






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   …………., ngày     tháng     năm 2023 

GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
 

 

Tên cá nhân/tổ chức là cổ đông:  .........................................................................................   

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số:  ...  .............................................. Ngày cấp:  .....................    

Địa chỉ:  ...............................................................................................................................  

Điện thoại:  ..........................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu:   ............................. CP  (bằng chữ ....................................................... ) 

 Đăng ký tham dự. 

 Ủy quyền tham dự cho:  

Ông/ bà :   ............................................................................................................................   

Giấy tờ pháp lý số :   ..................... ………..  Ngày cấp:  ............. ……  Nơi cấp:  .............  

Số cổ phần được ủy quyền:   ........................   (bằng chữ ............................................. ) 

Trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền tham dự Đại 

hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên dưới đây của Công ty DNC 

(đánh dấu X hoặc ✓ vào 1 trong các ô sau). 

 Ông Trương Cường  –   Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

 Ông Trần Anh Dũng –   Tổng Giám đốc Công ty. 

 Bà Phan Thùy Đoan  –   Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.  

Nội dung ủy quyền : 

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 của Công ty DNC, tổ chức vào ngày 14/04/2023 và thực hiện mọi 

quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy 

quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Vật liệu Đồng Nai. 

 Người nhận ủy quyền    Người đăng ký tham dự/ ủy quyền 

        (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

  (Đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ghi chú : Xin vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, 138, 

Đường Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai trước 09 giờ 00, ngày 11/04/2023.  



    
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(DỰ THẢO) 

 
  Tài liệu: 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2023 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2023 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 
 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Mục đích của việc ban hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 là:  

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. 

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại 

hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội. 

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện 

theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 3. Yêu cầu chung 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự. 

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức 

đại hội có quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

3. Không hút thuốc trong phòng đại hội. 

4. Lúc diễn ra đại hội: Không nói chuyện riêng; Không nghe, gọi điện thoại trong 

phòng Đại hội; Tất cả các máy điện thoại di động không được để chế độ chuông. 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, THAM DỰ ĐẠI HỘI,  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI 
 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

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

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. 

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền 

DỰ THẢO 
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1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông 

sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông). 

2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp 

tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền 

không được ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp Đại hội cổ đông và không 

được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại 

diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi 

đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định 

như sau: 

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ 

họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền. 

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện 

có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và 

đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu). 

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi 

vào Đại hội. 

Điều 6. Thời gian tổ chức Đại hội 

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trong thời gian thông báo tại nội dung chương 

trình Đại hội. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội 

1. Điều kiện tham dự 

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông 

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được 

quyền tham gia Đại hội cổ đông. 

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

a.  Quyền của cổ đông 

- Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 

biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc 

thực hiện bỏ phiếu từ xa. 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước 

ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng và 

loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

- Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan 

đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông. 

- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những 

thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. 

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham 

dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình dự theo đúng điều lệ của Công ty. 

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các 

nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết. 
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- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp 

này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

b.  Nghĩa vụ của cổ đông 

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

giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu…), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ 

đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để 

kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ 

phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông. 

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất các thủ 

tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức. 

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

dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản 

tài liệu. 

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

nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện 

được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất 

cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi cuộc họp. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch 

1. Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị Công ty đề cử và phải được Đại hội thống 

nhất thông qua. Đoàn chủ tịch có 02 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ trì 

cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa). 

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch 

-  Chủ trì Đại hội. 

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

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

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

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

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

tham dự. 

-  Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã 

có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa 

quyết định nếu nhận thấy rằng: 

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội 

1. Ban thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại 

hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 
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2. Nhiệm vụ của Thư ký 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các 

cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

-  Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và 

thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

Điều 10. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/ bầu cử của các cổ đông/ đại diện cổ đông; 

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử; 

- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử và công bố trước Đại hội kết quả biểu 

quyết/ bầu cử; 

- Giao lại phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn. 

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm 

về kết quả biểu quyết, bầu cử. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty đề cử. 

2. Ban tổ chức Đại hội tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu 

quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác. 

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư 

cách các cổ đông tham dự Đại hội. 

CHƯƠNG III 

 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 
 

Điều 12. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội 

1. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; 

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; 

3. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 

4. Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát ;  

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

6. Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2023; Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; 

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

8. Thông qua điều chỉnh dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 ; 

9. Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 

10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 13. Hình thức biểu quyết 

1. Khi tổ chức Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông có quyền biểu quyết 01 

phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. 

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết thông qua 

- Biểu quyết trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội. 

- Gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện/email/zalo/fax, … về Công ty trước 09 

giờ 00 ngày 06/4/2023. Phiếu biểu quyết Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể tải từ 

website của Công ty: www.vatlieudongnai.vn (mục cổ đông/ Đại hội cổ đông/2023). Phiếu 

phải được cổ đông ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận.  

3. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào phương án 

trả lời trên phiếu biểu quyết. Đối với mỗi vấn đề thông qua biểu quyết, cổ đông đánh dấu 

(x) hoặc (✓) vào cột tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).  

4. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông không đánh dấu vào cột tương ứng và không có 

ý kiến khác thì nội dung đó được xem là đồng ý. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông đánh 

dấu cả cột đồng ý và cột không đồng ý thì nội dung đó là không hợp lệ. 

5. Các trường hợp khác về kết quả biểu quyết sẽ do Chủ tọa xem xét quyết định. 

Điều 14. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội 

1. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội được coi là thông qua bằng biểu 

quyết khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp tán thành.  

2. Riêng các vấn đề sau được coi là thông qua bằng biểu quyết nếu ít nhất 65% tổng 

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

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

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

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

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

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ.  Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

CHƯƠNG IV 

 PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 
 

Điều 15. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến 

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông. 

2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận 

phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch. 

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao 

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ 

sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ 

đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội 

không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.  
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4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 

phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, 

kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong 

phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông. 

CHƯƠNG V 

 KẾT THÚC ĐẠI HỘI 
 

Điều 16. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội 

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại 

hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. 

2. Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản. 

4. Biên bản họp Đại hội cổ đông, toàn văn Nghị quyết và tài liệu có liên quan được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. 

CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành 

1. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không 

đủ điều kiện tiến hành quy định tại điều 4 quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng 

cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 

tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng 

Nai thông qua, Ban tổ chức, toàn thể cổ động tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. 

        

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

Trương Cường      
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                             Biên Hòa, ngày      tháng     năm 2023 

 Dự thảo 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022; 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt 

với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên 

mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh 

tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán… đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường 

tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. 

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã 

hội năm 2022, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong 

tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp 

phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Một số ngành đã có mức tăng trưởng 

cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19.  

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác 

khoáng sản. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng nhận thức được những khó khăn và 

thách thức của nền kinh tế hiện nay nói chung và thị trường xây dựng, kinh doanh bất động sản 

nói riệng. Ngoài ra, trong hoạt động khai thác khoáng sản cũng có những khó khăn đặc biệt là 

sự chồng chéo các quy định về luật đất đai, luật khoáng sản. Trong năm 2022, Ban lãnh đạo 

Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đưa ra nhiều giải pháp để hoàn 

thành kế hoạch SXKD, tuy nhiên trước những khó khăn của thị trường tiêu thụ sản phẩm 

VLXD còn phát sinh một số nguyên nhân khách quan nên Công ty không hoàn thành kế hoạch 

về doanh thu và lợi nhuận. 

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2022. 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  Thực hiện % TH/KH

1 Doanh thu và thu nhập đồng 227.000.000.000 140.221.128.850   61,8%

 Trong đó: DT nội bộ đồng 284.523.030         

2 Lợi nhuận trước thuế đồng 12.300.000.000   (24.197.589.596)   -197%

3 Lợi nhuận sau thuế đồng 9.840.000.000     (24.197.589.596)   -246%

4 Nộp ngân sách NN đồng 27.300.000.000   69.546.498.683     254,7%

5 Xây dựng cơ bản đồng 6.000.000.000     -                        0%  

Công ty không hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu đạt 61,8% ; Lợi 

nhuận -24.198 triệu đồng do sản lượng sản xuất và tiêu thụ thấp và phát sinh các khoản chi phí 

phải nộp bổ sung ngoài kế hoạch. 
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Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực:  

TT CHỈ TIÊU ĐVT
KẾ HOẠCH

Năm 2022

THỰC HIỆN

Năm 2022

TH/KH

Năm

I Lĩnh vực khai thác khoáng sản

1 XN Đá Tân Cang 5

Sản lượng (TT) Tấn 1.050.000                 229.745                    22%

Doanh thu Đồng 79.400.000.000        24.791.813.904        31%

Lãi gộp Đồng 19.200.000.000        2.313.791.514          12%

2 XN Đá Thiện Tân 5

Sản lượng đá (TT) Tấn 350.000                    200.919                    57%

Sản lượng đất (TT) M3 70.000                      -                           0%

Doanh thu Đồng 26.300.000.000        14.115.874.080        54%

Lãi gộp Đồng 2.100.000.000          926.418.700 44%

II Lĩnh vực sản xuất vật liệu

1 XN Bê tông

Sản lượng (TT) M3 90.000                      64.475                      72%

Doanh thu Đồng 93.600.000.000        72.860.707.324        78%

Lãi gộp Đồng 1.000.000.000          1.395.225.177          140%

2 NM Gạch Tuynel

Sản lượng (TT) Viên 22.000.000               22.936.229               104%

Doanh thu Đồng 18.300.000.000        22.353.613.070        122%

Lãi gộp Đồng 200.000.000             4.050.069.082          2025%

3 NM VL Mới ĐN

Sản lượng (TT) Viên 4.000.000                 -                           0%

Doanh thu Đồng 3.300.000.000          -                           0%

III Các Lĩnh vực khác Đồng

1 DT vận chuyển, bơm BT Đồng 6.100.000.000          4.653.766.592          76%

2 Thu nhập khác + HĐTC Đồng -                           1.445.353.880          

Cộng doanh thu Đồng 6.100.000.000          6.099.120.472          100%

Lãi gộp Đồng 600.000.000             1.383.712.250          231%

Đồng 227.000.000.000      140.221.128.850      62%

Đồng 23.100.000.000        10.069.216.723        44%

Đồng 10.000.000.000        8.728.998.978          87%

Đồng 800.000.000             1.092.092.598 137%

Đồng -                           24.445.714.743

Đồng 12.300.000.000        24.197.589.596-        -197%

CP QLDN

Trích dự phòng

Lợi nhuận trước thuế

CP phát sinh bổ sung

Tổng Doanh thu

Tổng Lãi gộp

 

 Các khoản chi phí phát sinh bổ sung ngoài kế hoạch ghi nhận trong năm 2022:  

- Thuế TN phí MT đối với khoáng sản đi kèm PS năm 2013-2020:  12.746.263.040 đồng 

(Kê khai theo biên bản của kiểm toán toán nhà nước năm 2022) 

- Tiền thuê đất bổ sung năm 2016-2022:  6.549.890.685 đồng 

(Ký lại phụ lục HĐ thuê đất do hết hạn đơn giá thuê đất) 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bổ sung:  5.149.561.018 đồng 

(UBND tính lại tiền cấp quyền KTKS của mỏ Tân Cang 5 và Thiện Tân 5, do đó ghi nhận 

bổ sung chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho trữ lượng đá đã khai thác đến 

năm 2021) 

Tổng cộng:  24.445.714.743 đồng 
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Đánh giá những khó khăn trong quá trình thực hiện: 

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản: 

− Doanh thu: 38.907.687.984 đồng; chiếm 28% tổng doanh thu toàn Công ty. 

− Lợi nhuận gộp:  3.240.210.214 đồng; chiếm 32% tổng lợi nhuận gộp toàn Công ty. 

➢ XN Đá Tân Cang 5 

− Do chưa đền bù được phần diện tích liền kề nên chưa mở rộng được moong khai thác. 

