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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 32
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300517896 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2008, cấp
thay đổi lần thứ năm ngày 09 tháng 5 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 68.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ
Chí Minh, VN.
- Số điện thoại: (84-28) 38940416
- Số fax: (84-28) 38940279
- Website:www.32jsc.com
- Thông tin cổ phiếu
Mã chứng khoán: A32
Sàn niêm yết: UPCOM
Ngày bắt đầu niêm yết: 23/10/2018
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 6.800.000 cổ phiếu
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần 32 hiện nay tiền thân là Công ty 32 – Bộ Quốc Phòng được
thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1980 đến nay:
Xí nghiệp X32, nay là Công ty cổ phần 32 được tách ra từ nhà máy X28
theo quyết định số 83/QĐ-H16 ngày 22/04/1980 của Tổng cục Hậu cần.
Xí nghiệp X32 chuyển thành Công ty giày may 32 trực thuộc Tổng cục Hậu
Cần theo quyết định số 85A/QĐ-QP ngày 22/02/1992 của Bộ trưởng Bộ Quốc
Phòng.
Ngày 08/12/1997, Công ty giày may 32 đổi tên thành Công ty 32 theo quyết
định 1718/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
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Ngày 01/05/2005, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết định số
1357/QĐ-QP về việc cổ phần hóa Công ty 32 thuộc Tổng cục Hậu cần.
Ngày 03/10/2007, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết định số
2799/QĐ-QP về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty 32 thuộc Tổng cục
Hậu cần thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần 32.
Ngày 21/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số
5655/UBCK-GSĐC về việc chấp nhận Công ty Cổ phần 32 trở thành công ty đại
chúng.
Ngày 15/10/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định
số 657/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần 32
và thông báo số 1242/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu Công ty cổ
phần 32 vào giao dịch trên thị trường Upcom.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất giày da, sandal nam nữ các loại; giày vải dán hấp xuất khẩu;
giày vải bảo hộ lao động; dép rọ.
+ Sản xuất hàng tạp trang các loại: dây lưng, mũ bảo hiểm, mũ kê pi, mũ
mềm, va li, túi cặp, phù hiệu, cấp hiệu
- Địa bàn kinh doanh: Thị trường trong nước, thị trường nước ngoài: Châu
Âu, Nam mỹ và Châu Á.
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
3.1. Mô hình quản trị.
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành.
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3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Hội đồng Quản trị

