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CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ
28 HUNG PHU JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: 28 HUNG PHU JOINT STOCK COMPANY

Giấy CNĐKDN số: 4103005810 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 
nhất ngày 07 tháng 6 năm 2008.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.000.000.000 VNĐ

Địa chỉ: Số 168 Quang trung, Phường 10, Quận Gò vấp, Thành phổ Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3894 1228

Website: www.28hungphu.com

Email: info@28hungphu.com

Mã cổ phiếu: HPU

Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:

• Sản xuất, mua bán sản phẩm may mặc (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in);

• Sản xuất, mua bán các loại nguyên phụ liệu, vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc (trừ gia công cơ khí, tái
chế phế thải, xi mạ điện);

• Kinh doanh bất động sản;

• Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng;

• Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

Địa bàn kinh doanh
Trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang thì trường các nước: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, ...
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tiền thân là Xí 
nghiệp may 28 - cơ sở 2 được thành lập theo 
quyết định số 877/QĐ-CBngày 02/12/1991 
của Giám đốc Xí nghiệp, có nhiệm vụ sản 
xuất quân trang phục vụ quân đội và tham 
gia làm hàng kinh tế xuất khẩu, hạch toán 
phụ thuộc Xí nghiệp X28 theo chỉ đạo của 
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, nhằm đảm 
bảo cho Xí nghiệp X28 vừa hoàn thành tốt 
nhiệm vụ phục vụ sản xuất quốc phòng, vừa 
nâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu.

Trước yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh 
và mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất của Xí 
nghiệp X28, tạo điều kiện thuận lợi để nâng 
cao tính độc lập, tự chủ trong sản xuất kinh 
doanh ngành may mặc. Đề án tổ chức Công 
ty may 28 được Thủ trưởng Tổng cục Hậu 
cần phê duyệt. Ngày 11/12/1992, Bộ Quốc 
phòng ra Quyết định số 71B/QĐ-QP về kiện 
toàn Xí nghiệp may X28 thành Công ty may 
28 trực thuộc Tổng cục Hậu cần, theo đó (Xí 
nghiệp may 28 - cơ sở 2) được đổi tên thành 
Xí nghiệp may 28.2.

Ngày 18/4/1998, Thủ tướng Tổng cục Hậu 
cần ra Quyết định số 74 – QDDDH16 phê 
duyệt cơ cấu tổ chức Công ty 28, theo đó Xí 
nghiệp may 28.2 được đổi tên thành Xí ng-
hiệp 28-2 thuộc Công ty 28

Ngày 4/4/2006, Bộ quốc phòng đã có quyết định số 
758/QĐ về việc cổ phần hóa xí nghiệp 28-2 thuộc 
Công ty 28 tổng cục Hậu cần. Ngày 21/9/2006, Bộ 
Trưởng Bộ quốc phòng đã có quyết định số 2431/
QĐ BQP về việc phê duyệt phương án và chuyển xí 
nghiệp 28-2 thuộc Công ty 28 thành CTCP 28 Hưng 
Phú
Ngày 25/10/2006 Công ty tổ chức bán đấu giá 
công khai tại hội trường Tổng Công ty 28 ( số 03 
Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) 
với kết quả: Tổng số lượng cổ phần bán được 
155.500 cổ phần. Giá đấu thành công bình quân 
là 10.501 đồng/cổ phần. Công ty chính thức hoạt 
động theo hình thức Công ty cổ phần theo giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 
20.000.000.000 đồng.

Ngày 29/12/2017, Công ty cổ phần 28 
Hưng Phú chính thức được chấp thuận 
đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn 
UPCoM

Liên tiếp trong 5 năm qua (2014-2018) 
Công ty được tổ chức WRAP đánh giá và 
cấp giấy chứng nhận hoạt động sản xuất 
kinh doanh đúng với các nguyên tắcuứng 
xử theo tiêu chuẩn trách nhiệm toàn cầu 
về sản xuất may mặc.
Ngày 05/6/2018, Bộ trưởng bộ Tài chính 
tặng bằng khen cho Công ty vì có thành 
tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp 
thuế năm 2017.
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Những thành tích công ty đạt được trong năm 2018:
• Bằng khen của Bộ Tài chính: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017 – Quyết 

định số 846/QĐ-BTC ngày 05/6/2018 của Bộ Tài chính.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 

2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng có quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc - Quyết định 
số 1908/QĐ-BQP ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Quyết 
định số 2878/QĐ-BQP ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

• Giấy khen của Tổng công ty 28: Đã có thành tích tốt trong sơ kết phong trào “Quân đội chung sức xây 
dựng nông thôn mới” giữa giai đoạn (2016 - 2020). Quyết định số 366/QĐ-TCT ngày 10/5/2018 của Tổng 
giám đốc Tổng công ty 28.

• Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018 – Quyết định số 555-QĐ/HC ngày 30/10/2018 của Chính ủy Tổng cục 
Hậu cần

• Giấy khen của UBND Quận Gò Vấp: Đã tích cực tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” năm 2018 – 
Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/11/2018

• Bằng khen Tổng cục Chính trị - QĐNDVN: Hội phụ nữ có mô hình thi đua xuất sắc trong triển khai phong 
trào thi đua và các cuộc vận động của Phụ nữ Quân đội 2016-2018 – Quyết định số 1988/QĐ-CT ngày 
13/11/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

• Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết 
thắng năm 2018 – Quyết định số 712/QĐ-HC ngày 25/12/2018.

• Công đoàn cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Cờ Thi đua: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động Công đoàn và phong trào công nhân năm 2018. 

• Hội phụ nữ cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào phụ nữ Quân đội năm 2018. 

• Đoàn thanh niên cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Cờ thi đua: Đã có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
• 28 Hưng Phú luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất áo sơ mi nam nữ cao cấp hàng đầu Việt nam và có danh 

tiếng trên thế giới.

• Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao; xây dựng 
mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất áo sơ mi nam nữ cao cấp hàng đầu Việt 
Nam và có danh tiếng trên thế giới.

Chiến lược về thị trường: : “Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn, 
chất lượng cao, xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với các khách hàng, đối tác” cụ thể:

• Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú là một thương hiệu mạnh “Đẳng cấp về chất lượng hàng cao 
cấp” tự chủ làm hàng FOB tự chủ với nước ngoài (Cấp 2) không qua VP đại diện của khách hàng, tự thiết kế sản xuất 
theo hình thức ODM. 

• Tập trung vào thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, phát triển thêm thị trường trong nước và từng bước mở rộng sang 
thị trường của nước khác trong khu vực. 

• Đầu tư và hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề để tận dụng năng lực, mở rộng sản xuất. 

• Phát triển thêm các phương thức kinh doanh hàng nội địa, ngành nghề khác khi có điều kiện.