Moong 2 đã hết trữ lượng khai thác, Moong 1 diện tích khai thác hẹp, đã khai thác đến độ 

sâu cấp phép cote -60m nên trữ lượng đá còn lại ít, chủ yếu là sản xuất tận thu do đó sản 

phẩm không đạt yêu cầu về màu sắc và chất lượng nên sản lượng tiêu thụ thấp, giá bán 

giảm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

− Về công tác đền bù: Trong tháng 10/2022 Công ty đã thực hiện đền bù mở rộng moong 

2 với diện tích 2.543m2. Hiện nay Công ty đang triển khai công tác bóc phủ và dự kiến 

khai thác vào Quý I năm 2023. 

− Về hồ sơ pháp lý: Công ty đang lập hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để 

hoàn thiện các thủ tục về đất đai tại mỏ và thủ tục xin cấp phép khai thác cote – 80. 

➢ XN Đá Thiện Tân 5 

− Giấy phép khai thác giai đoạn 2 số 343/GP-UDND đã được cấp phép khai thác ngày 

31/12/2021 tuy nhiên trong năm chưa được triển khai khai thác do chưa hoàn tất các thủ 

tục về điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, hoàn tất công tác chuyển nhượng đất sang 

tên Công ty và các thủ tục đất đai theo quy định. Do đó trong năm 2022 sản lượng sản xuất 

và tiêu thụ là trữ lượng khai thác còn lại của giai đoạn 1 trên diện tích 4,95 ha. Sản lượng 

sản xuất thấp, giá bán không tăng nên không hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi 

nhuận. 

− Trong tháng 11/2022 Công ty đang triển khai công tác bóc phủ theo giấy phép khai thác 

giai đoạn 2 trên một phần diện tích đã hoàn thành công tác đền bù và dự kiến khai thác vào 

Quý I năm 2023. 

− Hồ sơ pháp lý: Đã lập bản vẽ thiết kế thi công giai đoạn 2 của dự án và được sở Xây 

dựng thẩm định tại thông báo số 3583/SXD-QLCLXD ban hành ngày 27/10/2022; Hồ sơ 

xin cấp giấy phép môi trường đang được thực hiện theo Luật bảo vệ Môi trường năm 

2020; Thực hiện ký các hợp đồng chuyển nhượng đối với diện tích Công ty đã đền bù để hoàn 

thiện các thủ tục thuê đất. 

❖ Lĩnh vực sản xuất vật liệu 

− Doanh thu: 95.214.320.937 đồng; chiếm 68% tổng doanh thu toàn Công ty. 

− Lợi nhuận gộp:  5.445.294.259 đồng; chiếm 54% tổng lợi nhuận gộp toàn Công ty. 

➢ Xí Nghiệp Bê Tông 

Công tác tiêu thụ sản phẩm khó khăn do thị trường khu vực bị thu hẹp, các khu công 

nghiệp lân cận cơ bản đã lấp đầy, cùng với đó là việc cạnh tranh với các đơn vị trong 

ngành nghề ngày một gay gắt về giá cả và cung cách phục vụ, sản lượng tiêu thụ trong 

năm thấp. Lợi nhuận thấp, nợ phải thu khó đòi tăng. 

➢ Nhà Máy Gạch Tuynel Long Thành 
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− Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, công suất thấp, không đồng bộ nên thường xuyên hư hỏng 

phải ngừng sản xuất, chi phí sữa chữa tăng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 

− Trong 9 tháng đầu năm 2022 các công trình xây dựng tăng do đó tiêu thụ được số lượng 

lớn cho các công trình tại khu vực Hồ Tràm và dự án Aqua city Đồng Nai nên tiêu thụ hết 

sản lượng gạch tồn kho và gạch sản xuất trong kỳ, giá bán tăng cao lợi nhuận tăng. Tuy 

nhiên trong quý 4/2022 các công trình của tập đoàn Novaland bị tạm ngưng ảnh hưởng rất 

lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm gạch. 

− Trong năm, ký lại phụ lục hợp đồng thuê đất do hết hạn đơn giá thuê đất làm cho chi 

phí thuê đất tăng cao ảnh hưởng đến giá thành gạch tuynel. 

2. Vốn đầu tư bên ngoài 

− Tổng giá trị vốn đầu tư cuối năm 2022 là:     2.050.600.000 đồng. Trong đó: 

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV):             1.000.000.000 đồng 

Công ty CP Sonadezi Long Bình (SZB):        1.050.600.000 đồng 

− Thu lãi, cổ tức trong năm :                             355.443.687 đồng. 

3. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Chưa triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2022. 

➢ Dự án Nhà máy Vật liệu Mới 

− Nhà máy đã đưa vào vận hành chạy thử nhưng năng suất chỉ đạt 40% so với thiết kế. Do 

đó không thể đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, bộ phận bán hàng cũng 

thực hiện tiêu thụ số lượng gạch đã sản xuất trong quá trình chạy thử. Tuy nhiên Sản phẩm 

Gạch không nung hiện nay sức tiêu thụ chậm, do khách hàng chủ yếu là các công trình có 

vốn đầu tư của NSNN, đa phần các công trình đều lựa chọn gạch nung. 

− Ngoài ra, qua khảo sát thực tế khách hàng thì đa phần khách hàng có nhu cầu mua Gạch 

không nung chủ yếu để xây tường rào hay các công trình phụ, trong xây dựng nhà và các 

công trình chính kiên cố, vẫn sử dụng gạch đất nung là chính, một phần do thói quen, tập 

quán của người Việt Nam, một phần bởi gạch nung chất lượng luôn đồng đều, tiện lợi 

trong lúc xây công trình, hơn hẳn gạch không nung. Do đó Công ty đang tạm ngưng hoạt 

động chạy thử để rà soát lại dự án. 

➢ Dự án khai thác Mỏ Tân cang 5 và Thiện Tân 5:  

Do sự chồng chéo về quy định của luật đất đai và luật khoáng sản nên trong năm 2022 

Công ty chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến mỏ Tân Cang 5 và Thiện Tân 5; 

Chưa hoàn thành hồ sơ xin cấp phép khai thác cote – 80m tại mỏ Tân Cang 5. 

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023. 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. 
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TT Đơn vị/Lĩnh vực ĐVT Sản lượng 
Doanh thu

(đồng)

Lãi gộp 

(đồng)

Tổng cộng 

(đồng)

1 XN Đá Tân Cang 5 tấn 430.000          38.220.000.000         6.500.000.000        

  Đá thành phẩm tấn 180.000         

  Đá xô bồ sau nổ mìn tấn 250.000         

2 27.920.000.000         5.000.000.000        

  Đá xô bồ sau nổ mìn tấn           420.000          21.420.000.000 

  Đất sét m3           100.000            6.500.000.000 

3 CN XN Bê tông ĐN m3 70.000            78.400.000.000         1.650.000.000        

4 NM Gạch Tuynel LT viên 22.800.000     22.800.000.000         800.000.000           

5 Lĩnh vực khác 3.920.000.000           504.000.000           

171.260.000.000       14.454.000.000      

11.000.000.000      

600.000.000           

2.854.000.000        

2.283.000.000        

XN Đá Thiện Tân 5       

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế

Trích dự phòng nợ khó đòi

Chi phí quản lý

Cộng

 

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các dự án năm 2023 

STT Danh mục tài sản đầu tư
Đơn vị 

tính

KẾ HOẠCH 

năm 2023
Ghi chú 

A Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Đồng                     2.500.000.000 

1 Xí nghiệp đá Tân Cang 5 Đồng                     1.500.000.000 

2 Xí nghiệp đá Thiện Tân 5 Đồng                     1.000.000.000 

B Xây dựng cơ bản Đồng                     4.930.000.000 

1 Xí nghiệp Tân Cang 5 Đồng 2.215.000.000

Hệ thống xịt rửa xe tự động khi ra khỏi mỏ  Đồng                          715.000.000 

Chi phí thủ tục lập giấy phép cote -80 + điều 

chỉnh giấy phép khai thác 
 Đồng                       1.500.000.000 

2 Xí nghiệp Thiện Tân 5 Đồng 1.715.000.000

Hệ thống xịt rửa xe tự động khi ra khỏi mỏ Đồng 715.000.000

Chi phí hoàn thiện các thủ tục pháp lý mỏ

 (giai đoạn 2)
Đồng 1.000.000.000

3 Công ty Đồng 1.000.000.000

Dự án đầu tư khác Đồng 1.000.000.000

7.430.000.000Tổng Cộng 
 

3. Một số biện pháp thực hiện. 

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản 

➢ XN Đá Tân Cang 5 

− Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của mỏ và triển khai mở rộng khai thác đối với khu vực 

moong 2. 

− Liên hệ với các cơ quan chức năng hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) để sớm 

được cấp phép khai thác cote -80. 
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− Tiếp tục triển khai phương án tự thỏa thuận đền bù với các hộ dân để mở rộng diện tích 

khai thác. 

➢ XN Đá Thiện Tân 5 

− Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến hồ sơ đất đai theo quy định. Chú trọng 

hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng sang tên tại mỏ; Mở rộng moong khai thác. 

− Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án. 

❖ Lĩnh vực sản xuất vật liệu 

− Rà soát lại các chi phí cố định, đàm phán với đơn vị cung cấp vật tư/tìm nguồn cung cấp 

nguyên vật liệu mới để có giá cung cấp hợp lý nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh 

về giá. 

− Duy trì đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, gia tăng chất lượng dịch vụ. 

− Lập các phương án kinh doanh sử dụng hiệu quả công suất máy móc thiết bị của xí 

nghiệp bê tông. 

− Xem xét, lựa chọn các giải pháp để dự án Nhà máy Vật liệu Mới hoạt động có hiệu quả. 

❖ Lĩnh vực khác 

− Triển khai các biện pháp huy động vốn đảm bào dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh và dự án đầu tư. 

− Lập các phương án kinh doanh sử dụng hiệu quả mặt bằng tại văn phòng Công ty, Nhà 

máy gạch tuynel Long Thành. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2023. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  CHỦ TỊCH  

 

 

 

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Biên Hòa, ngày     tháng 03 năm 2022 

 Dự thảo BÁO CÁO 

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022  

Và kế hoạch hoạt động năm 2023 

Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả họat 

động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau: 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 

1. Trương Cường    Chức vụ: Chủ tịch 

2. Trần Anh Dũng   Chức vụ: Thành viên 

3. Nguyễn Tiến Toản    Chức vụ: Thành viên 

4. Trần Anh Điền    Chức vụ: Thành viên 

5. Vũ Trọng Dũng   Chức vụ: Thành viên 

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên giữ chức vụ trong Ban 

điều hành và 02 thành viên là thành viên không điều hành.  

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị 

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp đúng theo quy định với 

sự tham gia đầy đủ của 5/5 thành viên HĐQT, đồng thời có 13 phiếu xin ý kiến bằng văn 

bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định 

để lãnh đạo, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung sau:  

 Ban hành quy chế. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

 Về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Chỉ đạo ban điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây 

dựng Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022; 

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh các Quý và kế hoạch cho các Quý tiếp theo 

trong năm 2022; 

- Duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;  

- Phê duyệt định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư năm 2022; điều chỉnh 

định mức nhiên liệu xe bồn trộn bê tông; 

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2022; 

- Thống nhất thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Công ty 

CP Sonadezi Long Bình; 
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- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; 

- Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan. 

 Về hoạt động dự án. 

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 5; 

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án mỏ đá Xây dựng Thiện Tân 5; 

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Lập hồ sơ thuyết minh chung 

báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5; 

 - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình mỏ lộ thiên dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5; 

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Lập hồ sơ xin cấp giấy phép 

môi trường thuộc dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5; 

- Giao ban điều hành thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng, sang tên 

GCNQSDĐ thuộc dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5. 

 Công tác tổ chức, nhân sự: 

- Bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán Công ty, Phó Giám 

đốc Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai. 

- Miễn nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Chi 

nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị. 

 Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và quan hệ cổ đông. 

- Triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

- Thực hiện lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh phân 

phối lợi nhuận năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.   

- Thực hiện công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp 

luật quy định. 

