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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1991
1992
Công ty cổ phần 28.1 tiền thân

1998

là Cơ sở 1- Xí nghiệp may X
28 —Tổng cục Hậu cần, được
thành lập ngày 02/12/1991, có
trụ sở tại số 3 Nguyễn Oanh,

Đổi tên thành Xí nghiệp may
28.1.
Đổi tên thành Xí nghiệp May 1-

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.

Công ty 28.

Hồ Chí Minh. Công ty chuyên
sản xuất quân phục cho các

2006
2015
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng

quân, binh chủng trong quân

đã ra quyết định chuyển Xí

đội theo nhiệm vụ cấp trên

nghiệp 1 thuộc Công ty 28 -

giao và chuyên sản xuất

Tổng cục Hậu cần thành Công

veston nam cao cấp xuất đi

ty TNHH một thành viên 28.1.

thị trường Tây Âu, Nhật và

Căn cứ Quyết định số 2103/

2016

QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng ngày 04/06/2015
về việc cổ phần hóa Công ty

Mỹ. Sản lượng sản xuất Bộ

TNHH một thành viên 28.1

sản phẩm Veston nam cao

thuộc Tổng cục hậu cần - Bộ

cấp hiện nay của Công ty đạt

Quốc phòng, Công ty đã đánh

gần 1 triệu sản phẩm veston/

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
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;

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ
CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, phù hợp qui định của Luật Doanh nghiệp
và các qui định pháp luật liên quan:

ĐỊA BÀN KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

Bao gồm tất cả các cổ
đông có quyền biểu
quyết, là cơ quan có
thẩm quyền cao nhất
của Công ty.

Là cơ quan quản lý Công
ty, có toàn quyền nhân
danh Công ty để quyết
định mọi vấn đề liên
quan đến mục đích,
quyền lợi của Công ty
trừ những vấn đề thuộc
thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông.

Là cơ quan điều hành
hoạt động hàng ngày
của Công ty và chịu
trách nhiệm trước Hội
đồng Quản trị về việc
thực hiện các quyền và
nhiệm vụ được giao.

BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện nhiệm vụ
thay mặt cho cổ đông
kiểm soát mọi hoạt
động kinh doanh, hoạt
động quản trị và điều
hành của công ty.

Hoa Kỳ 		

Châu Âu

Nhật Bản

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,..
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ

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
Tầm nhìn 2020
•

ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT

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
•

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

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
•

GIÁM ĐỐC

•

PHÓ GIÁM
ĐỐC

PHÓ GIÁM
ĐỐC

•

•
•
PHÒNG KỸ
THUẬT

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
HẬU CẦN

PHÒNG KẾ
HOẠCH

PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ
TOÁN

PHÒNG
LEAN

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".

BA TỔ
CHỨC QUẦN
CHÚNG
X. MAY 1,2

XƯỞNG CẮT,

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

•

Thường xuyên học tập,

Tất cả các thành viên
luôn tích cực, chủ động,

bản chất, truyền thống,

thông qua việc tiên đoán

lao động sáng tạo và đạt

kỷ luật của quân đội

và đo lường các nhu cầu,

hiệu quả cao, không trông

trong mọi hoạt động của

sở thích của khách hàng.

chờ và ỷ lại cấp trên.

•

Gắn bó với khách hàng

•

và nhà cung cấp, tạo ra

chủ của mọi thành viên,

Thường xuyên học tập

sự hợp tác chặt chẽ, hiệu

khuyến khích và tạo điều

và phát triển để thích

quả trong nội bộ cũng

kiện cho tất cả các thành

ứng nhanh với những sự

như đối với các đối tác

viên phát triển để đạt tới

thay đổi của môi trường

bên ngoài với những tiêu

những thành tích bền

kinh doanh và nhu cầu

chuẩn mới, cao hơn.

vững. Kết quả và hiệu quả

Liên tục tìm kiếm những

công việc là tiêu chuẩn

trường.

giải pháp sáng tạo để

cao nhất trong đánh giá

Công ty thường xuyên

liên tục hoàn thiện và

năng lực của từng thành

tạo điều kiện, đào tạo và

nâng cao năng suất, chất

viên.

hỗ trợ việc học tập cho

lượng.

khách

hàng,

thị

•

•

•

•

Sáng

kiến,

sáng

tạo,

Chất lượng sản phẩm và

đổi mới phải trở thành

yếu tố quyết định sự

dịch vụ được quyết định

phong cách sống và hành

thành công của Công ty.

bởi tính chuyên nghiệp

động hàng ngày của mỗi

Học tập tự giác để rèn

và tinh thần kinh doanh.

CBCNV trong công ty.

luyện nhân cách, nâng

Cán bộ, công nhân viên

Công ty luôn trân trọng và

cao chuyên môn và làm

trong toàn Công ty luôn

tạo mọi điều kiện để tất

chủ công nghệ.

quan tâm tới việc nâng

cả các thành viên tham

cao tính chuyên nghiệp,

gia vào quá trình đổi mới,

tinh thần kinh doanh để

sáng tạo. Những đóng góp

liên tục hoàn thiện chất

của sự sáng tạo và đổi

lượng sản phẩm và dịch

mới vào kết quả và hiệu

vụ, thỏa mãn tốt nhất

quả kinh doanh được

các nhu cầu và mong đợi

trân trọng và thưởng thỏa

của khách hàng.

đáng.

Đoàn kết, gắn bó, làm việc đồng

•

•

kinh doanh đảm bảo sự tăng

các hoạt động chung vì sự phát

trưởng và phát triển bền vững,

triển bền vững của toàn đơn vị

thực hiện hài hòa 03 lợi ích “Công

cũng như của từng thành viên.

ty, Người lao động và Cổ đông”.
•

cam kết với khách hàng là tiêu

một mái nhà chung.

chuẩn số một để đo lường đánh

Gắn bó chặt chẽ với khách hàng

giá các hoạt động của từng bộ

và nhà cung cấp tạo ra sự cộng

phận và cá nhân trong đơn vị.
•

Luôn dẫn đầu về thị trường, sản

các đối tác bên ngoài.

phẩm và dịch vụ với giá cả cạnh

Quan tâm tới con người, luôn tôn

tranh trong những thị trường mà

trọng con người, chăm sóc và

công ty tham gia.

thỏa mãn tốt nhất nhu cầu và lợi
•

Tôn trọng và thực hiện tốt các

trong nội bộ công ty như trong

hưởng trong nội bộ cũng như với
•

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

đội, tích cực, nhiệt tình tham gia

Xây dựng mối đoàn kết gắn bó

Phát huy tới đa quyền tự

việc làm.