Chiến lược tổ chức và phát triển doanh nghiệp: Hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, tăng tính chuyên môn hoá cao trong 
lĩnh vực may mặc truyền thống với trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại so với các nước trong khu vực. Xây dựng và phát 
triển Công ty với mức tăng trưởng ổn định, bền vững và có tính cạnh tranh cao.

Chiến lược về đầu tư: Tiếp tục đầu tư MMTB chuyên dùng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng hiện đại, 
công nghệ mới và tiên tiến, đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển với tốc độ cao, đảm bảo tất cả sản phẩm đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật và tiến độ giao hàng. Đầu tư và phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh: mở rộng sản xuất, cải tạo văn phòng, 
nhà kho, xưởng cắt... Đầu tư và hợp tác đầu tư tài chính dưới hình thức đầu tư trực tiếp: tài chính - tín dụng, ngân hàng...

Chiến lược xây dựng, phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo và đào tạo lại nhằm phát triển nguồn lực con người của Công 
ty mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, phù hợp với cơ chế quản lý tiên tiến.

Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính: Xây dựng và phát triển nguồn lực về tài chính đủ mạnh đảm bảo vốn cho đầu 
tư và SXKD. Khai thác triệt để mọi tiềm năng về vốn, để phát triển Công ty, nâng cao tiềm lực và khả năng cạnh tranh ở 
trong và ngoài nước.

Chiến lược ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ: Phát triển ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào công tác 
quản lý điều hành, tổ chức sản xuất. Xây dựng, áp dụng các loại hình quản lý, điều hành phù hợp với trình độ của các 
nước trong khu vực.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ TOÁN 

Công tác tài 
chính, kế toán.
Quản lý vốn, tài 
sản, công nợ.
Thu chi BHXH
Quản lý chi phí 
về phân tích hoạt 
động kinh tế.

Văn bản tái liệu kỹ 
thuật
QA, QC
Thiết kế
May mẫu
Order
Bảng màu
Sơ đồ 
Mẫu rập 

Định mức lao động, 
thời gian quy trình 
chuẩn.
Đào tạo thao tác 
Bào trì MMTB
Thiết kế dây 
chuyền công nghệ
Xác định năng lực, 
năng suất, nhịp 
độ SX.
Phân tích hao phí 
lãng phí, hiệu suất
Áp dụng Cữ cuốn, 
gá lắp
Chuẩn bị SX

Tuyển dụng
Đào tạo
Hành chính
Lao động tiền 
lương, BHXH
Bảo vệ, y tế
Đánh giá nhà máy, 
bếp ăn tập thể
Pháp chế
Cơ sở Hạ tầng, 
thiệt bị hỗ trợ ATVS 
lao động

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

Nguồn hàng, khách 
hàng, kinh doanh.
Cân đối NPL
Xuất nhập khẩu
Cung ứng vật tư
vận chuyển
QL MMTB, điện 
động lực
Thống kê Tổng hợp 

Điều độ sản xuất 
và giao hàng 

PHÒNG KHTH

Văn phòng xưởng
Tổ cắt
Tổ hoản tất
Tổ may 1
Tổ may 2 - Tổ may 5A

Tổ may 3
Tổ may 4
Tổ may 5 

PHÂN XƯỞNG MAY 2 

Văn phòng xưởng
Tổ cắt
Tổ hoản tất
Tổ may 1
Tổ may 2 - Tổ may 5A

Tổ may 3
Tổ may 4
Tổ may 5 

PHÂN XƯỞNG MAY 1

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG LEAN
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Nền kinh tế nước ta năm 2018 đang diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng 7,08% so với năm 2017, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế đồng đều, thị trường tài chính 
chuyển biến ổn định, hoạt động đầu tư, thương mại có xu hướng cải thiện. Đặc biệt, trong năm nay thị trường xuất khẩu hàng 
dệt may đạt trên 36 tỷ USD, đây là bước đánh dấu sự chuyển biến tích cực của ngành. Bên cạnh những diễn biến tích cực trên, 
ngành vẫn còn nhiều khó khăn: thâm hụt và biến động lao động vẫn còn cao và diễn biến bất thường, các diễn biến tác động 
đến thị trường xuất khẩu vẫn khó có thể dự báo, chi phí đầu vào tiếp tục tăng với mức cao, một số chính sách liên quan đến 
bảo hiểm, lương tối thiểu tác động lớn đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều nhân công… Trong xu hướng toàn cầu hóa, mở 
cửa và hội nhập không ngừng, kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi và đã đạt được những bước tiến vượt bậc nhưng cũng kèm 
theo rất nhiều khó khăn và thử thách. 

Để đảm bảo an toàn và kinh doanh có hiệu quả Công ty luôn cố gắng thích nghi và tận dụng cơ hội trước mọi diễn biến của 
thị trường. Trong những năm qua Công ty luôn đẩy mạnh chất lượng sản phẩm để đạt được kỳ vọng đặt ra, đồng thời tăng 
cường đẩy mạnh các định hướng phát triển của mình để hạn chế những rủi ro khi thị trường có biến động.

Rủi ro về nguồn lực 

Rủi ro đặc thù của ngành may mặc là thâm hụt nguồn lao 
động rất lớn. Điều này đặc biệt đúng với HPU 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. Công ty thường 
đối mặt với 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 hơn hẳn so với các 
doanh nghiệp nội địa do có nguồn vốn rất dồi dào. Ngoài 
ra, nguồn nhân lực trong nước vẫn còn đang thiếu cả về số 
lượng và chất lượng, nhiều lao động lại có xu hướng muốn 
đi lao động ở nước ngoài do mức lương và ưu đãi khá hấp 
dẫn. Sự thiếu hụt nhân sự hoặc không đáp ứng được các 
yêu cầu trên đều có ảnh hưởng đến việc đàm phán hợp 
đồng của Công ty. 