Ban Điều hành
Công ty

Phòng
SX - KD

Phòng
KT - CN

Các đơn vị sản xuất trực thuộc

Ban kiểm soát

Phòng
TC - KT

Phòng
TC - HC

Các đơn vị thương mại trực thuộc

Xí nghiệp 32 – 1

Chi nhánh Công ty
Tại Hà Nội

Xí nghiệp 32 – 3

Chi nhánh Công ty
Tại Đắk Lắk

Xí nghiệp 32 – 5

Xí nghiệp
Thương Mại

Xí nghiệp 32 – 7

Cửa hàng giới
thiệu sản phẩm
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Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả
các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự; Đại hội cổ đông thường niên
được tổ chức mỗi năm một lần. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông thường
niên quyết nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo quy định tại
điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị: là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các
quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và những
người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp; điều
lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
Ban kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát
mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.
Ban điều hành
- Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động
hàng ngày khác của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh và
phương án, dự án đầu tư của Công ty.
- Kiến nghị phương án sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội
bộ Công ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức các chức danh quản lý
trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng Quản trị. Ngoài ra còn phải thực
hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số nghĩa vụ của người quản lý Công ty
theo Luật pháp quy định.
Phòng Sản xuấtKinh Doanh: Tham mưu giúp Ban điều hành Công ty trong
công tác xây dựng kế hoạch, các hoạt động kinh doanh, điều độ sản xuất, công tác vật
tư, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
Phòng Tài chính Kế toán: Tham mưu giúp Ban điều hành trong các lĩnh
vực: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và tổ chức hạch toán theo đối
tượng và nội dung công việc kế toán. Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài
chính và các nghiệp vụ kế toán. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn
hình thành tài sản; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài
chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất giải pháp phục vụ yêu
cầu quản trị. Đề xuất các giải pháp về vốn, quản lý các dòng tiền trong hoạt động
công ty.
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Phòng Kỹ thuật Công nghệ: Tham mưu giúp Ban điều hành trong các lĩnh
vực: Quản lý công tác kỹ thuật, công nghệ sản xuất, các vấn đề sở hữu trí tuệ
trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, đào tạo, sát hạch tay nghề.
Thiết kế, chế thử, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm. Kiểm tra kiểm soát chất lượng
vật tư, nguyên phụ liệu và thành phẩm. Quản lý công nghệ sản xuất, an toàn lao
động. Đào tạo, sát hạch tay nghề công nhân. Các vấn đề liên quan tới sở hữu trí
tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phòng Tổ chức Hành chính: Tham mưu giúp Ban điều hành trong các lĩnh
vực: Lao động – tiền lương – chính sách, tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nguồn
nhân lực, công tác văn thư lưu trữ, quản lý đất đai, nhà xưởng, công tác y tế,
phục vụ ăn ca. Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng nội bộ - pháp chế. Đảm
bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự, huấn luyện quân sự. Đảm nhiệm công
tác Đảng, công tác chính trị trong Công ty, lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các
phòng các chi nhánh các xí nghiệp thành viên thực hiện.
Đơn vị sản xuất trực thuộc
Xí nghiệp 32-1: Sản xuất giày da và một số sản phẩm khác theo nhu cầu đặt
hàng của Quốc phòng - An ninh; các sản phẩm bảo hộ lao động và các sản phẩm
thời trang khác cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Xí nghiệp 32-3: Sản xuất, gia công túi xách, ba lô, cặp, mũ kê pi, áo mưa,
dây lưng sản phẩm may mặc và các mặt hàng tạp trang phục vụ Quốc phòng - An
ninh, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Xí nghiệp 32-5: Sản xuất giày vải dán hấp và giày thể thao thời trang.
Xí nghiệp 32-7: Sản xuất giày da, giày vải theo công nghệ ép đúc, sản xuất
các loại đế cao su, PU, TPR, dép nhựa, mũ dã chiến, mũ bảo hiểm… , các sản
phẩm nhựa, gia công một số sản phẩm phục vụ ngành giày như đế, gót giày, dao rập.
Đơn vị thương mại trực thuộc
Xí nghiệp thương mại: Tổ chức tiêu thụ các sản phẩm của công ty trên thị
trường nội địa; kinh doanh các mặt hàng khác để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của
Công ty.
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của
Công ty, tổ chức tiêu thụ các sản phẩm của Công ty và các sản phẩm khác nhằm