3. Lương, Thù lao của HĐQT năm 2022. 

Tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông đã thông qua.  

 Lương của thành viên chuyên trách. 

- Mức lương bình quân của Chủ tịch HĐQT là 25.416.667 đồng/tháng. Tổng tiền 

lương thực chi năm 2022 là: 305.000.000đồng. 

- Mức lương bình quân của Trưởng BKS chuyên trách từ Tháng 1 đến tháng 4/2022 

là 15.825.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương thực chi năm 2022 là: 63.300.000 đồng. 

 Thù lao của thành viên kiêm nhiệm.   

- Thành viên HĐQT:  4.792.000 đồng/người/tháng. 

- Trưởng BKS kiêm nhiệm từ T05/2022:   4.688.000 đồng/ người/ tháng. 
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- Thành viên BKS:   3.833.000 đồng/người/tháng. 

- Thư ký HĐQT:      4.000.000  đồng/tháng. 

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. 

Stt Tên tổ chức Hợp đồng/ giao dịch Mối liên hệ với Công ty  

1 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Đồng Nai  

Hợp đồng mua bán Bê 

tông tươi và Gạch tuynel 

Tổ chức có liên quan của Ông 

Trần Anh Dũng – Thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc Công ty  

2 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Dân dụng Công nghiệp số 1 

Đồng Nai 

Giao dịch mua bán bê 

tông trộn sẵn; 

3 
Công ty Cổ phần Môi trường 

Sonadezi 

Hợp đồng Thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt 

4 
Công ty Cổ phần Cấp nước 

Đồng Nai 

Giao dịch sử dụng nước 

sinh hoạt 

Liên quan đến cổ đông lớn - 

Tổng công ty Cổ phần Phát 

triển Khu công nghiệp 

5 
Công ty Cổ phần Sonadezi 

An Bình 

Giao dịch mua bán và 

vận chuyển bê tông trộn 

sẵn 

Liên quan đến cổ đông lớn - 

Tổng công ty Cổ phần Phát 

triển Khu công nghiệp 

5. Về hoạt động của các thành viên HĐQT 

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo điều lệ của 

Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật. 

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, 

chi tiết các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định 

các vấn đề thuộc thẩm quyền.  

6. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc. 

- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ và 

HĐQT Công ty, thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT Công ty để có những điều 

chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. 

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định 

của Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời. Tổng Giám đốc đã 

cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ 

tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc. 

7. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Thực hiện 
% 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu  Đồng 227.000.000.000 140.221.128.850 61,8 

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 12.300.000.000 (24.197.589.596) (197) 

3 Lợi nhuận sau thuế  Đồng 9.840.000.000 (24.197.589.596) (246) 

4 Xây dựng cơ bản  Đồng 6.000.000.000 0 0 
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 II.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023. 

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

- Tổng doanh thu:    171.260.000.000  đồng  

- Lợi nhuận sau thuế:        2.283.000.000 đồng 

- Đầu tư Xây dựng cơ bản:        7.430.000.000 đồng  

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị. 

2.1. Thực hiện chức năng theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. 

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. 

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết 

định của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát, các tổ chức đoàn thể trong việc điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

2.2. Ban hành văn bản và Quản lý điều hành. 

- Cập nhật các quy định, quy chế của Nhà nước và các cơ quan chức năng để sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và các Quy chế của Công 

ty phù hợp với quy định hiện hành. 

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự. 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy 

hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.  

- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 

đội ngũ quản lý, điều hành. 

2.4. Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu. 

- Chỉ đạo công tác quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các hình thức hoạt động xã 

hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet để xây 

dựng và phát triển thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty. 

2.5. Lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

- Đối với mỏ đá Tân Cang 5 chỉ đạo thực hiện nhanh các hồ sơ pháp lý và tiếp tục 

triển khai phương án tự thỏa thuận đền bù với các hộ dân để triển khai mở rộng khai thác. 

- Đối với mỏ đá Thiện Tân 5 chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép 

môi trường và các thủ tục chuyển nhượng sang tên đất tại dự án.  

2.6. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tiết giảm chi phí hạ giá thành. 

- Chủ trương đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển cho các đơn vị, 

nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh cho các đơn vị. 
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2.7. Quản lý và sử dụng vốn. 

- Tập trung vốn cho lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng khả năng quay vòng vốn. 

Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị trực thuộc. 

2.8. Công tác khác. 

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt 

bằng của Công ty. 

- Phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành 

hữu quan và cổ đông Công ty để tạo nguồn lực cho hoạt động và sự phát triển bền vững 

của Công ty. 

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội 

đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc 

Công ty sẽ xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp để duy trì sản xuất kinh doanh của 

Công ty ổn định và phát triển. 

 

 TM Hội đồng Quản trị 

 Chủ tịch 

 

 

  

 

 Trương Cường  
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /BC-DNC-KS Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2023. 

  

BÁO CÁO  

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

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai 

 Năm 2022 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty. 
          

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; 

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 

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

và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng 

Nai (Công ty) với nội dung sau đây: 

A. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG NĂM 2023 

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán: 

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo 

tài chính năm 2022 đã phản ánh đầy đủ các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 

Công ty. 

II. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo hoạt động của Hội 

đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 đã phản ánh đầy đủ và hợp lý kết quả hoạt 

động SXKD, tiến độ các dự án và các hoạt động khác của Công ty trong năm 2022. 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 đã phản ánh đúng và đầy đủ hoạt động của 

HĐQT trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát hoạt động đối với 

Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền của 

HĐQT. 

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

CỦA CÔNG TY 

I. Giới hạn và phương pháp kiểm tra:  

- Ban kiểm soát xác định giới hạn như sau: Không tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, 

tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá, sản phẩm dở dang tại thời điểm 31/12/2022; không 

thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào đơn vị đã kê khai khấu trừ 

DỰ THẢO 
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và đã hạch toán trong năm 2022; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ 

phải thu, nợ phải trả. 

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu căn cứ số liệu trên Báo 

cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ do đơn vị cung cấp tại thời điểm kiểm tra. 

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản suất kinh doanh 

thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Đvt: 1.000.000đ 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2022 

Thực hiện 

2022 

Thực hiện 

2021 

(đã điều chỉnh 

sau KTNN) 

TH/KH 

2022 

TH2022/ 

TH2021 

1 Tổng Doanh thu 227.000 140.221 164.308 61,81% 85,34% 

 Trong đó: DT nội bộ 10.000 285 2.866 2,85% 9,94% 

1.1 
- DT bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
216.400 138.491 160.576 64,00% 86,25% 

1.2 - DT hoạt động tài chính 
600 

924 535 
82,43% 166,86% 

1.3 - Thu nhập khác 521 331 

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN 12.300 (24.198) 5.089 - - 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 9.840 (24.198) 4.405 - - 

4 
Các khoản phải nộp Ngân 

sách 
27.300 69.546 29.801 254,75% 233,37% 

5 Đầu tư XDCB 2.500 0 0 - - 

6 Chi phí bồi thường, GPMB 3.500 0 0 - - 

Họat động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty: 

- Về doanh thu đạt 61,81% so với kế hoạch năm và bằng 85,34% cùng kỳ năm trước; 

- Công ty bị lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do hạch toán trong năm 2022 các khoản sau: 

(i) Tiền thuê đất bổ sung của các năm trước: 3.120 trđ, và tiền thuê đất điều chỉnh tăng 

năm 2022: 3.322 trđ 

(ii) Thuế tài nguyên và phí môi trường đất đá phong hóa của Mỏ đá Tân Cang 5 bổ sung 

các năm trước: 12.746 trđ 

(iii) Phân bổ bổ sung tiền cấp quyền khai thác của Mỏ đá Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 của 

các năm trước: 5.300 trđ 

Tình hình thực hiện các đơn vị: 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

Sản phẩm 
ĐV 

SL 

Kế hoạch 2022 Thực hiện 2022 Thực hiện/ kế hoạch 

SL DT 
Lãi 

gộp 
SL DT 

Lãi 

gộp 
SL DT Lãi gộp 

Mỏ Đá Tân 

Cang 5 
 Tấn  1.050.000    79.400  19.200  230.184,57   24.792  908 21,92% 31,22% 4,73% 

Mỏ đá Thiện 

Tân 5 
  26.300 2.100 200.918,87  14.116  (1.290)  53,67% - 



 3 

Sản phẩm 
ĐV 

SL 

Kế hoạch 2022 Thực hiện 2022 Thực hiện/ kế hoạch 

SL DT 
Lãi 

gộp 
SL DT 

Lãi 

gộp 
SL DT Lãi gộp 

Đá  Tấn       350.000  22.800  200.918,87  14.116  (1.290)  57,41% 61,91% - 

Đất m3 70.000 3.500  0 0 0 - - - 

Bê tông  m3         90.000  93.600  1.000  64.535,10 72.861  2.600  71,71% 77,84% 260% 

Gạch Tuynel  viên  22.000.000    18.300       200  22.936.229    22.354    3.743  104,26% 122,15% 1.871,5% 

Gạch không 

nung 
 viên    4.000.000      3.300           -                 -            

Khác   6.100 600  4.653 709  76,28% 118,17% 

Cộng     227.000 23.100   138.776 6.670   61,13% 28,87% 

 

Sản phẩm 
ĐV 

SL 

Thực hiện 2021 Thực hiện 2022 TH2022/ TH2021 

SL DT 
Lãi 

gộp 
SL DT 

Lãi 

gộp 
SL DT Lãi gộp 

Mỏ đá Tân 

Cang 5 
 Tấn  879.877,32 65.472 18.403 230.184,57   24.792  908 26,16% 37,87% 4,93% 

Mỏ đá Thiện 

Tân 5 
  16.352 (361) 200.918,87  14.116  (1.290)  86,33% - 

Đá  Tấn  261.611,22 16.222 (370) 200.918,87  14.116  (1.290)  76,80% 87,02% - 

Đất m3 2.597,50 130 9 - - - - - - 

Bê tông  m3  60.760,9 63.723 401 64.535,10 72.861  2.600  106,21% 114,34% 648,38% 

Gạch Tuynel  viên  17.563.098 14.134 1.738 22.936.229    22.354    3.743  130,59% 158,16% 215,36% 

Khác   3.761 532,2   4.653 709  123,72% 133,22% 

Cộng    163.442 20.713  138.776  6.670   84,91% 32,20% 

− Xí nghiệp đá Tân Cang 5: Sản lượng bán đá tại mỏ đá sụt giảm đáng kể: chỉ đạt 21,92% 

kế hoạch năm 2022 và đạt 26,16% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Moong 1: diện tích khai thác hẹp, hầu hết các vị trí khai thác đã đến giới hạn cấp phép 

nên không còn diện tích khai thác, hiện nay hoạt động khai thác chỉ là tận thu nên sản lượng 

thấp.   

+ Moong 2: Đã dừng khai thác vào tháng 2/2022 do khai thác tới cote -60m đã hết trữ 

lượng khai thác; hồ sơ xin cấp phép khai thác cote – 80m đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng 

quy hoạch, công tác đền bù mở rộng khai thác moong 2 đến nay đã thực hiện đền bù thêm được 

khoảng 2.543m2 và dự kiến đi vào khai thác từ năm 2023. 

− Xí nghiệp đá Thiện Tân 5: Sản lượng bán đá tại mỏ đá sụt giảm: chỉ đạt 57,41% kế 

hoạch năm 2022, và chỉ đạt 76,8% so với cùng kỳ năm trước, do chất lượng đá kém, phải giảm 

giá bán và trữ lượng khai thác không đạt. 

+ Công ty đang triển khai công tác bóc phủ Giai đoạn 2 theo giấy phép khai thác 343/GP-

UBND và dự kiến khai thác vào năm 2023. Công ty đang hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương 

đầu tư cho mỏ. 

+ Công tác chuyển nhượng đất: Đã thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng được 3/12 hộ 

dân. 

− Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai: Khối lượng bán bê tông chỉ đạt 71,99% kế 

hoạch năm 2022, nhưng cao hơn 6,21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Công nợ quá hạn 

của Chi nhánh tăng cao, trong tổng nợ quá hạn của khách hàng là 6,3 tỷ thì số nợ khó đòi tại Chi 

nhánh Xí nghiệp bê tông chiếm tới 81% (5,1tỷ/6.3tỷ). 
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− Nhà máy gạch Tuynel Long Thành: máy móc thiết bị từ năm 2002, đến nay đã hết 

khấu hao. Tuy nhiên, do các máy móc thiết bị đã quá cũ và lỗi thời nên phát sinh chi phí sửa 

chữa cao và sản lượng sản xuất thấp chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ngoài ra, việc điều 

chỉnh tăng tiên thuê đất của nhà nước làm tăng giá vốn của nhà máy lên  

Mặc dù vậy, trong năm 2022, Xí nghiệp đã đạt sản lượng và doanh thu bán hàng 

104,26% và 122,15% kế hoạch năm 2022 và cao hơn 115,16% so với cùng kỳ năm ngoái. 

− Nhà máy vật liệu mới. 

Hệ thống máy đã hoạt động chạy thử sản phẩm, chuẩn bị cho việc nghiệm thu bàn giao. 

Tuy nhiên, do máy móc, thiết bị và công suất hoạt động chưa đạt theo hồ sơ thầu nên Công ty 

đang làm việc lại với nhà cung cấp thiết bị để hiệu chỉnh máy móc. Phần sản phẩm chạy thử 

được bán để bù vào giảm chi phí xây dựng cơ bản của dự án. 

Với tình hình thực tế về nhu cầu sản phẩm gạch không nung hiện nay, ngày 30/6/2022, 

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tạm ngưng dự án để đánh giá lại hiệu quả dự án. 

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

2.1. Các khoản đầu tư dài hạn:  

Tại ngày 31/12/2022, Công ty đang đầu tư vào các doanh nghiệp như sau: 

TT Tên đơn vị 
Giá trị vốn góp 

(đồng) 
SL cổ phần 

Cổ tức nhận trong 

năm 2022 (đồng) 

01 Cty CP Dịch vụ Sonadezi 1.000.000.000 100.000 199.978.000 

02 Cty CP Sonadezi Long Bình 1.050.600.000 42.024 155.465.687 

Tổng cộng 2.050.600.000  355.443.687 

2.2. Các dự án của công ty (chi tiết đính kèm) 

2.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  

Tại ngày 31/12/2022, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là: 22.468.427.652 đồng.        

Trong đó: 

− Chi phí đầu tư mỏ đá Tân Cang 5:  11.794.149.821 đồng. 

− Chi phí đầu tư mỏ đá Thiện Tân 5:      114.074,074 đồng. 

− Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai:  10.560.203.757 đồng. 

2.4. Tình hình tăng/ giảm tài sản cố định:  

Trong năm 2022, Công ty tiến hành thanh lý 5 xe ôtô đã hết khấu hao: 

− Nguyên giá tài sản thanh lý:   2.157.053.999 đồng 

− Đã khấu hao:    2.157.053.999 đồng 

− Lãi sau thanh lý:       502.508.855 đồng 

3. Tình hình công nợ bán hàng: 

3.1. Tổng số nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2022 là 26.815.904.046 đồng, chi tiết: 

 Tại ngày 01/01/2022 Tại ngày 31/12/2022 

− XN đá Tân Cang 5: 5.434.570.067 911.346.937  

− XN đá Thiện Tân 5: 961.729.826 167.403.843 

− XN Bê tông: 22.779.799.560 19.319.337.419 

− NM gạch Tynel: 3.767.075.899 5.482.881.991 

− Khác: 602.805.856 934.933.856 
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Trong đó, công nợ khó đòi: 

 Tại ngày 01/01/2022 Tại ngày 31/12/2022 

− Tổng nợ khó đòi  5.419.310.639 6.657.617.802 

− Dự phòng phải thu khó đòi 4.522.394.639 5.614.487.237 

Tổng nợ khó đòi tại ngày 31/12/2022 tăng 22,85% so với đầu năm. 

3.2. Một số vấn đề tồn đọng của các năm trước chưa được giải quyết: 

− Dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1 – huyện Long Thành, Đồng Nai: 

Dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1 (CCN Long Phước 1) được UBND tỉnh Đồng 

Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm theo Quyết định số 714/QĐ.CT.UBT ngày 

10/3/2004; phê duyệt tỷ lệ chi tiết 1/1000 theo Quyết định số 5167/QĐ.CT.UBT cho UBND 

huyện Long Thành và văn bản giới thiệu địa điểm số 8713/UBND-CNN ngày 14/02/2006. 

Năm 2006, Dự án có 11 nhà đầu tư ký thỏa thuận góp vốn đầu tư hạ tầng với Công ty, 

trong đó chỉ có 3 nhà đầu tư đã ứng vốn với số tiền là 700 triệu đồng và nhà đầu tư không thực 

hiện tiến độ thanh toán như đã thỏa thuận. 

Ngày 08/12/2011, Công ty đã có văn bản số 224/CV.DA.DNC xin giao lại dự án đầu tư 

CCN Long Phước 1 cho Tổng Công ty Sonadezi. 

Ngày 29/12/2011, Tổng Công ty có văn bản số 1231/PTKCN-QTTH đồng ý về chủ 

trương cho Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và Vật liệu 

Đồng Nai không tiếp tục thực hiện dự án CCN Long Phước 1, đồng thời xử lý các vướng mắc 

còn tồn đọng với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận góp vốn với Công ty và bàn giao lại hồ sơ Dự 

án cho Công ty CP Sonadezi Long Thành tiếp tục thực hiện. Và Công ty đã bàn giao toàn bộ hồ 

sơ dự án cho Công ty CP Sonadezi Long Thành. 

Tại ngày 31/12/2022, trên sổ sách kế toán vẫn đang còn ghi nhận và chưa xử lý khoản 

góp vốn của các nhà đầu tư là 700.000.000 đồng và chi phí chuẩn bị dự án CCN Long Phước 1 

là 720.212.631 đồng. 

− Dự án DNC Building: 

Dự án đã được thực hiện từ năm 2008 nhưng tạm ngưng đến nay do tình hình thị trường 

bất động sản chưa khởi sắc. Tại ngày 31/12/2022, chi phí kinh doanh dở dang của dự án được 

ghi nhận là 945.711.936 đồng. 

4. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 

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

  Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2022 Tại ngày 01/01/2022 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 36.127 54.103 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 155.571 133.438 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 191.698 187.541 

A. NỢ PHẢI TRẢ 98.536 68.766 

 Nợ ngắn hạn 74.950 53.994 

 Nợ dài hạn 23.586 14.772 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 93.162 118.775 

 Vốn góp của chủ sở hữu 88.340 88.340 

 Quỹ đầu tư phát triển 18.205 17.764 



 6 

  Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2022 Tại ngày 01/01/2022 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (13.383) 12.681 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 191.698 187.541 

4.2. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng 

cổ đông, Công ty đã đã tiến hành phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021  9.020.142.269 

- Trích quỹ  1.866.771.339 

 Quỹ đầu tư phát triển 5% 451.007.113 

 Quỹ khen thưởng 5% 451.007.113 

 Quỹ phúc lợi 3% 270.604.268 

 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty  113.750.000 

 Quỹ công tác xã hội, cộng đồng 2% 1680.402.845 

 Quỹ thưởng các bên hữu quan  400.000.000 

- Còn lại  7.153.370.930 

Công ty chưa thực hiện chia cổ tức 11% từ lợi nhuận còn lại cho cổ đông. 

Ngày 29/11/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc điều chỉnh phân phối 

lợi nhuận năm 2021 tại Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-DNC (Theo Thông báo kết quả kiểm toán 

BCTC và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Kiểm 

toán Nhà nước khu vực XIII) như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021  4.405.281.628 

- Trích quỹ  1.866.771.339 

 Quỹ đầu tư phát triển 5% 451.007.113 

 Quỹ khen thưởng 5% 451.007.113 

 Quỹ phúc lợi 3% 270.604.268 

 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty  113.750.000 

 Quỹ công tác xã hội, cộng đồng 2% 180.402.845 

 Quỹ thưởng các bên hữu quan  400.000.000 

- Còn lại  2.538.510.289 

-  Lợi nhuận năm trước chuyển sang  8.275.584.154 

- Chia cổ tức 0% 0 

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  10.814.094.443 

Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ sách ké toán và công bố thông tin theo quy định đối 

với việc thay đổi này. 

5. Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước 

5.1. Tiền cấp quyền khai thai khoáng sản, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 
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Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty phải nộp bổ sung tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản từ năm 2014 đến năm 2021 là: 32.879.823.711 đồng, trong đó: 

− Mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 (Thông báo số 23/TB-CTDON.QLHKDCN&TK ngày 

06/04/2022): 2.879.959.975 đồng.  

− Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 (Thông báo số 35/TB-CTDON.QLHKDCN&TK ngày 

06/04/2022): 29.999.863.736 đồng. 

Thời hạn nộp tiền: 90 ngày kể từ ngày 06/04/2022. 

Công ty đã có văn bản xin gia hạn nộp khoản tiền trên. Đến thời điểm lập báo cáo này, 

Công ty đã thực hiện vay ngân hàng để nộp một phần tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ 

năm 2014 đến năm 2021 vào ngân sách cho Mỏ đá Tân Cang 5: 17,6 tỷ đồng (ngày 19/7/2022). 

Bên cạnh đó, theo Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của KTNN khu vực XIII, Công ty phải nộp bổ sung 

tiền thuế tài nguyên và phí môi trường năm 2020 và 2021 là: 5.366.117.024 đồng. 

Theo đó, Công ty tự kê khai, xác định thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với 

khoáng sản đi kèm (đất, đá phong hóa) phát sinh trong giai đoạn 2013 đến hết 2020 tại mỏ Tân 

Cang 5 là 12.746.263.040 đồng. 

5.2. Tổng hợp các khoản phải nộp ngân sách phát sinh ngoài kế hoạch năm 2022 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung Số phải nộp Đã nộp Còn lại 

1 

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp bổ sung năm 2014 đến 2021 

của mỏ Tân Cang 5 

29.999.863.736 17.600.000.000 12.399.863.736 

2 

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp bổ sung năm 2014 đến 2021 

của mỏ Thiện Tân 5 

2.879.959.975   2.879.959.975 

3 

Chi phí thuê đất bổ sung từ 2016-

2021 của NM Gạch Tuynel Long 

Thành 

2.048.892.825   2.048.892.825 

4 
Chi phí thuê đất bổ sung từ 2016-

2021 của Văn phòng Công ty 
1.022.591.460   1.022.591.460 

5 

Chi phí thuê đất bổ sung năm 2022 

do thay đổi đơn giá từ 31/8/2022 của 

NM gạch Tuynel LT 

2.123.205.000   2.123.205.000 

6 

Chi phí thuê đất bổ sung năm 2022 

do thay đổi đơn giá từ 31/8/2022 của 

Văn phòng Công ty. 

1.247.489.800   1.247.489.800 

7 
Tiền thuế TN và phí MT nộp bổ sung 

năm 2020 và 2021. 
5.366.117.024 5.366.117.024 0 

8 

Kê khai tiền thuế TN và phí MT đối 

với khoáng sản đi kèm phát sinh từ 

2013 – 2020. 

12.746.263.040   12.746.263.040 

Cộng 57.434.382.860 22.966.117.024 34.468.265.836 
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6. Tình hình công bố thông tin:  

Công ty đảm bảo việc công bố thông tin các Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 

Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đông quản trị theo quy định hiện hành. 

7. Tình hình cổ dông: 

Tại ngày chốt quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 14/11/2022, tổng số cổ đông của 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là 166 cổ đông, gồm: 

- Cổ đông tổ chức: 04 cổ đông; sở hữu 7.804.077 cổ phần, chiếm 88,34% tổng số cổ phần. 

Trong đó: Tổng Công ty Sonadezi nắm giữ 52,29% cổ phần của Công ty. 

- Cổ đông cá nhân: 162 cổ đông; sở hữu 1.029.923 cổ phần, chiếm 11,66% tổng số cổ phần. 

