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Nội dung chương trình 

 

1. Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 

2022 và kế hoạch năm 2023; 

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 

đã được kiểm toán; 

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2022 và kế hoạch năm 2023; 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của 

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022; 

5. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban 

Kiểm soát và người điều hành năm 2022 và kế hoạch 

năm 2023; 

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích 

lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; 

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2023. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Bà Lương Minh Hiền 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp 

Bà Lê Thị Giang 

Bà Phí Thị Lệ Thủy 

Ông Trần Hồ Dũng 

Ông Nguyễn Văn Hiếu 

Ông Lê Xuân Sâm 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Tổng Giám đốc 

Bà Lê Thị Giang 

Phó Tổng Giám đốc 

Ông Huỳnh Phú Hào 

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý 

Bà Đặng Thị Ngọc Hà 

……………………… 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Vũ Văn Nam 

Thành viên Ban kiểm soát 

Bà Đặng Thị Thúy Hằng 

Bà Nguyễn Mai An 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

 

 

 DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG 

NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 2023 
Ngày 10/4/2023  

 

 

STT Nội dung 

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

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

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

4.  Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

5.  Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán 

6.  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

7.  
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 

năm 2022 

8.  
Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người điều hành 

năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

9.  
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và Kế 

hoạch năm 2023 

10.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 

11.  Phiếu biểu quyết  số 1 và Phiếu biểu quyết số 2 

12.   
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

Số: ............./SDV -  HĐQT            Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 
 

Điều 1. Những quy định chung 

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. 

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, 

điều kiện và thể thức tiến hành họp. 

1.3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là 

cổ đông. 

1.4. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế 

này. 

Điều 2. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp 

 Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài 

liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết; 

 Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả 

kiểm tra điều kiện tiến hành họp. 

Điều 3. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa 

3.1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: 

 Thực hiện các biên pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành, cuộc họp 

ĐHĐCĐ một cách có trật tự đúng theo chương trình đã thông qua và phản ánh được 

mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự; 

 Hướng dẫn các cổ đông thảo luận; 

 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết; 

 Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu; 

 Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của 

cuộc họp ĐHĐCĐ.  

Điều 4. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký 

STT …. 
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4.1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại 

hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

4.2. Nhiệm vụ của thư ký: 

 Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp; 

 Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông. 

Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu: 

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. 

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

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

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

- Lập biên bản kiểm phiếu/phiếu bầu cử và công bố trước ĐHĐCĐ; 

- Giao lại phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp 

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/3/2023 có quyền tham dự họp 

ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

một trong các cách thức sau: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

2. Mỗi cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân như  

CMND/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. 

3. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp gồm các báo cáo, tờ trình, thẻ 

biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu 

biểu quyết, phiếu bầu có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu 

và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai 

sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký. 

4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, 

ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài 

phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm 

gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa. 

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài 

liệu. 

6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được 

Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, 

rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban 

Thư ký, Chủ tọa. 

7. Cổ đông 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. 
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8. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm 

thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, 

khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp 

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

diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại 

ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023 của Công ty. 

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

khoản 1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần tiếp theo thực hiện theo Điều 17 Điều 

lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp. 

Điều 8. Thể lệ biểu quyết  

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ 

phần được ủy quyền. 

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và 

điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết). 

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung theo dự thảo chương 

trình sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp tán thành. 

4. Sau khi Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu 

quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu. 

Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng 

cổ đông cho từng nội dung, vấn đề đã được biểu quyết tại cuộc họp. 

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét 

và quyết định ngay tại cuộc họp. 

6. Quy định về Phiếu biểu quyết: 

a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ: 

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

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông; 

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

thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu. 

b. Các trường hợp khác: 

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

quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó; 

- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết 

dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội 

dung đó. 

 

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

 Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp. 

 Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được công bố và thông qua trước 

khi bế mạc cuộc họp. 
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Điều 10. Điều khoản thi hành 

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự 

họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 có trách nhiệm thi hành quy chế này. 