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
Chi nhánh công ty tại Hà Nội: Đại diện cho Công ty tại Hà Nội và các tỉnh
phía Bắc.Tổ chức giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm của công ty trên địa bàn trú
đóng và các sản phẩm khác nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
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Chi nhánh công ty tại Đắc Lắk: Đại diện cho Công ty tại Đắc Lắk và khu
vực Tây Nguyên.Tổ chức giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm của công ty trên địa
bàn trú đóng và các sản phẩm khác nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
4. Định hướng phát triển
- Đánh giá, rà soát lại các chương trình sản xuất hiện tại để định hướng đầu
tư, sắp xếp, điều chỉnh lại sản xuất cho hiệu quả và phù hợp với đề án “Chiến
lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030” của công ty.
- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn
lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho các ngành nghề
trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn, đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ
động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng nhái, hàng giả. Nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
- Cần chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền lương
tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao động
nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phát huy hơn nữa năng lực của trung tâm mẫu để tạo ra nhiều sản phẩm
mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế
và xuất khẩu như giày nữ thời trang, giầy thể thao…
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và
hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, tăng cường quảng bá
hình ảnh và phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong
và ngoài nước để phát triển thị phần tiêu thụ.
- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật Doanh nghiệp
số 68/2014/QH13, các quy định của Quân đội, bổ sung hoàn thiện Điều lệ, quy
chế nội bộ của Công ty.
- Duy trì quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty.
5. Các rủi ro
- Tình hình suy thoái kinh tế Thế giới, kinh tế trong nước chậm phục hồi,
sức mua trong và ngoài nước giảm, gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ hàng
hóa và tìm kiếm khách hàng, Công ty cổ phần 32 có tỷ trọng hàng kinh tế cao
nên chịu tác động lớn.
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- Gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành trong nước và
đặc biệt là từ các doanh nghiệp giày Trung Quốc (cả thị trường nội địa lẫn thị
trường xuất khẩu).
- Thị trường nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất giày và túi xách trong
nước chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập
khẩu dẫn đến bị động trong sản xuất, làm tăng chi phí và chậm tiến độ đã cam
kết với khách hàng.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.Tình hình chung.
- Thuận lợi :
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của
Đảng ủy, Chỉ huy TCHC và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên.
- Thương hiệu hàng hóa và uy tín của Công ty ngày càng được củng cố và
phát triển trên thị trường trong nước và xuất khẩu tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm
và phát triển các thị trường mới.
- Hàng hóa tiêu thụ năm 2019 đạt khá giúp cân đối việc làm và thu nhập
cho người lao động.
- Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được
thực hiện tận tình, chu đáo, kịp thời nhất là việc cân đối tiền lương, thu nhập cho
người lao động trong những tháng ít hàng tạo sự yên tâm gắn bó với công ty của
cán bộ, người lao động.
Tuy nhiên Công ty cũng gặp một số khó khăn như sau:
- Tình hình kinh tế Thế giới diễn biến phức tạp, cùng với chiến tranh
thương mại giữa các nước lớn làm sức mua trong và ngoài nước giảm, gây nhiều
khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa và tìm kiếm khách hàng, Công ty cổ phần 32
có tỷ trọng hàng kinh tế cao nên chịu tác động lớn.
- Cơ chế sản xuất hàng quốc phòng thay đổi, khó khăn từ khâu đấu thầu
đến quy trình bảo đảm vật tư sản xuất và kiểm phẩm, nhập kho, mặt khác trên
cũng không ứng vốn cho doanh nghiệp mua sắm vật tư cho sản xuất.
- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt. Nạn
hàng nhái, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công
ty, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
- Xu hướng chuyển dịch lao động về các vùng nông thôn diễn biến phức
tạp cùng với giá cả sinh hoạt khu vực Tp. Hồ Chí Minh tăng cao ảnh hưởng lớn
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tới đời sống thực tế người lao động gây khó khăn cho việc tuyển dụng và giữ ổn
định lực lượng lao động.
1.2.Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
ĐVT: Đồng
Chỉ tiêu

