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THÔNG TIN CHUNG 

 

  

Tên công ty :   CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 

Tên giao dịch:   28.1 JOINT STOCK COMPANY 

Tên công ty viết tắt:  28.1 JSC 

Giấy CNĐKDN số:  0304484232 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ 

   Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 01/08/2006, thay đổi 

   lần thứ 3 ngày 29/09/2016 

Vốn điều lệ:   48.633.860.000 đồng 

Địa chỉ:   Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành 

   phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số điện thoại:   08.38940914 

Số fax:    08.38941668 

Website:   http://www.agtex28-1.com 

Email:    agtex281@agtex28-1.com 

Mã cổ phiếu:   AG1 

 

Logo công ty:   



3 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

  

1991 1992 

1998 

Công ty cổ phần 28.1 tiền thân là Cơ sở 

1- Xí nghiệp may X 28 —Tổng cục Hậu 

cần, được thành lập ngày 2/12/1991, có 

trụ sở tại số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Công ty 

chuyên sản xuất quân phục cho các quân, 

binh chủng trong quân đội theo nhiệm vụ 

cấp trên giao và chuyên sản xuất veston 

nam cao cấp xuất đi thị trường Tây Âu, 

Nhật và Mỹ. Sản lượng sản xuất Bộ sản 

phẩm Veston nam cao cấp hiện nay của 

Công ty đạt gần 1 triệu sản phẩm 

veston/năm. 

 

Đổi tên thành 

Xí nghiệp may 

28.1. 

Đổi tên thành Xí nghiệp 

May 1- Công ty 28. 
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2006 2015 

2016 

Bộ Trưởng Bộ Quốc 

Phòng đã ra quyết định 

chuyển Xí nghiệp 1 thuộc 

Công ty 28 - Tổng cục 

Hậu cần thành Công ty 

TNHH một thành viên 

28.1. 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BQP của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 

04/06/2015 về việc cổ phần hóa Công ty 

TNHH một thành viên 28.1 thuộc Tổng 

cục hậu cần - Bộ Quốc phòng, Công ty 

đã đánh giá tài sản, xây dựng Phương án 

cổ phần hóa công ty cổ phần. 

Ngày 30/5/2016, Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án 

chuyển Công ty TNHH MTV 28.1 thuộc Tổng Công ty 28 

thành Công ty cổ phần; 

Ngày 04/07/2016, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ 

phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần chứng 

khoán Quân đội – MBS 

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào 

ngày 24/9/2016. Ngày 29/09/2016, Công ty đã được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 0304484232 thay đổi lần thứ 3 

ngày 29/09/2016 và chính thức hoạt động theo hình thức 

Công ty cổ phần từ ngày 30/09/2016 với số vốn điều lệ là 

48.633.860.000 đồng. 
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Năm 1993, Xí nghiệp đã nghiên cứu áp dụng 

thành công sử dụng công nghệ ép keo sản xuất áo 

gió xuất khẩu để sản xuất áo quân phục đông sỹ 

quan có lót và đảm bảo năng suất tăng 1,5 lần. Đề 

tài ứng dụng kỹ thuật được Cục Quân nhu chỉ đạo 

các đơn vị may trong toàn quân áp dụng, đây là 

một bước tiến mới trong công tác nghiên cứu khoa 

học của đơn vị. 

Tháng 7 năm 1995, chỉ trong 20 ngày Xí 

nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

đột xuất sản xuất 500 bộ quân phục đại lễ 

để phục vụ cho các đại biểu dự lễ kỷ niệm 

Quốc khánh 2/9. 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRONG QUÁ 

TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

(*) Ngày 21/12/2017, Công ty vinh dự nhận 

được bằng khen của Tổng cục Chính trị 

Quân đội Nhân dân Việt Nam về thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận 

động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt 

đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân 

đội” giai đoạn 1992-2017.  
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Năm 2002, Xí nghiệp là đơn vị đầu tiên trong Công ty 

triển khai sản xuất hàng xuất khẩu theo phương thức 

FOB mang lại hiệu quả thiết thực nên chỉ trong Quý 4 

năm 2002 doanh thu của Xí nghiệp bằng gần doanh 

thu của 8 tháng trước đó. Xí nghiệp chủ động đổi mới, 

kiện toàn sắp xếp, bố trí sản xuất, phù hợp với khả 

năng, sở trường và thế mạnh của Xí nghiệp, qua đó 

đã nâng cao được hiệu quả công tác điều hành quản 

lý và chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm của Xí 

nghiệp gồm: bộ đông len K82, áo veston nam/nữ xuất 

khẩu đã được tặng huy chương vàng tại Hội chợ triển 

lãm trong nước và quốc tế. 

Công ty đã được Tổng cục Hậu cần tặng thưởng đơn vị 

quyết thắng năm 2014 và cờ thi đua năm 2015. Năm 2016, 

Công ty được Tổng cục Hậu cần tặng thưởng đơn vị quyết 

thắng và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động 

hạng Ba. 

Hiện nay, Công ty có 2 phân xưởng may, 4 phòng nghiệp vụ 

và hơn 850 cán bộ, công nhân viên, có trang thiết bị hiện 

đại, công nghệ tiên tiến, nhà xưởng khang trang, đủ các 

điều kiện để sản xuất theo phương thức FOB và khả năng 

cạnh tranh trong xu thế hội nhập. 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc: 

 Bộ Veston Nam  

 Quần Tây 

 Jile (waitcoat) 

Buôn bán vải, hàng may sẵn, giày dép; 

Mua bán nguyên phụ liệu ngành may; 

 

 

Công ty hoạt động kinh doanh 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam và 

xuất khẩu ra nước ngoài. Thị 

trường chính là Mỹ, EU, Nhật 

Bản,.. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG  

QUẢN TRỊ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KẾ HOẠCH PHÒNG HÀNH 

CHÍNH HẬU CẦN 

BA TỔ CHỨC QUẦN 

CHÚNG 
XƯỞNG CẮT, X. MAY 

1-2 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

Công ty cổ phần 28.1 được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng phù hợp với điều kiện và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mô hình 

sau: 

Quan hệ chỉ đạo  

Quan hệ ngang bằng  
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 SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
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Tầm nhìn 2020: 

Nỗ lực để phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực may mặc với dòng 

sản phẩm veston nam cao cấp. 