Để duy trì người lao động tại HPU, Công ty đã nỗ lực nâng 
cao chính sách đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi, đồng thời 
được sự đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của các cấp Công 
đoàn cũng là một yếu tố góp phần ổn định nguồn lao 
động tại Công ty. Chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề 
cho CBCNV theo các tiêu chuẩn Quốc tế hoặc tiêu chuẩn do 
những đối tác đưa ra, đây cũng là cơ hội để người lao động 
tự nâng cao trình độ của bản thân 
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Rủi ro tỷ giá 

HPU là một trong những doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu may 
mặc, Công ty đã xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế 
đi khắp thế giới, trong đó Anh, Mỹ, Australia là những thị trường chủ yếu 
với mặt hàng chủ lực là Áo sơ mi nam/nữ cao cấp. Bên cạnh đó, nguồn 
cung cấp nguyên vật liệu đều gắn liền với các đối tác nước ngoài nên việc 
thanh toán bằng nguồn ngoại tệ mua từ Ngân hàng là thường xuyên. 
Nên sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro, Công ty đã thường xuyên theo dõi sát biến động của 
các nhân tố chính có tác động đến tỷ giá cũng như sử dụng các công cụ 
tài chính phái sinh để bảo hiểm tỷ giá đối với các hợp đồng xuất nhập 
khẩu. Ban lãnh đạo luôn theo sát diễn biến của tỷ giá hối đoái, dự phòng 
phương án xử lý nếu có biến động lớn vì hoạt động chủ yếu của Công ty 
hiện nay là xuất khẩu.
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Rủi ro môi trường

Là Công ty hoạt động trong ngành may mặc, rủi ro môi trường là điều tất 
yếu nảy sinh trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, quá trình hội nhập tại Việt 
Nam những năm gần đây vô cùng mạnh mẽ đã thu hút nhiều vốn đầu tư 
từ nước ngoài. Hàng loạt nhà máy, xí nghiệp mọc lên, mức độ đô thị hóa 
ngày càng cao đã ảnh hưởng đến môi trường như nước thải, khí thải, rác 
thải công nghiệp,…

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro môi trường, 
HPU luôn chú trọng công tác dự báo, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực 
đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng địa phương xung quanh những nơi 
mà Công ty đặc nhà máy sản xuất và những nơi Công ty đang hoạt động, 
qua đó tuân thủ đúng các tiêu chuẩn chung theo quy định. HPU luôn đảm 
bảo thực hiện chế độ lấy mẫu đánh giá tác động môi trường thường xuyên 
dưới sự 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. Thực hiện xử lý chất thải 
công nghiệp theo quy định. Tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất.
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Rủi ro pháp luật

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật doanh nghiệp, 
Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan. Bên cạnh đó, với tư cách là một doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, 
Công ty còn chịu tác động bởi hệ thống khung pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra hoạt động chính của 
Công ty là xuất khẩu nên Công ty còn bị tác động bởi Luật Quốc tế. 

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty đã không ngừng tìm hiểu, nhạy bén trong công việc, có nhiệm vụ theo dõi thay đổi 
những quy định và quy trình nội bộ, vừa đảm bảo việc bám sát theo chính sách mới của Nhà nước vừa đảm bảo cho hoạt 
động của Công ty diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật. Hợp tác với đơn vị tư vấn doanh nghiệp, đảm bảo các thông tin đến với 
cổ đông, cơ quan quản lý đúng quy định. Ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện các vấn đề trọng tâm như tài chính, đầu 
tư tài sản, công bố thông tin, v.v… để hoạt động Công ty tuân thủ quy định.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ 

CỦA CHỦ SỞ HỮU

• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
02

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 KH 2018 TH 2018 TH/KH 2018 TH 
2018/2017

Tổng doanh thu 446.651 435.000 451.975 103,90% 101,19%

Tổng chi phí 435.326 423.300 440.155 103,98% 101,11%

Lợi nhuận trước thuế 11.325 11.700 11.895 101,67% 105,03%

Lợi nhuận sau thuế  9.423 9.798 9.925 101,30% 105,33%

Các khoản nộp 1.902 1.902 1.969 103,52% 103,52%

Lãi cơ bản suy giảm trên cổ 
phiếu (đồng) 2.261 2.481 109,73%

Năm 2018 là năm đầy biến động của các nhân tố vĩ mô, lãi suất biến động, căng thẳng tăng cao trong các quan hệ thương 
mại toàn cầu….. Những nhân tố này đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên bằng nỗ lực và phấn 
đấu không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể CB – CNV, Công ty vẫn đạt được những kết quả tích cực khi tất cả các chỉ tiêu 
kinh doanh đều vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Tổng doanh thu và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 451.975 triệu đồng và 
9.925 triệu đồng đạt kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả trên, trong năm Công ty đã không ngừng nỗ lực và thực hiện các 
chính sách:

• Triển khai đầu tư MMTB theo kế hoạch năm 2018 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngay từ đầu năm, thực hiện đầu tư 
bổ sung MMTB chuyên dùng đáp ứng yêu cầu của sản xuất với tổng giá trị 8,642 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch.

• Tổ chức lại sản xuất của hai Phân xưởng, kịp thời đáp ứng năng suất, chất lượng, doanh thu trong điều kiện lao động 
giảm.

• Thực hiện tốt Cuộc vận động 50, luôn giữ tốt, dùng bền máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, đảm bảo hệ số sử 
dụng kỹ thuật cao, an toàn tuyệt đối; thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê định kỳ ngày 01/01, ngày 01/7 và đột xuất theo 
yêu cầu của công tác quản lý.

• Đảm bảo nguồn hàng sản xuất trong xưởng, cân đối trên 150.000 sản phẩm đưa gia công

• Công tác sản xuất tinh gọn được triển khai một cách tích cực và từng bước được nâng cấp đã góp phần quan trọng vào 
việc tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

• Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Triển khai đầu tư theo kế hoạch năm 2018 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngay từ đầu năm, thực hiện đầu 
tư bổ sung máy móc thiết bị và phương tiện vận tải, truyền dẫn chuyên dùng đáp ứng nhu cầu sản xuất, và vận 
chuyển với tổng giá trị 6.971,5 triệu đồng bằng 83,65% kế hoạch. Trong đó đầu tư máy móc, thiết bị 6.337,5 triệu 
đồng; phương tiện vận tải, truyền dẫn 614 triệu đồng.  Ngoài ra trong năm Công ty tiếp tục nâng cấp nhà kho 
theo bảng giá trị ghi nhận cuối năm như sau:
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Nguyên giá 3.932.273.773

Trong đó:

Đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê

Giá trị hao mòn (2.805.606.732)

Giá trị còn lại 1.126.667.041
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2018 Thực hiện 2017 % tăng giảm

Tổng tài sản Triệu đồng 177.861 159.314 11,64%

Doanh thu thuần Triệu đồng 450.449 444.816 1,27%

Lợi nhuận HĐKD Triệu đồng 11.728 11.227 4,46%

Lợi nhuận khác Triệu đồng 167 98 70,41%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.895 11.325 5,03%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 9.925 9.423 5,33%

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 
(đồng/cổ phiếu) 2.481 2.214 12,06%

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017

01 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,06 1,04

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,50 0,41

02 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 79,93% 80,65%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 398,20% 416,71%

03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,07 5,60

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 2,67 2,96

04 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 2,20% 2,13%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 27,80% 30,04%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 5,58% 6,30%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 2,60% 2,5%
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1,04
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Năm 2018

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần thuần

HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số về cơ cấu vốn

27,8%

5,58%
6,30%

2,6%
2,5% 2,2%

2,13%

30,04%

HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Năm 2018Năm 2017

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

5,60

2,96
2,67

5,07

HỆ SỐ VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ số khả năng sinh lời

Trong năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với 
năm trước, khoản mục này tăng 5,32%. Tuy nhiên, do tỷ lệ tăng 
của doanh thu thuần và tổng tài sản của Công ty tăng cao hơn 
nên làm cho các hệ số về khả năng sinh lời giảm nhẹ so với cùng 
kỳ năm trước.  