CB-CNV coi đây là một

•

•

nhu cầu của khách hàng

của
•

Thỏa mãn tốt nhất các

rèn luyện phát huy tốt

đơn vị. Lời nói đi đôi với
•

•

THÀNH CÔNG

ĐỒNG ĐỘI

TINH THẦN
KINH DOANH

CHẤT LƯỢNG

HỌC TẬP

•

Giữ vững và mở rộng thị phần:

ích của từng thành viên.

thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của

Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong

khách hàng hiện tại và mở rộng

thực hiện nhiệm vụ đồng thời

sang thị trường, khách hàng mới

thách thức lẫn nhau thực hiện ở

cũng như các ngành nghề mới có

mức cao hơn với những giải pháp

lợi thế và tiềm năng.

sáng tạo và hiệu quả hơn. Tất cả

•

Thành công và sự phát triển

các hoạt động trong từng đơn vị,

bền vững của Công ty cũng như

giữa các đơn vị trong nội bộ công

thành công của các đối tác bao

ty và bên ngoài công ty được thực

gồm khách hàng, nhà cung cấp

hiện phải trở thành những đội vô

và những nhân vật khác có liên

địch. Thể hiện tinh thần đồng đội

quan.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
Nguồn cung lao động
Đặc thù của mảng kinh doanh dệt may là cần nguồn lao động rất lớn, đặc biệt là khâu sản xuất hàng
may mặc. Điều đó đặc biệt đúng với TCM khi sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu vào các thị
trường đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu rất khắt khe nên nhân lực chất lượng cao lại càng có vai
trò quan trọng. Để duy trì nguồn nhân công hiện tại, Công ty cũng thường xuyên đối mặt với không ít
khó khăn khi nhân công có thể bị thu hút bởi các công ty đối thủ hoặc các doanh nghiệp dệt may có
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang ồ ạt đầu tư vào thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI có lợi thế

RỦI RO KINH TẾ

hơn hẳn so với các doanh nghiệp nội địa do có nguồn vốn rất dồi dào.

Năm 2018 là một năm biến động của nền kinh tế

Để duy trì người lao động tại AG1, Công ty đã nỗ lực nâng cao chính sách đãi ngộ, lương thưởng, phúc

toàn cầu. Kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng

lợi, đồng thời được sự đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của các cấp Công đoàn cũng là một yếu tố góp

RỦI RO PHÁP LÝ

phần ổn định nguồn lao động tại Công ty. Ngoài ra, đại bộ phận người lao động của Công ty đều là

Do đặc thù là Công ty hoạt động trong ngành xuất

những người làm việc lâu năm tại Công ty nên rủi ro biến động lao động là thấp. Đồng thời, để chuẩn

cũng như bất bình ổn chính trị của các nước lớn

khẩu hàng dệt may nên Công ty chịu sự chi phối

bị cho đội ngũ nhân lực kế cận, từ năm 2010 AG1 đã thực hiện chương trình quản trị viên tập sự bằng

đã làm xấu đi một phần bức tranh nền kinh tế

của Luật Quốc tế và các chính sách quy định đối

cách tuyển dụng sinh viên năm cuối có thành tích học tập tốt từ các trường đại học, cao đẳng có

toàn cầu năm 2018.

với ngành dệt may. Sự thay đổi các quy định,

chuyên ngành liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đào tạo và phát triển từ kinh nghiệm, kỹ

Năm 2018 kinh tế Việt nam tiếp tục hoàn thành

chính sách của Nhà nước liên quan đến ngành

năng đến tri thức, đây sẽ là nguồn nhân lực nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Công ty.

các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Quốc hội đề ra.

dệt may và Luật quốc tế đều ảnh hưởng đến tình

Tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,08% mức cao nhất

hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng

Nguyên vật liệu

sau khủng hoảng tài chính cách đây 10 năm. Các

và toàn ngành dệt may nói chúng.

Hầu hết nguồn nguyên liệu tại thị trường Việt Nam là nguyên liệu nhập khẩu do nguồn cung trong

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phục hồi

Ngoài ra doanh nghiệp còn là Công ty Cổ phần

nước không đủ nguồn cung ứng và/hoặc không đáp ứng được chất lượng. Do vậy, bất kì biến động nào

rõ rệt, tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 7,3% - mức

nên hoạt động cũng chịu tác động lớn từ các

của giá nguyên liệu cũng tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thông

cao nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 2010. Cán

văn bản pháp luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật

thường, chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 65%-70% trong cơ cấu chi phí của AG1, do vậy tác động

cân thương mại hàng hóa được cải thiện. Ngoài

Chứng Khoán về hoạt động công bố thông tin.

rất rõ đến biên lợi nhuận gộp của Công ty.

ra Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nhiều

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty luôn phân

hiệp định thương mại quan trọng đã được ký kết

công theo dõi các thay đổi về chính sách để điều

thời gian qua và chuẩn bị có hiệu lực. Với 16 hiệp

chỉnh hệ thống quy trình, quy định nội bộ để phù

định FTA đã và đang được đàm phán ký kết, 10

hợp với sự thay đổi đó.

tốt trong đầu năm 2018, tuy nhiên vào thời gian
còn lại của năm, những xung đột thương mại,

hiệp định FTA đã có hiệu lực.
Với những yếu tố đó, thị trường Việt Nam ngày
càng thu hút nhiều các nhà đầu tư nước ngoài,
gia tăng cạnh tranh trong ngành. Ngoài ra lạm

RỦI RO KHÁC

phát trong năm tăng cao ảnh hưởng đến hoạt

Ngoài các rủi ro trên. hoạt động sản xuất kinh doanh của

động của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp phải

công ty còn chịu rủi ro khác như thiên tai, địch họa. v.v…

bổ sung thêm vốn cũng như chi phí đầu vào bị

đây là những rủi ro bất khả kháng nếu xảy ra sẽ gây thiệt

biến động giá cả dẫn tới ảnh hưởng đáng kể đến

hại về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt

khả năn sinh lời của AG1.

động chung của công ty. Theo đó, để hạn chế thiệt hại từ

Để hạn chế những rủi ro của nền kinh tế, AG1

các rủi ro này, Công ty đã chủ động thực hiện các biện

luôn đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp

pháp bảo hộ an toàn trong lao động; an toàn về PCCC và

nhằm đáp ứng với những sự thay đổi của nền

mua bảo hiểm tất cả tài sản, con người của Công ty.

kinh tế.
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM

Hiện nay ngành dệt may có nhiều thuận lợi khi nhiều hiệp định thương mại được ký kết, chiến tranh
thương mại Mỹ-Trung làm các đơn hàng từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam….. Nhưng cùng kèm
theo nhiều khó khăn cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt; nhu cầu mua sắm của người tiêu
dùng không tăng, cụ thể tổng cầu thế giới về dệt may chỉ tăng 1-2% thậm chí không thay đổi; các Công
ty xuất khẩu gặp khó khăn khi bị áp dụng quy tắc xuất xứ, trong khi dệt may Việt nam nhập khẩu đến
80% nguyên phụ liệu.
Trước những thuận lợi và khó khăn, Công ty đạt kết quả kinh doanh như sau: doanh thu đạt 391,285
tỷ đồng, tăng 0,33% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,581 triệu đồng, tăng 0,77%. Mặc
dù doanh thu trong năm 2018 giảm 15,95% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 0,77%.
Trong năm Công ty đã đưa ra nhiều chính sách quản lý chi phí và đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

ĐVT: đồng
Năm 2017
Giá trị
Tỷ trọng (%)
Doanh thu hàng xuất khẩu
447,169,234,328
96.05%
Doanh thu hàng kinh tế
14,222,728,357
3.06%
Doanh thu cung cấp dịch vụ
1,434,922,213
0.31%
Doanh thu hoạt động tài chính
2,630,876,687
0.57%
Thu nhập khác
92,136,364
0.02%
Tổng cộng
465,549,897,949
100.00%
Khoản mục

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Chỉ tiêu

Năm 2017

Triển khai đầu tư theo kế hoạch năm 2018 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngay từ đầu
năm, thực hiện đầu tư 3.826 triệu đồng.