Sứ mệnh: 

Cung cấp sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi đối tượng 

người tiêu dùng. 

Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. 

Thực hiện đúng phương châm “ Chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, giao hàng đúng hẹn”. 

Giá trị cốt lõi: 

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, thực 

hiện hài hòa 03 lợi ích “Công ty, Người lao động và Cổ đông”. 

Thấu hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt các cam kết với khách hàng là tiêu chuẩn số một để đo 

lường đánh giá các hoạt động của từng bộ phận và cá nhân trong đơn vị. 

Liên tục tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để liên tục hoàn thiện và nâng cao năng suất, chất 

lượng thông qua khuyến khích học tập tự giác để rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn và 

làm chủ công nghệ cho người lao động. 

Xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong nội bộ công ty như trong một mái nhà chung; môi trường 

làm việc năng động, sáng tạo; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 

Luôn giữ vững và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây". 
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

 Thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng thông qua việc tiên đoán và đo lường các nhu 

cầu, sở thích của khách hàng. 

 Gắn bó với khách hàng và nhà cung cấp, tạo ra sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong nội bộ 

cũng như đối với các đối tác bên ngoài với những tiêu chuẩn mới, cao hơn. 

 Liên tục tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để liên tục hoàn thiện và nâng cao năng suất, chất 

lượng. 

 Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được quyết định bởi tính chuyên nghiệp và tinh thần kinh 

doanh. Cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty luôn quan tâm tới việc nâng cao tính 

chuyên nghiệp, tinh thần kinh doanh để liên tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 

thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu và mong đợi của khách hàng. 

CHẤT LƯỢNG 

 Tất cả các thành viên luôn tích cực, chủ động, lao động sáng tạo và đạt hiệu quả cao, 

không trông chờ và ỷ lại cấp trên. 

 Phát huy tới đa quyền tự chủ của mọi thành viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho tất 

cả các thành viên phát triển để đạt tới những thành tích bền vững. Kết quả và hiệu quả 

công việc là tiêu chuẩn cao nhất trong đánh giá năng lực của từng thành viên. 

 Sáng kiến, sáng tạo, đổi mới phải trở thành phong cách sống và hành động hàng ngày 

của mỗi CBCNV trong công ty. Công ty luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện để tất cả các 

thành viên tham gia vào quá trình đổi mới, sáng tạo. Những đóng góp của sự sáng tạo 

và đổi mới vào kết quả và hiệu quả kinh doanh được trân trọng và thưởng thỏa đáng. 

TINH THẦN 

KINH DOANH 

 Thường xuyên học tập, rèn luyện phát huy tốt bản chất, truyền thống, kỷ luật của quân đội 

trong mọi hoạt động của đơn vị. Lời nói đi đôi với việc làm. 

 Thường xuyên học tập và phát triển để thích ứng nhanh với những sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng, thị trường. 

 Công ty thường xuyên tạo điều kiện, đào tạo và hỗ trợ việc học tập cho CB-CNV coi đây là 

một yếu tố quyết định sự thành công của Công ty. 

 Học tập tự giác để rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn và làm chủ công nghệ. 

HỌC TẬP 
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THÀNH CÔNG 

 Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, 

thực hiện hài hòa 03 lợi ích “Công ty, Người lao động và Cổ đông”. 

 Tôn trọng và thực hiện tốt các cam kết với khách hàng là tiêu chuẩn số một để đo lường 

đánh giá các hoạt động của từng bộ phận và cá nhân trong đơn vị. 

 Luôn dẫn đầu về thị trường, sản phẩm và dịch vụ với giá cả cạnh tranh trong những thị 

trường mà công ty tham gia. 

 Giữ vững và mở rộng thị phần: thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng hiện tại và 

mở rộng sang thị trường, khách hàng mới cũng như các ngành nghề mới có lợi thế và tiềm 

năng. 

 Thành công và sự phát triển bền vững của Công ty cũng như thành công của các đối tác 

bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và những nhân vật khác có liên quan. 

 Đoàn kết, gắn bó, làm việc đồng đội, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động chung 

vì sự phát triển bền vững của toàn đơn vị cũng như của từng thành viên. Xây dựng mối 

đoàn kết gắn bó trong nội bộ công ty như trong một mái nhà chung. 

 Gắn bó chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp tạo ra sự cộng hưởng trong nội bộ 

cũng như với các đối tác bên ngoài. 

 Quan tâm tới con người, luôn tôn trọng con người, chăm sóc và thỏa mãn tốt nhất nhu 

cầu và lợi ích của từng thành viên. 

 Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời thách thức lẫn nhau thực 

hiện ở mức cao hơn với những giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn. Tất cả các hoạt động 

trong từng đơn vị, giữa các đơn vị trong nội bộ công ty và bên ngoài công ty được thực 

hiện phải trở thành những đội vô địch. Thể hiện tinh thần đồng đội cao và phong cách 

chuyên nghiệp trong làm việc đồng đội. 

 Luôn luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người 

trồng cây”. Tích cực làm công tác xã hội và trở thành thành viên tốt trong cộng đồng. 

ĐỒNG ĐỘI 
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RỦI RO KINH TẾ 

Nền kinh tế nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh 

kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn 

như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt 

mức tăng trưởng khả quan. Kinh tế vĩ mô Việt Nam 

được đánh giá là ổn định khi tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) ước tính tăng 6.81% so với năm 2016. Trong đó 

khu vực công nghiệp có mức tăng khá cao. Nền kinh tế 

tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tạo lợi thế cho ngành dệt may 

và một số ngành xuất khẩu. Lạm phát có sự gia tăng 

nhẹ 1,41% so với năm trước. Lạm phát tăng cao sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, khiến doanh nghiệp phải bổ sung thêm vốn 

cũng như chi phí đầu vào bị biến động giá cả dẫn tới 

ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời của AG1. 