Năm 2019

So sánh (%)

Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019

TH/KH TH2019/
2019
TH2018

Thực hiện 2018

Doanh thu

660.641.496.322

675.755.000.000 703.596.745.877 104,12% 106,50%

Chi phí

609.140.701.626

631.792.429.000 647.002.126.443 102,41% 106,22%

Lợi nhuận trước thuế

51.500.794.696

43.962.861.000

56.594.619.434 128,73% 109,89%

2. Tổ chức và nhân sự
2.1.Danh sách Ban điều hành
- Ông Vũ Xuân Tạo

– Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Thế Anh

– Tổng Giám đốc

- Ông Ngô Thành Thắng

– Phó Tổng Giám đốc

- Bà Trần Thị Bình

– Kế toán trưởng

SƠ YẾU LÍ LỊCH
Ông Vũ Xuân Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị:
1. Họ và tên:

Vũ Xuân Tạo

2. Giới tính:

Nam

3. Ngày sinh:

28/08/1960

4. Quốc tịch:

Việt Nam

5. Dân tộc:

Kinh

6. Quê quán:

Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái thụy, Tỉnh Thái Bình

7. Địa chỉ thường trú: 508/20 Nguyễn Thái Sơn, P5, Quận Gò Vấp, TP HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0903330369
9. Số CMQĐ: 83183237 do Tổng cục Hậu cần cấp ngày 15/10/2010
10. Trình độ văn hoá: 10/10
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Tài chính

Trang 8

Báo cáo thường niên năm 2019

12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP 32
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
14. Quá trình công tác:
Thời gian
8/1978

Đơn vị công tác
C1 D6 E771 F242

8/1980-8/1983

Trường sĩ quan tài chính- BQP

9/1983-7/1998

E 684 - Cục Vận Tải - TCHC BQP

8/1998-5/2002

Công ty 32 –TCHC – BQP

Chức vụ
A trưởng pháo binh
Học viên
Cán bộ Tài chính
Phó phòng Tài chính

6/2002- 2/2010 Công ty 32 –TCHC – BQP

Kế toán trưởng Công ty

3/2010- 12/2016 Công ty Cổ phần 32

Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty

1/2017- 3/2018 Công ty Cổ phần 32

Chủ tịch HĐQT

4/2018 - nay

Công ty Cổ phần 32

Chủ tịch HĐQT
Bí thư Đảng ủy Công ty

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
hữu cá nhân: 92.800 cổ phần (tương ứng 1,36% tổng số cổ phần đang
lưu hành).

• Sở

hữu đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty: 1.213.800 cổ phần
(tương ứng 17,85% tổng số cổ phần đang lưu hành).

• Sở

người có liên quan: 251.130 cổ phần (tương ứng 3,69% tổng số cổ
phần đang lưu hành).

• Những

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng Giám đốc
1. Họ và tên:

Nguyễn Thế Anh

2. Giới tính:

Nam

3. Ngày sinh:

10/6/1970

4. Quốc tịch:

Việt Nam
Trang 9
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5. Dân tộc:

Kinh

6. Quê quán:

Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

7. Địa chỉ thường trú: 139/31 Nguyễn Văn Lượng, P10, Q Gò Vấp, TP. HCM

8. Số điện thoại liên lạc : 0903905071
9. Số CMQĐ:14013875 do Tổng cục Hậu cần cấp ngày 10/9/2018
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty : Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP 32
Tổng Giám đốc Công ty CP 32
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Quá trình công tác:
Thời gian

Đơn vị công tác

8/1992 - 2/2003 Phòng Tổ chức–Sản xuất/ Công ty CP 32
3/2003 - 7/2003 Phòng Tổ chức–Sản xuất/ Công ty CP 32

8/2003 - 12/2003

Xí nghiệp 32-5/ Công ty CP 32

1/2004 - 9/2004

Xí nghiệp 32-5/ Công ty CP 32

Chức vụ
Nhân viên kế
hoạch vật tư
Phụ trách trưởng ban
kế hoạch vật tư
Phụ trách trưởng ban
nghiệp vụ
Trưởng ban nghiệp vụ

10/2004 - 3/2007 Phòng Tổ chức–Sản xuất/ Công ty CP 32 Phó trưởng phòng
4/2007 - 12/2008

Phòng SX – KD / Công ty CP 32

Phó trưởng phòng

1/2009 - 3/2014

Phòng SX – KD / Công ty CP 32

Trưởng phòng

4/2014 -3/2016

Công ty Cổ Phần 32

Phó Tổng Giám đốc

4/2016 - 11/2016

Công ty Cổ Phần 32

12/2016 - 4/2018

Công ty Cổ Phần 32

5/2018 - nay

Công ty Cổ Phần 32

Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc
Phó chủ tịch HĐQT
Tổng giám đốc
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15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
Sở hữu cá nhân: 82.000 cổ phần (tương ứng 1,21% tổng số cổ phần đang
lưu hành).

•

hữu đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty: 693.600 cổ phần
(tương ứng 10,20% tổng số cổ phần đang lưu hành).