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ TH/

465,550

2018
390,000

2018
391,285

KH 2018
0,329%

Lợi nhuận trước thuế TNDN

10,503

10,500

10,581

0,77

Vốn điều lệ
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu

48,634
21.6%
2.26%

48,634
21.59%
2.69%

48,634
21.76%
2.70%

100
0,787
0,37

Doanh thu

Năm 2018
Giá trị
Tỷ trọng (%)
349,156,105,966
89.23%
37,273,944,114
9.53%
1,792,116,510
0.46%
2,349,243,676
0.60%
713,513,584
0.18%
391,284,923,850
100.00%
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ông Trần Doãn Thoan – Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

Chức Vụ
Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm
ngày 27/04/2018)
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Nguyễn Quyết Thắng
Trần Doãn Thoan
Nguyễn Thị Hồng Trang
Nguyễn Hữu Phước
Nguyễn Vĩnh Long

Ghi chú

Giám đốc

Năm sinh

07/10/1968

Trình độ chuyên môn

Đại học SP Kỹ thuật, chuyên ngành may

Chức vụ tại tổ chức khác

Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và
đại diện

Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 52.800CP, chiếm 1,08%VĐL

Phó Giám đốc

Sở hữu đại diện: 948.360CP, chiếm 19,50%VĐL
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

Quá trình công tác

Ông Nguyễn Quyết Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Năm sinh

14/04/1969

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28, Tổng Giám
đốc Công ty CP 28 Đà Nẵng

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
Sở hữu đại diện: 1.580.601CP, chiếm 32,50%VĐL
diện

Ông Nguyễn Vĩnh Long - Thành viên HĐQT
Năm sinh

06/12//1976

04/2012 - 07/2016: Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Phú

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân tin học

08/2016 - 12/2016: Phó Phòng KHTH Công ty TNHH MTV Tổng Công ty
28

Chức vụ tại tổ chức khác

Không có

04/2007 - 03/2012: Trưởng Phòng KHTH Công ty CP 28 Hưng Phú

Quá trình công tác

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

01/2017 - 07/2017: Trưởng Phòng KHTH Công ty TNHH MTV Tổng Công
ty 28

Số cổ phiếu nắm giữ và đại Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 100.300CP, chiếm 2,06%VĐL
diện
Sở hữu đại diện: 316.120CP, chiếm 6,50%VĐL
07/2000 - 10/2002: NV IT ban CNTT – Công ty 32 – Tổng cục Hậu cần

08/2017 - 12/2017: Trưởng Phòng KHKD Công ty TNHH MTV Tổng Công
ty 28

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

01/2018 - 02/2018: Tổng Giám đốc Công ty CP 28 Đà Nẵng
03/2018 - Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty
28 kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP 28 Đà Nẵng

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

Quá trình công tác

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

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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BAN GIÁM ĐỐC
Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên HĐQT
Họ và tên

Năm sinh

17/10/1978

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại Ngữ

Chức vụ tại tổ chức khác

Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 11.800CP, chiếm 0,24%VĐL
diện
Sở hữu đại diện: 316.120CP, chiếm 3,25%VĐL
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
Quá trình công tác

Chức Vụ

Ông Trần Doãn Thoan
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ông Nguyễn Vĩnh Long
Ông Nguyễn Hữu Phước

Ghi chú

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc
Năm sinh

09/04/1973

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

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

08/2014 - 09/2016: Phó Phòng KH; sau đó làm Trưởng Phòng Kế hoạch
Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28

Chức vụ tại tổ chức khác

Không có

24/09/2016 - Nay: Thành viên HĐQT, Trưởng P. Kế hoạch CTCP 28.1

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
Sở hữu đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
diện
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

Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT
Năm sinh

09/12/1976

Trình độ chuyên môn

Đại học TCKT

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

Quá trình công tác

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

Chức vụ tại tổ chức khác

Không có

07/2017 - Nay: P. Giám đốc – CTCP 28.1

Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 60.400CP, chiếm 1,24%VĐL
Số cổ phiếu nắm giữ và đại
Sở hữu đại diện: 316.120CP, chiếm 3,25%VĐL
diện
01/1999 - 05/2000: Nhân viên XNK Công ty TNHH TMDV Sơn Hà
01/1999 - 05/2000: 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
Quá trình công tác

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

BAN KIỂM SOÁT
Họ và tên

Chức Vụ

Ghi chú

Ông Lữ Công Thinh

Trưởng ban

Ông Lê Văn Thanh

Thành viên

(Bổ nhiệm ngày 27/04/2018)

Ông Nguyễn Thanh Định

Thành viên

(Bổ nhiệm ngày 27/04/2018)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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Ông Lữ Công Thinh– Trưởng ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Định – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh

23/07/1976

Trình độ chuyên môn

Đại học TCKT

Chức vụ tại tổ chức
khác

Phó Phòng TCKT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Số cổ phiếu nắm giữ và
Sở hữu cá nhân : 20.000 CP, chiếm 0,4%VĐL
đại diện
02/1998 - 10/2009: Nhân viên kế toán Tổng công ty 28

Năm sinh

01/01/1978

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức
khác

Nhân viên Phòng TCKT Công ty CP 28 Hưng Phú

Số cổ phiếu nắm giữ và
Sở hữu đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
đại diện
05/1999 - 12/1999: Nhân viên Phòng TCKT Xí nghiệp 2 - Công ty 28

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

Quá trình công tác

2000 - 2006: Nhân viên Phòng HCHC Xí nghiệp 2 - Công ty 28

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

Quá trình công tác

2007 - 06/2009: Nhân viên Phòng KHTH Công ty CP 28 Hưng Phú
07/2009 - Nay: Nhân viên Phòng TCKT Công ty CP 28 Hưng Phú

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Lê Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

Họ tên

Chức vụ

Thay đổi nhân sự

Năm sinh

03/11/1978

I.Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Ông Đỗ Tuấn Anh

Chức vụ tại tổ chức
khác

Nhân viên Phòng TCKT Công ty Xăng dầu 28 - Tổng Công ty 28

Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ngày 27/04/2018

Số cổ phiếu nắm giữ và
Sở hữu đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
đại diện
2001 - 2006: KTT Công ty CP Công nghệ mới Sông Lam
2007 - 2010: Nhân viên Phòng TCKT Công ty CP 28 Hưng Phú

Quá trình công tác

01/2011 - 11/2011: Nhân viên Phòng TCKT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

II. Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Kiên

Thành viên Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 27/04/2018

Bà Trần Thị Lê

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Thanh

Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 27/04/2018

Ông Nguyễn Thanh Định

Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 27/04/2018

12/2011 - Nay: Nhân viên Phòng TCKT Công ty Xăng dầu 28 - Tổng Công ty 28

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách phúc lợi

Tổng số lao động tại ngày 31/12/2018 là 764 người được phân loại như sau:

STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Số lượng

Chính sách phúc lợi : Hàng năm tổ chức khám sức
khoẻ định kỳ cho CBCNV. Trang bị đầy đủ phương