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên chuyên trách điều hành 

hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công công việc từng thành viên hợp lý, các thành viên 

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều 

lệ Công ty. 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện: 

− Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm. 

− Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 

− Thống nhất chương trình và nội dung cho kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2022. 

− Quyết toán quỹ lương năm 2021 và phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2022. 

− Thông qua kết quả SXKD hàng quý của năm 2022. 

− Phê duyệt định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu 2022. 

− Họp đưa ra các giải pháp cho các dự án đang triển khai của Công ty. 

− Quyết định giao dịch các bên liên quan và các quyết định khác liên quan đến hoạt động 

SXKD của Công ty. 

− Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 giai đoạn 2020-2025 

và 2025-2030. 

− Thông qua việc tạm ngưng dự án để đánh giá lại hiệu quả dự án Nhà máy vật kiệu mới 

để đánh giá lại hiệu quả dự án. 

− Thông qua điều chỉnh dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5. 

− Thông qua điều chỉnh dự án khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 5. 

− Thông qua việc Thoái toàn bộ vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi và 

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình. 

− Thông qua điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2022. 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

− Ban Tổng giám đốc gồm 2 thành viên, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công công việc 

thành viên trong Ban tổng giám đốc hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai 

trò trách nhiệm của mình trong công việc. 
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− Căn cứ vào Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện chức năng và quyền hạn theo đúng quy định 

và Điều lệ Công ty. 

− Mặc dù năm 2022, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai 

thực hiện các dự án; tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều 

hành, bám sát thực tế và linh hoạt trong cách xử lý công việc để từng bước tháo gỡ khó 

khăn, tồn đọng của Công ty. 

3. Đánh giá công tác kế toán: 

− Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy 

đủ, kịp thời. 

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

− Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công 

tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. 

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban 

Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý khác: 

− Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp 

khác của Công ty, giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn. 

− Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình 

hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến 

nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của 

Cổ đông. 

− Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn 

thành công tác kiểm tra, giám sát. 

5. Tình hình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty: 

− Giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những 

người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị đó; giao dịch giữa Công ty với công 

ty trong đó Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý 

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công 

bố đầy đủ tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Công 

ty. 

− Các giao dịch đã được báo cáo và được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng thẩm 

quyền của Luật định, Điều lệ Công ty. 

− Các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan phát sinh được Công ty trình bày cụ thể 

tại Báo cáo quản trị và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. 

D. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

− Ban kiểm soát năm 2022 gồm 03 thành viên: 

1. Bà Phan Thùy Đoan  – Trưởng ban 

2. Bà Nguyễn Thị Liên  – Thành viên 

3. Bà Lê Thị Yến   – Thành viên 

− Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công 

ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ của từng thành viên được thống 

nhất tại Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 17/05/2022. 
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− Trong năm, Ban kiểm soát đã có 02 Biên bản họp để bầu Trưởng ban kiểm soát (ngày 

21/4/2022) và phân công công việc (ngày 17/5/2022). Ngoài ra, Ban kiểm soát còn nhóm 

họp hàng quý để thống nhất kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị đối với các hoạt động 

của Công ty. 

− Lương và Thù lao Ban kiểm soát năm 2022: 

ĐVT: 1.000 đ 

STT Họ tên Chức danh Lương Thù lao Cộng Ghi chú 

1 Trần Thị Quy 
Trưởng ban 

chuyên trách 
63.300  63.300 

Miễn nhiệm 

21/4/2022 

2 Phan Thùy Đoan Trưởng ban  37.500 37.500 
Bổ nhiệm 

21/4/2022 

3 Nguyễn Thị Liên Thành viên  46.000 46.000  

4 Lê Thị Yến Thành viên  46.000 46.000  

 Cộng  63.300 129.500 192.800  

− Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2022: không phát sinh. 

E. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

− Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể cho việc thu hồi công nợ quá hạn tồn đọng và xem 

xét chính sách bán hàng cho từng đối tượng khách hàng phù hợp hơn tại các đơn vị trực 

thuộc, đặt biệt là công nợ quá hạn các khách hàng mua bê tông, nhằm sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn lưu động của Công ty. 

− Xí nghiệp Bê tông: Ban điều hành cần rà soát và tìm hướng khai thác gia tăng công suất 

sản xuất và kinh doanh bê tông nhằm tối ưu hiệu quả của các trạm sản xuất bê tông 

thương phẩm. 

− Mỏ đá Tân Cang 5: Tiếp tục công tác thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng ở những vị 

trí liền kề moong khai thác nhằm mở rộng khu vực khai khác, mang lại hiệu quả cho 

Công ty. Giám sát hoạt động của các đơn vị gia công khai thác chặt chẽ. Phối hợp với 

các Sở/ Ban ngành để hoàn tất thủ tục pháp lý phần cote -80 của mỏ. 

− Mỏ đá Thiện Tân 5: Tích cực tìm kiếm thị trường để ổn định SXKD, tiếp tục hoàn tất các 

thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất đã đền bù, quản lý tốt các khoản chi phí. 

Tăng cường công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của mỏ. 

− Dự án Nhà máy Vật liệu mới (Gạch không nung): Đề nghị Ban điều hành sớm rà soát lại 

hồ sơ dự án và đánh giá lại hiệu quả của dự án để đưa ra giải pháp phù hợp nhất. 

− Đối với Dự án Cụm công nghiệp Long Phước: Kiến nghị Ban điều hành sớm xử lý tất 

toán các khoản thu và chi phí liên quan đến dự án này. 

− Đối với Dự án DNC Building và Mặt bằng khu đất xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu: Kiến 

nghị Ban điều hành sớm đề xuất phương án kinh doanh để gia tăng nguồn thu và lợi 

nhuận cho Công ty. 

− Ban điều hành cần xúc tiến làm việc với cơ quan chức năng để xác định lại giá thuê đất 

cho các lô đất mà công ty đang hoạt động kinh doanh nhằm phản ánh kịp thời chi phí và 

kết quả kinh doanh của từng năm tài chính. 
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− Ban điều hành cần xem xét thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà 

nước. Đồng thời, tiếp tục làm việc với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cân đối dòng tiền sản 

xuất kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định. 

F. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 

1. Kế hoạch thù lao năm 2023: 

− Trưởng ban:  5.000.000 đồng/tháng 

− Thành viên:  4.000.000 đồng/người/tháng 

2. Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023: 20.000.000 đồng/ năm. 

(Tập huấn chuyên môn; Hội họp, thảo luận, hội thảo chuyên môn; Chi phí đi lại; Thuê 

chuyên gia; …) 

3. Kế hoạch hoạt động: 

− Tiếp tục thực hiện giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

− Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tồng giám đốc. 

− Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của năm trước. 

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát họat động sản xuất kinh 

doanh năm 2022 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kính trình Đại hội 

đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Tổng Công ty Sonadezi; 

- HĐQT Công ty; 

- Lưu BKS. 

 

 

 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phan Thùy Đoan 
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BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo số      /BC-DNC-KS ngày 17/03/2023) 

TT Dự án Diện tích Công suất Hiện trạng Dự kiến 

1 Mỏ đá Tân Cang 5 25,175 ha 1.000.000 

m3/năm 

Dự án đã đền bù được khoảng 

18,6/25,175 ha. 

Diện tích còn lại chưa đền bù 

được do người dân yêu cầu 

mức giá đền bù cao, ngoài ra 

dự án đang triển khai thực 

hiện công tác điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đầu tư nhưng 

đang vướng do vị trí thực hiện 

dự án không phù hợp với quy 

hoạch phân khu D1 tại xã 

Phước Tân, Tp. Biên Hòa 

được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 3318/QĐ-

UBND ngày 21/10/2019. 

Tiếp tục hồ sơ điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

và xin cấp phép khai 

thác cote – 80m. 

 

2 Mỏ đá Thiện Tân 5 27,77 ha 

 

750.000 

m3/năm 

- Công ty đã đền bù được 

18,9ha, trong đó: 15,95 ha 

trong ranh và 2,96 ha ngoài 

ranh   

- Dự án được chia làm 2 giai 

đoạn:  

+ GĐ 1: 4,95 ha. 

+ GĐ 2: phần diện tích còn lại. 

 Giai đoạn 2 đang thực hiện 

trình phê duyệt điều chỉnh dự 

án do vướng quy hoạch.  

Tiếp tục xin điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án 

để hoàn thiện các thủ tục 

về đất đai. 

 

3 NM gạch Tuynel Tổng diện tích 

là 90.018 m2; 

trong đó diện 

tích khả dụng là 

84.928,2 m2 

Thời hạn sử 

dụng đất 

31/12/2051. 

 Nhà máy chỉ sử dụng 49.000 

m2 

MMTB cũ , hư hỏng thường 

xuyên, công suất hiện tại đạt 

22 tr viên/năm. 

Tiếp tục nghiên cứu các 

phương án kinh doanh 

sử dụng hiệu quả diện 

tích đất tại Nhà Máy 

4 XN Bê tông Đồng 

Nai tại Hố Nai 3, 

Trảng Bom 

18.500 m2 

Thời hạn sử 

dụng đất 

09/6/2058. 

Trạm 03: 

120m3/h 

Trạm 04: 

75m3/h 

Diện tích sử dụng sản xuất bê 

tông tươi: 11.500 m2 

Phần diện tích còn lại dùng 

cho dự án NM Vật liệu mới. 

 

Tiếp tục sản xuất Bê 

tông tươi. 
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BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo số      /BC-DNC-KS ngày 17/03/2023) 

TT Dự án Diện tích Công suất Hiện trạng Dự kiến 

5 XN Bê tông Đồng 

Nai tại An Bình, 

Biên Hòa 

3.060,1 m2 60m3/h Sản xuất Bê tông tươi Đang nghiên cứu 

phương án để tăng công 

suất cho trạm trộn 

6 NM Vật liệu mới 

– Gạch xi măng 

cốt liệu 

7.000 m2 50.tr 

viên/năm. 

 

Tháng 8/2021 Công ty chính 

thức chạy thử, chỉ đạt công 

suất 40% công suất yêu cầu. 

Đơn vị cung cấp vẫn chưa 

khắc phục được các lỗi kỹ 

thuật và công suất của dây 

chuyền theo hợp đồng đã ký 

kết. 

Hiện dự án vẫn đang  

tạm ngưng chạy thử dây 

chuyền sản xuất gạch và 

liên hệ làm việc với nhà 

thầu cung cấp thiết bị. 

7 Mặt bằng khu đất 

xã Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai 

12.958 m2 

Thời hạn sử 

dụng đất 

15/10/2043. 

12.106,4 m2 

 

Chưa có phương án sử dụng 

đất. 

Hiện tại UBND tỉnh đang có 

chủ trương thu hồi lại khu đất  

Tiếp tục nghiên cứu, 

phương án đầu tư cho 

khu đất này và xin tiếp 

tục được thuê đất. 

8 Bãi cát xã Long 

Tân, Nhơn Trạch 

7.493 m2 

Thời hạn sử 

dụng đất 

31/12/2052 

7.493 m2 Công ty cho Công ty TNHH 

Cát Việt thuê từ 04/01/2021 

đến 31/12/2023 để sản xuất 

VLXD và làm cảng tập kết, 

nốc dỡ hàng hóa. 

Chờ Chi cục thuế có đơn 

giá thuê đất mới để thực 

hiện lập hồ sơ cấp giấy 

CNQSDĐ Công ty cho 

khu đất. 

 























 

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022 Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 đã thông qua; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-DNC được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

ngày 29/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  

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

xem xét và biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: 

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty bị lỗ: 24.197.589.596 đồng, 

nên đề nghị không trích các quỹ, không chia cổ tức năm 2022 và kết chuyển lỗ sang năm 

sau theo quy định hiện hành.  

Stt Nội dung Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2022  (24.197.589.596)  

2 Trích các quỹ  0 

3 Kết chuyển lỗ   (24.197.589.596)  

4 Lợi nhuận còn lại của các năm trước   10.814.094.443 

5 Chia cổ tức  0% 0 

6 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  (13.383.495.153) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      

 

DỰ THẢO 



 

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 

TỜ TRÌNH 

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.  