• Sở

•

Những người có liên quan: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Ông Ngô Thành Thắng – Phó Tổng giám đốc
1. Họ và tên:

Ngô Thành Thắng

2. Giới tính:

Nam

3. Ngày sinh:

10/3/1977

4. Quốc tịch:

Việt Nam

5. Dân tộc:

Kinh

6. Quê quán:

Thị trấn Chi Đông, H Mê Linh, Thành phố Hà Nội

7. Địa chỉ thường trú: 134/5 Đường số 8, Phường 11, Gò Vấp, TP. HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0982710377
9. Số CMND: 024619050 do Công an TP. HCM cấp ngày 11/10/2006
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
Cử nhân thiết kế và sản xuất giày
12.Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty CP 32
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 32
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Quá trình công tác:
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Thời gian

Đơn vị công tác

Xí nghiệp 32-7, Công ty 32
Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế 8/1997 - 7/2000
Kỹ thuật Công nghiệp I Hà Nội
9/1996 - 7/1997

8/2000-8/2001

Xí nghiệp 32-5, Công ty 32

11/2006-11/2016

Trung tâm mẫu, Phòng KT-CN
Công ty 32
Phòng Kỹ thuật – Kiểm định, CQN

12/2016 - 4/2018

Công ty Cổ phần 32

5/2018 - nay

Công ty Cổ phần 32

9/2001-10/2006

Chức vụ
Lao động HĐ
Sinh viên
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên kỹ thuật
Trợ lý
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
Phó Tổng giám đốc

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
hữu cá nhân: 10.600 cổ phần (tương ứng 0,16% tổng số cổ phần đang
lưu hành).

• Sở

hữu đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty: 520.200 cổ phần
(tương ứng 7,65% tổng số cổ phần đang lưu hành).

• Sở

người có liên quan: 4.300 cổ phần (tương ứng 0,06% tổng số cổ
phần đang lưu hành).

• Những

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Bà Trần Thị Bình – Kế toán trưởng
1. Họ và tên:

Trần Thị Bình

2. Giới tính:

Nữ

3. Ngày sinh:

10/5/1975

4. Quốc tịch:

Việt Nam

5. Dân tộc:

Kinh

6. Quê quán:

xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

7. Địa chỉ thường trú: 223 Nguyễn Ảnh Thủ, P Trung Mỹ Tây, Quận 12
8. Số điện thoại liên lạc: 0918607006
9. Số CMQĐ: 16003820 do Tổng cục Hậu cần cấp ngày 18/8/2016
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10.Trình độ văn hoá: 12/12
11.Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học ngoại ngữ HN
Chứng chỉ Kế toán trưởng
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty CP 32
Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng TCKT
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
14. Quá trình công tác:
Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

8/1998-11/2003

Phòng SX-KD/ Công ty CP 32

Nhân viên nghiệp vụ

12/2003- 4/2004

Phòng Tổng hợp / Công ty CP 32

Nhân viên nghiệp vụ

5/2004 – 2/2008

Phòng TC –KT /Công ty CP 32

Nhân viên nghiệp vụ

3/2008 – 2/2010

Phòng TC –KT /Công ty CP 32

Trợ lý Kế toán tổng hợp

3/2010 – 3/2016

Phòng TC –KT /Công ty CP 32

4/2016 – nay

Công ty Cổ phần 32

Kế toán trưởng kiêm
Trưởng phòng TCKT
Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng kiêm
TrưởngphòngTCKT

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
hữu cá nhân: 9.100 cổ phần (tương ứng 0,13% tổng số cổ phần đang
lưu hành).

• Sở

hữu đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty: 520.200 cổ phần
(tương ứng 7,65% tổng số cổ phần đang lưu hành).