RỦI RO KHÁC 

Những rủi ro được đề cập đến trong phần này 

là những rủi ro bất khả kháng như thiên tai 

(động đất, bão lụt, hoả hoạn, dịch bệnh ...), 

chiến tranh, khủng bố, khủng khoảng kinh tế 

thế giới.... Những rủi ro này rất ít khả năng 

xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ có những ảnh 

hưởng tiêu cực không thể lường trước được 

đối với tình hình sản xuất KD của Công ty và 

giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường 

chứng khoán. Vì thế, Công ty luôn nắm bắt 

kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt 

các công tác đồng thời lên kế hoạch và điều 

chỉnh kế hoạch hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa 

những rủi ro, đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty được thực hiện đúng 

như kế hoạch. 
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THÔNG TIN CHUNG 

 

 

RỦI RO PHÁP LÝ 

Mọi quy định pháp luật về kinh doanh đều tác động trực tiếp đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. Một môi trường pháp lý lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến 

hành các hoạt động kinh doanh và vừa điều chỉnh các hoạt động kinh tế của mình có hiệu quả. Sự 

thay đổi các qui định, chính sách của Nhà nước có liên quan đến ngành dệt may điển hình là chính 

sách thuế đối với hàng dệt may hay các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp 

trong ngành làm thu hút nhiều lao động. Tất cả đều làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty nói riêng và toàn ngành dệt may nói chung. Điều này đặt ra cho CTCP 28.1 phải 

có những chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn thích hợp với từng sự thay đổi 

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

Các sản phẩm dệt may nước ta chịu sự cạnh tranh gay gắt không chỉ những đối thủ trong nước mà 

còn với các đối thủ đến từ: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh... Các nước này đang được 

hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ Chính phủ của họ, đặc biệt là về tỷ giá so với đồng USD để phát 

triển ngành dệt may và thu hút đơn hàng. Hơn nữa, giá gia công ngành may trong 3 năm gần đây 

của các nước này lại không tăng. Tình hình cạnh tranh khá mạnh như vậy tất nhiên sẽ tác động đến 

hoạt động tiêu thụ sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí 

ngành (chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển,…) thì ngày một gia tăng. Sự biến động của giá dầu thô 

thế giới tác động đến giá nguyên liệu (sợi tổng hợp, hoá chất thuốc nhuộm…) và gây ảnh hưởng tới 

hoạt động sản xuất và giá thành sản phẩm vải của Công ty. Ngoài ra, nguồn nhân lực ngành dệt may 

đang bị thiếu hụt, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Sự biến động lao động trong ngành dệt may 

luôn ở mức cao so với các ngành khác. Không những vậy, các hoạt động buôn lậu, trốn thuế các sản 

phẩm dệt may vào Việt Nam tác động vô cùng tiêu cực tới tình hình sản xuất kinh doanh của ngành 

dệt may nói chung và Công ty nói riêng. Điều này đặt doanh nghiệp trong việc phát huy nội lực, chú 

trọng đầu tư công nghệ, luôn cải tiến mẫu mã sản phẩm, chất lượng để sản phẩm dệt may có thể 

chiếm lĩnh thị trường trong nước và chinh phục thị trường nước ngoài. 
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CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Ông Đỗ Tuấn Anh Chủ tịch 
 

Ông Trần Doãn Thoan Phó Chủ tịch Kiêm Giám đốc 

Ông Nguyễn Vĩnh Long Thành viên Kiêm Phó Giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang Thành viên  

Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên Kiêm Kế toán trưởng 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Đỗ Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 20/05/1968 

Nguyên quán: Quỳnh Phụ - Thái Bình 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Sở hữu: 100.000CP, chiếm 2,06%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 10/1993 – 2001 Nhân viên, sau đó làm Trưởng phòng Kế hoạch – Xí nghiệp 3 Tổng Công ty 28 

 12/2001 - 12/2003 Trưởng phòng Kế hoạch – Xí nghiệp 2 Tổng Công ty 28 

 01/2004 - 11/2004 Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng – Tổng Công ty 28 

 12/2004 - 03/2013 Phó Giám đốc, sau đó làm Giám đốc Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28 

 04/2013 - 23/09/2016 Phó Tổng Giám đốc Công ty 28 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV 28.1 

 24/09/2016 - Nay Phó Tổng Giám đốc Công ty 28 kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP 28.1 
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Ông Trần Doãn Thoan – Phó Chủ tịch HĐQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 07/10/1968 

Nguyên quán: Nhân Hậu – Lý Nhân – Hà Nam 

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Kỹ thuật, chuyên ngành may 

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT  

Sở hữu: 52.800CP, chiếm 1,08%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 10/1988 - 12/1991           Nhân viên Kỹ thuật XN May X 28 

 01/1992 - 04/2010           Phó Phòng Kỹ thuật; TP Kỹ thuật – Công ty 28.1 – Tổng Công ty 28 

 05/2010 - 02/2013           Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28 

 03/2013 - 09/2016           Gíam đốc Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28 

 24/09/2016 - Nay             Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần 28.1 

Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên HĐQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 06/12//1976 

Nguyên quán: Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân tin học 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Sở hữu: 100.300CP, chiếm 2,06%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 07/2000 - 10/2002  NV IT ban CNTT – Công ty 32 – Tổng cục Hậu cần 

 11/2002 - 09/2009  Trưởng ban CNTT Công ty cổ phần 32 – TCHC – BQP 

 10/2009 - 09/2012  Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp 

 10/2012 - 10/2013  Phó Phòng Kinh doanh Tổng Công ty 28 

 11/2013 - 09/2016  Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 28.1 Tổng Công ty 28 

