban Nha -8%.
Kinh t Vit narn cing khOng thoát khOi nhung khó khäntrong nhüng tháng
dâu närn 2020, nhieu doanh nghip a tat cã các ngânh — nhât là các ngành djch
vu, doanh nghip trong KCN — dang phãi dOi phó nh{ng h qua th djch bnh.
Ngânhàng The giai (WB) dir báo di djch COVID —19 dang hoành hânh Co
the day !ii tang tru&ng GDP Vit Narn närn nay xuOng cOn 4,9%, thâp han
khoáng 1,6 diem phân tram so vOi dir báo truó'c d, thârn chI có the chrn mOe
1,5% trong kjch ban xâu han.

3

Hoit dng kinh doanh cüa Tong cong ty ngay tü du nám dã b ânh hung
dáng kê khi giá xäng dâu giãm nhiêu dçit lien tVc, tInh hInh thu hiiit dâu tu và
thirc hin các hcrp dng cho thuê h tang dã k ket cüng tm ngung, thu mua
xut khu nông san vá kinh doanh thirc an chãn nuOi tiêp tc khó khän.
Tru'c tInh hInh nhüng tháng dâu näm 2020 nhu trên và dij báo khá näng chin
dirng djch bnh Covid -19 së con kéo dài vâ tác hti den hêt närn, Tong cOng ty
xác djnh phuo'ng hu'óng hot dng cho näm 2020 nhu sau:
b.

Nhim viii và giãi pháp:
Phn du doanh thu hçip nhât không de giám stit không qua 35% so vói thrc
hiên nàm 2019.
Hoit dng kinh doanh phái có hiu qua. Các cOng ty con vá cOng ty lien ket
phâi có igi nhuân, có chia cô tirc (trir các cOng ty dang trong qua trInh dâu tu
phát triên dix an).
Giãi quyt d(rt dim tInh hInh mt can di ngun vn, dam báo hâi hoà vn
dâu tu vâ von kinh doanh.
Thxc hin du tu vào linh v11c KCN, Bt dng san dang dO' dang.

*

Hot ding Kinh doanh

-

Tong doanh thu hçip nht: tr 6.000 7.000 t' dông. Trong do Cong ty M9:
4.000 t' dOng.

-

Lgi nhun sau thus h9'p nht: KhOng bj 1. Trong do COng ty M: 40 t dông.
Các giãi pháp cIn thiêt phãi thirc hin:

-

Di vO'i linh vçrc xut khu câ phé: TInh toán 1i khâu rnua hang, phu'crng thirc
ban, phu'ong thtrc giao hang và cách quân trj, diêu phôi, tiêt kim tat cã các
khâu trong kinh doanh. Nêu 10 thI se châm dirt ngay.

-

Ngoài rnt hang cá phê, can kháo sat, tim kiêm thj tnrO'ng nuO'c ngoài de xuât
khâu các rnt khác ma nguOn trong nuO'c dam bão dü cung cap.
Dôi vO'i các rn.t hang nhp khu, xem xét ttrn ngung hoc ngiirng kinh doanh
rnt sO rnt hang khOng hiu qua, khOng thuc the mnh cüa TOng cOng ty.
Tiêu th düt dirn toàn b hang thép tOn kho, ch@rn luân chuyn trong thO'i
gian vüa qua.
Hoàn thânh vic ban nhà thuc dir an khu nhá O' Quang Vinh, chm nht phái
hoàn thânh trong qu 2/2020.

-

Kim soát chat che hot dng các cOng ty con chua cô hiu qua. Các don vj
nãrn 2019 bj 1 vâ hiu qua chua cao can có giái pháp d khàc phiic.

*

Dãu tu' phát triên

-

Giái quyêt coban cOng tác den bfi KCN Ong Kèo và trin khai du tu' các
htng mc ht tang chInh de dñ dieu kin thu hiit nhà dâu tu'.

Tp trung h trçi các dr an 1n cüa nhüng cong ty con dang triên khai.
*

Cácgiãiplzáp:

-

KCN Ong Kèo: PhM hçp vó'i huyn Nhon Trach dé don dc nguôi dan nhn
xong tin dn bü dçt 2019 và có quyêt djnh dê triên khai den bi cho nãm
2020. Thirc hin tiêp các buO'c nhn bàn giao dat, thu ti1c so dO và triên kkiai
thi cOng tiêp các du'ing 2, 4, 9 dê thông toàn tuyên.

-

Dr an Tong kho xàng du Phit Hüu: Hoàn chinh nhU'ng thiêt ke theo yêu câu
và nhanh chóng darn bào các thu tyc dê qu,2 4/2020 thi cOng.

-

Dir an Khu nhà ô Cii lao Tan vn (Chü dãu tu': Cong ty CP TIn Nghia - A
Châu): Da ding nguOn vOn dê thanh toán tiên sr dirng dat theo dung quy djnh.
Triên khai dOng lott các hang rniic can thi cOng.

-

Dii an Khu djch v logististic, thuo'ng mgi, djch vi Xà 1 25 (Chü dâu tu:
Cong ty CP Phát triên KCN TIn Nghia): PhOi hçp vi dja phuo'ng thirc hin
các cong vic lien quan den den bü dê thirc hin den bfi trong qu' 2, qu' 3
närn 2020.

-

Dr an Khu do thj Dông Sài gOn (Chu dâu tu: Cong ty CP Dãu tu' Nhon
Trtch): Thirc hin các giâi pháp ye tài chInh de triên khai xây dçrng th'ng phân
khu, den bi phân din tIch con li (150 ha/722 ha) cüa dii an.

-

Dr an Cãng Tong hçp Phiii Hiu: Hoàn thu tiic xin Thu tu'ó'ng phê duyt chü
dau tu' dir an, triên khai 1p quy hotch chi tiêt 1/500 và 1p ho so' thiêt kê co
so. Tp trung cOng tác boi thtrO'ng, thu hOi dat va thu tiic triên khai thi cOng
xay dirng gói thâu san lap.

-

Dii an Khu du lich — dO thj Di Phu'Oc: Hoàn tht thu tiic xin chap thun chü
tru'ong dâu tir vâ quy hoch chi tiêt xây dirng t 1 1/5 00, triên khai bOi
thu'O'ng, thu hôi dat.

*

Cong tác tài chInh
Giâi quyet dut diem mat can dôi gi'a ngun von ngn hn và dài htn.
Darn bâo vn dê phat triên các di.r an cüa Tong cOng ty và các Cong ty con.

*

Ca'c giáipháp thrc hin.'

-

Thkrc hin thu hôi nçi cüa cac COng ty con.

-

Thu hM dut diem các khoãn nç ton dng, kéo dài trong kinh doanh nOng san,
than dá, thirc an chàn nuOi.
MO rng quan h vó'i cac Ngân hang, cac Qu Dâu tu dé tIm nguôn von (qua
phát hânh trái phieu, vay trung dài han, giOi thiu hgp tác lien ket..) cho triên
khai các dii an.

-

Thrc hin tang vn diêu ! Cong ty CP Phát triên KCN TIn Nghia và rnt sO
COng ty con d có dieu kin dau tu' dir an mOi, mO rng quy mO phát triên.

-

Thoái vn các kihoán du tu tâi chInh ti Cong ty Tong hp g Tan Mai, Cong
ty cap nuc Nho'n Trach, Cong ty lCD Tan câng Long BInh, Ngãn hang Hang
Hâi (MSB).

5. Giãi trInh cüa Ban Tong Giám dOe di vol ' kiên cfla Ban Tng Giám dc:
Không có.

IV. DANH GIA CUA HDQT YE HOIST BONG CUA TONG CONG TY
1.

Két qua hoat dng SXKD cüa Tng Cong ty näm 2019:
CM tiêu

Dvt

Chi tiêu
Ngh quyt
DHDCD
2019

%TH /
chi tiêu
NQ
DHDCD

Thu'c hiên
2019

1. Ting doanh thu hcrp nht
Trong do doanh thu Cong t)1
mc (Cong ty CP Tng Cong ty
TIn Nghia)
2. Lo'i nhuân san thu
nht Cong ty mc

10.000.000

8.811.138

88,11%

6.000.000

3.918.961

65,32%

350.000

36.053

10,30%

300.000

41.410

13,80%

10-12

0

hçrp

Trong do 1i nhun sau thu
COng ty mc (Cong ty CP Tng
Cong ty TIn Nghia)
3.Citfrc

Tr.d

Tr.d

%

2.