 

                                                                            TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lương Minh Hiền 
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

Số: ............./BC-SDV- HĐQT               Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO  
Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

A- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

1.  Đánh giá tình hình tổng quan năm 2022:  

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

mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất 

trong nhiều thập kỷ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn; 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 và lương thực toàn cầu. 

 Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, hầu hết lao động tại các 

doanh nghiệp đã trở lại làm việc, sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh do tình 

hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nhìn chung, dịch bệnh Covid-19 

vẫn còn diễn biến phức tạp trong cả nước, cuộc xung đột Nga- Ucraina đã làm ảnh 

hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng; giá cả nhiên liệu, nguyên liệu tăng 

cao cũng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

2. Kết quả thực một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Thực 

hiện 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

 CÔNG TY SDV     

1 Doanh thu Triệu đồng 471.597   

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 32.040   

3 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

trên vốn chủ sở hữu 
% 35,62   

4 Tổng số thuế và các khoản 

phát sinh phải nộp ngân 
Triệu đồng 59.132   

STT …. 

mailto:dichvusdv@vnn.vn
http://www.sonadezi-sdv.com.vn/
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Thực 

hiện 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

sách Nhà nước 

5 Đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 105.020   

 HỢP NHẤT     

1 Doanh thu Triệu đồng 500.216   

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 32.210   

3 

Tổng số thuế và các khoản 

phát sinh phải nộp ngân 

sách Nhà nước 

Triệu đồng 62.295   

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 97,5 % trên tổng doanh thu 

toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ: 

Dịch vụ vận hành các nhà máy XLNT TT tại các KCN:   

Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt ……… triệu đồng/KH là …….. 

triệu đồng (đạt ……. % kế hoạch năm, sản lượng nước thải xử lý trong năm 2022/ năm 

2021 bằng ……….%). 

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Dịch vụ xử lý chất thải: 

Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là ……………… triệu đồng (đạt 

…………….% kế hoạch) với tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là:  

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Dịch vụ phân tích thí nghiệm:  

Phòng thí nghiệm của Công ty là một trong những phòng thí nghiệm được đầu tư 

bài bản theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017 (số hiệu Vilas 310), đã đăng ký hoạt động thử 

nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (số đăng ký 430/TN-TĐC) và được 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts 031). 

Phòng thí nghiệm thực hiện chức năng vai trò hỗ trợ cho các dịch vụ, kiểm soát các 

công tác nội bộ của các dịch vụ về môi trường trong Công ty nhằm mục đích cải thiện 

chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.   
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Doanh thu thực hiện của dịch vụ phân tích thí nghiệm ……… triệu đồng/ KH 

1.500 triệu đồng (đạt ……………….% so với kế hoạch). 

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Dịch vụ Tư vấn môi trường:  

Dịch vụ tư vấn môi trường: doanh thu thực hiện……..triệu đồng (đạt ………..% 

KH). Trong năm, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 52 lượt khách hàng, tăng 02 

lượt so với năm 2021.  

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp:  

Doanh thu thực hiện …… triệu đồng (đạt ………. % KH). Mặc dù trong năm 

gặp nhiều khó khăn về phát triển khách hàng mới, nhưng công ty đã hoàn thành tốt kế 

hoạch SXKD của dịch vụ; đồng thời, giúp tạo ra và đảm bảo được công việc cho nhóm 

lao động phổ thông.  

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Kết quả triển khai dự án Khu XLCT Quang Trung: 

Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung với diện tích 130 ha, là một 

trong những khu xử lý chất thải đầu tiên tại Đồng Nai được đầu tư bài bản, liên hoàn 

và khép kín có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại với tổng vốn đầu 

tư hơn 647 tỷ. Khu XLCT Quang Trung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau đây viết tắt là ĐTM) theo Quyết 

định số 2267/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2009, số 1142/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2014 

và 2738/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2018. Việc quản lý chất thải hiện được quản lý theo 

Giấy phép môi trường số 402/GPMT-BTNMT cấp ngày 30/12/2022.  