 24/09/2016 - Nay  Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP 28.1 
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Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 09/12/1976 

Nguyên quán: Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Đại học TCKT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT  

Sở hữu: 60.400CP, chiếm 1,24%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 01/1999 - 05/2000 Nhân viên XNK Công ty TNHH TMDV Sơn Hà 

 06/2000 - 02/2012 Nhân viên TCKT Xí nghiệp 2 và PTCKT Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP  

 03/2012 - 02/2013 Phó Phòng Đầu tư phát triển và nghiệp vụ Công ty Xăng dầu – Tổng Công ty 28 

 03/2013 - 06/2014 Trưởng phòng Kế toán – Hậu cần Công ty Xăng dầu – Tổng Công ty 28  

 07/2014 - 09/2016 KTT kiêm TP.TCKT Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28  

 24/09/2016 - Nay  Thành viên HĐQT, KTT kiêm TP.TCKT CTCP 28.1 

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 17/10/1978 

Nguyên quán: Độc lập – Hưng Hà – Thái Bình 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Ngữ 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT  

Sở hữu: 11.800CP, chiếm 0,24%VĐL 

Quá trình công tác: 

08/2000 - 12/2004 Nhân viên Dinh Thống Nhất tại TP. HCM 

12/2004 - 09/2009 Nhân viên Phòng NCPT & ĐT Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP 

09/2009 - 08/2014 Nhân viên Phòng Chính trị Tổng Công ty 28 – TCHC - BQP 

08/2014 - 09/2016

  

Phó Phòng KH; sau đó làm Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV 28.1 –               

Tổng Công ty 28 

24/09/2016 - Nay Thành viên HĐQT, Trưởng P. Kế hoạch CTCP 28.1 
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CƠ CẤU BAN GIÁM ĐỐC 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Trần Doãn Thoan Giám đốc 

Ông Nguyễn Vĩnh Long Phó giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó giám đốc 

Ông Nguyễn Hữu Phước Kế toán trưởng 
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Sơ yếu lý lịch của ông Trần Doãn Thoan, ông Nguyễn Vĩnh Long và ông Nguyễn Hữu Phước vui lòng xem thông 

tin tại mục Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị 

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN GIÁM ĐỐC 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 09/04/1973 

Nguyên quán: Quang Lịch – Kiến Xương – Thái Bình 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc 

Sở hữu: 0 CP, chiếm 0%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 06/1995 - 04/1998 Tổ phó SX tại XN 3 – Công ty 28 

 05/1998 - 12/2006 Tổ trưởng SX tại XN 3 – Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP 

 01/2007 - 03/2007 Phó Quản đốc xưởng – CTCP Bình Phú – Tổng Công ty 28 

 04/2007 - 06/2012 Quản đốc xưởng – CTCP Bình Phú – Tổng Công ty 28 

 07/2012 - 02/2016 P. Tổng Giám đốc – CTCP Bình Phú – Tổng Công ty 28 

 03/2016 - 10/2016 P. Giám đốc – XN May Đo Quân Đội - Tổng Công ty 28 

 11/2016 - 06/2017 Giám đốc – XN May Đo Quân Đội - Tổng Công ty 28 

 07/2017 - Nay  P. Giám đốc – CTCP 28.1 
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CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Lữ Công Thinh Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Văn Kiên Thành viên 

Bà Trần Thị Lê Thành viên 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT 

Ông Lữ Công Thinh – Trưởng Ban Kiểm soát 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 23/07/1976 

Nguyên quán: Gò Vấp – TP. HCM 

Trình độ chuyên môn: Đại học TCKT 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát 

Sở hữu: 20.000 CP, chiếm 0,4%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 02/1998 - 10/2009  Nhân viên kế toán Tổng công ty 28 

 11/2009 - 02/2014  Kế toán trưởng CTCP 28 Hưng Phú Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP 

 03/2014 - 23/09/2016  Phó Phòng TCKT Tổng Công ty 28 

 24/09/2016 - Nay   Phó Phòng TCKT Tổng Công ty 28 kiêm Trưởng Ban kiểm soát 
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Ông Nguyễn Văn Kiên – Thành viên Ban Kiểm soát 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 29/12/1975 

Nguyên quán: Thọ Xuân – Thanh Hóa 

Trình độ chuyên môn: Đại học TCKT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát 

Sở hữu:1.800 CP, chiếm 0,04%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 01/1997 - 11/1998  Nhân viên kế toán XN May đo Quân đội Tổng Công ty 28 

 12/1998 - 23/09/2016  Nhân viên KTTH Công ty TNHH MTV 28.1 

 24/09/2016 - Nay   Nhân viên KTTH Công ty CP 28.1 kiêm Thành viên Ban kiểm soát

     

 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 05/11/1985 

Nguyên quán: Đạ Hoai – Lâm Đồng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát 

Sở hữu:1.600 CP, chiếm 0,03%VĐL 

Qúa trình công tác: 

 06/2005 - 09/2010 Nhân viên Cân đối XN May do Quân đội Tổng Công ty 28 

 10/2010 - 23/09/2016 Nhân viên Cân đối Công ty TNHH MTV 28.1 

 24/09/2016 - Nay  Nhân viên Cân đối Công ty CP 28.1 kiêm Thành viên Ban kiểm soát 

Bà Trần Thị Lê – Thành viên Ban Kiểm soát 
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   NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 

 Ông Nguyễn Minh Phương – Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc từ ngày 30/06/2017 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc từ ngày 30/06/2017 



26 
 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

  



27 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

  

STT Tính chất phân loại Số lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

A Theo trình độ 830 100.0% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 39 4.70% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 40 4.82% 

3 Khác 751 90.48% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 830 100.00% 

1 Lao động hợp đồng không xác định thời gian 715 86.14% 

2 Lao động hợp đồng có xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng 115 13.86% 

 