Tỷ lệ (%)

tiện bảo hộ lao động và phòng chống độc hại cho

764

100,00

Đại học, trên Đại học

42

5,50

2

Cao đẳng, trung cấp

45

5,89

cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp

3

Khác

677

88,61

của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

764

100,00

1

Hợp đồng không xác định thời hạn

712

93,19

2

Hợp đồng có xác định thời hạn

52

6,81

người lao động. Mỗi năm đều tổ chức cho CBCNV
đi nghỉ mát trong nước hoặc nước ngoài. Tham gia
các hoạt động xã hội như giúp đỡ CBCNV có hoàn
vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động
qua các chương trình văn nghệ.
Chính sách lương, thưởng
Chính sách lương, thưởng: Công ty thực hiện chính
sách lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người
lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy
định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp
tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao
việc, kiểm soát và đánh giá công việc, từ đó tạo
động lực, khuyến khích người lao động cải tiến và

5,89%

5,50%

6,81%
88,61%

Mức tiền lương bình quân của NLĐ qua các năm:

93,19%
Theo trình độ

Đại học, trên Đại học
Cao đẳng, trung cấp

TT

Năm

Mức lương bình quân

1

2015

8.403.262

2

2016

8.891.770

3

2017

9.023.181

4

2018

9.212.357

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng có xác định thời hạn

Khác

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

nâng cao hiệu suất làm việc.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Về cơ cấu vốn

Về khả năng thanh toán
Đơn vị : triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2018 Thực hiện 2017 % tăng giảm

Năm 2018, hệ số khả năng thanh toán ngắn

Nhìn chung, trong năm 2018 các chỉ số về

hạn của Công ty tăng so với năm 2017: cụ

cơ cấu vốn của Công ty giảm so với năm

thể đạt 1,28 lần tăng 13,27% so với năm 2017.

2017. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng tài sản là

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng là do tài

60,86% và Nợ/Vốn chủ sở hữu là 155,52%.

sản ngắn hạn của Công ty tăng 2.720 triệu

Hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm do trong năm

đồng tương đương tăng 2,47% so với cùng

Công ty mua nguyên liệu, vật liệu và công

1

Vốn chủ sở hữu

57.003

49.723

14,6%

2

Doanh thu thuần

388,222

462,827

-16,1%

3

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

9.867

10.411

-5,2%

kỳ, và nợ ngắn hạn của Công ty giảm 8.995

cụ, dụng cụ giảm so với năm 2017 và đến

4

Lợi nhuận khác

714

92

676,1%

triệu đồng giảm 9,22% so với năm 2017.

hạn thanh toán cho nhà cung cấp làm

Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do khoản phải

khoản phải trả người bán giảm, cụ thể

5

Lợi nhuận trước thuế

10.581

10.503

0,7%

trả người bán ngắn hạn giảm, cụ thể giảm

giảm 40,10% so với cùng kỳ. Ngoài ra Tổng

40,10% so với năm 2017. Nguyên nhân

tài sản giảm nhưng không đáng kể, cụ

6

Lợi nhuận sau thuế

8.465

8.402

0,7%

khoản phải trả người bán giảm là do nguồn

thể giảm 1.720 triệu đồng tương ứng giảm

hàng trong năm không ổn định, mặt hàng

1,17% so với năm 2017. Hệ số Nợ/Vốn chủ

cao cấp và thị trường nội địa không tiêu thụ

sở hữu giảm do Nợ phải trả giảm 9,22% và

nhiều, ngoài ra Công ty đang tự phát triển

Vốn chủ sở hữu tăng 14,64%. Vốn chủ sở

nguồn phụ liệu. Do đó trong năm Công ty

hữu tăng chủ yếu do lợi nhuận sau thuế

mua nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng

chưa phân phối tăng 1465,8%. Lợi nhuận

cụ giảm so với năm 2017 và đến hạn thanh

sau thuế chưa phân phối tăng chủ yếu do

toán cho nhà cung cấp làm khoản phải trả

Lợi nhuận sau thuế năm nay Công ty chưa

người bán giảm.

thực hiện phân phối chia cổ tức với tỷ lệ

Hệ số thanh toán nhanh giảm không đáng

14% trong năm và chờ họp ĐHĐCĐ thường

kể so với năm ngoái.

niên năm 2019 quyết định.

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,28

1,13

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,408

0,41

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

60,86

66,26

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

155,52

196,39

1,96

1,28

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

4,64

5,20

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Vòng

2,67

3,14

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

0,6626
0,6086

0,41
0,408

Hệ số thanh
toán ngắn hạn

Hệ số Nợ/Tổng
tài sản

Hệ số thanh
toán nhanh

%

2,18

1,82

%

14,85

16,90

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

%

5,81

5,70

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu
thuần

%

2,54

2,25

24

Hệ số Nợ/Vốn
chủ sở hữu

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu
thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở
hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

1,56

1,13

2017

2017

2018

2018
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN
ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho đã giảm từ 5,20

5,2

vòng xuống còn 4,64 vòng. Vòng quay hàng

Cổ phần

4,64

tồn kho giảm do giá vốn hàng bán giảm

Loại cổ phần

18,61%, nguyên nhân là do trong năm Công

2,67

ty mua nguyên liệu vật liệu và công cụ
giảm ngoài ra Công ty đang tự phát triển
nguồn phụ liệu.
Vòng quay tài sản cũng giảm từ 3,14 vòng

Vòng quay
hàng tồn kho

còn 2,67 vòng. Nguyên nhân, trong năm
2018 khách hàng không tiếp tục ký Thỏa
doanh thu mản xuất khẩu giảm. Cụ thể ,

2017

doanh thu thuần đạt 388.222 triệu đồng

2018

giảm 16,12% so với cùng kỳ năm trước.

16,90%

Chỉ số khả năng sinh lời

Cổ phiếu đã phát hành

4.863.386 cổ phần

Cổ phiếu đang lưu hành

4.863.386 cổ phần

Cổ phiếu quỹ

Hiệu quả sử
dụng tài sản

STT

Nhà nước

2

Cổ đông khác

đều tăng so với năm trước. Cụ thể đạt
2,18%;14,85%;5,81%;2,54.Trong năm 2018, lợi
nhuận sau thuế của Công ty tăng so với
năm trước, khoản mục này tăng 0,75%.