Tóm tắt kết quả thực hiện XDCB năm 2022: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Công tác quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi 

trường:  

Năm 2022, Công ty SDV thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi 

trường theo ISO 9001:2015 và 14001:2015 cho các dịch vụ Xử lý nước thải, Vận 

chuyển – Xử lý chất thải, Tư vấn môi trường và Quan Trắc – Phân tích Môi trường. 

Vào cuối tháng 11/2022, Tổ chức chứng nhận là Công ty TNHH Bureau Veritas 

Certification đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ cho SDV đồng thời đánh giá 

chứng nhận mở rộng cho nhà máy số 2 KCN Giang Điền gồm cả 2 tiêu chuẩn ISO 

9001 và 14001. Kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe năm 

2022:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

  

5. Công tác đầu tư tài chính: 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi hoạt động xuyên suốt, ổn định. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT CHI TIẾT 
2022 TỈ LỆ  

 (%) THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

A DOANH THU  31.630  

B LỢI NHUẬN SAU THUẾ  691  

C 
Lợi nhuận chuyển về Công ty 

SDV 
 553  

6.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:  

6.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

(triệu đồng) 

Công ty mẹ Hợp nhất 

1 Tổng doanh thu   

2 Lợi nhuận sau thuế   

3 Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải 

nộp ngân sách Nhà nước 
  

6.2. Các công việc trọng tâm: 

+ Công tác sản xuất kinh doanh: 

+ Đầu tư cho dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung: 

6.3. Tình hình quản lý nhân sự: 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

 

A-  THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Giấy Chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp số 

: 3600890938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp lần đầu ngày 15/05/2007, cấp thay đổi lần 

thứ 13 ngày 12/4/2022 

Vốn điều lệ theo 

GĐKKD 

: 
50.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 

: 
50.000.000.000 đồng 

Địa chỉ 

: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN 

Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Số điện thoại  : 02518.890 888/ 8890 777 

Website : http://www.sonadezi-sdv.com.vn 

Email : sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Mã cổ phiếu : SDV 

2. Ngành nghề kinh doanh 

2.1. Ngành nghề kinh doanh: 

 Dịch vụ môi trường: 

- Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy 

hại và không nguy hại. 

- Dịch vụ phân tích thí nghiệm (Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 310 và 

chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường” số hiệu VIMCERT 

031). 

- Dịch vụ tư vấn môi trường. 

 Dịch vụ Khu Công nghiệp:  

- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp;  

- Dịch vụ bảo vệ. 

3. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) thuộc hệ thống tổ chức “Công ty mẹ - 

Công ty con” của Tổng Công ty Cổ Phần Phát triển Khu công nghiệp. Tháng 05/2007, 

mailto:dichvusdv@vnn.vn
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Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia góp 

vốn của các cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 50.000.000.000 đồng, hoạt động 

chủ yếu trong lĩnh vực môi trường. 

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã từng bước khẳng 

định thế mạnh trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý nước 

thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn đô thị,... Trong đó, khu 

xử lý chất thải Quang Trung là một trong những dự án trọng điểm, tạo bước đột phá 

đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi cũng như thể hiện quyết tâm đóng góp vào 

công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Có thể điểm qua những mốc sự kiện quan 

trọng sau: 

Thời gian Mô tả 

...... ...................................... 

...... ...................................... 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 4.1. Mô hình quản trị: 

 Mô hình quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp. 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:............................................... 