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM 

STT Năm Mức lương bình quân 

1 2015 8.403.262 

2 2016 8.891.770 

3 2017 9.023.181 

4 Dự kiến năm 2018 9.000.000 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

Tại thời điểm ngày 31/12/2017, tổng số cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty là 830 người. Cơ cấu lao 

động như sau: 
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CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, tạo mọi điều kiện để người lao động được thăng chức, 

nâng bậc lương đúng niên hạn, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, các chính sách hậu phương gia đình 

cán bộ và người lao động đều được quan tâm. 100% người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công 

phù hợp công việc và các chế độ khác theo qui định. Cụ thể như sau: 

 Công ty thực hiện chính sách tiền lương căn cứ vào thang 

bảng lương do Nhà nước quy định 

 Việc trả lương, thưởng thực hiện theo quy chế trả lương, 

trả thưởng của Công ty theo đơn giá, mức độ hoàn thành 

công việc 

 Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

theo chế độ chính sách nhà nước 

 Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình 

hoạt động kinh doanh của Công ty,  Công ty sẽ có chế độ 

lương, thưởng thích hợp để kích thích lực lượng lao động, 

đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán 

bộ nhân viên và người lao động 

 Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao 

động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động và 

các chính sách của Công ty Cổ phần 28.1 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  

 

 

 

TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

 Tình hình đầu tư, 

tình hình thực hiện 

dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông, thay 

đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

  

 

Chỉ tiêu Quý IV/2016 
Kế hoạch 

2017 
Thực hiện 2017 

Tỷ lệ 

TH/ KH 

2017 

Doanh thu 116.582.132.715 500.954.033.000 462.826.884.898 92,39% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.567.663.989 10.500.000.000 10.502.695.767 100,03% 

Vốn điều lệ 48.633.860.000 48.633.860.000 48.633.860.000 100,00% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ 5,28% 21,59% 21,6% 100,03% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuê/ Doanh thu 2,17% 2,09% 2,26% 107,89% 

Nộp NSNN - 21.485.417.047 20.915.232.443 97,35% 

Đầu tư máy móc thiết bị - 7.678.914.000 4.267.772.000 55,58% 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Công ty cổ phần 28.1 là đơn vị sản xuất kinh 

doanh may mặc, trong đó chủ yếu là may 

veston nam xuất khẩu sang các thị trường 

Châu Âu, Nhật, Mỹ và tiêu thụ trong thị trường 

nội địa. 

Trong những năm qua, Công ty đã chủ động 

tìm kiếm nguồn hàng và ký thỏa thuận với 

khách hàng bao tiêu sản phẩm theo công suất 

thiết kế, các hợp đồng có giá trị lớn với nước 

ngoài. 

Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Công ty luôn quan 

tâm và chú trọng đầu tư máy móc trang thiết bị mới, 

hiện đại nhằm phục vụ sản xuất, cụ thể chỉ trong 3 năm 

gần đây Công ty đã đầu tư thêm 32 tỷ đồng. Tài sản của 

Công ty đã được đầu tư đúng mục đích, phù hợp với tình 

hình sản xuất, kinh doanh. Tài sản được giao cho các bộ 

phận sử dụng và quản lý, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ 

theo quy định. Trong những năm qua, Công ty không 

ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và 

phấn đấu đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

ngày càng phát triển bền vững; xây dựng đơn vị vững 

mạnh toàn diện, nhiều năm qua được Tổng Công ty, 

Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen, Cờ thi đua và Chủ 

tịch nước tặng Huân chương Lao động. 
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CƠ CẤU DOANH THU 

CƠ CẤU LỢI NHUẬN 

STT Khoản mục 

Quý 4/2016 Năm 2017 

Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Gía trị (tỷ đồng) 
Tỷ trọng 

(%) 

1 Doanh thu hàng xuất khẩu  112.717.860.071  95,38%  447.169.234.328  96,05% 

2 Doanh thu hàng kinh tế  3.406.272.612  2,88%  14.222.728.357  3,06% 

3 Doanh thu cung cấp dịch vụ  458.000.032  0,39%  1.434.922.213  0,31% 

4 Doanh thu hoạt động tài chính  1.563.945.727  1,32%  2.630.876.687  0,57% 

5 Thu nhập khác  29.300.000  0,02%  92.136.364  0,02% 

Tổng   118.175.378.442  100,00%  465.549.897.949  100,00% 

 

STT Khoản mục 

Quý 4/2016 Năm 2017 

Giá trị (tỷ đồng) 
Tỷ trọng 

(%) 
Gía trị (tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Lợi nhuận gộp hàng xuất khẩu  11.972.938.598  10,13%  39.470.647.529  8,48% 

2 Lợi  nhuận hàng kinh tế  864.408.530  0,73%  3.192.839.685  0,69% 

3 Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ  414.544.348  0,35%  1.261.099.477  0,27% 

4 Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính  107.798.673  0,09%  568.543.970  0,12% 

5 Lợi nhuận khác  29.300.000  0,02%  92.136.364  0,02% 

Tổng   13.388.990.149  11,33%  44.585.267.025  9,58% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu Thực hiện Q4/2016 
Kế hoạch 

2017 
Thực hiện năm 2017 

Tỷ lệ 

TH/ KH 

2017 

Vốn chủ sở hữu 48.819.812.374 49.721.410.574 49.723.265.262 100,00% 

Doanh thu thuần 116.582.132.715 500.954.033.000 462.826.884.898 92,39% 

Lợi nhuận từ HĐKD 2.538.363.989 10.500.000.000 10.410.559.403 99,15% 

Lợi nhuận khác 29.300.000 - 92.136.364 - 

Lợi nhuận trước thuế 2.567.663.989 10.500.000.000 10.502.695.767 100,03% 

Lợi nhuận sau thuế 2.054.131.191 8.400.000.000 8.402.156.614 100,03% 

EPS 363 1.485 1.486 100,07% 

 

Doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong năm qua. Tất cả doanh thu trong cơ cấu bao gồm doanh thu xuất khẩu, 

doanh thu hàng kinh tế và doanh thu cung cấp dịch vụ đều có sự tăng trưởng. Doanh thu thuần quý 4/2016 đạt 