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

xem xét và biểu quyết về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: 

Stt Nội dung Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2023  2.283.000.000 

2 Lợi nhuận còn lại của các năm trước   (13.383.495.153) 

3 Trích các quỹ  0 

4 Chia cổ tức  0% 0 

5 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  (11.100.495.153) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      

 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO 



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 
Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

 và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  

Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn 

góp chi phối của Nhà nước; 

Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC. 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết 

thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 

Hội đồng Quản trị năm 2022 như sau: 

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị:  305.000.000 đồng. 

- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS từ T01-T04/2022: 63.300.000 đồng. 

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách:  360.000.000 đồng.  

Trong đó:  

+ Thù lao của thành viên HĐQT:  4.792.000 đồng/người/tháng. 

+ Trưởng BKS kiêm nhiệm Từ T05/2022:   4.688.000 đồng/người/tháng. 

+ Thù lao của thành viên BKS:   3.833.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao của thư ký HĐQT:                              4.000.000 đồng/người/tháng.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      

 
 

DỰ THẢO 



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 

TỜ TRÌNH 
Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

 và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  

Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn 

góp chi phối của Nhà nước; 

Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC. 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội đồng cổ đông mức tạm chi tiền 

lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 

2023 như sau: 

1. Tiền lương:  

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):   27.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao. 

+ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm):  5.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm):   5.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Thành viên BKS (kiêm nhiệm):   4.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm):   4.000.000 đồng/người/tháng. 

 Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 được quyết toán căn cứ vào kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 

01/9/2016. 

 Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội 

đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2024. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      

DỰ THẢO 



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng nai; 

Căn cứ vào Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 

23796/21 được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

17/05/2021. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết 

thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cụ thể như sau: 

 Nội dung sửa đổi:  

1) Sửa đổi: điểm đ, khoản 1, Điều 1: Giải thích thuật ngữ "người điều hành" là Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.  

Lý do: Sửa đổi để phù hợp với điểm đ, khoản 5, điều 33 của Điều lệ Công ty. 

2) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ngành nghề kinh doanh số 01/PLĐL đính kèm theo Điều 

lệ Công ty.  

Lý do: Thay đổi theo Giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số: 

23796/21 ngày 17/05/2021. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      

 

 

DỰ THẢO 



PHỤ LỤC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI   

(Kèm theo tờ trình số: ……/TTr-DNC ngày ……./..…./2023) 
 

TT NỘI DUNG CŨ ĐANG ÁP DỤNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI LÝ DO  

1 

Điểm đ, khoản 1, điều 1: Giải thích thuật ngữ 

đ. “Người điều hành” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 

đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc chi nhánh. 

Điểm đ, khoản 1, điều 1: Giải thích thuật ngữ 

đ. “Người điều hành” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng. 

Sửa đổi để phù 

hợp với điểm đ, 

khoản 5, điều 33 

của Điều lệ 

Công ty. 

2 

 

 

Phụ lục 01/PLĐL: Ngành nghề kinh doanh 

 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 

4 

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi 

măng và thạch cao 

Chi tiết: Sản xuất bê tông thương 

phẩm; Sản xuất gạch xi măng cốt liệu. 

2395 

5 

 

Xây dựng nhà các loại 

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng. 

Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu 

dân cư, trung tâm thương mại, nhà 

hàng, cao ốc, văn phòng cho thuê. 

 
 

4100 

 
 

 

Phụ lục 01/PLĐL: Ngành nghề kinh doanh 

 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 

4 

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 

tông, xi măng và thạch cao 

Chi tiết: Sản xuất bê tông thương phẩm, 

Sản xuất gạch xi măng cốt liệu. 

2395 

5 

Xây dựng nhà để ở  

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, đầu 

tư xây dựng khu dân cư, nhà hàng, cao ốc, 

văn phòng cho thuê 

4101 

Xây dựng nhà không để ở  

Chi tiết: Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, 

trung tâm thương mại 

4102 

   

Thay đổi theo 

Giấy xác nhận 

việc thay đổi nội 

dung đăng ký 

doanh nghiệp 

số: 23796/21 

ngày 

17/05/2021. 



TT NỘI DUNG CŨ ĐANG ÁP DỤNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI LÝ DO  

6 

Xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi. 

Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện. 
 

4210 

7 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác. 

Chi tiết: Xây dựng công trình công 

nghiệp. Đầu tư xây dựng, kinh doanh 

cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân 

cư. 

4290 

 

6 

Xây dựng công trình điện 

Chi tiết: Đầu tư Xây dựng nhà máy thủy 

điện. 

4221 

Xây dựng công trình thủy  

Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi 
4291 

7 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình công 

nghiệp. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở 

hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. 

  

4299 

 

 

 

  

  



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

   Số:       /TTr-DNC                                            Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  

Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán năm 2021 của Bộ 

Tài chính. 

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định, Ban 

Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán theo dánh sách dưới đây, để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng 

Nai:  

TT Tên Công ty kiểm toán Địa chỉ 

1 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

RSM Việt Nam 

140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, 

quận 1, TPHCM. 

2 Công ty TNHH Kiểm toán VACO 

Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Cty 319, số 

63, Lê văn Lương, P.Trung Hòa, Q 

Cầu giấy, TP Hà Nội. 

3 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

A&C 

Số 02, Trường Sơn, phường 2, Quận 

Tân Bình, TP. HCM. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phan Thùy Đoan 
 

  

 

   

DỰ THẢO 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTr-DNC Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh Dự án Mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5  

tại xã Thiện Tân 5, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

- Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc xác nhận trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác tại mỏ đá xây dựng 

Thiện Tân 5; 

- Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 343/GP-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai 

được khai thác khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 thuộc xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2); 

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ.HĐQT-DNC ngày 31/03/2012 của HĐQT Công ty 

CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc phê duyệt dự án đầu tư khai thác mỏ đá 

xây dựng Thiện Tân 5, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-DNC ngày 12/10/2016 của HĐQT Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh công suất khai thác – chế 

biến đá xây dựng mỏ Thiện Tân 5, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 01/08/2022 của UBND huyện Vĩnh 

Cửu về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 

phê duyệt điều chỉnh dự án mỏ đã xây dựng Thiện Tân 5 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:  

1. Dự án điều chỉnh: Dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 

(Theo Phụ lục thông tin chung dự án điều chỉnh đính kèm) 

DỰ THẢO 



2 

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:  

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) cho phù hợp với tình 

hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư không thấp hơn các chỉ tiêu của dự 

án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ 

sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.  

3. Lý do điều chỉnh:  

Điều chỉnh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 343/GP-UBND ngày 31/12/2021 

và Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 

3293/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc quy hoạch chung 

xây dựng xã Thiện Tân.  

Các thông số thay đổi  

Stt Danh mục Đvt 
Dự án 

đã được duyêt 

Dự án 

điều chỉnh 
Ghi chú 

1 Diện tích khu vực khai thác Ha 27,77 20,63  

2 Trữ lượng huy động vào khai thác  m³    

 Đá xây dựng m³ 9.957.976 6.042.007  

 Sét gạch ngói  m³ 1.218.116 924.484  

 Vật liệu san lấp m³ 0 1.110.313  

Từ các nguyên nhân khách quan trên dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 cần phải 

điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty. Mặt khác Công ty 

đã tiến hành đánh giá lại tính hiệu quả dự án, sau khi tính toán dự án điều chỉnh vẫn mang 

lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cho Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt điều chỉnh dự án 

mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5. 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH CHỦ TỊC 

 

 

 

 

 

Trương Cường      
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PHỤ LỤC 

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN MỎ ĐÁ XÂY DỰNG THIỆN TÂN 5 ĐIỀU CHỈNH    

(Kèm theo tờ trình số: ……/TTr-DNC ngày ……./..…./2023) 

 

1. Tên dự án: Mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. 

3. Mục tiêu dự án:  

- Khai thác đá xây dựng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

- Tạo việc làm cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Vật liệu Đồng Nai. 

- Phát triển các dịch vụ đi kèm. 

- Đóng góp cho ngân sách Nhà nước và địa phương. 

4. Tên tổ chức tư vấn lập báo cáo: Công ty TNHH Xây dựng - Địa chất – Khoáng 

sản Vĩnh An. 

5. Địa điểm xây dựng: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

6. Loại và cấp công trình:  

- Phân loại công trình: Công trình công nghiệp – Sản xuất vật liệu xây dựng (Công 

trình khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng có sử dụng vật liệu nổ).  

- Phân cấp công trình: Cấp II 

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

7.1. Biên giới và trữ lượng khai trường 

- Biên giới khai trường 

       Biên giới trên mặt: 

 Diện tích khu vực khai thác:  20,63 ha. 

 Cao độ địa hình trên mặt:         +4,8 m ÷ +7,4m. 

 Chiều dài trên mặt:         510m ÷ 860m. 

 Chiều rộng trên mặt:       60m ÷ 290m. 

        Biên giới dưới đáy: Đáy khai trường được kết thúc ở độ sâu -60m, thuộc phạm 

vi các khối trữ lượng cấp 121 và 122. 

 Cote cao đáy khai trường:  -60m  

 Diện tích dưới đáy:  8,41ha. 

 Chiều dài dưới đáy:  445m ÷ 632m. 

 Chiều rộng dưới đáy:  35m ÷ 169m. 

- Trữ lượng khai trường 

+ Trữ lượng đá xây dựng:  6.042.007m3 nguyên khối. 

+ Trữ lượng sét gạch ngói:     924.484m3 nguyên khối. 

+ Trữ lượng vật liệu san lấp:  1.110.313m3 nguyên khối. 
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7.2. Công suất thiết kế và tuổi thọ dự án  

- Công suất thiết kế:  

 Đá xây dựng:   750.000m3 nguyên khối/ năm. 

 Sét gạch ngói:  100.000m3 nguyên khối/ năm. 

 Vật liệu san lấp:  144.000m3 nguyên khối/ năm. 

- Tuổi thọ mỏ: 14 năm 6 tháng. 

7.3. Mở vỉa chuẩn bị khai trường 

 Vị trí mở vỉa: cải tạo moong giai đoạn 2 được lựa chọn mở rộng phát triển về phía Bắc 

của mỏ gần lỗ khoan AV4 và AV5. Hướng khai thác từ Tây sang Đông và từ Nam lên Bắc. 

7.4. Chuẩn bị khai trường và trình tự khai thác  

Trình tự khai thác được xác định phù hợp với điều kiện địa hình khu mỏ và hệ thống khai 

thác đã chọn, khai thác theo lớp bằng, vận tải trực tiếp trên tầng, khai thác từ trên xuống dưới 

với chiều cao tầng đá là 10m. 

Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho người và công trình, cũng như tạo 

thuận lợi về công tác thoát nước, thiết kế sẽ mở rộng moong khai thác từ khu vực tiếp giáp với 

ranh giới phía Bắc của giai đoạn 1 (gần điểm mốc số 3) phát triển sang phía Đông (gần điểm 

mốc số 4) và mở rộng các tầng khai thác về phía Nam mỏ. Sau khi khai thác hết trữ lượng phía 

Nam mỏ, tiến hành khai thác lên phía Bắc và ra hết biên giới cấp phép mỏ.  

7.5. Hệ thống khai thác, công nghệ khai thác 

- Lựa chọn hệ thống khai thác: 

Hệ thống khai thác được chọn áp dụng cho mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 là hệ thống khai 

thác theo lớp bằng, vận tải trực tiếp trên tầng và sử dụng bãi thải trong.  