Vòng quay hàng tồn kho đã giảm nhẹ từ 5,60 vòng 
xuống còn 5,07 vòng. Vòng quay giảm do Công ty có sự 
thay đổi trong chính sách mua hàng và ghi nhận giá trị 
Hàng mua đang đi đường.

Vòng quay tài sản cũng giảm nhẹ từ 2,96 vòng còn 2,67 
vòng. Nguyên nhân, trong năm hoạt động tiêu thụ hàng 
hóa của Công ty diễn ra hiệu quả dẫn đến doanh thu 
thuần tăng 1,12% so với năm trước. Tổng tài sản của 
Công ty cũng tăng với mức tăng cao hơn doanh thu 
thuần là 11,95%, tổng tài sản tăng trong năm Công ty 
tăng mua nguyên vật liệu và đầu tư mua mới máy móc 
thiết bị. Doanh thu tăng chậm hơn tài sản do máy móc 
thiết bị mới được đầu tư.

Năm 2018, các hệ số khả năng thanh toán của Công ty đều 
tăng so với năm 2017: chỉ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 
1,04 lần lên 1,06 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,41 
lần lên 0,5 lần.

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng là do tài sản ngắn hạn của 
Công ty tăng hơn 18 tỷ đồng tương đương tăng 13,26% so 
với cùng kỳ, ngoài ra trong kỳ nợ ngắn hạn của Công ty cũng 
tăng nhưng thấp hơn mức độ tăng của tài sản ngắn hạn, tăng 
10,65% đạt giá trị hơn 14 tỷ đồng. Biến động làm tăng tài 
sản ngắn hạn chủ yếu đến từ khoản mục chính phải thu ngắn 
hạn khách hàng. Trong năm 2018 nhiều hiệp định thương mại 
chính thức có hiệu lực, nhiều đơn hàng từ Trung Quốc chuyển 
sang Việt Nam. Trong bối cảnh đó để gia tăng sức cạnh tranh 
với các đối thủ trong và ngoài nước, Công ty đã thực hiện chính 
sách mua hàng trả chậm, chiết khấu thương mại……

Tài sản ngắn hạn tăng so với năm trước là do vay và nợ thuê 
tài chính tăng 13 tỷ đồng. Trong năm Công ty vay thêm tại 
ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, mục đích 
là bổ sung vào vốn lưu động dùng để mua sắm nguyên liệu, 
vật liệu và công cụ dụng cụ để gia tăng sản lượng sản xuất 
trong bối cảnh kinh tế có nhiều thuận lợi để phát triển.

Nhìn chung, trong năm 2018 các chỉ số về cơ cấu vốn của 
Công ty giảm so với năm 2017. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng 
tài sản là 79,93% và Nợ/Vốn chủ sở hữu là 398,20%. Hệ 
số Nợ/Tổng tài sản giảm do Khoản phải thu ngắn hạn 
tăng 20.524 triệu đồng – chính sách bán hàng trả chậm 
của Công ty làm tăng khoản phải thu khách hàng. Hệ số 
Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm do Công ty ghi nhận khoản Lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 trong Vốn chủ 
sở hữu, giá trị ghi nhận 4,799 tỷ đồng.

Đơn vị : lần 

Đơn vị : vòng 

Năm 2018Năm 2017
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần

Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2018

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 Cổ đông nhà nước 01 1.066.400 53,32%

02 Cổ đông trong nước 46,68%

 - Tổ Chức - - -

 - Cá nhân 191 933.600 46,68%

03 Cổ đông nước ngoài - - -

Tổng cộng 192 2.000.000 100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có

Danh sách cổ đông lớn

STT Đối tượng Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 1.066.400 53,32%

02 Nguyễn Văn Tuấn 115.600 5,78%

03 Nguyễn Văn Dũng 100.000 5,00%

Tổng cộng 1.282.000 64,10%
-
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Cổ đông nhà nước

Cổ đông cá nhấn 

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

53,32%

46,58%

Cổ đông lớn

Cổ đông nhỏ lẻ

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

100%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

01 Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

02 Ông Trần Kim Quynh Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

03 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 

Ông Bùi Văn Bắc – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh 1969

Quê quán Hà Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 28

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

Sở hữu đại diện: 586.520 cỏ phần - tỷ lệ 29.33% VĐL

Quá trình công tác 

1997 - 2001: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Chi nhánh Hà Nội thuộc                 
Công ty 28

2001 - 2011: Phó giám đốc, Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty 28

2011 - 2018: Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty 28

2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28, kiêm 
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Ông Trần Kim Quynh – Tổng Giám đốc

Năm sinh 1962

Quê quán Hà Nam

Trình độ chuyên môn Đại học - chuyên ngành QTKD Đại học - chuyên ngành QTKD

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân:2.700 cổ phần – tỷ lệ 0,135% VĐL

Quá trình công tác 

08/1995 - 1996: Phó phòng Kế hoạch, Xí nghiệp 1, Công ty 28

08/1996 - 1997: Trưởng phòng Kế hoạch, Xí nghiệp 1, Công ty 28

08/1997 - 2001: Phó Giám Đốc Xí nghiệp 3, Công ty 28

08/2001 - 2002: Giám đốc Xí nghiệp 3 - Công ty 28

08/2002 - 2006: Giám đốc Xí nghiệp 2 - Công ty 28

01/2006 - nay: Tổng Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 28 
Hưng Phú.
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Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Năm sinh 1949

Trình độ chuyên môn Tiến sỹ - công nghệ sợi dệt và hóa nhuộm

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện
Sở hữu cá nhân:100.000 cổ phần – tỷ lệ 5% VĐL

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

1966 - 1971: Sinh viên Đại học bách khoa Hà Nội

1971 - 04/1972: Giảng viên Đại học bách khoa Hà Nội

05/1972 - 1983: Nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự)

1984 - 1988: Nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc (Cộng Hòa Séc)

1989 - 06/1991: Cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần

07/1991 - 02/1993: Đoàn phó Đoàn kho vận 690, Tổng cục Hậu cần

03/1993 - 05/1995: Đoàn trường Đoàn kho vận 690, Tổng cục Hậu cần

06/1995 - 06/1997: Cục phó Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

07/1997 - 11/1997: Phụ trách Cục trưởng Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

11/1997 - 11/2000: Cục trưởng Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

12/2000 - 11/2009: Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

04/2014 - nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Bà Trần Thị Mỹ– Trưởng ban Kiểm soát