2.2

Công ty đẩy mạnh công tác quản lý, thắt
chặt việc kiểm soát mọi hoạt động theo quy
thiểu. Do tỷ lệ tăng của doanh thu thuần và
1,82%

tổng tài sản của Công ty giảm nên làm cho

2,25%

2,54%

các hệ số về khả năng sinh lời tăng nhẹ so
với cùng kỳ năm trước.
ROS

ROE

ROA

Biên lợi nhuận
hoạt động

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
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Số cổ phần

Cổ đông trong nước

Tỷ lệ sở hữu

196

100.000%

Tổ chức

2

65.617%

Cá nhân

194

34.383%

196

100%

Cổ đông nước ngoài
Tổng cộng

5,81%

2,18%

0 cổ phần

Loại cổ đông

1

2.1

Các chỉ số khả năng sinh lời đa số

5,70%

4.863.386 cổ phần

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

14,85%

trình, từ đó chi phí hoạt động được giảm

0 cổ phần

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

thuận bao chuyền như trước đây, làm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Cổ phần phổ thông

3,14

Danh sách cổ đông lớn
Số lượng CP đang nắm
giữ

STT

Tên Cổ đông lớn

1

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

3,161,201

Tổng cộng

3,161,201

2017

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu : Không có

2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Tỷ lệ(%)
65.000%

Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Thuận lợi
•

Trong tình hình khó khăn về nguồn hàng của năm 2018 do ảnh hưởng của kinh tế Mỹ và Anh ra
khỏi Brexit, Công ty CP 28.1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy
Tổng Công ty 28 về tìm kiếm nguồn hảng bổ sung và điều hành sx. Kết quả, Công ty CP 28.1 đã đảm
bảo đủ nguồn hàng duy trì sx liên tục trong toàn Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, đảm
bảo nguồn thu nhập ổn định cho CB-CNV toàn Công ty.

•

Trong tinh hình khó khăn chung của các đơn vị ngành may, Công ty CP đã đẩy mạnh công tác quản
lý, thắt chặt việc kiểm soát mọi hoạt động theo quy trình, đảm bảo đặt hàng và quá trình sx luôn sử
dụng đirợc triệt để nguồn NPL sẵn có, nâng cao hiệu quả SXKD chung trong toàn đơn vị.

•

Công ty đã tích cực tập trung xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản
mới 9001:2015, toàn bộ trưởng các đơn vị được tham gia đào tạo và trực tiếp xây dựng hệ thống của
đơn vị mình tạo thành hệ thống chung trong toàn Công ty được thông suốt, đảm bảo tính logic và
quản ỉý tốt hơn. Tháng 10/2018, Công ty CP 28.1 đã được cấp chứng nhận HTQLCL 9001:2015 có thời
hạn từ ngày 26-10-2018 đến hết ngảy 25-10-2021.

•

Công ty CP 28.1 đã nhận được hỗ trợ tù Tổng công ty trong công tác tuyển dụng lao động mới, giúp
tăng cường chính sách cho lao động mới vào trong tình hình lao động biến động mạnh như hiện
nay.

•

Tổng công ty đã phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kể hoạch năm 2018 như đề xuất của Công tỵ CP
28.1.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Khó khăn
•

Năm 2018, khách hàng không tiếp tục ký Thỏa

ĐVT: Triệu đồng

thuận bao chuyền như trước đây, khách Nhật
mặc dù đã ký Thỏa thuận nhung sau khi bang
TOKIJ sát nhập với OSASL thành OSAYX,
khách Nhật sang đàm phán lại về giá và các
hình thức sx mới, chưa ký được Thỏa thuận
mới.
•

Cơ cấu sản phẩm của các khách hảng trong
năm 2018 không như Kế hoạch đề ra: Nhật 10%;
UK 15,5%; IPU 64%; gia công XK 2,2%; còn lại là
khách hàng nội địa 8,3%. Như vậy, thu nhập
chủ yếu của năm là hàng IPU (trị giá FOB thấp,
tháng thẩp điểm tháng 3 và tháng 10 không đủ
hàng phải nhận thêm hàng gia công và kinh
tế nội địa), ảnh hưởng mạnh đến các chỉ tiêu
năm 2018.

•

Lao động trong năm 2018 biến động mạnh,
việc chuyển dịch cơ cấu lao động ngành may
sang các ngành nghề khác như điện tử, dịch
vụ ăn uống, phương tiện vận tải... tăng cao.
Số lượng lao động tuyển mới không bù đủ số
lượng nghỉ, lao động mới vào không muốn
gắn bó vì yêu cầu chất lượng may quá cao, lao

Chỉ tiêu

2018

2017

113.056

110.336

3.765

3.458

2. Phải thu ngắn hạn

31.802

32.147

3. Hàng tồn kho

76.896

69.994

592

4.737

II. Tài sản dài hạn

32.556

37.036

1. Tài sản cố định

32.556

36.966

2. Bất động sản đầu tư

-

-

3. Tài sản dở dang dài hạn

-

-

4. Tài sản dài hạn khác

-

-

145.652

147.372

I. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền và các khoản tương đương tiền

4. Tài sản ngắn hạn khác

Tổng tài sản

động mới tay nghề yếu không bù được năng
suất cho những công nhân lành nghề nghỉ.
(Năm 2018 tuyển mới 186 lao động, chấm dứt
HĐLĐ 230 trường hợp, giảm 44 lao động, quân
số năm 2018 đạt 790 lao động, năm 2017 là 830
lao động, giảm 4,8%. Tuy nhiên, tính đến thời
điểm hiện tại chỉ còn 764 lao động, giảm 66
lao động tương đương 7,8%).

Tổng tài sản năm 2018 giảm 1,17% so với năm

CƠ CẤU TÀI SẢN

2017. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 2,47%,tài

74,9%

77,6%

sản dài hạn giảm 12,1% so với năm 2017. Tài sản
ngắn hạn tăng chủ yếu do hàng tồn kho tăng,
cụ thể tăng 9,86% so với năm 2017. Nguyên
nhân là do phụ thuộc nhiều vào kế hoạch xuất

25,1%

22,4%

hàng của khách hàng Mỹ làm cho lượng hàng
thành phẩm tồn kho nhiều. Tài sản dài hạn
giảm chủ yếu là do khấu hao. Cụ thể khấu hao

Năm 2018

trong năm đạt 6.923 triệu đồng.

Tài sản ngắn hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
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Năm 2017
Tài sản dài hạn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

2018

2017

I. Nợ ngắn hạn

88.549

97.544

1. Phải trả người bán ngắn hạn

24.297

40.563

-

184

787

509

4. Phải trả người lao động

18.519

15.480

5. Phải trả ngắn hạn khác

1.197

10.833

6. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.151

3.078

41.548

26.761

100

105

-

-

88.649

97.649

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Dự phòng phải trả dài hạn
Tổng nợ
Trong năm 2018 tổng nợ giảm 9,22% so với
năm 2017, Công ty có tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn.
Trong cơ cấu nợ, hầu như không có sử dụng nợ

CƠ CẤU NỢ

vay dài hạn. Nguyên nhân tổng nợ giảm so với

99,89%

năm 2017, chủ yếu là do nguồn hàng trong năm

99,́89%

không ổn định, mặt hàng cao cấp và thị trường
nội địa không tiêu thụ nhiều, ngoài ra Công ty
đang tự phát triển nguồn phụ liệu. Do đó trong
năm Công ty mua nguyên liệu, vật liệu và công
cụ, dụng cụ giảm so với năm 2017 và đến hạn
thanh toán cho nhà cung cấp làm khoản phải

Năm 2017

trả người bán giảm. Cụ thể giảm 40,10% so với

Nợ ngắn hạn

cùng kỳ.
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Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

•

Phối hợp tốt với các XN ngành dệt nhằm sử dụng vải của Tổng công ty.