5. Định hướng phát triển  

5.1. Mục tiêu hoạt động: 

5.2. Định hướng sản xuất kinh doanh trung và dài hạn : 

5.3. Mục tiêu phát triển bền vững: 

B- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022: 

1. Các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh: 

2. Công tác xây dựng đoàn thể - Quản lý nguồn nhân lực: 

 2.1. Công tác xây dựng đoàn thể: 

2.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực: 

Stt Nội dung ĐVT 
Năm 

2021 

Năm 

2022 
Tỷ lệ 

 Tổng số lao động, trong đó: Người    

1 
Trình độ chuyên môn từ Đại học 

trở lên 

Người    

2 
Trình độ chuyên môn CNKT, 

Trung cấp, Cao đẳng 
Người    

3 Kỹ thuật viên, đào tạo nghề, Người    
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Stt Nội dung ĐVT 
Năm 

2021 

Năm 

2022 
Tỷ lệ 

nghiệp vụ 

4 Lao động phổ thông Người    

C- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023: 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

(triệu đồng) 

Công ty mẹ Hợp nhất 

1 Tổng doanh thu   

2 Lợi nhuận sau thuế   

3 Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải 

nộp ngân sách Nhà nước 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022 

 

(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã 

được kiểm toán năm 2022 tại Website: www.sonadezi-sdv.com.vn, phần 

Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính) 

STT …. 

http://www.sonadezi-sdv.com.vn/
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 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

Số: ............./BC-SDV- HĐQT         Đồng Nai, ngày ….. tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022: 

1.  Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022: 

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, có 01 thành viên tham gia điều hành gồm: 

 Bà Lương Minh Hiền    : Chủ tịch 

 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp  : Phó Chủ tịch  

 Bà Lê Thị Giang      : Thành viên – Tổng Giám đốc Công ty  

 Bà Phí Thị Lệ Thủy     : Thành viên  

 Ông Trần Hồ Dũng     : Thành viên  

 Ông Nguyễn Văn Hiếu    : Thành viên  

 Ông Lê Xuân Sâm     : Thành viên. 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022: 

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức …… cuộc họp và thực hiện……. lần 

lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông; thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; xem xét 

tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, phê duyệt các nội dung 

thuộc thẩm quyền của và đề xuất các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài 

hạn để trình Đại hội đồng cổ đông. 

 Trong năm, Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định về các nội dung: 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

3. Đánh giá: 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: 

STT …. 

mailto:dichvusdv@vnn.vn
http://www.sonadezi-sdv.com.vn/
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
Thực 

hiện 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

 CÔNG TY SDV     

1 Doanh thu Triệu đồng 471.597   

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 32.040   

3 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

trên vốn chủ sở hữu 
% 35,62   

4 

Tổng số thuế và các khoản 

phát sinh phải nộp ngân 

sách Nhà nước 

Triệu đồng 59.132   

5 Đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 105.020   

6 Cổ tức  20%   

 HỢP NHẤT     

1 Doanh thu Triệu đồng 500.216   

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 32.210   

3 

Tổng số thuế và các khoản 

phát sinh phải nộp ngân 

sách Nhà nước 

Triệu đồng 62.295   

II. Kế hoạch năm 2023: 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong và ngoài nước kéo dài từ 

năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 

năm 2023 như sau: 

- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính: 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

(triệu đồng) 

Công ty mẹ Hợp nhất 

1 Tổng doanh thu   

2 Lợi nhuận sau thuế   

3 Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải 

nộp ngân sách Nhà nước 
  

4 Cổ tức   

- Mục tiêu trọng tâm trong năm:……………………………………………………. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                   CHỦ TỊCH  

     

  



 

18/23 

                               

 TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

Số: ........../SDV - HĐQT - TTr                Biên Hòa, ngày 10 tháng 3  năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch 2023 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

Trên cơ sở nội dung của Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ vận hành 

nhà máy xử lý nước thải năm 2022 (theo Báo cáo số....................., ngày 10/3/2023 về kết 

quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023), Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:  

STT Nội dung 

Tỷ lệ / LNST 
Số tiền 

(đồng) 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

1 Vốn điều lệ  
 

50.000.000.000 

2 
Lợi nhuận còn lại chuyển sang 

năm sau (= a - b) 
    29.477.873.363 

a 
Lợi nhuận còn lại chuyển sang 

năm sau (tính đến 31/12/2022) 
    32.618.747.153 

     