Năm sinh 1964

Trình độ chuyên môn Đại học 

Chức vụ tại tổ chức khác Kế toán trưởng - Công ty TNHH Một Thành viên Tổng công ty 28

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

1987-1991: Nhân viên kế toán XN May Hòa Bình

1991-1995: P.Phòng TCKT Công ty May Độc Lập

1995-1996: P.Phòng TCKT Công ty May in Hữu Nghị

1997- 6/1998: Trưởng P.Kế toán Công ty Xi măng Chinfon HP

7/1998 - 9/2001: NV kế toán Công ty may 28

10/2001 - 6/2014: Phó trưởng phòng TCKT Tổng công ty 28

7/2014 - nay:Kế toán trưởng Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng công ty 28

Ông Nguyễn Văn Kiên– Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh 1975

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty CP 28.1

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

Quá trình công tác 

01/1997 - 11/1998: Nhân viên kế toán, Xí nghiệp May đo Quân đội, thuộc 
Công ty 28

12/1998 - 09/2016: Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV 28.1

10/2016 - nay: Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty CP 28.1

Ông Lê Văn Võ Thành – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh 1979

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Trưởng phòng Tài chính Hành chính

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 7.900 chiếm 0.40% vốn điều lệ

Quá trình công tác 

12/2001 – 12/2006: Nhân viên kế toán Xí nghiệp 2 – Tổng Công ty 28

01/2007 – 08/2008: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú

09/2008 – 12/2010: Nhân viên kế toán Phòng TCKT – Tổng Công ty 28

01/2011 - nay: Trưởng phòng tài chính Hành chính Xí nghiệp may đo Quân 
đội - Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng công ty 28
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Những thay đổi trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Gíam đốc và Kế toán trưởng
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ĂMÔng Vũ Sỹ Nam - Phó Tổng giám đốc

Năm sinh 1973

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

05/1999 – 09/1999: Nhân viên kế toán Công ty Xuân Mai – Tổng cục kỹ thuật

10/1999 – 06/2000: Nhân viên kế toán Trường cao dẳng kỹ thuật Vinhempish 
– Tổng cục kỹ thuật

07/2000 – 08/2007: Nhân viên Maketing Phòng Thị trường Công ty 28 – Tổng 
cục Hậu cần

09/2007 – 04/2010: Nhân viên Kinh doanh Xí nghiệp may đo Công ty 28 – 
Tổng cục Hậu cần

05/2010 – 02/2012: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Xí nghiệp may đo Công 
ty 28 – Tổng cục Hậu cần

03/2012 - 07/2018: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Công ty Cổ Phần 28 
Hưng Phú

08/2018 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Ông Tăng Hùng – Kế toán trưởng

Năm sinh 1974

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

09/1997 - 2000: Nhân viên kế toán Xí nghiệp 2 - Công ty May 28

01/2001 - 06/2014: Nhân viên kế toán Tổng công ty 28.

07/2014 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP 28 Hưng Phú.

Họ tên Chức vụ Thay đổi nhân sự

I.Hội đồng quản trị

Ông Hồ Anh Thứ Chủ tịch Hội đồng quản trị Miễn nhiệm ngày 26/04/2018

Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

II. Ban điều hành 

Ông Vũ Sỹ Nam Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/08/2018

III. Ban Kiểm soát

Ông Lữ Công Thinh Thành viên Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 26/04/2018

Ông Nguyễn Đình Luân Thành viên Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 26/04/2018

Ông Nguyễn Thanh Định Trưởng Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 26/04/2018

Bà Trần Thị Mỹ Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

Ông Lê Văn Võ Thành Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

Ông Nguyễn Văn Kiên Thành viên Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 26/04/2018
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

2016 2017 2018

Thu nhập bình quân 8.859000 9.128.000 9.917.290

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tình hình nhân sự

Tính chất phân loại Năm 2018 Tỷ trọng

Theo trình độ 763 100%

Đại học, trên Đại học 45 5,90%

Cao đẳng 33 4,33%

Trung cấp 22 2,88%

Sơ cấp 663 86,89%

Theo hợp đồng lao động 763 100%

Hợp đồng có xác định thời hạn 82 10,75%

Hợp đồng không xác định thời hạn 681 89,25%

Chính sách đối với người lao động

Chính sách phúc lợi

Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ làm việc. Công ty ký kết HĐLĐ và đóng bảo hiểm xã hội cho 763 
lao động, đạt 100% lao động đã qua thử việc và học nghề. Luôn duy trì các hoạt động thi đua, khen thưởng hàng tháng 
nhằm khuyến khích động viên người lao động đạt năng suất, chất lượng hằng ngày, hoạt động này là một trong những biện 
pháp thúc đẩy sản xuất phát triển.

Hàng năm người lao động được đào tạo thi nâng bậc kỹ thuật và nâng lương. Đây là chính sách giúp cho người lao động có 
điều kiện rèn luyện nâng cao tay nghề. Các chế độ phép, nghỉ mát, bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, 
thai sản, hưu trí, tử tuất,... thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ngoài ra người lao động còn có chế độ trợ cấp đột 
xuất, ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ, phúng viếng... theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Chính sách lương, thưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua luôn diễn ra liên tục và ổn định, Công ty luôn đảm bảo 
về các chính sách trả lương cho CBNV đúng thời hạn. Ngoài ra để khích lệ, động viên và tưởng thưởng xứng đáng cho những 
nhân viên đóng góp vào sự phát triển của Công ty, HPU đã đưa ra nhiều chính sách khen thưởng phong phú.

Tiền lương được trả theo sản phẩm và đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định. Công ty có mức thu 
nhập bình quân vào tốp cao trong nghành may mặc nước ta. Hằng năm, công ty luôn chăm lo đảm bảo mức tiền thưởng tết 
nguyên đán từ 2 tháng đến 2,5 tháng tiền lương thực tế đối với người lao động. Trong năm 2018, bình quân lượng người lao 
động của Công ty đạt 763 người, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 10,3 triệu đồng/người, so với năm 2017, thu nhập bình 
quân đã tăng 12,84%.

Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được HPU coi trọng, họ là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản xuất kinh 
doanh khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, là nền tảng cho sự phát triển lâu 
dài. Ý thức được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội 
bộ và các lớp đào tạo cá nhân như đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho công nhân, đào tạo thi nâng bậc cho công nhân. Ngoài 
ra, đối với những hội thảo triển khai các văn bản pháp luật mới sẽ được Công ty phân công cán bộ tham dự và sẽ phổ biến 
lại cho khối nghiệp vụ liên quan, Đồng thời tổ chức bắt buộc đối với toàn bộ người lao động tham gia sản xuất trực tiếp một 
số khóa huấn luyện như đào tạo huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu.

Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường vẫn được công ty duy trì thực hiện. HPU chủ 
động trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, thường xuyên kiểm tra đảm bảo máy móc luôn trong điều 
kiện an toàn để phục vụ cho hoạt động sản xuất.
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Môi trường – năng lượng

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang nhận được rất nhiều 
sự quan tâm của người dân. Tình trạng quy hoạch các khu đô thị, 
hình thành và mở rộng các khu công nghiệp chưa gắn liền với vấn 
đề xử lý chất thải và nước thải,... đã làm ô nhiễm môi trường ở 
mức báo động. 

Theo ước tính Cục bảo vệ Môi trường, trong tổng số 183 khu công 
nghiệp trong cả nước thì có trên 60% khu công nghiệp chưa có 
hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại các đô thị, chỉ có khoảng 
60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước 
và xử lý nước thải, chất thải nên chưa thể đáp ứng được các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường. 

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự nghiệp 
phát triển bền vững, Công ty luôn ý thức trách nhiệm 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. 
Đồng thời không ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi 
ro gây ra ô nhiễm. HPU luôn thực hiện xử lý chất thải công nghiệp 
theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất.

Trong quá trình sản xuất của HPU, việc quản lý nguyên vật liệu là 
công tác rất cần thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trong 
những năm qua, công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty được 
đánh giá tốt, các bộ phận nghiệp vụ liên quan đã đạt được sự 
hiệu quả từ công tác thu mua đến quản lý sử dụng, hạn chế được 
sự thất thoát và tiết kiệm chi phí hoạt động.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà công 
ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Do đó, Công ty đã thực hiện 
các chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, bảo vệ môi 
trường nhưng vẫn đạt hiệu quả sản xuất. Khi xây dựng kế hoạch 
hoạt động kinh doanh, HPU luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng 
điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng này góp phần vào việc 
sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt 
động. Trong năm công ty không bị xử phạt do vi phạm các quy 
định về môi trường. 

Trong năm 2018, HPU đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công 
suất 60m3 / ngày đêm với số tiền là 860 triệu đồng và đã được 
cấp giấy phép xả thải.
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Về xã hội

Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty luôn chú trọng đến đời sống cũng như hoàn cảnh của 
người lao động trong Công ty, qua đó thực hiện các chính sách hỗ 
trợ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có thể yên 
tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Chính sách lương, thưởng cho người lao động: Để thúc đẩy tinh 
thần làm việc, phát huy khả năng sáng tạo và sự nỗ lực của nhân 
viên, Công ty xây dựng chính sách lương thưởng công bằng dựa 
trên các tiêu chí: năng lực, hiệu quả công việc, mức độ đóng góp 
vào sự phát triển chung của Công ty. Mọi chế độ phúc lợi, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều được Công 
ty thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật về lao động.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng 
đồng địa phương.

Công ty nhận thức việc đóng góp vào xã hội và cộng đồng 
là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển bền 
vững của Công ty. 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 vùng 
bị bão lũ..v.v. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đóng 
góp quỹ với số tiền cụ thể như:

Tham gia hiến máu nhân đạo: 154 người tham gia, tiếp 
nhận được 176,5 đơn vị máu

Đóng góp các quỹ:

Quỹ phòng chống thiên tai: 110.980.000 đồng

Quỹ Vì người nghèo: 5.080.000 đồng 

Quỹ Bảo trợ trẻ em: 7.040.000 đồng

Quỹ “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” 18.198.000 
đồng

Tặng quà các cháu thiếu nhi: 146.137.000 đồng

GROWING
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Thuận lợi 

• Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận được sự quan tâm 
của lãnh đạo, chỉ huy Tổng Công ty 28, sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT. 

• Khách hàng truyền thống duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với Công ty. Sản phẩm phù hợp với công nghệ sản 
xuất. Chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao tạo uy tín của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước. 

• Ngoài đảm bảo nguồn hàng sản xuất trong xưởng, Công ty còn cân đối trên 150.000 sản phẩm đưa gia công 
góp phần tăng doanh thu, hiệu quả. 

• Công tác sản xuất tinh gọn được triển khai một cách tích cực và từng bước được nâng cấp đã góp phần quan 
trọng vào việc tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

• Máy móc thiết bị được đầu tư bổ sung, thay thế, sửa chữa kịp thời đáp ứng tốt cho sản xuất; môi trường, điều 
kiện làm việc của người lao động được cải thiện. 

• Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Khó khăn

• Xu thế mẫu mã thời trang, nguồn hàng số lượng nhỏ lẻ, chất liệu khó may đã tác động đến công tác 
tổ chức sản xuất, đầu tư MMTB và năng suất lao động.

• Thời gian thực hiện đơn hàng rút ngắn, thông tin nguyên phụ liệu thay đổi thường xuyên theo yêu 
cầu của khách hàng đòi hỏi sự linh hoạt của cả hệ thống quản lý và sản xuất 

• Nguồn lao động biến động bất thường, lao động mới tuyển dụng tay nghề chưa đáp ứng với yêu 
cầu sản phẩm chất lượng cao, mặc dù đã được đào tạo song năng suất đạt thấp, ảnh hưởng đến thu 
nhập, chi phí (bù lương hàng tháng) và tăng thời gian làm thêm.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản

Chỉ tiêu 2018 2017

Tài sản ngắn hạn 151.177 133.475

Tiền và các khoản tương đương tiền 17.046 18.677

 Phải thu ngắn hạn 51.526 31.002

Hàng tồn kho 80.101 80.776

Tài sản ngắn hạn khác 2.504 3.020

Tài sản dài hạn 26.684 25.839

Tài sản cố định 25.557 23.985

Bất động sản đầu tư 1.126 1.352

Tài sản dở dang dài hạn - -

Tài sản dài hạn khác - 502

Tổng tài sản 177.861 159.314

Nợ phải trả 

Chỉ tiêu 2018 2017

Nợ ngắn hạn 142.161       128.482 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 35.207            34.506

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3.897              2.468

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 516                 389 

4. Phải trả người lao động 18.901            19.175

5. Phải trả ngắn hạn khác 7.886            11.083

6. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.200              4.368

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 69.407 56.440

II. Nợ dài hạn - -

1. Dự phòng phải trả dài hạn - -

Tổng nợ 142.161       128.482

Tổng tài sản năm 2018 tăng 11,64% so với năm 2017. Trong 
đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn tăng, cụ thể tăng 13,26% so 
với năm 2017. Tài sản dài hạn không có biến động gì nhiều 
so với năm 2017, tài sản cổ định vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 
trong tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do phải thu ngắn hạn của 
khách hàng tăng, cụ thể tăng 81,34% so với năm 2017. 
Nguyên nhân là do năm 2018 nhiều hiệp định thương mại 
chính thức có hiệu lực, nhiều đơn hàng từ Trung Quốc chuyển 
sang Việt Nam. Trong bối cảnh đó để gia tăng sức cạnh tranh 
với các đối thủ trong và ngoài nước, Công ty đã thực hiện chính 
sách mua hàng trả chậm, chiết khấu thương mại…