•

Bảo đảm hậu cần, tài chính, tiếp tục cải thiện bữa ăn ca cho người lao động để đảm bảo sức khỏe
sản xuất. Triệt để duy trì vệ sinh thực phẩm ăn uống... chăm sóc sức khỏe người lao động, thực

Chỉ tiêu

hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Kế hoạch 2019
412.000 triệu đồng

Doanh thu

8.960 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế

•

động SXKD của Công ty. Xây dựng cơ quan tài chỉnh của Công ty vững mạnh, nghiệp vụ giỏi, thực
hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.
•

9.750.000 đồng/người/tháng

Thu nhập bình quân

khâu quyết định trong công tác lãnh đạo để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu
SXKD năm 2019, Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát Đảng,
xây dựng Đảng bộ TSVM. Nắm và chủ động tién hành công tác tư tưởng, thực hiện sáng tạo, phù

Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019
•

hợp các nội dung tuyên truyền giáo dục, Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm

Tiếp tục duy trì và phát huy tốt các ưu điểm vả khắc phục ngay các mặt còn tồn tại trong năm 2018,

gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện văn hỏa doanh nghiệp, kiện toàn đội ngũ cán

tận dụng tối đa các lợi thế của Công ty về đội ngũ CB-CNV đoàn kết, nhiệt tình, trình độ chuyên
môn và tay nghề cao, lợi thế về sản phẩm chủ lực (Veston nam cao cấp) và uy tỉn cao của Công ty
đối các khách hàng về chất lượng SP, thời gian giao hàng và công tác điều hành, quản lý.
•

Đầu tư bổ sung MMTB chuyên đùng (Máy mổ túi tự động, máy lập trình quay ve và quay miệng túỉ)
trong Quí II năm 2019 để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả SXKD năm 2019.

•

Đào tạo Cán bộ, nhân viên kỷ thuật chủ động đáp ứng được yêu cầu về công tác kỹ thuật cho sản
xuất. Tập trung ưu tiên triển khai sản xuất tinh gọn chắc chắn, giảm hao phí, lãng phí trên chuyền
1 cách hiệu quả. Tổ chức công tác đảo tạo, huấn luyện tay nghề và đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ

Xây dựng và thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơm vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt chú trọng
Công tác xây dựng Đảng để thực sự nâng cao chất lượng lành đạo của toàn Đảng bộ, lấy đây là

11.020.000 đồng/người/tháng

Năng suất bình quân 8h

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý về tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư và các hoạt

bộ.
•

Tổ chức biên chế đủ, bảo đảm duy trì nghiêm các chế độ xây dựng và huấn luyện đào tạo trong
Công ty. Xây dựng biên chế tổ chức công ty đủ chức danh và biên chế lao động đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.Tiếp tục duy trì tốt và có cơ chế khuyến khích công tác tuyển dụng lao động và giữ chân
người lao động trong Công ty. Luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động,
giải quyết chế độ chính sách thực sự nghiêm túc, chặt chẽ đúng qui định của Nhà nước, I Quân đội
nhu công tác BHXH, BHYT cho công nhân viên, thân nhân Sỹ quan, QNCN.

thuật có trình độ đáp ứng yêu càu sản xuất của Công tỵ trong tình hình mới.
•

Công ty tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bàng lao động
sáng tạo, sử dụng trí tuệ tập thể để tiếp tục tăng năng suất lao động từ 6-7% giảm tăng ca bẳng các
biện pháp sau:

1. Đầu tư MMTB theo kế hoạch và bổ sưng sớm để tãng hiệu quả khai thác trong năm 2019.
2. Nghiên cứu công nghệ 4,0 áp dụng vào công tác quản lý và sản xuất, thực hành chính sách tiết
kiệm triệt để, tránh hao phí, ỉãng phí trong quá trình.
3. Duy tri tốt việc thực hiện ISO theo phiên bản mới 9001:2015 và công tác đánh giá nhà máy của các
khách hàng.
4. Xây dựng phương án trả lương, thưởng năm 2019 hợp lý, tăng đon giá phút công nghệ từ 105 đồng/
phút lên 110 đồng/phút đối với lao động trực tiếp và trả lương theo đánh giá kết quả công việc được
giao đối với lao động gián tiếp gián tiếp.
5. Hạn chế tối đa làm ngày chủ nhật, điểu chỉnh thời gian làm thêm họp lý, giảm tỷ lệ lao động nghỉ
hàng ngày còn 5% trên tổng quân số.
6. Giảm định mức hao hụt vật tư, NPL, điện, hơi, khí nén, có chính sách thưởng hợp lý trong thực
hành tiết kiệm.
7. Nghiên cứu áp dụng việc trả lương đơn giá cho các công đoạn của Xưởng cắt, thúc đẩy năng suất,
đảm bảo cung cấp đủ BTP đồng bộ và BTP đạt chất luợng cho các Xưởng may.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MÔI TRƯỜNG –
NĂNG LƯỢNG

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI
NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM VỚI
MÔI TRƯỜNG

TRÁCH NHIỆM VỚI
CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
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Tiêu thụ nước
Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức
lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại
các khu công nghiệp và đô thị. Tại các thành phố lớn,
lượng nước thải chưa qua xử lý của hàng trăm cơ sở

Môi trường – năng lượng
Công ty luôn ý thức được trách nhiệm đối môi trường
trong quá trình sản xuất thông qua các công tác kiểm
tra giám sát, của cơ quan chức năng để sớm có những
biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào
vượt mức. VST luôn thực hiện xử lý chất thải công nghiệp theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong
sản xuất.

sản xuất công nghiệp đang là nguyên nhân chính gây
ô nhiễm môi trường nguồn nước. Ở khu vực nông thôn,
tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng không ngừng gia
tăng. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các chất bảo vệ thực
vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến các nguồn nước
ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khoẻ của con
người. Nắm bắt được vấn đề này, để giảm thiểu tối đa

Tiêu thụ điện
Vấn đề biến đổi khí hậu do trái đất ngày nóng lên là mối
quan tâm hàng đầu của toàn cầu. Năm 2018, giá các sản
phẩm năng lượng có nhiều biến động do kinh tế thế giới
bất ổn. Bên cạnh đó, nguồn cung các nguồn năng lượng
không tái tạo như than, dầu mỏ, khí đốt đang dần cạn
kiệt và khan hiếm khi các nước khai thác quá mức.