• Sở

• Những

người có liên quan: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.
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2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên.
Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2019 là: 1.279 người
Trong đó:
Nhân sự có trình độ đại học và sau đại học: 6,5%
Nhân sự có trình độ cao đẳng và trung cấp: 7,8%
Lao động phổ thông: 85,7%
Các chính sách đối với người lao động :
Thời gian làm việc:
Chế độ làm việc 44 giờ/tuần đối với khối cơ quan công ty;
Chế độ làm việc 48 giờ /tuần đối với khối các xí nghiệp sản xuất, thương mại;
Trong trường hợp có đơn hàng quốc phòng hoặc kinh tế xuất khẩu đòi hỏi
tiến độ giao hàng gấp hoặc khắc phục các sự cố … thì Công ty sẽ tổ chức làm
thêm giờ theo thỏa thuận giữa công ty và người lao động trên cơ sở các quy định
của Pháp luật.
Qui định thời gian làm việc
- Lao động làm theo giờ hành chính: Sáng từ 7h đến 11h Chiều từ 12h30’
đến 16h30’
- Đối với lao động trực tiếp sản xuất: Trưởng các đầu mối căn cứ vào tình
hình thực tế của bộ phận để quy định thời gian đi ca, nghỉ giữa ca.
Chính sách lương: Công ty xây dựng Quy chế trả lương theo nguyên tắc
gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả công việc của từng
người. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được ưu tiên sử dụng
và được hưởng tiền lương, tiền thưởng ưu đãi.
- Mỗi công việc đều có định mức lao động hoặc biên chế chức danh do đơn
vị xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Mỗi công việc đều được quy định hệ số tiền lương cấp bậc công việc hoặc
mức lương cụ thể theo quy định trong quy chế trả lương của Công ty.
- Cá nhân hoặc tập thể người lao động làm công việc gì thì được xác định
tiền lương tương ứng với công việc đó.
Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo
hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài
ra, công ty còn có các chính sách phúc lợi khác như: Tham quan, nghỉ mát; trợ
cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất…
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
3.1.Các khoản đầu tư lớn:
Các khoản đầu tư lớn năm 2019
- Nhà trực Chỉ huy công ty, nhà y tế Công ty: 2,570 tỷ đồng
- Hệ thống xử lý nước thải: 1,430 tỷ đồng
- Tường rào, máng xối, pa nô quảng cáo: 1,381 tỷ đồng
- Máy mài, máy sấy, máy ép đế, máy lăn sơn, máy đóng ô dê: 1,888 tỷ đồng
- Máy may các loại: 3,208 tỷ đồng
- Máy nâng dây lưng, máy nén khí, máy sấy: 1,069 tỷ đồng
- Khuôn, phom các loại: 2,589 tỷ
Các khoản đầu tư lớn dự kiến năm 2020
- Máy may các loại: 1,834 tỷ đồng
- Máy gò, máy đóng nút, máy nén: 2,543 tỷ đồng
- Máy chặt thủy lực, máy ép lưu hóa: 8,189 tỷ đồng
- Xây dựng mới công trình nhà xưởng lưu hóa: 16 tỷ đồng
3.2.Các công ty con, công ty liên kết: Không có.
4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính
ĐVT : VNĐ
Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Tỷ lệ %

1

2

3

4=3/2

Tổng giá trị tài sản

468.841.123.434

434.930.314.417

93%

Doanh thu thuần

646.194.779.056

691.485.702.395

107%

51.892.498.218

57.248.714.107

110%

Lợi nhuận từ hoạt động KD
Lợi nhuận khác

(391.703.522)

(654.094.673)

167%

Lợi nhuận trước thuế

51.500.794.696

56.594.619.434

110%

Lợi nhuận sau thuế

43.095.883.812

46.960.820.197

109%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

22%

>15%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty)
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4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
Lần
1,26
1,42
2 Hệ số thanh toán nhanh
0,65
0,55
(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
1 Hệ số nợ/Tổng tài sản
%
57,17
48,59
2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
%
133,46
94,50
III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
1 Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
Lần
3,96
3,51
2 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
%
137,83
158,99
IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
6,67
6,79
1 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Lần
2 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
%
21,46
21,00
9,19
10,80
3 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
%
4 Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
%
8,03
8,28
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty)
I
1