Hot ang cüa HBQT näm 2019:

a.

Các Nghj quyt/Quy1t djnh cüa HOi tthng quãn trj ndm 2019:
Th1rc hin trách nhim truOc DHDCD, truâc tp th CBNV và nguYi Lao
dng, trong nàm 2019, HDQT dà to chirc 19 (mui chin) phiên h9p. Trong do,
có 4 (bôn) phiên hçp djnh ks', 14 (mithi bôn) phiên h9p dt xuât và 01 cuc
lay kiên HDQT bang van bàn; Dã ban hành 118 Nghj quyêt, quyêt djnh, báo
cáo doi vOi các van dê ye boat dng san xuât kinh doanh, dâu tu phát triên, tái
câu trUc tài chInh và các cong vic thuc thâm quyên cüa Hi dông quãn trj de
triên khai th%rc hin Nghj quyêt DHDCD.
Các cuc hçp cUa HDQT duqc t chirc h9p theo hInh thirc h9p du duqc thirc
hin theo dUng trInh tir, thU tiic quy djnh tai Diêu 1 cUa Tng Cong ty va duçc
tat cã (6/6) thành viën dir hçp day dU. Các van bàn, nghj quyêt, quyt djnh cUa
HDQT duqc ban hành dam bão dUng trInh tçr, thU tic và thâm quyên.
Các thành viên IIDQT da thrc thi quyn và nghia vi mt each cn trçng, hqp
tác, chuyên nghip, trung thành vâi 1i Ich cUa Tong Cong ty va cUa cô dOng;
Tuân thU dUng mrc nguyen täc boat dng theo quy djnh pháp luat và quy chê
ni bt. Mi thành vien deu chU dng va tich circ thirc thi trách thim cUa
mInh, có nhüng dOng gop thiêt thrc dôi vói vic quãn trj doanh nghip cüng
nhu sr phát triên cUa Tong Cong ty.

b.

TEi chác hoit d3ng cüa H3i thing quán trj:
Dai hi dng c dông thung nien näm 2019 dä bu b sung 03 thành viên
HDQT, trong do bâu bô sung 02 thành viên thay the cho 02 thành viên theo
dan xin ti'r nhim, bâu bô sung mâi 01 (met thành viên) và DHDCEE) theo hInh
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thrc 1y kin c dong bang van bàn thông qua vic sra di, b sung Diu 1
Tong Cong ty ye Ngui Di din theo Pháp lust cüa Tong Cong ty là Chü tjch
HDQT và Tong Giám doe. Theo do, HDQT da thrc hin phân cong thãnh
viên HIDQT nhim k' I (2016-2021), bãu lai Chü tjch HDQT và phân cong
thành viên HDQT phii trách ti1ng linh virc hot dng, dam bão yêu cau quãn
trj cüa HDQT dOi vâi Ban Tong Giám doe và các hoat dng cüa Tong Cong
ty.
c.

Hoit a3ng giám sat cüa HDQT t6i vol Ban Tang Gidm dñc
Hi dng Quàn trj duy tn hot dQng thi.rng xuyên, cp nht tInh hInh và kt
qua ho.t dng cUa Tong Cong ty, luOn sâu sat trong cong táe giám sat hot
dng cüa Ban Tong Giám doe, b may giüp vic cho Tong Giám doe và ngui
dti din quàn l vOn cUa Tong Cong ty ti các doanh nghip khác trong vice
thrc hin Nghj quyêt Di hi cO dOng thung nien va các Nghj quyêt, Quyêt
djnh eüa Hi dOng quàn trj. Ban Tong Giám dOe dA thirc hin vic báo cáo,
cung cap thông tin ye hot dng cüa Ban Diêu hành và hot dQng cUa Tong
Cong ty cho HDQT kjp thii, day dü, chInh xác. Cii the FIDQT dä giám sat
Ban Tong Giám doe trong các hott dng co bàn sau:
Thirc hin chi&i luqc va djnh huâng kinh doanh toàn Tng Cong ty, trin khai
dOng b den các cOng ty con, don vj trirc thuc; dánh giá tInh hInh hot dng
kinh doanh, dr báo thj trung, chia sé thông tin kjp th&i hang tháng, qu, näm;
kiêm soát chi phi và xay drng cac giãi pháp nâng cao hiu qua kinh doanh.
FIDQT djnh huàng và giám sat vic trin khai các dci an du tr phát trin va
các dir an quan tr9ng trong cOng tác quãn l, nhu d%r an hoàn thin h thông
quãn l KPIs, thay dOi h thông email eOffice sang 0ffice365 eUa Microsoft
dê tang cung tinh Co dng lam vic và xir l cOng vic tü xa; dir an xây drng
h thông h9p online tir Van phàng TOng Cong den tat ca các Cong ty con;
Thay di thiét bj phân crng de dáp irng tInh bão mt và nâng cao khà nang
truy cap, khai thác hiu qua tInh näng cüa các phân mém nhân sir, kê toán tài
chInh, kinh doanh và km trtt. Thirc hin tái cau true tài chInh, thoái von ti các
doanh nghip hoat dQng khOng hiu qua, hiu qua thâp. Va các ni dung khác
theo Nghj quyt BHDCD thuing niên nàm 2019 và Diêu 1 TOng Cong ty.

3.

Các k hoch và djnh htró'ng näm 2020
Buâc sang näm 2020, ngay ti'r nhüng tháng du nàm, kinh t toàn cu bj ãnh
huâng nng n tir djch bnh viêm duO'ng ho hap cap COVID— 19, duc dánh
giá là ãnh hiiâng khOng nhô den kinh tê The giâi và Kinh tê Vit Nam. Tuy
vy, kinh t th giOi và kinh tê Vit Nam vn duc dn doán cO nhiêu diem
sang. Hot dng kinh doanh cüa Tong cong ty ngay tr dâu nàm dâ bj ãnh
huâng dáng ke khi gia xäng dâu giàm lien tijc nhiéu dt, tinh hInh thu hut dâu
tu yà thire hin các hçp dOng cho thuê ht tang dä k kêt eüng tm ngung, thu
mua xut khu nOng san và kinh doanh thirc an chän nuOi tiêp tiic khó khàn.
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Truâc bi cãnh do, HDQT Tng Cong ty TIn Nghia mnh dn trInh DHDCD
thiRmg niên h thông mi1c tiêu, chi tiêu kê hotch kinh doanh — dâu tir — tài
chInh näm 2020 theo huOng n 1rc on djnh.
HDQT Tong Cong ty dir kin trInh DFIDCD xem xét, thông qua djnh huâng
hot dng cho näm 2020 nhu sau:
a.

Các chi tiêu chü yu nhu' sau:

CM tiêu

Dvt

1. Ting doanh thu hQV nht
Trong do: doanh thu Cong Y
mc (Cong ty CP Tong COng ty
TIn Nghia)

T$ dng

2. Loi nhuân sau thu ho'p
nht
Trong do: Ii nhun sau thus
Cong ty mc (Cong ty CP Tng
Cong ty TIn Nghia)

T' dng

3.Citfrc

b.

Thic
hiên
nam
2019

K hoach 2020

KM
2020/TH2019
(%)

8.811

6.000 -7.000

68,09 -79,45

3.919

4.000

102,06

36,053

Hoà vn

41,410
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0

0

96,60%

Nhim vii du tir phát trin
Giãi quy& cci ban cong tác dn bU KCN Ong Kèo và trin khai du tu các
hang miic h tang chInh dê dU diêu kin thu hUt nba dâu tu.
H trçl các cong ty con trin khai các dr an ion: Dir an Tng kho Xang dAu
PhU Hru, Du an Khu nhà 0 CU lao Tan van, dir an Khu djch vli logististic,
thuong mi, djch vit Xã l 25 và dr an Khu do thj Dong Sài gOn.

c.