những tác động tiêu cực đến môi trường. Công ty luôn
tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây dựng nâng cấp
hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường,
hành động đi đôi với phương châm cùng cộng đồng bảo
vệ môi trường sống, khuyến khích CB-CNV sử dụng tiết
kiệm nước.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tình hình kinh tế
trong nước đang dần phục hồi và tăng trưởng. Hiện tại,
số doanh nghiệp đăng ký thành lập ngày càng tăng đặc
biệt ở nhóm ngành công nghiệp sản xuất, nên nhu cầu
sử dụng điện tăng là điều tất yếu.
Tiết kiệm năng lượng là một mục tiêu KPI mà Ban lãnh
đạo Công ty đã đề ra từ đầu năm yêu cầu các bộ phận có
liên quan nghiêm túc thực hiện, được theo dõi liên tục
thường xuyên để kiểm tra mức độ hoàn thành mục tiêu
này. Kiểm soát việc sử dụng khí CNG và điện năng tiêu
thụ đã giúp giảm thiểu tối đa việc lãng phí năng lượng,
giảm chi phí hoạt động của Công ty.
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Về xã hội
Chính sách liên quan đến người lao động
Tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người lao động, duy trì các chính
sách phúc lợi đều đặn hàng năm. Ngoài ra, chính sách với người lao động luôn được ban
lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi quyền lợi cho
người lao động theo “Thỏa ước lao động tập thể” hàng năm đã được ký kết giữa chính
quyền với Công đoàn. Kết quả là thu nhập bình quân của CB.CNV trong những năm gần
đây được cải thiện tích cực, người lao động có được công việc ổn định, tinh thần gắn bó
với doanh nghiệp được nâng cao.
VST luôn đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm ổn định,
được công ty mua BHXH,BHYT,BHTN và bảo hiểm tai nạn đầy đủ theo quy định của pháp
luật. Các chế độ như nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật được
công ty chăm lo đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn phối hợp với Công
đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho những người lao động ốm đau, gia đình gặp
hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, công ty đã thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ nghề, thi
nâng bậc cho công nhân, đào tạo huấn luyện An toàn lao động, phong cháy chữa cháy và
sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân. Đồng thời, chú trọng trang bị bảo hộ đầy đủ cho công
nhân khi tham gia vào hoạt động sản xuất, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm,
bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động bằng hiện vật, tổ chức các hoạt động ngoài trời
để tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Đi song song với chính sách phúc lợi cho CB.CNV của mình thì công tác xã hội, cộng
đồng cũng được VST chú trọng và thực hiện tốt: Hàng năm công ty trích một phần kinh
phí từ quỹ phúc lợi và vận động toàn thể CBCNV trích một khoản tiền lương để lập quỹ
ủng hộ cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ quỹ vì người nghèo; ủng hộ
thiên tai bão lụt miền Trung, hỗ trợ cho công nhân viên công ty có nhà ở trong vùng bị
bão lũ..v.v
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công ty đảm bảo SXKD hiệu quả, tập trung tối đa
phát triển chiều sâu để nâng cao khả năng cạnh
tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng
năng suất lao động. Tiếp tục củng cố kiện toàn 2
xưởng may, nghiên cứu áp dụng công nghệ 4.0
vào sản xuất. Tập trung phát triển sản phẩm chủ
đạo của Công ty veston nam.
Công ty luôn cố gắng nâng cao uy tín và thương
hiệu đến với người tiêu dung trong và ngoài nước,
nhằm xây dựng Thương hiệu CTCP 28.1 trở thành
thương hiệu mạnh trong lĩnh vực may mặc.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Với những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực phối hợp thực hiện
chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được
thực hiện một cách tốt nhất, đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Hội
đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều
hành của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc.
Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên, liên tục kiểm tra các hoạt động về công tác tài chính, kiểm
tra hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch kinh doanh,
kiểm soát các chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Luôn kiểm tra về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đồng thời đánh giá năng suất lao động
nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm tra năng suất và kết quả kinh doanh. Luôn thực hiện tốt các
quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà
nước, của các cơ quan chức năng.
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh đó HĐQT dự kiến đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019 như sau:
Tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách, hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của
Công ty.

Chỉ tiêu

KH 2019

KH 2019/
TH 2019

•

Tiếp tục nâng cao nãng lực quản trị của Công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững, Tập trung

ĐVT

TH 2018

Tổng doanh thu, trong đó:

Tr. đ

391.285

Doanh thu hàng xuất khẩu

Tr. đ

349.156

381.550

9,28%

Doanh thu hàng kinh tế

Tr. đ

37.274

27.950

(25%)

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tr. đ

1.792

900

(49,78%)

Doanh thu hoạt động tài chính

Tr. đ

2.349

1.600

(31,89%)

Thu nhập khác

Tr. đ

714

-

-

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đ

10.581

11.200

5,85%

Năm 2019, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban giám đốc Công ty, người lao động tận dụng những thuận lợi, vượt

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đ

8.465

8.960

5,85%

tiêu do HĐCĐ đề ra. Đồng thời HĐQT mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cô

412.000

7,34%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng
Doanh thu

%

2,7%

2,72%

0,74

Cổ tức

%

14%

15%

7,14%

chính vào thực hiện chức năng giám sát của Công ty theo định hướng chiến lược hoạt động SXKD
của Công ty.
•

Đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm
2019 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

•

Định kỳ tố chức các phiên họp tối thiếu 3 tháng một lần, tố chức các cuộc họp bất thường (nếu có)
để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát
về việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kỉén đề xuất của Công ty, thảo luận và quyết định thông qua các
biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh của Công ty.

Trên cơ cở Quyết nghị của ĐHCĐ ngày hôm sau, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết thành các
mục tiêu, kể hoạch theo quý, theo 6 tháng, đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế
hoạch SXKD năm 2019.
qua mọi khó khăn thách thức để giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty, thực hỉện tốt các chỉ
đông trong các hoạt động của Công ty.

Năm 2018, chỉ ký thỏa thuận được với khách hàng OSAYX, hai khách hàng chính là UK và IPU không
thể ký Thỏa thuận về nguồn hàng năm 2019. Đánh giá tinh hỉrih năm 2019 tiếp tục còn nhỉều khó
khăn, nguồn hàng không ổn định, phải làm việc với nhiều khách hàng để nhận hàng, sản phẩm sẽ
nhiều chủng loại, tính chất mặt hàng khác nhau cần phải thật sự linh hoạt trong quá trình triển khai
sx và nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi sx đại trà.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã có 05 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên như sau
STT

Số buổi họp tham

Thành viên HĐQT

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Quyết Thắng

Chủ tịch

05/05

100%

2

Trần Doãn Thoan

Phó Chủ tịch

05/05

100%

3

Nguyễn Vĩnh Long

Thành viên

05/05

100%

4

Nguyễn Thị Hồng Trang

Thành viên

05/05

100%

5

Nguyễn Hữu Phước

Thành viên

05/05

100%

Stt

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban hành

dự

Tỷ lệ

Nội dung
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 28.1. 100% các

1

Biên bản

27/04/2018

thành viên trong Hội đồng Quản trị nhất trí bầu đồng
chí Nguyên Quyết Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Công ty cổ phần 28,1.
• Xem xét phương án đầu tư MMTB theo kế hoạch và
bổ sung năm 2018.
•

Giao cho Ban giám đốc Công ty CP 28.1 giải trình rõ
các loại MMTB cần đầu tư đã có trong kế hoạch, ioại
MMTB càn đầu tư bổ sung ngoài kế hoạch, khảo sát
giá và chủng loại mới phù hợp với nhu cầu thực tế.

•

Phương án đầu tư cần khảo sát chủng loại máy mới
nhất, phù hợp khả năng tàí chính, phù hợp nhu cầu
thực tế tạỉ thời điểm đầu tư.

2

Biên bản

15/6/2018 •

Các loại máy đầu tư mối thay thế máy cũ cần có đề
xuất thanh lý MMTB cũ kết hợp trong phương án
đầu tư.