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1.Cổ phần:
- Tổng số cổ phần: 6.800.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.800.000 cổ phần
5.2.Cơ cấu cổ đông:
Chỉ tiêu
Cổ đông trong nước

Số lượng Số lượng cổ
cổ đông phần sở hữu

Giá trị (VND)

Tỷ lệ (%)

486

6.800.000

68.000.000.000

100%

- Cổ đông nhà nước

1

3.468.000

34.680.000.000

51,00%

- Tổ chức

4

126.200

1.262.000.000

1,86%

- Cá nhân

481

3.205.800

32.058.000.000

47,14%

-

-

-

-

-

-

-

-

Cổ đông nước ngoài
- Tổ chức
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- Cá nhân
Tổng cộng

-

-

-

-

486

6.800.000

68.000.000.000

100%

5.3.Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
5.4.Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
5.5.Các chứng khoán khác: Không có.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1.Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
- Công ty quản lý và sử dụng nguồn nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả.
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản
xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.
6.2.Tiêu thụ năng lượng:
-Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 4.613.248 KWh
-Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng
hiệu quả: Không có
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có
-Năng lượng tiết kiệm được thông qua lắp đặt thiết bị tụ bù phát công suất
phản kháng và các giải pháp tiết kiệm khác: 95.000 KWh
6.3 Tiêu thụ nước:
- Nguồn cung cấp nước: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
- Lượng nước sử dụng: 18.801 m3/năm
- Ngoài ra, công ty còn sử dụng nước từ giếng khoan để tưới cây với mức
tiêu thụ khoảng 10m3/ngày
- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có
6.4.Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về
môi trường: 01 lần.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy
định về môi trường: 80.000.000 đồng.
Lý do: Thời điểm đó Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa đúng
theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhưng
hiện nay hệ thống xử lý đã hoàn thành và đạt yêu cầu.
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6.5.Chính sách liên quan đến người lao động:
- Số lượng lao động: 1.279 người.
-Thu nhập bình quân: 10.372.444 đồng/người/tháng
-Công ty thực hiện nghiêm các chính sách đối với người lao động theo quy
định của Pháp luật. Hàng năm phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị
người lao động, ký Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức bữa ăn ca cho người lao
động với tiêu chuẩn 21.000 đồng/suất; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám
bệnh nghề nghiệp, luôn quan tâm cải tạo môi trường lao động; huấn luyện AT,
VSLĐ cho các đối tượng theo quy định; trang bị Bảo hộ lao động theo yêu cầu
công việc; thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho các đối tượng làm việc
trong môi trường độc hại, làm ca đêm. Ngoài ra, công ty còn quan tâm đến đời
sống tinh thần cho người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, tham quan nghỉ mát…
- Công tác huấn luyện, đào tạo: Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo
cả về trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân lao
động bằng nhiều hình thức khác nhau. Hàng năm, Công ty Cổ phần 32 dành một
khoản kinh phí cho phục vụ công tác đào tạo.
-Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Bên
cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm qua Công ty cũng đã tích cực tham gia
các hoạt động vì cộng đồng như: Nhân dịp Tết Nguyên đán, Công ty ủng hộ
Quận Gò Vấp để chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công, người
nghèo; phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng. Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da
cam/doioxin quận Gò Vấp để chăm lo cho các gia đình là nạn nhân chất độc da
cam/doioxin, khuyết tật... . Chuyển kinh phí xây dựng 02 căn nhà chính sách năm
2019 theo kế hoạch; triển khai xây dựng 03 căn nhà chính sách cho người lao
động theo kế hoạch.Tham gia ủng hộ các quỹ: Ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp
nghĩa, Mái ấm tình thương, Vì sự tiến bộ phụ nữ, Trẻ em khuyết tật, Trẻ em nạn
nhân chất độc da cam, Xây dựng ngôi nhà 100 đồng.
- Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN: Không có.
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III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành Công ty
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT : triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện
2018

Thực hiện 2019 so với
(%)