Djnh hiro'ng giãi pháp:
Trong näm 2020, T6ng Cong ty tip t1jc frin khai các nhOm giài pháp nhm
nãng cao näng hrc, hiu qua hot dng, tang cuOng các hot dng dâu tu dr
an, vOi các djnh hu0ng trçng tam nhu sau:

*

Trong linh vy'c kinh doanh
Di vOi linh vi,rc xut khu Ca phê: Tinh toán 1i khâu mua hang, phung thUc
ban, phuGng thUc giao hang, cách diêu phôi, quãn l chi phi tat cã cac khau
trong kinh doanh.
Ngoài mt hang cà phé, khão sat, tim kim thj truOng nuOc ngoài d xu.t khu
các m.t hang khác ma nguôn trong nuOc dam bão dU cung cap.
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mt hang

-

Dôi vó'i các mt hang nhp khâu, chi triên khai kinh doanh mt
thuc the mnh cüa Tong cong ty vá có hiu qua.

-

Tiêu thii 100% lugng thép tn kho.

-

Hoân thânh ban 100% san phm dr an khu nhà Quang Vinh.

-

Kim soát chat chê hott &ng cüa các cong ty con chua có hiu qua. Co giái
pháp tái câu tr(ic, sap xêp lii.

*

Dáu tu'phát trié'n

-

KCN Ong Kèo: Phi hgp vâi huyn Nhm Trch dé don dc ngui dan rthn
xong tiên den ha dçt 2019 và có quyêt djnh dê triên khai den bü cho näm
2020. Thrc hin tiêp các buâc nhn bàn giao dat, thii tiic so do vâ triên khai
thi cOng tiêp các dung 2, 4, 9 de thông toàn tuyên.

-

Dir an Tong kho xäng du Phi HQu: Floân chinh nhüng thit k theo yêu cu
và nhanh chóng dam bão các thu tc dê sang nàrn 2021 thi cOng.

-

Dir an Khu nhà Cu lao Tan van: Da dng nguOn von dê thanhtoán tien sir
dung dat theo diing quy dnh. Triên khai dông 1ot các hang mic can thi cong.

-

Dix an Khu djch vi logististic, thuang mi, djch v Xà 1 25: Phi hap vi dja
phu'ang thirc hin các cong vic lien quan den den ha d thirc hin den ha
trong qu 2, qu 3 nãm 2020.

-

Du an Khu do thj DOng Sài gôn: Thgrc hin các giâi pháp v tâi chInh d trien
khai xay dirng trng phân khu, den ha phân din tIch con li (150 ha1722 ha)
cüadu'án.

so

Di,r an Cãng Tong hap Phiii Hüu: Hoàn tat thñ tc xin Thii tuó'ng phê duyt chü
dâu tu du an, triên khai p quy hoch chi tiêt 1/5 00 vâ 1phô sa thiêt ké Ca Si.
Tp trung cong tác bOi thuO'ng, thu hôi dat và thu tic triên khai thi cOng xây
dçrng gói thâu san lap.
-

Liçr an Khu du ljch — do thj Di Phrnc: Hoân tat thu tiic xin chap thun chü
tru'o'ng dâu tu vâ quy hoich chi tiêt xây dii'ng t' 1 1/5 00, triên khai bOi
thuO'ng, thu hOi dat.

*

Cong tác tài chInh
Tang cuO'ng khai thác các nguOn von läi suât thâp to nguOn dâu tu, phát triên
các dir an. Xây dçrng câu true tài chInh lành mtnh, an toàn và hiu qua. Dâu tu
vào các cOng ty con, cOng ty lien ket có tST l co t1rc cao và các cOng ty hot
dng trong !inh vçrc kinh doanh ht tang KCN vã bat dng san nhäm gia tang
1Gi the canh tranh.
Mi rng quan h vói các Ngân hang, các Qu' Du tu d tIm ngun vn cho
trien khai các dr an, thông qua vic phát hành trái phieu, vay trung dài han,
giôi thiu hap tác lien ket...
41

-

Thoái vn các khoán du tu tâi chInh tui Cong ty Tong hcp g Tan Mai, Cong
ty cap nuc Nho'n Trch, Cong ty lCD Tan cáng Long BInh, Ngân hang Hang
Hâi (MSB) dê tp trung nguôn von dâu tu.

*

Cong tác quán trj

-

Tip tçic kin toãn b may quan 1 cüa Tng COng ty, näng cao nng 1rc quãn
trj doanh nghip; ch tr9ng cong tác dào to vâ phát triên nguôn nhân 111'c
nhãm dáp irng yêu câu phát triên cüa Tong Cong ty.

-

Thirc hin t& các quy djnh, quy ch cüa cong ty dti chiing niêm y&. Cái tin
các quy trInh ni b, tiêp tiic triên khai img dçing cong ngh thông tin hin dii,
dông bô, theo 1 trInh vâo tat cá các linh virc, b5 phn quân 1.

-

Nghiên ciru giái pháp ERP tng th cho Tng cong ty. U'u tiên thirc hin ti
các Cong ty con, sau khi hoàn thành s kêt nôi vó'i Tong Cong ty.

-

Chn chinh và nâng cao, phát buy cong c KPIs trong quán 1', diu hành dáp
ü'ng yêu câu phát triên Tong Cong ty.
Tip tuc rà soát, hoàn thin các quy ch& quy djnh phii hccp vói yêu câu mâi to
co' si pháp 1 cho imi hot dng cüa Tong Cong ty.
Ban hành h tMng các quy djnh, các quy chê dê vn hánh ti u'u, hiu qua mô
hInh lông COng ty quán 1 tp trung Va xuyên suôt các dGn v trçrc thuc nhärn
phát huy tOi da igi the cnh tranh và kiêm soát chi phi.

V. Quãn trj cong ty: Cong ty di chüng chu'a hem yet.
VI. Báo cáo tài chInh

} kié'n kié'm toán
Cong ty TN}IH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) dã xác nhn Báo cáo tài
chInh hgp nht Va Báo cáo tài chInh riêng nhu sau: "Theo kin cüa Chiing
tOi, báo cáo tái chInh hcip nht (va Báo cáo tâi chInh riêng) dã phán ánh trung
thirc và hçp 1 trên các khia cnh tr9ng yu, tInh hInh tài chInh hçip nht cüa
Tp doân (vâ cüa Tong Cong ty) ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüng nhu kt
qua hoit dng kinh doanh hgp nht (va kt qua hoit dng kinh doanh riêng)
và tInh hInh lu'u chuyn tin t hcp nht (va tInh hInh luu chuyn tin t riêng)
cho närn tài chinh kêt thüc cng ngáy nêu trên phii hc'p vi các Chuán mrc Ké
toán Vit Nam, Che d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp
1 có lien quan dn vic 1p Va trInh bay Báo cáo tái chinh".
2.

BOo cáo tOi chInh du'o'c kié'm toOn (dInh kern file,):
Toân ban báo cáo tâi chInh näm 2019, grn Báo cáo tái chInh hçip nht và Báo
cáo tâi chInh rieng dã duçic COng ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN
(PwC) thrc hin kiern toán và xác nhn, duc Ban Kirn soát TOng COng ty
kiêm tra. Báo cáo tâi chInh nàrn 2019 dã dugc däng tái chi tiêt ti dja chi
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www.tinnghiacorp.com.vn
XAC NHN CUA BA! DIN THEO PHAP LUJT CUA TONG CONG TY
CHU TH HQI BONG QUAN TR!