Trong năm 2018 tổng nợ tăng 10,65% so với năm 2017, 
Công ty có tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn. Trong cơ cấu nợ, hầu 
như không có sử dụng nợ dài hạn. Nguyên nhân tổng nợ 
tăng so với năm 2017, chủ yếu là do vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn trong năm tăng 22,97% so với năm 2017. 
Trong năm Công ty vay thêm tại ngân hàng TMCP Quân 
Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, với lãi suất 3,5%/năm, mục 
đích là bổ sung vào vốn lưu động dùng để mua sắm nguyên 
liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ để gia tăng sản lượng sản 
xuất trong bối cảnh kinh tế có nhiều thuận lợi để phát triển.
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Đơn vị: triệu đồng
Đơn vị: đồng

84%

16%

Năm 2018

Tài sản ngắn hạn 

85%

15%

Năm 2017

Tài sản dài hạn 

CƠ CẤU TÀI SẢN 

Năm 2017

Nợ ngắn hạn 

100%100%

Năm 2018

Nợ dài hạn 

CƠ CẤU NỢ 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Giải pháp về thị trường: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nghiên cứu phân tích thị trường để có những 
phương án linh hoạt. Tiếp tục giữ ổn định khách hàng truyền thống, khách hàng hiệu quả. Tìm kiếm thêm 
các khách hàng tại thị trường EU, Mỹ và thị trường Đông Nam Á; đặc biệt chú trọng thị trường các nước 
trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP) và ổn định thị trường trong 
nước
Giải pháp về khách hàng: Đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng về giá cả, chất lượng, thời gian giao 
hàng, thời gian cung cấp mẫu, luôn xác định khách hàng là đối tác để chia sẻ, hợp tác cùng phát triển. 
Tăng cường tìm kiếm nguồn hàng với chất lượng phù hợp để đưa gia công ngoài đạt kế hoạch mục tiêu 
150.000 sản phẩm trở lên.
Giải pháp về công tác sản xuất: 
• Phòng KHTH phải đáp ứng tốt nguyên phụ liệu, vật tư đầu vào. Theo dõi, phối hợp với phòng Kỹ Thuật 

và phòng Lean triển khai tốt các yếu tố kỹ thuật, mẫu, rập, công tác cữ cuốn gá lắp, quy trình công 
nghệ cho hai Phân xưởng đạt năng suất, doanh thu và kế hoạch giao hàng cho khách.

• Kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất (giữa các bộ phận, giữa Công ty và 
khách hàng) đảm bảo sản xuất luôn ổn định. Phòng KHTH, Kỹ Thuật, Lean và Quản đốc hai Phân 
xưởng tập trung điều hành, xử lý các phát sinh khi thực hiện tổ chức lại tổ cắt thành Phân xưởng cắt và 
đầu tư chuyền treo cho hai phân xưởng (dự kiến trong quý I và quý II/2019).

• Thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng đến văn bản, tài liệu kỹ 
thuật, duy trì công tác họp PP meeting (trước khi sản xuất) phổ biến chi tiết các yếu tố kỹ thuật liên 
quan đến quá trình sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu từ cắt, may, 
hoàn tất đóng thùng và xuất hàng cho khách.

STT Chỉ tiêu ĐVT 2019

1 Tổng doanh thu tỷ đồng 450

2 Lợi nhuận tỷ đồng 12,6

3 Thu nhập bình quân đồng/người/tháng 10.300.000

4 Năng suất bình quân 8h đồng/người/tháng 11.600.000
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY
• ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC
• CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



48 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ | 49

04
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

BÁ
O

 C
ÁO

 C
ỦA

 H
Ộ

I Đ
Ồ

NG
 Q

UẢ
N 

TR
Ị

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Tổng doanh thu Triệu đồng 345.117 396.538 446.651 451.975

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 9.067 10.508 11.325 11.895

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.649 8.813 9.423 9.925

Thu nhập bình quân (người/tháng) Triệu đồng 8,284 8,859 9,128 9,92

Năm 2018, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. 
Trong khi nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 
khả quan, thì Trung Quốc và Nhật Bản có dấu 
hiệu tăng trưởng chậm lại. Việc hội nhập kinh 
tế trong những năm qua và chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung đã giúp cho số lượng đơn hàng 
xuất khẩu của Công ty có sự gia tăng, hoạt 
động xuất khẩu trong năm đã đạt được thành 
công hơn dự kiến. Quan sát diễn biến doanh thu 
và lợi nhuận trong khoảng thời gian 5 năm có 
thể thấy Công ty đang duy trì mức tăng trưởng 
rất tốt. Tốc độ tăng trưởng kép doanh thu đạt 
6,75% và tăng trưởng kép lợi nhuận sau thuế 
đạt 11,40%. 

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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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 Tổng 

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.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2018 Kế hoạch năm 2019 So sánh (%)

Tổng doanh thu Tỷ đồng 452 450 96

Lợi nhuận Tỷ đồng 11,89 12,6 105

Cổ tức % 23% 20% 87

Thu nhập bình quân Triệu đồng/
người 9,92 10,3 103

Từ số liệu có thể thấy Công ty đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh khá 

thận trọng, doanh thu kế hoạch đề ra 450 tỷ đồng, bằng 96% so với thực 

hiện 2018. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận lại cao hơn 5% so với 2017, có thể 

thấy trong năm 2018 đến năm 2019 Công ty sẽ tiến hành kiểm soát chặt 

chi phí để gia tăng lợi nhuận. Những giải pháp chính thực hiện chỉ tiêu trên:

Quản lý, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:
• Thực hiện triệt để phần mềm quản lý sản xuất Sure ERP, sử dụng hiệu quả 

MMTB đã đầu tư, thực hiện nghiêm lịch xích bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt là 
những loại thiết bị có tính an toàn cao (lò hơi, khí nén, thang vận chuyển, 
hàng hóa), luôn đảm bảo thiết bị phục vụ sản xuất tốt nhất. 

• Quản lý con người trên cơ sở công việc được giao và chấp hành nghiêm nội 
quy lao động của Công ty. Quản lý tốt ngày, giờ công làm việc của từng 
người lao động và từng bộ phận. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, tay nghề để thực hiện công việc đạt hiệu 
quả cao nhất.

• Tích cực tuyển dụng lao động và đào tạo phù hợp với kế hoạch đầu ra cho 
từng đối tượng, từng đơn vị trong toàn Công ty để bổ sung, thay thế kịp thời 
khi có nhu cầu.