116,58 tỷ đồng. Năm 2017, hầu hết chỉ tiêu kinh doanh của Công ty hầu hết đều vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 

đạt 100,07% và đạt 10,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp và khả năng chỉ đạo, điều hành 

của Ban Giám đốc trong việc thực hiện xuất sắc các kế hoạch đã đặt ra. Thêm vào đó, AG1 năm vừa qua đã giảm 

nợ rất nhiều. Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn. Tính đến nay, Công ty không có 

nợ quá hạn. Qua đó, cho thấy một triển vọng khả quan về tương lai của doanh nghiệp. 
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2016 (*) 2017 

1 Khả năng thanh toán 
 

  

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,09 1,13 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,4 0,41 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 

  

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 73,45% 66,26% 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 276,65% 196,38% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

  

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,15 5,20 

 Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,74 2,79 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

  

 Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % 1,76% 1,82% 

 Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 4,63% 17,05% 

 Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản  % 1,31% 5,07% 

 
Hệ số LN từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 2,18% 2,25% 

(*) Các hệ số tài chính 2016 tính trên số liệu quý 4/2016. 
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CỔ PHẦN 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

 Các chứng khoán khác 

Không có 

Tổng số cổ phần phát hành: 4.863.386 cổ phần 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.863.386 cổ phần. 

 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

 Cổ phiếu quỹ: 0 CP 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 
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STT Tên cổ đông 
Số lượng 

(cổ phiếu) 
Tỷ lệ sở hữu (%) 

1 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 3.161.201 65,00% 

 Tổng cộng 3.161.201 65,00% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

STT Cổ đông Số lượng cổ đông 
Số lượng cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Cổ đông trong nước 196 4.863.386 100,00% 

 Tổ chức 2 3.191.201 65,62% 

 Cá nhân 194 1.672.185 34,38% 

2 Cổ đông nước ngoài - - - 

 Tổ chức  - - - 

 Cá nhân - - - 

3 Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 196 4.863.386 0% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 

Trong năm qua, Công ty đạt được tổng doanh 465,55 

tỷ đồng, đạt 92,17% kế hoạch đã đặt ra và Lợi nhuận 

trước thuế 10,5 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Tuy giá 

cả nguyên vật liệu và các mặt hàng tiêu dùng có 

nhiều biến động theo chiều hướng tăng cao, thị 

trường chứng khoán sụt giảm, lãi suất cao … đã tác 

động tiêu cực đến hoạt động của ngành may mặc. 

Tuy nhiên nhu cầu về hàng xuất khẩu hàng may mặc 

hàng năm tăng bình quân 15-20%. Đó là những lợi 

thế của Công ty trong sản xuất kinh doanh ngành 

hàng truyền thống. 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

TH/KH 2017 

(%) 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 48,63 48,63 48,63 100,00% 

Tổng Doanh thu Tỷ đồng 118,18 502,15 465,55 92,17% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,57 10,5 10,5 100,00% 

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu % 2,17% 2,09% 2,26% 108,13% 

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ % 5,28% 21,59% 21,60% 100,05% 

Cổ tức % 3,25% 13% 13% 100,00% 

 

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 

nay Công ty 28.1 là một trong những doanh nghiệp may 

mặc hàng đầu của Quân đội. Công ty có thế mạnh 

truyền thống trong lĩnh vực may mặc quân trang Quốc 

phòng và may hàng xuất khẩu, với thiết bị công nghệ 

hiện đại được nhập từ các nước tiên tiến trên thế giới. 

Thương hiệu Công ty 28.1 đã có uy tín cao trong lĩnh 

vực may mặc ở Việt Nam và quốc tế, đã được các khách 

hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Tình hình tài sản 

Tình hình nợ phải trả 

Trong cơ cấu tài sản năm 2017, tài sản ngắn hạn 

chiếm ưu thế với tỷ trọng 74,87%. Tỷ trọng có giảm 

nhẹ so với năm trước đó. Điều này có thể được lý giải 

bởi hàng tồn kho giảm, cùng với đó các khoản tiền 

mặt cũng giảm nên kéo theo tài sản ngắn hạn giảm. 

Qua đó có thể thấy năm qua tình hình quản lý hàng 

tồn kho của Công ty khá tốt, sản phẩm được tiêu thụ 

một cách dễ dàng và không ứ đọng nhiều sẽ giúp ích 

cho Công ty rất nhiều trong việc giảm chi phí lưu kho. 

Tài sản dài hạn cũng giảm trong năm qua. Sự đi 

xuống của các khoản mục tài sản ngắn hạn và tài sản 

dài hạn, mà nhiều hơn là tài sản ngắn hạn đã kéo 

theo sự giảm sút của tổng tài sản CTCP 28.1 

Nhìn chung, cơ cấu sử dụng nợ có sự ghi nhận giảm, đặc biệt 

là nợ dài hạn. Cơ cấu sử dụng nợ của Công ty vẫn chủ yếu là 

nợ ngắn hạn. Năm 2017, nợ ngắn hạn giảm so với năm trước 

là 25,94%, đạt mức là 97,5 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn là các 

khoản vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội để 

bổ sung vốn lưu động. Còn các khoản nợ vay dài hạn chủ 

yếu là các khoản vay Công ty dùng để mua sắm máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty không có các 

khoản vay quá hạn chưa thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu 

có tăng nhẹ so với năm trước chủ yếu là từ sự gia tăng của 

nguồn lợi nhuận sau thuế. 