TONG
( CONGTYf'

"4

TtNNGHiAkJ
BLNG Till THANH HA

DInh kern phu luc L' lich cüa Hi dng quán trj, Ban Kim soát và Ban Diu hành cña
Cong ty Co phân Tong Cong ty TIn Nghia.
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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
1Jc 1p — Tir do — Hnh phñc

sc

YEU LY LICH

T

1. Ho và ten: DiNG TH! THANH HA
2. CMND s: 271142668 Ngay cp: 20/01/2020
3. GióitInh:

Narn

C

Noi ctp: CA.Dng Nai

x NO

4. Ngay tháng närn sinh: 20/01/1973
5. Noi sinh: Dng Nai
6. Quc tjch: Vit Narn
7. Dan tôc: Kinh
8. Quê quán: Biën HOa, Dng Nai.
9. Dia chi thuOng tr(i: K2/32B, Khu ph 1, P.BCru HOa, Tp. Biên HOa, Dng Nai.
10. Din thoi lien !c 0 co quan: 025 1.3822486 (104)
11. TrInlidâvänhoá: 12/12
12. TrInh dO chuyên mOn: Thac s5' QTKD
13. Qua trinh cong tác:
- TO 1999 dn 2002: Can b PhOng Djch v Giao nhn lCD Biên HOa.
- TO 2002 dn 2006: Phó Giárn dc lCD Biên HOa.
- TO' 2006 dn 2008: H9C Thic s' QTKD ti Singapore.
- TO 2008 dn 2015: Giám dc Cong ty CF Logistics TIn Nghia — lCD Biên HOa.
- TO 2015 dn 10/6/2019: Phó Tng Giárn dc Tng Cong ty TIn Nghia.
- TO 10/6/2019 dn nay : ChO tjch HDQT Tng Cong ty TIn Nghia.
14. ChOc vy cOng tác hin nay: ChO tjch HDQT Tng Cong ty TIn Nghia.
15. Chrc viii nrn gi O't chO'c khác
- ChO tjch HDQT Cong ty CP Logistics Tin Nghia - lCD Biên H6a.
- Thành viên HDQT Cong ty CP TIn Nghia A Châu.
- ChO tjch HDQT Cong ty CP Thu'o'ng mi và Xây dçrng Phu'Oc Tan.
- Thành viên HDQT Cong ty C ph.n XNK Xang DAu TIn Nghia.
16. T' 1 sO' hQ'u cliOng khoán:
- S c phn sO hfi'u cã nhân: 4 19.249 C phn (chirn 0,21% vn diu 1)
- Sé c phn sO' hEu di din vn NN: 96.125.000 C phn (chim 48,06% v6n diu l)

'HI

17. T' 1 sO' hU'u ch(rng khoán cia nhQ'ng ngu'O'i lien quan:
- ChngNguyn Hü'u Tãi: 61.698 C phn (chim 0.031% vn diu I)
1 8. Hânh vi vi phtni pháp lutt (nu có): kbOng
19. Các khoán no, di vO'i cong ty (nu cO): khOng
20. Quyen

lci mâu thun vol Iç'i Ich cong ty: khong

Tôi xin cam doan nhüng lO khai trên là hoàn toàn dOng stj that, nu sai tôi xin ch!u trách
nhiCm truOc phãp luât.

2

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phñc

SO' YEU LY LICH
1. Ho và ten: QUACH VAN DIIJ'C
2. CMND s& 270014541
3. Giói tInh:

Ngày cp: 06/06/20 16

x Narn

Noi cp: CA.Dng Nai

NO

4. NgàythángnArnsinh: 15/01/1959
5. Noi sinh: Dông Nai
6. Quc tich: Viêt Narn
7. DOn tôc: Kinh
8. Qué quOn: Ca Mau (Tru'óc dày là Minh Hal).
9. Da chi thu'Ong trO: 83/3, Khu ph 3, P.TOn HOa, Tp.Biên HOa, tinh Dng Nai.
10. Diên thoai lien lac Ocoquan: 0251.3822486 (102)
11. TrinhdôvOnhoá: 12/12
12. Trinh d chuyên môn: Thc s QTKD.
13. Qua trinh cong tOe:
TO' T7/1975 dn T8/1976: Tharn gia Hi Thanh niên giài phong là Chi HOI tru'O'ng TNGP
Ap HOa Binh; Uy viên Ban Chp hOnh Hi Thanh nién giOi phong x H Nai 2, huyn
Thng Nht.
-

TO' T8/1976 dn T6/1980: Nhân viên nghiêp vy Uy ban Vt giá tinh Dông Nai.

-

TO' T7/1980 dn T4/1986: T tru'O'ng T Giá Vt lieu Xây dyng - Xây dyng co bàn - cu'O'c LOrn nghip.
TO' T5/1986 dn T8/1989: PhO phOng GiO Cong nghip - Uy ban Vt giá Dng Nai.

-

Tit' T8/1989 dn T9/1990: Uy viên Uy Ban Vt giá tinh Dng Nai.

-

TO' TIO/1990 dn TI/2004: Plió Tru'O'ng Ban Tài chInh Quàn trj Tinh Oy - Giárn dc Cong ty
Tin Nghia.

-

TO' T2/2004 dn T05/2016: ChO t!ch Hi dng thành viên kiérn Tng GiOm dc Tng COng
ty Tin Nghia.

-

TO' T06/2016 dn 10/6/20 19: ChO tch Hi dng Quãn tr kiërn Tng Giãrn dc Tng Cong
ty Tin Nghia.

-

TO' T06/20 19 dn nay: PhO ChO tjch Hi dng Quàn trj kiéni Tng GiOrn dc Tng Cong ty
Tin Nghia.

14. CliOc vii cong tác hin nay: Phó ChO tjch Hi dng Quãn trj Kiêm Tang Giãm dc.
15. Chirc vii nâm gict 0. t chcrc khác:
-

ChO tjch HDQT Cong ty CP XNK Xäng Du TIn Nghia (Pe!io).

-

ChO tjch HDQT Cong ty C phân Dâu tu Nhon Trch.

-

ChO tjch HDQT Cong ty CP Diu tu Tin Nghia - A Châu.

-

ChO tjch HDQT Cong ty CP Xang du Tin Nghia.

-

ChO tjch HDQT Cong ty CP Ca Phê Tin Nghia

16. T' 1 sO htu chirng khoán:
S c phn so hcu cá nhân: 8.820.525 C phn (chim 4,41% vn diu 1)
S c ph.n sO hUu d.i din vn NN: Không cO.
17. T l sO, hti'u chOng khoãn cOa nhQ'ng ngu'O'i lien quan:
-

Con ruôt: Quách Tr9ng Nguyen sO' httu: 18.211 c phAn, t' 1 sO' htu 0,009%.

-

Em rut : Quách Tin Thnh 679.883 c phtn, t l sO hQu 0,3399%.

1 8. Hành vi vi phm pháp lu.t (nu có): không
19. Cãc khoàn nç di vOl cong ty (nu có): không
20. Quyên Igi mâu thun vO'i lçi ich cong ty: khOng
Tôi xin cam doan nhrrng lOi khai trén là hoàn toàn dOng sr that, nu sal tôi xin chju trách
nhim tru'óc pháp 1utt.