3 
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 

2022 

 

 
 

4 Trích lập các quỹ (= a + b) 30%   

a Quỹ đầu tư phát triển 10%   

b Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%   

- 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi người 

lao động 
15,0%   

- Quỹ công tác xã hội cộng đồng 3,5%   

- Quỹ thưởng người quản lý  1,5%   

5 
Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ 

(= 3 – 4) 
    

6 
Tổng lợi nhuận còn lại năm trước 

chuyển sang (= 2 + 5) 
     

7 Cổ tức  20% 
 

 

8 
Lợi nhuận còn lại chuyển sang 

năm sau 
     

STT … 
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  Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài 

chính 2023 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích 

hợp 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023: 

- Trích quỹ đầu tư phát triển :  ….% lợi nhuận sau thuế 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm :  …..% lợi nhuận sau thuế 

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động 

+ Quỹ thưởng người quản lý   

+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng   

- Mức chia cổ tức  : ….%/mệnh giá cổ phần 

 

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                   CHỦ TỊCH  

     

  

 
                   

                      Lương Minh Hiền 



 

20/23 

 

 Biên Hoà, ngày   tháng  năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của  

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát gồm 

03 thành viên, trong đó: 

- Ông Vũ Văn Nam Trưởng ban  

- Bà Nguyễn Mai An Thành viên 

- Bà Đặng Thị Thúy Hằng Thành viên 

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi năm 2022 theo một số nội dung sau đây: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của 

Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

   - Lưu: BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Nam 

 

  

 

 

 

CÔNG TY CP  DỊCH VỤ SONADEZI  

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

STT 08 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

Số: ........../SDV - BKS – TTr                Biên Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.  

 Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán Báo cáo tài chính của công 

ty; 

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 

Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau: 

STT Tên Công ty Kiểm toán Địa chỉ liên hệ 

1 
  

2   

3   

 

 Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

và nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho 

đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 

14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 

đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2023 cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo đúng quy định của Nhà nước. 

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

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 
      Vũ Văn Nam 

STT …. 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0251.8890777/888 

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Fax: 0251.889019 

W: www.sonadezi-sdv.com.vn 

 

Số: ........../TTr- SDV - HĐQT            Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022  

và kế hoạch năm 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

 Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHĐCĐTN 2022 

thông qua ngày 17/04/2022; 

 Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 17/4/2022; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, 
 

1. Lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ năm 2022: 

a) Tiền lương và thù lao : 

STT Nội dung Kế hoạch (tháng) 
Thực hiện  

(cả năm) 

1 
Tiền lương của Trưởng Ban 

KS chuyên trách 
26.000.000 đồng  

2 Chủ tịch HĐQT (*) 
10.000.000 

đồng/người/tháng 
 

3 Phó Chủ tịch HĐQT 
10.000.000 

đồng/người/tháng 
 

3 
Thù lao của thành viên HĐQT 

không chuyên trách  

7.500.000 

đồng/người/tháng 
 

3 Thù lao của 02 thành viên BKS 
3.500.000 

đồng/người/tháng 
 

4 Thư ký công ty 
3.500.000 đồng/ 

tháng 
 

2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2023: 

2.1. Mức tạm chi thù lao đối với người quản lý không chuyên trách: 

- Chủ tịch HĐQT         : …………...đ/người/tháng 

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị    : …………...đ/người/tháng 

STT …. 
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- Thành viên HĐQT        :    ………….đ/người/tháng 

(5 người) 

- Thành viên Ban kiểm soát     :    …………..đ/người/tháng 

(2 người) 

- Thư ký Công ty         :    …………..đ/người/tháng 

 

2.2. Đối với người quản lý chuyên trách: 

- Trưởng Ban kiểm soát       : tạm chi …………..đ/người/tháng 

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 sẽ thực hiện chi bổ sung 

lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức 

danh này và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ sau. 

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

 

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

    Lương Minh Hiền 

              