Bảng 1. Tổng hợp các thông số hệ thống khai thác 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 

Chiều cao tầng khai thác 

Ht m 

 

Trong đất phủ, đá bán phong hóa 5 

Trong đá gốc 10 

2 

Chiều cao tầng kết thúc 

Ht m 

 

Trong đất phủ, đá bán phong hóa 5 

Trong đá gốc 20 

3 

Góc nghiêng sườn tầng khai thác 

at độ 

 

Trong đất phủ, đá bán phong hóa 60 

Trong đá gốc 75 

4 

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc 

akt độ 

 

Trong đất phủ 30 

Trong đá bán phong hóa 45 

Trong đá gốc 60 

5 Chiều rộng dải khấu A m 10,4 

6 Chiều rộng tầng công tác tối thiểu Bmin m 37 

7 
Chiều rộng đai bảo vệ 

Bv m 
 

Trong đất phủ, đá bán phong hóa 2 
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Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

Trong đá gốc 5, 7 

8 Chiều dài tuyến công tác L m 228 

9 Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ g độ 54°15' ÷ 58o34' 

- Lựa chọn công nghệ khai thác  

Công tác khoan nổ mìn ở mỏ là nổ mìn lỗ khoan lớn có đường kính 105mm để khai thác 

đá xây dựng, bóc tầng đá bán phong hóa và đá kẹp. Đá quá cỡ được xử lý bằng búa đập thủy 

lực.  

Bảng 2. Thống kê các thông số khoan nổ mìn 

STT Các thông số kỹ thuật Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Đường kính lỗ khoan d m 0,105 

2 Chỉ tiêu thuốc nổ q kg/m3 0,35 

3 Chiều cao tầng H m 10 

4 Đường kháng chân tầng W m 3,8 

5 Khoảng cách giữa các lỗ khoan a m 3,8 

6 Khoảng cách giữa hai hàng lỗ khoan b m 3,3 

7 Lượng thuốc nổ cho một lỗ khoan Q kg 51 

8 Lượng thuốc nổ cho 1m dài lỗ khoan G kg/m 7,2 

9 Chiều dài lượng thuốc Lt m 7,1 

10 Chiều sâu khoan thêm Lkt m 1,00 

11 Chiều dài lỗ khoan L m 11,00 

12 Chiều dài bua Lb m 3,90 

13 Suất phá đá (nguyên khối) pnk m3/m 11,40 

14 Suất phá đá (nở rời) pnr m3/m 16,82 

15 Số hàng mìn   3 

16 Số lỗ khoan 1 đợt nổ n Lỗ 59,0 

17 Số lỗ khoan trong 1 hàng  lỗ 20 

18 Lượng thuốc nổ cho 1 đợt Qd kg 3.000 

19 Chiều dài block khoan nổ mìn  m 76 

20 Chiều rộng block khoan nổ mìn  m 10,4 

7.6. Công tác xúc bốc và vận tải trong mỏ 

- Công tác xúc đất, đá tại gương khai thác  

Công tác xúc đất đá mỏ Thiện Tân 5 sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược (máy đào) có 

dung tích 1,2m3. 

- Công tác xúc đá thành phẩm 

Sử dụng máy xúc bánh lốp (xúc lật), loại dung tích gàu 3,5m3 đảm nhiệm công tác xúc 

bốc thành phẩm tại khu vực chế biến.  

- Công tác vận tải trong mỏ: sử dụng ô tô tự đổ có dung tích thùng xe 10m3. 

7.7.  Công tác đổ thải đất đá và chứa khoáng sản nguyên khai 

- Vị trí bãi thải: được bố trí bên trong giáp ranh giới phía Đông Nam mỏ (gần điểm mốc 

số 4, 4.1 và số 4.2) với diện tích khoảng 1ha. Sau khi khai thác gần tới khu vực chế biến, tiến 

hành khai thác về phía Bắc mỏ bãi thải sẽ được bố trí trong khu vực 6,02ha nằm ngoài ranh mở 
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moong khai thác nhưng nằm trong diện tích được cấp phép hoạt động khoáng sản là khu vực 

công trình phụ trợ.  

- Phương pháp thải: Thải theo lớp bằng, hết lớp này đến lớp khác, chiều cao mỗi tầng thải 

05m. Hướng đổ thải từ vị trí sát ranh mỏ ra ngoài. 

7.8. Công tác tháo khô, thoát nước mỏ 

Biện pháp thoát nước mỏ được áp dụng là phương pháp tháo khô cưỡng bức, nước trong 

moong khai thác được cho tự chảy về hố thu nước sau đó lắng lọc tự nhiên tại phần thấp nhất 

của hố thu (hố lắng). Từ hố lắng sẽ bố trí máy bơm cao áp bơm cưỡng bức ra khỏi khai trường 

lên mương dẫn nước và chảy ra ngoài hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

7.9. công tác chế biến khoáng sản 

Sản phẩm chế biến: từ đá nguyên khai chế biến ra các loại sản phẩm đá 1x2, đá 0x4 và sản 

phẩm phụ (đá mi). 

7.10. Cung cấp điện và trang bị điện 

Nguồn cung cấp điện: Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 01 trạm biến áp công suất 560kVA. 

Trong thời gian tới sẽ lắp đặt thêm 1 trạm biến áp công suất 1.000kVA và 01 trạm biến áp công 

suất 560kVA để phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện trong mỏ và dự phòng. Công ty đã ký hợp 

đồng với Điện lực Vĩnh Cửu cung cấp điện tại mỏ.  

7.11. Thông tin liên lạc và tự động hoá 

- Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài mỏ được trang bị điện thoại để bàn, điện 

thoại di động và máy fax, hệ thống internet ADSL của Viettel hoặc VNPT. 

- Tự động hoá: các công đoạn sản xuất mỏ đơn giản, không có các thiết bị tự động hóa sử 

dụng hệ thống điều khiển tự động bằng computer cũng như các thiết bị cảm ứng, báo hiệu. Mỏ 

trang bị máy bộ đàm để duy trì liên lạc giữa các công đoạn sản xuất của mỏ. 

7.12. Cung cấp nước và thải nước 

- Cung cấp nước:  

+ Nước sinh hoạt: sử dụng nguồn nước ngầm với lưu lượng 24m3/ngày đêm phục vụ cho 

sinh hoạt, tưới cây. Nước được bơm từ giếng khoan lên bồn chứa chung sau đó qua hệ thống xử 

lý dẫn đến các hộ tiêu thụ trong khu văn phòng. 

+ Nước sản xuất: sử dụng phun sương giảm thiểu bụi tại các nơi phát sinh bụi ở trạm 

nghiền sàng, sân công nghiệp, đường vận chuyển được lấy từ hố thu nước mưa trong mỏ, giếng 

khoan nước ngầm và khi thiếu sử dụng tại hố thu nước tại đáy moong khai thác. 

- Thải nước: 

+ Lượng nước dùng trong sinh hoạt được thu gom bằng đường ống về bể tự hoại 3 ngăn 

xử lý nước thải và thoát nước khu văn phòng mỏ. 

+ Nước tưới cây, chống bụi được ngấm xuống đất do lượng nước sử dụng không nhiều, 

chỉ đủ để làm ẩm, chống phát tán bụi ra môi trường xung quanh. 

7.13. Tổng mặt bằng 

Các hạng mục trong tổng mặt bằng mỏ như sau: 

- Khai trường: bao gồm toàn bộ diện tích mỏ xác định trong phần “biên giới mỏ”. Diện 

tích 20,63 ha. 
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- Mặt bằng sân công nghiệp: có diện tích 4,17ha nằm trong khu vực được cấp phép làm 

khu công trình phụ trợ. Trong đó bao gồm khu vực chế biến và các công trình mỏ. 

- Khu công trình mỏ: đã được xây dựng trong mặt bằng sân công nghiệp có diện tích 

khoảng 5.000m2. Trong đó bao gồm: 

Bảng 3. Tổng hợp các công trình xây dựng  

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1 Khu vực văn phòng mỏ m2 28 

2 Nhà ăn công nhân m2 31 

3 Nhà vệ sinh m2 9 

4 Xưởng sửa chữa, kho vật tư m2 30 

5 Kho nhiên liệu m2 13,5 

6 Kho chứa chất thải nguy hại m2 12 

7 Nhà xe m2 144 

8 Đường nội bộ và khoảng không m2 4.733 

 Tổng m2 5.000 

7.14. Kỹ thuật an toàn 

Công tác an toàn sản xuất ở mỏ bao gồm: 

+ An toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ. 

+ An toàn trong vận hành máy khoan và búa khoan hơi ép cầm tay. 

+ An toàn trong vận hành máy nén khí. 

+ An toàn máy xúc. 

+ An toàn trong vận chuyển đất đá. 

+ An toàn sử dụng điện. 

+ Phòng chống cháy nổ. 

8. Diện tích sử dụng đất:  

Tổng diện tích đất sử dụng là 27,77 ha.  

Trong đó: 

- Diện tích mở moong khai thác: 20,63 ha; 

- Diện tích mương thủy lợi: 0,83 ha; 

- Diện tích đai bảo vệ đường, trồng cây xanh: 0,28ha; 

- Diện tích công trình phụ trợ: 6,02ha. 
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Sơ đồ ranh giới các khu vực trong mỏ 
 

 

 

 

 Khu vực mở moong khai thác: 20,63ha. 

Được giới hạn bởi các điển góc 1; 2.1; 2.2; 

3; 4.1; 4.2; 7.2; 8. 

 (Đã bao gồm Gđ 1: 4,95ha được giới hạn 

bởi các điểm góc M1, M2, M3, M4) 

  

 Khu vực mương thủy lợi: 0,83ha. Được 

giới hạn bởi các điểm góc: 2.1; 2; 2.2; 3; 4; 

4.1. 

  

 Khu vực đai bảo vệ đường và trồng cây 

xanh: 0,28ha. Được giới hạn bởi các điển 

góc: 4.2; 4.3; 7.1; 7.2. 

  

 Khu vực công trình phụ trợ: 6,02ha. 

Được giới hạn bởi các điển góc: 4.3; 5; 6; 

7; 7.1. 

 

 

9. Công tác bảo vệ môi trường:  

Tuân thủ theo nội dung Báo cáo đánh giá môi trường đã được phê duyệt, Luật bảo vệ môi 

trường và theo các văn bản pháp luật liên quan hiện hành. 

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư  

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng như sau: 

- Chưa đền bù trong diện tích cấp phép khai thác 21,75ha: 60.455,6 m2; 

Giá đền bù/thỏa thuận dự kiến theo đơn giá nhà nước: 1.600.000.000 đồng/ha.  

Như vậy, tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đưa vào tính toán dự án giai đoạn 

này được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 4. Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong ranh giới đã  được cấp phép 

khai thác 

Hạng mục 
Diện 

tích (ha) 

Đơn giá 

(đồng/ha) 

Giá trị còn lại 

đưa vào dự án 

điều chỉnh 

(đồng) 

Đã hấu hao 

đến 

31/10/2022 

(đồng) 

Giá trị còn 

lại 

(đồng) 

Chi phí đã bồi thường 

giải phóng mặt bằng 

trong ranh 

16,57250  

11.828.240.266 2.320.190.902 9.508.049.364 
Chi phí đã bồi thường 

giải phóng mặt bằng 

ngoài ranh 

2,33946  

Chi phí hoàn thiện thủ 

tục pháp lý các thửa đất 

đã bồi thường sang tên 

Công ty 

  3.000.000.000  3.000.000.000 

Chi phí bồi thường giải 

phóng mặt bằng còn lại 
6,04556 1.600.000.000 9.672.896.000  9.672.896.000 

TỔNG CỘNG   24.501.136.266 2.320.190.902 22.180.945.364 

 

11. Liệt kê đồng bộ thiết bị chính, các hạng mục công trình xây dựng phục vụ 

khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ. 