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VUT NAM
fJc Lp — Tir Do — Htnh Phiic

so YEU LY L!CH
1. Ho vã ten: HUYNH BICH NGOC
2. CMND s: 022164926
3. GiO'itInh:

Ngay

cAp: 11/12/2013

Narn

Noi

cAp: CA.TPHCM

NO

4. Ngày tháng nm sinh: 02/07/1962
5. No'i sinh: TPHCM
6. QuAc tich: Viêt Narri
7. DOn tôc: Hoa
8. QuO quail: Bn Tre.
9. Dja chi thu'ng trO: 89 Cao Van Ng9c, Phu'O'ng PhO Trung, Quan Tan PhO, TPHCM.
10. Diênthoai liOn Ico'coquan: 0938111888
11. TrInhdôvãnhoO: 12/12
12. TrInh d chuyOn rnOn: QTKD.
13. QuO trInh cOng tOc:
NOrn 1980: ChO sO' htu To sOn xuât Con ThOnh COng;
Tr 1981 dn 7/2007: Giárn dc Cong ty TNHH SX-TM Thành Thành Công;
TO' 7/2007 dn 7/2009: ChO tch HDQT kiêrn Tong giOrn dôc Cong ty Co phan SX-TM ThOnh Thành
COng;
TO tháng 7/2009 dOn 2012: Chü tch HDQT Cong ty Co phân SX-TM ThOnh ThOnh Cong;
TO' 12/2010 dn 4/2012: ChO tjch HDQT Cong ty CP Bourbon Tây Ninh;
TO' 4/2012 dAn 8/2012: ChO tch HDQT Cong ty CA PhAn Du'ng Biên HOa(BHS);
7/2011-2012: ChO tjch T.p doàn ThOnh Thành COng;
-

TO' 05/2013 dAn 30/06/2015: ChO tjch COng ty Co phAn Däu tu' Bat dng sOn Sal GOn Thuo'ng Tin
TOn Thong;

-

TO' narn 2012 dAn nay: Phó ChO tich thu'O'ng try'c TOp doàn ThOnh ThOnh COng;
TO 04/2010 dAn nay: Pho chO tich thu'Ong truc HDQT TTCLand;

-

Tir 4/20 18 dOn nay: ThOnh viOn HDQT, Phó ChO tjch HOi dong QuOn tn TOng Cong ty Tin Nghia.
TO' 08/11/2018 dAn nay: TAng GiOrn DAc Côngty CA phAn DAu tuThOnh Thành Cong.

14. Chi'i'c vu cOng tOc hin nay: Phó ChO tjch Hôi dAng QuOn tn.
15. ChO'c vy nn-i giO' 0 tA chOc khOc
-

TAng GiOrn DAc Cong ty CA pliAn DAu tu' Thành Thành COng.

-

Phó chU tjch thuO'ng trVc HDQT COng ty CO phAn Dja Oc Sài GOn Thu'o'ng Tin.

- ChO tich HDQT Cong ty CA phAn Toàn Hal VOn.

16. T' I sO liOu ehOng khoán:
- S c phn sO'hOu cánhân: 227.632 Co phn (chirn 0,11% vn diu l)
- S c phn sO hUu di din vn NN: khong

17. T' I sO hUu chOng khoán cOa nhting nguO'i lien quan:
-

Cong ty Co phn DOu tu Thành Thành Công: SO cO phOn sO hu: 5 3.540.000 cO phn, (chirn 27,265%

vn diu lê),
1 8. Hânh vi vi phrn pháp Iutt (nu có): khong
19. Các khoân nç di vói cong ty (nu cO): khong
20. Quyn 1i rnâu thun vol li Ich cOng ty: khong
TOi xin cam doan nhcing IOi khai trën là hoàn toàn dOng sir that, nu sai tOl xin chlu trách
nhirn truóc pháp 1utt.

CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp — T' Do — Hinh Phüc

SO'YEULYLICH
1. Ho và ten: LE HOt TINH
CMND s: 023418424 Ngày cp: 18/08/2014
3. GiOi tInh:

x Narn

Noi cp: CA.Tp.HCM

Na

4. Ngày tháng näm sinh: 18/02/1965
5. Noi sinh: QungNgai
6. Quc tich: Viêt Nan-i
7. Dan toe: Kinh
8. Quê quán: Dt'c Phi, M Dirc, Quang Ngai
9. Da clii thuOng trO: 45/29/3 Nguyn Van Dâu, Phu'O'ng 6, Q.BInh Thanh, TP.HCM
10. Din thoti lien 1.c Ocoquan: 0251.3822486 (105)
11. TrInh do väii hoá: 12/12
12. Trinh d chuyên rnôn: Tiën

s5 Kinh të.

13. Qua trInh cOng tác:
Tir 1987 dn 1991: Cyc Thng ké DngNai
Tr 1991 dn 2007: K toán truO'ng Tng Cong ty Tin Nghia
Ti 2007 dn 12/5/20 16: Thành viên Hi dèng Thânh viên, Phó Tng Tang Giárn déc Tang
CôngtyTinNghia
Ti 12/5/20 16 dn 10/6/20 19: Phó Chü t!ch Hi dng Quãn trj Kiêm PhO Tng Giárn dc
Tng Cong ty TIn NghTa.
-

Ti' 10/6/20 19 dn nay: Thành viën Hi dng Quãn trj Kiêrn Phó Tng Giárn dc Tng COng
ty Tin Nghia

14. Chüc vy cOng tác hiên nay: Thành viên Hi dng Quán trj Kiêm PhO Tong Giãm dOc TOng
Cong ty Tin Nghia.
15. Chrc vy nni gi0' 0 t chOc khác
-

ChO t!ch HDQT COng ty CP Phát Triën KCN Tin Nghia.

-

Plió ChO tich HDQT COng ty CP Thng Nht.

•

ThOnh viën HDQT Cong ty CP Tin Nghia — Phuong DOng.
Thânh viën HDQT Cong ty CP TIn Nghia -

A Cháu.

1 6. T I sO hOu ch(rng khoán:
-

Sê c phn sO hü'u cá nhân: 598.715 C phn (chirn 0,30% vn diu lê)
S c phin sO hU'u di din vn NN : Khong.

17. T' l sO htiu chüng khoán cüa nhung ngu'Oi lien quan: kliOng
1 8. Hãnh vi vi phrn pháp lut (nu có): khong
19. Các khoán nç di vó'i cong ty (nu có): khOng
20. Quyn Ioi rnãu thun voi lçii Ich cOng ty: khOng
TOi xiii cam doan nhUng IOi khai trén là hoàn toàn dOng sr that, nu sai tôi xin chiu trách
nhim truóc pháp 1ut.

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DIc 1p — Tir do — Hnh phüc
SO' YEU LY LICH
1.

Ho vâ ten: BANG HU'{NI1T ANH TUAN

2.

CMND s: 079091010028 Ngay cAp: 11/07/2018 Noi cAp: Cçic CS QLCT&DLQG v DC

3.

Giói tInh: Narn

4.

Ngày thang nAm sinh: 02/07/1991

5.

Noi sinh: TP Hè ChI Minh

6.

QuAc tich: Viêt Narn

7.

DOn tâc: Hoa

8.

Qué quOn: Bn Tre.

9.

Da clii thuOng trCi: 89 Cao Van Ngçc, Phu'Ong PhO Trung, Qu.n Ph6 Nhu.n.

10.

Diën thoi lien 1c 0 co quan: 0251.3847722

11.

TrInhdôvänhoO: 12/12

12.

TrInh do chuyên môn: CO nhân QuOn tn Du Lich

13.

QuO trInh cOng tOc:
TO' 12/06/2015: Phó ChO tich HDQT COng ty C phAn Du 1ch ThOnh ThOnh Cong— LOrn
DAng.
TO' 21/11/2016: ThOnh viên HDQT Cong ty CA phân Du Ljch DAng Thun.
Tii' 10/02/20 17: ThOnh viCn HDQT Cong ty Co phAn Du Llch Thành ThOnh Cong.

14.

Chrc vu cOng tOc hin nay: ThOnh viên HDQT COng ty CA phAn Du Ljch ThOnh ThOnh
Cong.

15.

Chirc vti nrn giQ' 0 tA chtrc khOc:
Phó ChU tjch HDQT Cong ty CA phAn Du ljch ThOnh Thành Cong — Lam DAng.
ThOnh viên HDQT Cong ty CA phAn Du Ljch DAng Thun.
ThOnh viên HDQT Cong ty CA phAn Du Ljch ThOnh ThOnh COng.

16.

T' l sO hO'u chOng khoán:
sA cA phAn sO hOu CO nhân: KhOng.
SA cA phAn sO hO'u di din vAn NN: khOng.