Chỉ tiêu 
Năm 2016 Năm 2017 % Tăng 

giảm 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 144.002.412.334 78,31% 110.335.551.455 74,87% -23,38% 

Tài sản dài hạn 39.875.281.580 21,69% 37.036.481.967 25,13% -7,12% 

TỔNG TÀI SẢN 183.877.693.914 100,00% 147.372.033.422 100,00% -19,85% 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2016 Năm 2017 % Tăng 

giảm Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 131.702.881.540 97,52% 97.543.768.160 99,89% -25,94% 

Nợ dài hạn 3.355.000.000 2,48% 105.000.000 0,11% -96,87% 

NỢ PHẢI TRẢ 135.057.881.540 100,00% 97.648.768.160 100,00% -27,70% 

Vốn chủ sở hữu 48.819.812.374 100,00% 49.723.265.262 100,00% 1,85% 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 

Chỉ tiêu ĐVT 
THỰC HIỆN 

2017 

KẾ HOẠCH 

2018 

%KH 2018/    

TH 2017 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 48,63  48,63 100,00% 

Tổng Doanh thu Tỷ đồng 462,83 480,00 103,71% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,50 11,00 104,76% 

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu % 2,27% 2,29% 100,88% 

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ % 21,59% 22,62% 104,77% 

Nộp NSNN Tỷ đồng 20,92 22,11 105,69% 

Đầu tư máy móc thiết bị Tỷ đồng 4,27 5,62 131,62% 

EPS Đồng 1.486 1.556 104,71% 

 

Về tìm kiếm, phát triển thị trường: 

Tích cực tìm kiếm phát triển thị trường trong và ngoài 

nước, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị 

và Giám đốc Công ty 

 Giữ vững các mối quan hệ truyền thống và 

phát triển mới các thị trường, thị phần trong 

nước và ngoài nước  

 Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên 

doanh liên kết với các Công ty bạn, tận dụng 

năng lực để tăng doanh thu, lợi nhuận cho 

Công ty. Xây dựng mối quan hệ tốt với các 

khách hàng, đối tác tránh rủi ro trong tìm 

kiếm cơ hội phát triển bền vững. 

Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất gọn nhẹ, hiệu quả; tính 

toán phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhất để vừa tiết 

kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo các sản 

phẩm đạt chất lượng, đảm bảo kế hoạch giao hàng đáp ứng 

yêu cầu khách hàng 

 Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, 

chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ 

động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân 

 Thường xuyên cập nhật, cải tiến qui trình hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

 Hàng năm, Công ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao 

trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cao 

cho CB-CNV, có hướng quy hoạch cán bộ lâu dài, đội 

ngũ kế cận và có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ 

sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành có tay 

nghề 

 Mở rộng phát triển các hoạt động sản xuất kinh 

doanh dựa trên thế mạnh Công ty; tiếp tục xây dựng 

mối quan hệ với các chủ đầu tư với nhiều phương 

thức hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho các 

bên 

 Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện 

thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và coi đó là yếu 

tố tạo ra nguồn lực có tính quyết định với sự phát 

triển bền vững của Công ty 
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Về doanh thu, chi phí: 

 Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với các đơn vị, các khách hàng với nhiều phương thức hợp tác cụ thể nhằm đảm 

bảo lợi ích cho các  bên.  

 Đầu tư cơ sở vật chất; đôn đốc thu hồi công nợ; tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác cải tiến nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm; đảm bảo giao hàng theo đúng kế hoạch không để phát sinh chi phí do giao hàng trễ 

 Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế định kỳ các mã hàng, khách hàng để có định hướng phát triển khách hàng có 

hiệu quả SXKD cao, những mã hàng đã hoàn thành giao hàng phải nhanh chóng quyết toán nội bộ đồng thời thu 

hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh nợ khó đòi 

 Đầu tư thay thế máy móc thiết bị nhằm hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí trực 

tiếp đến giá thành sản phẩm 

 Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các định mức kinh tế - kĩ thuật ở tất cả các khâu 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Công ty vẫn hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý như đã đề ra. 

Giải trình của Ban giám đốc về ý kiến kiểm toán 

Ban giám đốc không có ý kiến giải trình thêm 
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Công ty định hướng nỗ lực để phát triển bền 

vững trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong 

lĩnh vực may mặc. Công ty ngoài tập trung vào 

xây dựng thương hiệu thời trang thì còn cần 

phải luôn giữ vững vai trò chủ đạo của giá trị 

sản phẩm veston nam. AG1 luôn cố gắng cao 

nhất trong việc phát huy nguồn lực nâng cao 

năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương 

hiệu Công ty ở trong và ngoài nước nhằm xây 

dựng Thương hiệu CTCP 28.1 trở thành thương 

hiệu mạnh trong lĩnh vực may mặc, có khả năng 

cạnh tranh. 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
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Các thành viên Ban Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ 

học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, đa số gắn bó với Công ty 

nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên đa số có kinh 

nghiệm về ngành nghề. 

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành 

chung; các Phó Giám đốc được phân công nhiệm vụ theo dõi/ phụ trách 

theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

Công ty năm vừa qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo nguồn lợi nhuận. Các chỉ số tài chính của Công ty cở bản thể 

hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các 

chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt 

động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn  đầu tư của cổ 

đông được bảo toàn và phát triển. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc và có 

trách nhiệm của Ban Giám đốc. 
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Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 
KẾ HOẠCH 

2018 

%KH 2018/      

TH 2017 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 465,55 480,00 103,10% 

Doanh thu hàng xuất khẩu Tỷ đồng 447,17 469,39 104,97% 

Doanh thu hàng kinh tế Tỷ đồng 14,22 8,02 56,40% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 1,43 0,91 63,64% 

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 2,63 1,68 63,88% 

Thu nhập khác Tỷ đồng 0,09 - - 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,50 11,00 104,76% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,4 8,80 104,76% 

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu % 2,27% 2,29% 100,95% 

Thu nhập bình quân 1000đ 9.023 9.000 99,75% 

Lao động bình quân Người 830 840 101,20% 
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Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2018 Công ty đưa ra, HĐQT đưa ra một số kiến 

nghị, giải pháp cụ thể nhằm hạn chế những sai xót, rủi ro trong quá trình điều hành 

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh: 

• Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện 

tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát 

triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng Cổ 

đông đưa ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của 

Công ty 

• HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo 

hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, 

quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định 

hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm 

bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng 

Điều lệ Công ty và đúng pháp luật  

• Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính 

sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu 

phát triển của Công ty 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 
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1 Chính sách liên quan đến 

người lao động 

 Luôn đảm bảo sức khỏe và an toàn của 

người lao động, tuân thủ Quy định của 

Nhà nước về thời gian làm việc, thời gian 

nghỉ ngơi 

 Cán bộ nhân viên Công ty được kiểm tra 

sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh nghề 

nghiệp và được trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị làm việc, bảo hộ lao động. 