- Chi phí xây dựng: 

Bảng 5. Chi phí xây dựng của dự án 

Stt Hạng mục Đvt KL 
Đơn giá 

(đồng/ĐVT) 

Giá trị trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 

(đồng) 

Giá trị sau thuế 

(đồng) 

1 
Chi phí xây dựng 

đã đầu tư 
   4.557.179.444 - 4.557.179.444 

1.1 
Nhà VP và các CT 

phụ trợ 
   790.181.819  790.181.819 

1.2 Nhà VP container 
   220.000.000  220.000.000 

1.3 

Hệ thống cung cấp 

điện (đường dây 

trung thế 22 kVA) 

   1.180.821.829  1.180.821.829 

1.4 
Hệ thống chống sét 

   60.000.000  60.000.000 

1.5 Trạm cân 
   622.000.000  622.000.000 

1.6 
Hệ thống camera 

   248.342.886  248.342.886 

1.7 
Đồng hồ đo lượng 

nước 
   32.000.000  32.000.000 

1.8 
Container VP trạm 

cân 
   48.500.000  48.500.000 

1.9 
Trạm cân 80 tấn 

   288.000.000  288.000.000 

1.10 
Hệ thống chống sét 

trạm cân 
   38.450.000  38.450.000 

1.11 
Sân đường, mương 

thoát nước trạm cân 
   823.536.364  823.536.364 

1.12 Hầm trú ẩn 
   51.782.000  51.782.000 
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Stt Hạng mục Đvt KL 
Đơn giá 

(đồng/ĐVT) 

Giá trị trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 

(đồng) 

Giá trị sau thuế 

(đồng) 

1.13 
Kho chứa chất thải 

nguy hại 
   20.654.546  20.654.546 

1.14 
Chi phí trồng cây 

xanh 
   16.950.000  16.950.000 

1.15 Đê bao m³ 1.784 65.000 115.960.000  115.960.000 

2 
Chi phí bóc tầng 

phủ đã thực hiện 
   3.377.536.713  3.377.536.713 

3 
Chi phí xây dựng 

đầu tư mới 
   4.511.657.245 451.165.724 4.962.822.969 

3.1 

Di dời và lắp đặt 

văn phòng mỏ, nhà 

nghỉ công nhân,  

nhà vệ sinh 

HT 1 450.000.000 450.000.000 45.000.000 495.000.000 

3.2 
Di dời mặt bằng sân 

công nghiệp 
lần 1 200.000.000 200.000.000 20.000.000 220.000.000 

3.3 
Xây dựng kho chất 

thải nguy hại 
m² 12 8.000.000 96.000.000 9.600.000 105.600.000 

3.4 

Lắp đặt cống hộp 

trên toàn bộ chiều 

dài mương thủy lợi 

ngay sát đường vận 

chuyển (kích thước 

cống 1m*1m*1,2m) 

md 50 8.109.613 405.480.650 40.548.065 446.028.715 

3.5 
San gạt mặt bằng 

sân công nghiệp 

100

m³ 
1.834,8 1.198.701 2.199.376.595 219.937.659 2.419.314.254 

3.6 
Di dời trạm nghiền 

GĐ1 
lần 1 500.000.000 500.000.000 50.000.000 550.000.000 

3.7 
Đắp đê bao trên diện 

tích mỏ 
m³ 4.510 80.000 360.800.000 36.080.000 396.880.000 

3.8 
Chi phí xây dựng 

khác 
HT 1 300.000.000 300.000.000 30.000.000 330.000.000 

 Tổng cộng    12.446.373.402 451.165.724 12.897.539.126 

 

- Chi phí thiết bị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai lựa chọn 

phương án thuê toàn bộ thiết bị khai thác và chế biến. 

Bảng 6. Chi phí thiết bị của dự án 

Stt Thiết bị Đvt SL 
Đơn giá 

(đồng/ĐVT) 

Giá trị trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 

(đồng) 

Giá trị sau thuế 

(đồng) 

1 
THIẾT BỊ ĐÃ 

ĐẦU TƯ 
      

              

37.367.000  

                             

-    

              

37.367.000  

1.1 
Máy vi tính, máy 

in 
cái 1   

              

22.487.000  
  

              

22.487.000  

1.2 
Bàn ghế tủ hồ sơ 

      
              

14.880.000  
  

              

14.880.000  

2 
THIẾT BỊ ĐẦU 

TƯ MỚI 
      

         

1.550.000.000  

            

155.000.000  

         

1.705.000.000  

2.1 

Hệ thống xịt rửa xe 

tự động khi ra khỏi 

mỏ 

HT 1 
         

850.000.000  

            

850.000.000  

              

85.000.000  

            

935.000.000  

2.2 
Hệ thống cung cấp 

nước sạch  
HT 1 

         

150.000.000  

            

150.000.000  

              

15.000.000  

            

165.000.000  

2.3 
Hệ thống đường 

điện chiếu sáng 
HT 1 

         

150.000.000  

            

150.000.000  

              

15.000.000  

            

165.000.000  
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Stt Thiết bị Đvt SL 
Đơn giá 

(đồng/ĐVT) 

Giá trị trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 

(đồng) 

Giá trị sau thuế 

(đồng) 

2.4 Các thiết bị khác bộ 1 
         

400.000.000  

            

400.000.000  

              

40.000.000  

            

440.000.000  

  Tổng cộng       
         

1.587.367.000  

            

155.000.000  

         

1.742.367.000  
 

12. Giá trị tổng mức đầu tư: 53.503.851.045 đồng (Giá trị sau thuế). 

Bảng 8: Tổng mức đầu tư của dự án  

Stt Mục chi phí 
 Giá trị trước 

thuế (đồng)  

 Thuế VAT 

(đồng)  

 Giá trị sau thuế 

(đồng)  

 Tỷ lệ 

(%)  

1 
Chi phí bồi thường giải 

phóng mặt bằng 
24.501.136.266                     -      24.501.136.266    46,81% 

  - Đã đầu tư 11.828.240.266      11.828.240.266      

  - Đầu tư bổ sung 12.672.896.000                     -      12.672.896.000      

2 
Chi phí xây dựng cơ 

bản 
12.446.373.402    451.165.724    12.897.539.126    23,78% 

  - Đã đầu tư 7.934.716.157                      -      7.934.716.157      

  - Đầu tư mới 4.511.657.245    451.165.724    4.962.822.969      

3 Chi phí thiết bị  1.587.367.000    155.000.000    1.742.367.000    3,03% 

  - Đã đầu tư   37.367.000                     -         37.367.000      

  - Đầu tư mới 1.550.000.000    155.000.000    1.705.000.000      

4 
Chi phí tư vấn, QLDA 

và chi phí khác 
7.063.299.408    152.047.888    7.215.347.296    13,50% 

  - Đã đầu tư 4.163.776.896                       -       4.163.776.896      

  - Đầu tư mới 2.899.522.512    152.047.888    3.051.570.400      

5 
Vốn lưu động cho sản 

xuất 
3.327.416.202    332.741.620    3.660.157.822    6,36% 

6 
Chi phí dự phòng do 

khối lượng phát sinh 
2.163.407.576    75.821.361    2.239.228.937    4,13% 

7 
Chi phí dự phòng do 

trượt giá 
1.248.074.598      1.248.074.598    2,38% 

  Tổng mức đầu tư 52.337.074.452 1.166.776.594 53.503.851.045 100% 

13. Nguồn vốn đầu tư:  

Tổng vốn đầu tư toàn dự án là: 53.503.851.045 đồng, trong đó:  

 Nguồn vốn đã đầu tư: 23.964.100.319 đồng. 

 Vốn đầu tư bổ sung từ năm 2023 là 29.539.750.726 đồng. Trong đó: 

o Nguồn vốn góp của Công ty: 12.539.750.726 đồng. 

o Vốn vay ngân hàng: 17.000.000.0000 đồng, lãi vay 11,5%/ năm. 

14. Hình thức quản lý dự án  

Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai sẽ trực tiếp  

quản lý Dự án. 
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15. Thời gian thực hiện: 

Đối với toàn dự án: 14 năm 6 tháng kể từ ngày ký theo Quyết định số 343/GP-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

16. Phương thức thực hiện dự án: 

Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai sẽ trực tiếp 

đầu tư và tổ chức sản xuất thông qua nguồn vốn kinh doanh, quỹ đầu tư phát triển của 

Công ty, vốn huy động của các thành viên và vốn vay ngân hàng. 

17. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án: 

Theo thuyết minh chung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án Mỏ 

đá Xây dựng Thiện Tân 5, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tính hiệu quả 

kinh tế của dự án với các nội dung như sau: 

Bảng 9: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án  

Các tiêu chí đánh giá dự án Giá trị 

NPV  9.052.551.129  

IRR (TIPV) 14,51% 

IRR (EPV) 14,59% 

MIRR (TIPV) 13,59% 

MIRR (EPV) 13,93% 

Thời gian hoàn vốn  Cuối tháng 7 năm 2030 

Thời gian hoàn vốn theo quan điểm EPV Cuối tháng 6 năm 2030 

DSCR 5,588 

ARR (Tỉ lệ dòng thu bình quân hàng năm so với tổng dòng 

chi) 
5,44% 

PP NI (Kỳ hoàn vốn tính trên lợi nhuận bình quân) 5,84 

ROI (Lợi nhuận sau thuế/tổng vốn đầu tư) 17,11% 

Dự án khả thi. 

Như vậy, với các chỉ tiêu kinh tế đưa vào tính toán hiệu quả kinh tế và theo phương 

án đầu tư đã đề xuất thì Dự án đầu tư khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ Thiện Tân 5, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ năm 2012 đến năm 2036 mang lại hiệu quả 

kinh tế và lợi nhuận cho Công ty.  
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

     Số:     /NQ.ĐHĐCĐ-DNC                                   Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; 

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 14 

tháng 04 năm 2023. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết nghị các nội dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Một số chỉ tiêu chính sau: 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Thực hiện 
% 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu  Đồng 227.000.000.000 140.221.128.850 61,8% 

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 12.300.000.000 (24.197.589.596)  

3 Lợi nhuận sau thuế  Đồng 9.840.000.000 (24.197.589.596)  

4 Xây dựng cơ bản  Đồng 6.000.000.0000 0 0% 

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 

Một số chỉ tiêu chính sau: 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 

1 Tổng doanh thu  Đồng 171.260.000.000 

2 Lợi nhuận sau thuế  Đồng 2.283.000.000 

3 Nộp ngân sách  Đồng 30.300.000.000 

4 Xây dựng cơ bản  Đồng 7.430.000.000 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động 

năm 2023. 

4. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

năm 2022. 

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

 

 

DỰ THẢO 
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6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022. 

                          (Đơn vị tính: đồng) 

Stt Nội dung Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2022  (24.197.589.596)  

2 Trích các quỹ  0 

3 Kết chuyển lỗ   (24.197.589.596)  

4 Lợi nhuận còn lại của các năm trước   10.814.094.443 

5 Chia cổ tức  0% 0 

6 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  (13.383.495.153) 

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 

                          (Đơn vị tính: đồng) 

Stt Nội dung Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2023  2.283.000.000 

2 Lợi nhuận còn lại của các năm trước   (13.383.495.153) 

3 Trích các quỹ  0 

4 Chia cổ tức  0% 0 

5 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  (11.100.495.153) 

8. Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 

Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2022: 

− Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị:  305.000.000 đồng. 

− Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát từ tháng 01/2022 đến 

tháng 04/2022: 63.300.000 đồng. 

− Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách:  359.500.000 đồng.  

Trong đó:  + Thù lao của thành viên HĐQT: 4.792.000 đồng/người/tháng. 

                             + Thù lao Trưởng BKS từ T05/2022:  4.688.000 đồng/người/tháng. 

                  + Thù lao của thành viên BKS:  3.833.000 đồng/người/tháng. 

− Thù lao của thư ký HĐQT:  4.000.000 đồng/tháng.  

9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư 

ký Hội đồng quản trị năm 2023: 

− Tiền lương. 

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):  27.000.000 đồng/tháng. 

− Thù lao. 

+ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm):    5.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm):     5.000.000 đồng/người 

+ Thành viên BKS (kiêm nhiệm):     4.000.000 đồng/người/tháng. 

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm):     4.000.000 đồng/tháng.  
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Nơi nhận: 

− Như điều 3; 

− Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

− Sở giao dịch chứng khoán; 

− Tổng Công ty Sonadezi; 

− Ban Tổng Giám đốc;  

− Đăng trên website Công ty. 

− Lưu: Văn thư. 

 

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 được quyết toán căn cứ vào kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. 

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng 

Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 

10. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện 

công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. 

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

12. Thông qua điều chỉnh dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5 

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:  

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) cho phù hợp với tình 

hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư không thấp hơn các chỉ tiêu của dự 

án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ 

sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.  

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. 

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA 
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