1 7. T' l sO hO'u chi.'rng khoOn cOa nhfi'ng nguo lien quan: khOng
1 8. HOnh vi vi phim phap 1ut (nu cO): khOng
19.

COc khoOn nç dAi vO'i cOng ty (nu có): khOng

20.

Quyn 1Gi rnOu thun vi Iç'i Ich cOng ty: khOng

Tôi xiii cam doan nhCing lOi khai trên là hoàn toàn dcing sir that, nu sai tôi xin chiu trãch
nhirn truóc pháp Iutt.

Biên HOa, ngày 30 thang 03 nArn 2020
Ngu'ôi khai

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
1Jc 1p — Tir do — Hnh phuic

S€ YEU LY LId
1. Hovàtên:LEVANDANH
2. CMND s& 086060000097 Ngay ctp: 09/08/2018 Noi cap: Cyc Cãnh Sat
3. GiOi tinli:

x

Narn

NQ'

4. Ngày tháng nãrn sinh: 1960
5. No'i sinh: Viiih Long
6. Quc tich: Viêt Nani
7. Dan tôc: Kinh
8. Quê quân: An DOc, Long H& Vinh Long.
9. Dja chi thu'Ong trü: RI 04 VO Thj Sáu, P. Thng Nht, TP Biên HOa, 1. Dcng Nal.
10. Diën thoai lien IcOcoquan: 0251.3822486 (103)
11. TrInhdôvànhoá: 12/12
12. Trmnh do chuyên mOn: Thac s' QTKD
13. Qua trInh cOng tãc:
•

Tr 1981 - 1990: Giáo viën Tru'Ong TH Luong Thijc 3 Vinh Long.

•

Tr 1991 -2000: Phó PhOng Kinh doanh - COng ty Luo'ng thirc Cn Tho.

•

Ttr 2001 - 2003: TruOng PhOng Kinh doanh - COng ty Tin Nghia.

•

Tii' 2003 - 2012: Giárn dc COng ty CP Xäng du Tin Nghia.
Tir 2013 -2014: Giárn dc COng ty TNHH MTV NOng san TIn Nghia.

•

Tir 2014-2015: Kirn soát viên chuyên trách - Tng Cong ty Tin Nghia.
-TIi' TI/2016 - 105/2016: PhO Tang Giárn dc Tang COng ty Tin Nghia.

•

TIr T6/2016 dn nay: Thành viên Hi dng Quan trj - Phó Tng Tng Giárn dc Tng Cong
ty Tin Nghia.

14. Ch(rc vu cOng tác hin nay: Thánh viên Hi dng Quãn tr! Kiêm PhO Tong Giárn dc.
15. Ch(rc vy nrn gill o t ch6c khác
- ChO t!ch HDQT COng ty CP ch bin XNK NSTP Dng Nai.
- ChO tjch HDQT Cong ty CP BDS Thông Nhãt.
- ChO tich HDQT COng ty CP Tin Nghia (Lao).

- Thành viên HDQT Cong ty CP Xang dâu TIn Nghia.
- Thánh viên HDQT Cong ty CP Thng Nht.
16. T' I sO' hti'u chOng khoán:
- S c phn sO' hO'u Ca nhân: 502.262 c phn (chim 0.25% vn diu I)
- Sé. cë phn so' liru di din vn NN: KhOng.
17. T' Ië sO' hü'u chcrng khoán cOa nhQ'ng ngu'O'i lien quan: không
18. Hánh vi vi phu'n phap Iutt (nu cO): khong
19. Các khoãn nç di vó'i cOng ty (nu cO): khong
20. Quyn lçi rnâu thun vo'i Içii Ich cOng ty: khong
TOi xin cam doan nhO'ng IO'i khai trën là hoàn toàn dOng sçr that, nu sai tôi xin chju trách
nhim tru'O'c pháp Iu.t.

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp — Tii Do — Htnh Phñc

S YEU LY LICH
1. Ho và tOn: LE MINH CHUYNG
2. CMND s& 271452936 Ngay cap: 28/04/20 1 1
3. Gió'i tinh:

x Narn

No'i cap: CA.Tp.HCM

Nil'

4. Ngày tháng nárn sinh: 12/03/1969
5. No'i sinh: Vinh Tin, Vinh Lôc, Thanh Hóa.

6. Quéc tich: Viêt Narn
7. DOn tôc: Kinh
8. Qué quOn: Vinh Tin, Vinh Lôc, Thanh Hóa.
9. Dja chi thu'Ong trO: 12 19/47/17, t 14, Khu ph 6, Phu'ng Tan Tin, TP. BiOn HOa, Dng
Nai.
10. Din thoui liOn

0' co quan: 0251.3822486 (128)

11. TrinhdôvAnhoO: 12/12
12. Trinh d chuyOn mOn: Thic s5 QTKD

13.QuO trjnh cOng tOc:

-

TO' 9/1986 — 12/2000: Hoc viên Tru'O'ng si quan k5' thuât vO khI dtn, Giáo viOn, Dti di
tru'O'ng ti TarO'ng Hi s5' quan k thut VO KhI Dtn.
Tir 12/2000 — 9/2003: NhOn viOn phOng KO hoich. Cong ty SXVL giao thông 7, Khu QuOn
l di.rO'ng b 7 - Bmnh Du'o'ng
Tir 9/2003 dn nay cOng tOe ti Tng Cong ty Tin Nghia:
TO' 9/2003 - 9/2004: PhOng k toán thng kO TOng Cong ty Tin NghTa;

•

TO' 9/2004 - 12/2004: Phó Ban QLDA TOng Cong ty Tin Nghia;

•

TO' 1/2005 - 2/2008: Phó PhOng K toOn thng kO Tng Cong ty Tin Nghia;

•

TO' 3/2008 - 8/2009: PhO phOng tài chInh Tng Cong ty TIn Nghia;

•

Tir 8/2009 - 3/20 10: Quyn K toán tru'ô'ng Tng Cong ty Tin Nghia;

•

TO' 3/20 10 T5/2016: Giárn dc Kiêrn toOn ni b Tong Cong ty Tin Nghia.

•

TO' T6/2016 dn nay: Tru'O'ng Ban Kirn soOt Tng Cong ty Tin Nghia

14. Ch0'c vu cOng tOe hiên nay: Tru'O'ng Ban Kiêrn soOt Tong Cong ty Tin Nghia
15. ChO'c vy nrn giO' ó' t ch0'c khOc
•

Ti'rrO'ng ban kiêrn soát Cong ty cO phn Du tu' TIn Nghia A Châu

•

Thânh viên Ban Kirn soát Cong ty C phn Thng Nht.

16. T' I sO huiu chOng khoán:
•

S c phn sO hüu cá nhân: 10.300 C phn (chirn 0.006% vn diu I)

•

sé

c phn so hEu dii din vn NN: KhOng.

17. T' 1 sO hOu cht'rng khoOn cüa nhOng nguOi lien quan: khong
1 8. Hânh vi vi p1iim pháp Iut (nu có): khong
1 9. Các khoãn ni di vol cOng ty (nu có): không
20. Quyn 1i mâu thun vói Ipi Ich cOng ty: không
Tôi xin cam doan nhQ'ng 1Oi khai trOn là hoàn toàn dóng sv that, nu sal tOi xin chiu trách
nhim tru'Oc pháp 1ut.

/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên: TRẦN PHẠM VIỆT HOÀNG
2. CMND số: 271837465
3. Giới tính:

Ngày cấp: 14/09/2018

X Nam

Nơi cấp: CA.Đồng Nai

Nữ

4. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1986
5. Nơi sinh: Đồng Nai
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Vụ Bản, Nam Định
9. Địa chỉ thường trú: 59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0251.3822486 (132)
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Đầu tư
13. Quá trình công tác:


Từ 2009 – 2014: Chuyên viên Phòng Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Từ 2014 – 05/2014: Phó Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Từ 05/2014 – 05/2016: Phó Giám đốc Đầu tư kiêm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công
ty Tín Nghĩa.