•

Khảo sát các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty đang
đầu tư, nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống báo
cháy và nước thải sình hoạt, tách phần đầu tư khu
vệ sinh riêng, trình Tổng công ty duyệt lại nếu kỉnh
phí phát sinh cao hơn kế hoạch đã được phê duyệt
từ đầu năm,100% nhất trí với các nội dung trên.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Stt

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban hành

Nội dung
•

Stt

Điều chỉnh kế hoạch nãm 2018; chuẩn bị XDKH năm

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban hành

Nội dung
•

2019
•

thu nhập NLĐ, tính toán lại chút công nghệ, trả lương
đơn giá hiệu quả hơn.

Định hình lại khách hàng, nguồn hàng nãm 2019,
Khách hàng ITC thực sự hiện đang thiếu hàng, cần tìm

•

3

Biên bản

01/10/2018

•

yếu tố ảnh hưởng, tập trung Quý I và Quý II, lao động

Việt nam.

ảnh hưởng, có chính sách bù lương thời gian nghỉ Tết.

Chuẩn bị đầu tư MMTB năm 2019 phải dự kiến trước để

•

công, giảm doanh thu 14 tỷ đồng, giảm rủi ro trong

để đầu tư các thiết bị tự động hóa,

hạch toán và nghiệp vụ KH.

•

Xem lại mô hình tổ chức, định biên... giảm 1 s5 bộ phận
không cần thiết, báo cáo TGĐ tinh gọn bộ máy. Xem lại

•
4

Biên bản

Đào tạo tiểng Anh chuyên ngành cho ngành ưiay

16/10/2018.

Nhà kho và xe nâng: kiểm tra lại diện tích khaỉ thác,
hiệu quả sử dụng. Phân tích, quy hoạch lại mặt bằng.
•

thay đổi, giảm gián tiếp.

team building,.,,
•

cán bộ liên hoan tại Nhà ăn. Tăng cường động viên tinh
thần cán bộ, các đơn vị.

Tập trung cơ cầu khách hàng, nguồn hàng. Hàng UK
định mức cao, giá đắt nên khách chuyển hàng đi nơi

đạt được thì tổ chức cho đi nước ngoài.
Sau triển khai nhiệm vụ tổ chức cho chuyền trưởng,

Rà soát lại toàn bộ phuơng án lương để có thể thúc đẩy
NLĐ. cần tái cấu trúc lại, xem lạỉ định biên, mạnh dạn

trường Trần Quốc Thảo, đào tạo kết nối, team work,

Chính sách cho cán bộ xem lại trong Quý IV, thi đua T10

Xem lại KH đãu tư: Rà roát lại MMTB tự động tăng NS,
rà soát lại nhu cầu và mặt hàng để đầu tư cho đúng.

MQH giữa LEAN và kỹ thuật

•

Xây dựng lại KH 2019 với điều kiện sx hàng Nhật gia

đầu tư cho năm 2019. Tìm hỉểu, thăm quan các đơn vị

Nghiên cứu mặt bằng kho, xe nâng, bốc xếp...

•

GTGCCB nên có họp KT, KH, Xưởng, LEAN phân tích các

khách hàng mới do dịch chuyển từ Trung Quốc sang

•

•

Tập trung vào tăng NSLĐ, vì ảnh hưởng trực tiếp đến

khác.
•

Cắt giảm chi phí, đo năng ỉực, giao NS hàng ngày, tổ
chức tốt đào tạo nội bộ, ổn định tâm lý NLĐ.

Stt

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày ban hành

BAN KIỂM SOÁT

Nội dung
Báo cáo kết quả thực hiện Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý

STT

1/2019, chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, thay đổỉ nhân sự.
•

Thành viên BKS

Chức vụ

Số buổi họp tham
dự

Tỷ lệ

Chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi

1

Ông Lữ Công Thinh

Trưởng ban

04/04

100%

nhân sự Giám đốcCông ty.

2

Ông Lê Văn Thanh

Thành viên

04/04

100%

3

Ông Nguyễn Thanh Định

Thành viên

04/04

100%

‘

1. Đ/c Trần Doãn Thoan nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.
2. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Huyền ứng cử vị trí
Giám đổc Công ty mới.

•

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất

3. HĐQT nhất trí thống nhất đ/c Huyền thay đ/c Thoan
nhận vị trí Giám đổc Công ty.

kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:
•
•

Biên bản

01/10/2018

nhập chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động… của Công ty;

sau.
•

Chuẩn bị nhân sự PPKH khi đ/c Nguyễn Thiện chuyển
đi đon vị khác,

Kiểm soát doanh thu, chi phí, việc sử dụng vốn có mục đích và hiệu quả; Thẩm định báo cáo tài
chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.
•

dựng các định hướng và chủ trương trong việc tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của

vị trí cần bố nhiệm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu,

Đại hội đồng cổ đông, Trong quá trình kiêm tra, Ban kiêm soát tham gia đóng góp ý kiên với những

thống nhất như đề xuất của Đảng ủy Công ty giới thiệu

•

Bàn giao số liệu đến 31/12/2018, công tác dở dang Quý
1/2019.

1. Phòng KH, TCKT chuẩn bị các nội dung bàn giao như

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đông quản trị,
Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị và điều hành Công ty nham đảm bảo việc xây

1. HĐQT sau khỉ phân tích các chức năng nhiệm vụ của

đ/c Hưng Cân đối làm PPKH.

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

án cũ, Giám đốc mới sẽ có sự nghiên cứu xây dựng lại
5

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

4. Chuẩn bị phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc.
5. Phương án lương 2019 tạm thời thực hiện theo phương

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công

nội dung vê công tác sản xuât kinh doanh, công tác quản lý vả một số công tác khác của Công ty.
•

Đối với cô đông, Ban kiêm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ động vê hoạt động của
Công tỵ, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

•

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo
điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban
kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

yêu cầu.
2. Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi người đại diện Công ty.
•

Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 7/4/2019.

1. Đăng ký thời gian Đại hội và đã được phê duyệt.
Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị công ty: Không có
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ
CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
STT

Họ và tên

Lương

Thù lao
62.580.000

Thưởng

I

Hội đồng quản trị

1

Nguyễn Quyết Thắng

9.720.000

2

Đỗ Tuấn Anh

4.860.000

40.000.000

3

Trần Doãn Thoan

12.000.000

40.000.000

4

Nguyễn Vĩnh Long

12.000.000

35.000.000

5

Nguyễn Thị Hồng Trang

12.000.000

30.000.000

6

Nguyễn Hữu Phước

12.000.000

30.000.000

II

Ban kiểm soát

24.000.000

20.000.000

1

Lữ Công Thinh

12.000.000

10.000.000

2

Nguyễn Văn Kiên

3

Nguyễn Thanh Định

4

Trần Thị Lê

5

Lê Văn Thanh

III

Ban điều hành

1

Trần Doãn Thoan

421.200.000

2

Nguyễn Vĩnh Long

372.600.000

3

Nguyễn Thị Thanh Thúy

372.600.000

4

Nguyễn Hữu Phước

340.200.000

250.333.501

175.000.000

5.000.000
6.000.000
5.000.000
6.000.000
1.506.600.000

15.000.000

15.000.000

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
Việc thực hiện quy định về quản trị Công ty: Việc quản trị công ty được thực hiện theo quy định của
Pháp luật và các thông lệ tốt mà Công ty cho rằng phù hợp với tình hình thực tiễn của mình.
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