 Được đào tạo, huấn luyện định kỳ công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn 

lao động. 

 Chế độ lương thưởng, phúc lợi,… đầy đủ 

giúp người lao động an tâm công tác, 

cống hiến vì sự phát triển bền vững của 

Công ty. 

2 Hỗ trợ cộng đồng 

Sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp dựa trên 

nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định và 

thịnh vượng. Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến 

việc chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng, giúp đỡ 

những người có hoàn cảnh kém may mắn 

Tiếp bước thành công những năm trước, trong năm 

nay, công ty tiếp tục tổ chức các chương trình từ thiện 

chung tay cùng tỉnh nhà và các tổ chức khác giúp đỡ 

những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ 

quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình 

thương, nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó 

khăn; đóng góp ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt ở miền 

Trung; ủng hộ quỹ xây dựng cầu nông thôn cho vùng 

sâu vùng xa; tặng quà Tết cho người nghèo để hỗ trợ 

phần nào về vật chất lẫn tinh thần cho bà con, những 

người nghèo, người có hoàn cảnh neo đơn một phần 

nào đó có thể đón tết một cách đầy đủ, trọn vẹn niềm 

vui. 



 THÔNG TIN CHUNG 2 

 

Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và 

sử dụng tiết kiệm năng lượng. Chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng thông qua các chương trình 

công tác cụ thể:  

 Thường xuyên việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại 

các đơn vị.  

 Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ kỹ thuật phụ trách môi 

trường và tiết kiệm năng lượng 

 Tuyên truyền đến nhân viên bảo vệ môi trường sống nói 

chung và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nói riêng 

 Ứng dụng các sáng kiến, cải tiến công nghệ sản xuất và tiết 

kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Luôn đảm 

bảo các hạng mục xử lý chất thải đạt yêu cầu theo quy định 

của pháp luật bảo vệ môi trường.  

 Đảm bảo quy chuẩn xả thải và giám sát việc xử lý nước thải 

và các chất thải trong quá trình sản xuất 

 Đảm bảo một môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ 

3 Môi trường và năng lượng 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị  

 Ban kiểm soát 

 Các khoản giao dịch, thù lao và lợi ích 
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  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Với quy mô hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị sẽ phụ trách một mảng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ. 

Các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 

/không còn là 
thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Đỗ Tuấn Anh Chủ tịch 24/09/2016 08/08 100% 

2 Ông Trần Doãn Thoan Phó Chủ tịch 24/09/2016 08/08 100% 

3 Ông Nguyễn Vĩnh Long Thành viên 24/09/2016 08/08 100% 

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Trang Thành viên 24/09/2016 08/08 100% 

5 Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên 24/09/2016 08/08 100% 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, 

phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề: 

 Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao 

và Hội đồng quản trị đề ra. 

 Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

để có biện pháp, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc điều hành các vấn đề có ảnh hưởng đến nguồn 

lực đảm bảo cho hoạt động hiệu quả của Công ty. 

 Kiểm tra thường xuyên đảm bảo việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh 

nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên triển khai, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung như sau: 

 Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban 

Giám đốc 

 Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; Kiểm tra, giám 

sát các báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ 

sách kế toán; Kiểm soát doanh thu, chi phí, việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả 

 Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội 

bộ của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị và điều hành Công ty nhằm đảm bảo việc xây 

dựng các định hướng và chủ trương đúng pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.  

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi từ 

HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng 

cổ đông giao. 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

/không còn là 
thành viên BKS 

Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Lữ Công Thinh Trưởng BKS 24/09/2016 04/04 100% 

2 Ông Nguyễn Văn Kiên Thành viên BKS  24/09/2016 04/04 100% 

3 Bà Trần Thị Lê Thành viên BKS 24/09/2016 04/04 100% 

 



60 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

  



 
 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 1 

  

STT Họ và Tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

I Hội đồng quản trị   62.580.000 211.692.695 15.000.000 

1 Đỗ Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT 14.580.000  11.000.000  

2 Trần Doãn Thoan Phó Chủ tịch HĐQT 12.000.000   

3 Nguyễn Vĩnh Long Thành viên HĐQT 12.000.000   

4 Nguyễn Thị Hồng Trang Thành viên HĐQT 12.000.000 211.692.695 4.000.000 

5 Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT 12.000.000   

II Ban Kiểm soát   24.000.000 182.729.153  

1 Lữ Công Thinh Trưởng BKS 12.000.000   

2 Nguyễn Văn Kiên Thành viên BKS 6.000.000 114.267.543  

3 Trần Thị Lê Thành viên BKS 6.000.000 68.461.610  

III Ban điều hành    1.320.300.000  35.165.248  

1 Trần Doãn Thoan Giám đốc   421.200.000  14.000.000  

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc  186.300.000   

3 Nguyễn Vĩnh Long Phó Giám đốc  372.600.000  11.000.000  

4 Nguyễn Hữu Phước Kế toán trưởng  340.200.000  10.165.248  

  CỘNG   86.580.000 1.714.721.848 50.165.248 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không phát sinh 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

 Công ty không có giao dịch với cổ đông nội bộ. 

 Việc thực hiện quy định về quản trị công ty 

Công ty Cổ phần 28.1 luôn tuân thủ và thực hiện 

đúng theo quy định Pháp luật về quản trị công ty. 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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