Từ 06/2016 đến 05/9/2019: Phó Giám đốc Đầu tư kiêm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.

14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không có.
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:
-

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 9.208 Cổ phần (chiếm 0.0046% vốn điều lệ)

- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không.
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
-

Bố ruột: Trần Việt Hà: Số lượng cổ phần sở hữu: 4.565 cổ phần, (chiếm 0.0023% vốn điều
lệ)

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không

20. Quyên loi rnau thun vO.i Içi Ich cong ty: khong
Tôi xin cam doan nhQng Iài khai trên là hoàn toãn dáng sir th.t, nu sal tôi xin chju trách
nhim truó'c pháp 1utt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1.

Họ và tên: HOÀNG MẠNH TIẾN

2.

CMND số: 020295400

3.

Giới tính:

4.

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1962

5.

Nơi sinh: Sài Gòn

6.

Quốc tịch: Việt Nam

7.

Dân tộc: Kinh

8.

Quê quán: TPHCM

9.

Địa chỉ thường trú: 159 Thích Quảng Đứ, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

10.

Điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0903 717 862

11.

Trình độ văn hoá: 12/12

12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

13.

Quá trình công tác:

-

Từ tháng 5/2014 đến nay: Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

-

Từ tháng 8/2013 – 05/2014: Trưởng phòng KTNB, Ngân hàng TMCP Nam Việt (Nay là
Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCV), TPHCM.

-

Từ 2011-2013: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Saigon – Thương Tín
TPHCM.

-

Từ 1996-2011: Trưởng phòng KTNB Ngân hàng TMCP Saigon Thương Tín TPHCM.

14.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tổng Công ty Tín
Nghĩa.

15.

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:

-

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

-

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – Lâm Đồng.

-

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình.

-

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú – tỉnh Bình Thuận.

16.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

-

Số cổ phần sở hữu cá nhân : Không có.

-

Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không có

X

Ngày cấp: 10/10/2008
Nam

Nơi cấp: CA.TPHCM

Nữ

17.

T' 1 sO' htiu chtrng khoán cUa nhu'ng ngu'O'i lien quan:

-

Bô rut: Trn Vit Ha: S lu'cng c phn sO' hü'u: 4.565 c phAn, (chim 0.0023% vn diu
l)

1 8. Hành vi vi phirn pháp 1ut (nu có): khong
19.

Cãc khoãn nç di

20.

Quyn 19'i mâu thun VO'i 191 fch cOng ty: khOng

vol

cong ty (nu có): khong

Tôi xin cam doan nhng lOi khai trên là hoàn toàn dting sçr that, nu sai tOi xin chju trách
nhini tru'ó'c pháp Iut.

N

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
JJc 1p — Tur do — Hnh phtIc

so'

YEU LY LICH

1.

Ho vã ten: NGUYEN CAO NHON

2.

CMND s: 024799020 Ngày cap: 04/09/2007

3.

Giói tInh:

4.

Ngãy tháng nãm sinh: 20/04/1969

5.

No'i sinh: Gia Lai

6.

Quc tjch: Vit Narn

7.

DOn tôc: Kinh

8.

Quê quOn: BInh Djnh.

9.

Dia chi thuOng tri: 137, du'Ong Nguyn Thj MuOi, phuOng 4, qun 8, Tp HCM.

10.

Din thoui lien Ic 0 Ca quan: 0251.3822486 (147)

11.

TrInhdôvänhoá: 12/12

12.

Trinh d chuyên mOn: Thtc s QTKD

13.

QuO trinh cOng tOe:

•

Tii 1994 - 1998: TruOng phOng Kho vn Cong ty Proconco.

•

Tr 1998 - 2002: GiOrn dc Cong ty CP Ch bin Sue sOn Long BInh.

•

Tr 2002 - 2004: Phó PhOng Kinh doanh COng ty TIn Nghia.

•

Tir 2004 - 2009: Giáni dôc Nba may Chë biên Nong sOn Tin Nghia

•

Tit TO 1/2009 - T5/2009: Tr9 1 Tng GiOrn dc Tng COng ty TIn Nghia.

•

Tir T6/2009 - T5/2013: GiOrn dc Cong ty TNHH KCN Ong Kèo.

•

Tii' T6/2013 - T12/2016: GiOrn dc Kinh doanh Tng Cong ty TIn Nghia.

x

Nam

Noi cp: CA.Tp.HCM

N

TO TO 1/2016 dn nay : PhO Tng Giám dc Tng COng ty Tin Nghia.
14. ChOc vii cOng tOe hin nay: PhO Tng GiOrn dc Tng Cong ty TIn Nghia.
15.

Chrc vy nrn giQ 0 t chrc khOc

•

Thành vien HDQT, Tng GiOrn dc Cong ty CP Ch bin XNK NOng sOn thirc phAm
Dng Nai.

•

ThOnh viên HDQT COng ty CP Ca phê Tin Nghia.

•

ChO tjch HDQT COng ty CP Dugc Dng Nai.

•

Thành viên HDQT COng ty CP TIn Nghia (Lao).

•

Thành viên HDQT Cong ty CP Bao BI Thun Phát.

•

Chü tjch HDQT Cong ty C phn Hip Phá.

•

Chü tjch HDTV Cong ty TNHH TIn Nghia Cornodities.

16. T 1 sO htIu chOng khoán:
•

S c phn sO hUu cá nhân: 233.894 C ph.n (chirn 0.12% vn diu I)

•

S c phn sO h'u d.i din vn NN : Khong.

17.

T' I sO hUu chng khoãn cUa nhQng nguOi lien quan: khong

18.

Hánh vi vi phtrn pháp Iut (nu cO): khong

1 9. Các khoãn ng di vOi cong ty (nu cO): khong
20. Quyn 19'i rnâu thun vOi Içi Ich cOng ty: khong
TOi xin cam doan nhUng IOi khai tren là hoàn toàn dOng sçr that, nu sai tôi xin chju trách
nhirn truóc phäp 1ut.

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
1Jc 1p — Tir do — Hnh phuic

SYEULYL!CH
1. Ho và ten: NGUYEN VAN HÔNG
2. CMND s: 271059592 Ngay cp: 10/07/20 17 Noi cAp: CA.Dng Nai
3. Gió'i tinh:

x

Narn

4. Ngày thang nãrn sinh: 05/06/1964
5. Noi sinh: Dông Nai
6. QuAc tich: Viêt Narn
7. Dan toe: Kinh
8. Qué quán: Là Vôi, Phuóc Tinh, Long DAt, Ba Rja Wing tàu.
9. Da clii thuOng trO: 148/13, duOng Phan Trung, khu ph 7, P.Tân TiAn, Tp. Bién HOa, tinh
Dng Nai.
10. Din thoi lien Ic ócoquan: 0251.3822486 (119)
11. TrinhdOvänhoá: 12/12
12. Trinh dO chuyên rnOn: K' su Din tü.
13. Qua trinh cong tác:
•

Ti 1987 - 1993: Nhân viên Cong ty Donavik.

•

Tü 1993 - 1997: Nhân viên Cong ty Tin Nghia.

•

lu

•

Tir 2001 - 2003: Giárn dôc Nhà may ch biAn nOng san Tin Nghia.

•

Tir 2003 - 2008: Giárn dAc Nhà may gch ngOi TIn Nghia.

•

Tii T8/2008 - T4/20 11: Giárn dc Cong ty TNHH MTV VLXD TIn Nghia.

•

Tii T5/2013 - T8/2014: PhO Giãm dAc Cong ty TNHH MTV KCN Nhon Trch 3, nay là
Ban Quãn l các KCN Tin Nghia.

•

Tir T9/2014 dn T12/2015: Giárn dAc Ban Quãn l các KCN Tin Nghia.

•

Tir TO 1/2016 dn nay: Phó TAng Giárn dAc TAng Cong ty Tin Nghia.

1997 - 2001: Phi trách PhOng Kinh doanh COng ty TIn NghTa.