• Tích cực áp dụng phần mềm Sure ERP trong công tác quản lý và điều hành 
sản xuất, làm việc với Tổng công ty 28 để thực hiện phần mềm quản lý đến 
công tác hạch toán kế toán của Công ty. Thực hành tiết kiệm chi phí giảm giá 
thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty. Xây dựng hệ thống 
định mức kỹ thuật tiên tiến, khoán chi phí cho tập thể, cá nhân sử dụng tiết 
kiệm như: Vật tư, phụ tùng, văn phòng phẩm, xăng dầu, điện, điện thoại, 
chi phí xuất nhập khẩu….

• Thường xuyên đánh giá các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, phụ tùng vật tư 
để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất, nhà cung cấp lớn theo quy hoạch mặt 
hàng, sản phẩm chuyên của Công ty.

Giải pháp thực hiện hệ thống QLCL, hệ thống TNXH và hệ thống 
sản xuất tinh gọn 
• Duy trì và thực hiện nghiêm HTQLCL ISO 9001:2015, hệ thống 

quản lý TNXH (Wrap) và hệ thống theo tiêu chuẩn của các khách 
hàng lớn như Costco, Nautica, White stuff... 

• Lập kế hoạch và thực hiện thanh tra đánh giá chất lượng nội bộ, 
tổ chức hội nghị xem xét của lãnh đạo theo định kỳ trong năm để 
đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

• Tiếp tục thực hiện chương trình Quản lý rủi ro và cơ hội cho năm 
2019. Duy trì thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn, tích cực cải 
tiến ở tất cả các khâu, các công đoạn, công việc của mỗi người, 
loại bỏ hao phí, lãng phí tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Công tác an toàn đơn vị
• Thường xuyên củng cố, đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, 

kiểm soát, tư thế, tác phong giao tiếp, phương pháp giải quyết 
công việc cho đội ngũ bảo vệ Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao.

• Lập phương án và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra, 
công tác PCCC, sơ cấp cứu, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo 
đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

• Thực hiện và duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát an toàn 
vệ sinh thực phẩm từ khâu tiếp nhận, chế biến đến khâu chia suất 
ăn đảm bảo tuyệt đối an toàn; không ngừng cải tiến nâng cao 
chất lượng phục vụ bữa ăn ca cho người lao động.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
• HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Số buổi họp

tham dự
Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch 5/6 83,33%  Bổ nhiệm ngày
26/04/2018

2 Ông Hồ Anh Thứ Chủ tịch 2/6 33,33%  Miễn nhiệm ngày
26/04/2018

3 Ông Trần Kim Quynh Phó Chủ tịch 6/6 100%

4 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 6/6 100%

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung

01 01/02/2018

Thực hiện phương án cấp tín dụng, vay vốn. phát hành LC, phát 
hành bảo lãnh, chiết khấu chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, xây 
dựng cơ bản…. tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn, 
cụ thể:

• Giá trị: 85 tỷ đồng

• Mục đích: phục vụ SXKD 2018 – 2019, đầu tư máy móc thiết 
bị, xây dựng cơ bản theo kế hoạch SXKD năm 2018

• Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

• Nguồn thanh toán/trả nợ: doanh thu từ hoạt động SXKD của 
Công ty

02 Số 152/BB – HĐQT 12/04/2018

• Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I; Kế 
hoạch SXKD Qúy II và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

• Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 
2018

• Thông qua Quy chế quản lý và Công bố thông tin

• Đề nghị HĐQT xem xét báo cáo ĐHĐCĐ thường niên thưởng 
cho Cán bộ Quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu SXKD năm 2017

• Thông qua phương án Qũy tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban 
điều hành Công ty năm 2017

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung

03 Số 153/NQ – HĐQT 26/04/2018 Bầu Chủ tịch HĐQT CTCP 28 Hưng Phú nhiệm kỳ 2016 - 2020

04 Số 154/NQ – HĐQT 26/04/2018 Phân công công việc trong HĐQT

05 Số 155/NQ – HĐQT 23/07/2018

• Nghe báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, kế 
hoạch SXKD Qúy III; ước thực hiện 9 tháng và năm 2018

• Công tác nhân sự của Công ty

06 Số 06/NQ - HĐQT 06/10/2018
Xem xét Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Qúy III, 9 tháng và Kế 
hoạch Qúy IV; Ước thực hiện năm 2018; Dự kiến một số chỉ tiêu 
chính xây dựng kế hoạch năm 2019.

05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã có 06 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên như sau
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về quản trị công ty

Không có.

Hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của mình. Phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của mình, tiến hành kiểm tra các hoạt động của 
Công ty theo đúng quy định đã được cụ thể hóa tại Quy chế Công ty. Cụ thể:
• Giám sát hoạt động quản trị và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Kiểm tra tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị 
và Ban Tổng Giám đốc.

• Thường xuyên kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng 
các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

• Kiểm soát tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động 
nhằm đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.

• Tổ chức kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, chính xác 
và đúng thủ tục theo Luật định.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:
• Năm 2018 doanh thu và lợi nhuận đã đạt chỉ tiêu theo KHSXKD năm 2018 đã đề ra cho thấy sự nỗ lực lớn từ Ban 

điều hành đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, thực hiện đúng điều lệ của 
Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hội đồng Quản trị đã luôn đi sát hoạt động của Công 
ty, kịp thời đưa ra nghị quyết giúp ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông
• Trong năm qua BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong Công ty đã tạo điều kiện 

và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS. tại hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến về công tác quản lý điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

STT  Thành viên BSK Chức vụ     Số buổi họp tham dự Tỷ lệ

01 Trần Thị Mỹ Trưởng ban 3/3 100%

03 Lê Văn Võ Thành Thành viên 3/3 100%

04 Nguyễn Văn Kiên Thành viên 3/3 100%



60 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ | 61

STT Họ và Tên Chức vụ Lương Thưởng theo 
tiền lương Thù lao Thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01 Bùi Văn Bắc CT HĐQT 18.400.000

02 Hồ Anh Thứ Thành viên 9.200.000

03 Trần Kim Quynh Thành viên

04 Nguyễn Văn Dũng Thành viên 19.200.000

BAN KIỂM SOÁT 

01 Trần Thị Mỹ Trưởng ban 12.000.000

02 Nguyễn Thanh Định Trưởng ban 6.000.000

03 Nguyễn Văn Kiên Thành viên 6.800.000

04 Lữ Công Thinh Thành viên 3.400.000

05 Lê Văn Võ Thành Thành viên 6.800.000

06 Nguyễn Đình Luân Thành viên 3.400.000

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

01 Trần Kim Quynh Tổng Giám đốc 431.494.971 62.709.164

02 Hoàng Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 349.294.815 50.764.063

03 Tăng Hùng Kế toán trưởng 230.709.185 33.529.658

TỔNG CỘNG

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có

Thực hiện các 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.

Đơn vị: đồng
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06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc
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