14. ChOc vi1 cOng tác hin nay: Phó TAng Giám dAc TAng Cong ty TIn Nghia.

15. ChOc vy nrn giü o t chOc khác:
•

Thãnh viën HDQT Cong ty CP DAu tu' KCN Tin Nghia.

•

Thành viên HDQT Cong ty CP Du tu Nhon Trch.

•

ChO tjch HDQT Cong ty C ph.n Tin Nghia — Phuo'ng DOng.

•

ChO tich HDQT Cong ty C phAn Doanh nghiêp Vita và nhó Nht Bàn (JSC).

•

Thàrih viên HDQT Cong ty C phn Cp nuoc Nhon Trich.

16. T ! sO' h0u chOng khoán:
•

S c phn sO hQu cá nhân: 999.6 14 c phn (chirn 0.5 0% vn diu !)

•

S c phn sO' hQ'u di din vn NN: Không.

1 7. T h sO hOu chimg khoán cOa nhung nguOi lien quan:
•

Con i'ut: Nguyn Minh Trung: S c phn sO hilu 28.380 c phn (chim 0.014% vn
diu lé)

1 8. Hàrih vi vi phrn phàp lut (nu có): khOng
1 9. Các khoàn no di voi cOng ty (n&i cO): khong
20. Quyn 1i rnâu thun vol 1i ich cong ty: không
TOi xiii cam doan nhO'ng lO'i khai trën là hoàn toàn dOng sir that, nu sal tOi xin chiu trách
nhirn tru'O'c pháp !ut.

CQNG HOA XA HOI CFIU NGHiA VI1T NAM
IJIc 1p — Tu' do — Hnh phüc

SO YEU LY LId
1.

Ho và ten: TRAN TRUING TUAN

2.

CMND s& 272039970 Ngày cAp: 23/07/2019

3.

Giói tInh: Nam

4.

Ngay thang nãrn sinh: 07/7/1974

5.

No'i sinh: Dng Nai

6.

QuAc tjch: Vit Narn

7.

Dan tôc: Kinh

8.

Quê quán: Biên HOa, Dèng Nai.

9.

Dia chi thuOng trü: 86/5, Khu phA 3, Phu'Ong Büu H6a, TP. Biên HOa, Tinh Dng Nai.

10.

Din thoi lien lc ô co quan: 0251.3847722

II.

Trinh do van hoá: 12/12

12.

TrInh d chuyen rnOn: Cu nhân Lut

13.

Qua trInh cong tác:

No'i cAp: CA.Dong Nai

T12r narn 8/1999 — 5/2000: Cong tdc ti Cty TNHH HOa BInh- Biên HOa — Dông Nai; Cong
tác viën Trung Tam trQ' g16p Pháp l tinh Dông Nai.
T12r T6/2000 — T8/2005: Nhân viên Cong ty TNHH MTV TIn Nghia
1121' T9/2005 — T8/2006: Phó phOng Nhân sir Cong ty TNHH MTV Tin Nghia
Ti2r T9/2006 — TOI/2013: Giárn dAc COng ty CP Cang Container DAng nai
Ti2t' T2/2013 — T01/2014: Giárn dAc COng ty CA phAn Vtn tãi Xang dAn Tin NghTa
T6' T2/2014 — T8/2015: Thãnh viên Hi dAng Quán tn, Giám dAc Cong ty CA phAn Xang
dâu Tin Nghia.
Tir 19/2015 — T4/2018: Thành viên HDQT, Giám dAc Cong ty CA phAn Xang dAn Tin
Nghia, ChCi t!ch HDQT Cong ty CP Vn tãi Xäng dOu Tin Nghia.
Tir T5/2018 - T12/2019: Thânh viên HDQT, Giárn dAc COng ty Co phA.n Xang dAn Tin
Nghia, Ch6 tjch HDQT COng ty CP Vn tâi Xang dâu Tin Nghia, Chü tch HDQT COng ty
CP Khi dAn mO hOa lông Tin Nghia.
-

T6' TO 1/2020 — dAn nay: PhO TAng Giárn dAc TAng cong ty TIn Nghia.

14. Chô'c vy cOng the hin nay: Phó TAng Giáin dAc Tong cong ty TIn Nghia.
15. Cht1'c vy nm gi 6' tA chô'c khác:
Thành vien HDQT, Giám dAc COng ty CA phAn Xang dAn Tin Nghia,
Chü tich HDQT Cong ty CP Vn tái Xang dAu Tin Nghia,
Chü tch HDQT Cong ty CP Khi dAn mO hôa lông Tin Nghia.

16. T' 1 sO htI'u chüng khoán:
-

S c phn sO hO'u Ca nhân: 140.277 C ph.n (chirn 0.07% vn diu l)

-

S c phAn so hUu dai din vn NN: khang.

1 7. T' 1 sO' hQ'u chtrng khoán cOa nh&ng ngu'O'i lien quan: khong
1 8. Hành vi vi phirn phap lutt (nu cO): khong
19. Các khoãn n di vo'i cOng ty (nu có): khong
20. Quyn 1çi mâu thun vo'i lç'i fch cOng ty: khong
TOi xin cam doan nhng 16'i khai trën là hoàn toán dOng sir that, nu sai tôi xin chju trách
nhirn tru'ó'c pháp 1utt.

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phñc

sc

YEU LY LICH

1. Ho vá ten: NGUYEN THI THUY VAN
2. CMND so: 271328716 Ngay cap: 28/05/2009
3. GióitInh:

Narn

Noi c.p: CA.Dng Nai

x NU

4. Ngây thang näm sinh: 07/04/1978
5. Noi sinh: Dông Nai
6. Quc tjcli: Vit Narn
7. Dan tôc: Kinh
8. Quê quán: Ha Ni
9. Dia chi thLrO'ng trCi: 3/8, KP 6A, PhuOng Tarn Hip, Tp. Biên HOa, Dng Nai.
10. Diênthoai lien 1tcOcoquan: 0251.3822486 (116)
11. Trinhdôvãnhoá: 12/12
12. Trinh d chuyen rnôn: Ctr nhân K toán
13. Qua trinh cOng tác:
-

Tr 2001 dn 2004: Nhân viên K toán Trung tam TMDVDL&KS.
Tii 2004 dn 2008 : Phó phOng K toán Trung tam TMDVDL&KS (Cong ty CP XAng dâu
TIn Nghia).
Tir 2009 dn 2012: K toán truOng Cong ty CP Xang dAu TIn Nghia.
TIr 2012 - 2015: K toán truOng Cong ty CP Logistics Tin Nghia — lCD Biên HOa.
Tr T1/2016 dn T5/20 16: Kê man truOng Cong ty CP XNK NS-TP Dng Nai.

-

Tir T6/20 16 dn nay: K toán truOng Tng Cong ty TIn Nghia.

14. Chtrc vu cong tãc hin nay: K toán trrrOng Tng Cong ty Tin Nghia.
15. Chrc vii nrn gi 6 t chtrc khãc:
-

Thânh viên Hi dng quãn trj Cong ty CP Dir9t Dng Nai.

-

Thânh viên Hi dng quãn trl Cong ty CP ch bin XNK NSTP Dng Nai.

16. T' 1 sO htiu chi1rng khoán:
-

S c phn sO hOu cá nhân: 62.275 C phn (chim 0.0336% vn diu 1)

-

S cô phn sO hUu di din vn NN : KhOng.

17. T lé so hllu chOng khoán cOa nhtmg nguOi lien quan:
-

Chng Lê Van Mnh: 12.339 c phn (chim 0,0062% vn diu lê)

-c
4-

1 8. Hánh vi vi phm pháp 1ut (nu có): khong
19. Các khoãn nçi di vO.i Cong ty (nu có): không
20. Quyn lçii mâu thun vOi Içi Ich cong ty: khong
Tôi xin cam doan nh11ng 161 khai trên Ia hoàn toàn dáng sir th.t, nu sai tôi xin chju trách
nhim truóc pháp 1ut.