Năm 2019

Thực hiện
2018

Kế hoạch

Thực hiện

660.641

675.755

703.597

104,12%

106,50%

51.501

43.963

56.595

128,73%

109,89%

KH 2019

1

Tổng doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Thuế thu nhập DN

8.405

8.793

9.634

109,57%

114,62%

4

Lợi nhuận sau thuế

43.096

35.170

46.961

133,52%

108,97%

5

Thu nhập BQ

9

10

10

109,18%

112,1%

6

Cổ tức

>15%

>15%

22%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch 2019 của Công ty)
Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nền kinh
tế trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi và khó khăn. Áp lực cạnh tranh giữa
các doanh nghiệp ngày càng lớn. Chi phí đầu vào tăng, kinh tế trong nước chậm
phục hồi, sức mua trong và ngoài nước giảm, nạn hàng giả hàng nhái, xu hướng
dịch chuyển lao động… đồng thời đối với sản phẩm Quốc phòng, Bộ Quốc
phòng thay đổi cơ chế mua sắm, chuyển sang hình thức đấu thầu nên sản lượng
hàng quốc phòng giảm. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, người
lao động trong toàn công ty và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, linh hoạt
kịp thời của Ban Điều hành đã bám sát và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội
cổ đông và Hội đồng quản trị nên chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cao hơn năm
2018 và vượt so với kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu thu nhập bình quân cao hơn (+12%),
tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến vẫn ở mức cao, tạo động lực thúc đẩy phát
triển cho những năm tiếp theo.
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2. Tình hình tài chính
2.1.Tình hình tài sản
Đơn vị tính : triệu đồng
Chỉ tiêu

STT

Năm 2018 Năm 2019

Tăng, giảm
Số tuyệt đối Tỷ lệ (%)

1

Tài sản ngắn hạn

335.863

298.768

(37.095)

89,0%

58.291

60.514

2.223

103,8%

Các khoản phải thu ngắn hạn

112.103

55.847

(56.255)

49,8%

Hàng tồn kho

164.355

182.345

17.989

110,9%

1.114

62

132.978

136.162

3.184

102,4%

121.711

124.483

2.772

102,3%

Tài sản dở dang dài hạn

500

796

296

159,3%

Đầu tư tài chính dài hạn

10.573

10.573

-

100,0%

195

311

116

159,5%

468.841

434.930

Trong đó:
Tiền và các khoản tương đương

Tài sản ngắn hạn khác
2

Tài sản dài hạn

(1.052)

5,6%

Trong đó:
Tài sản cố định

Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản (1+2)

(33.911)

92,8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty)
Tổng tài sản đến 31/12/2019 so với năm 2018 giảm 33.911 triệu đồng (7,2%), trong đó tài sản ngắn hạn giảm 37.095 triệu đồng, tài sản dài hạn tăng
3.184 triệu đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 37.095 triệu đồng (-11 %) chủ yếu là do
chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 56.255 triệu đồng (-50,2%). Các
khoản phải thu giảm đáng kể so với năm trước do trong năm qua Công ty luôn
xác định phải chú trọng công tác thu hồi công nợ và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu
trong công tác tài chính vì việc thu hồi toàn bộ khoản cho vay ứng vốn sản xuất
của trên đã gây khó khăn về nguồn vốn đối với Công ty. Mọi chi tiêu cho phục
vụ sản xuất kinh doanh và chi trả quyền lợi cho người lao động Công ty đều phải
tự cân đối từ việc thu nợ khách hàng là chủ yếu, các khoản tiền khách hàng nợ
được Công ty thu hồi nhanh chóng, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi .
Tài sản dài hạn tăng 3.184 triệu đồng (+2,4%) chủ yếu là do tổng tài sản
tăng 2.772 triệu đồng (+2,3%). Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện các dự án
đầu tư xây dựng cơ bản như công trình nhà trực chỉ huy, nhà y tế trị giá 2.570
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triệu đồng ( hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019), ngoài ra mua sắm
hàng loạt các tài sản là máy móc thiết bị, khuôn phom các loại phục vụ cho
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2.Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

STT

Năm 2018

Năm 2019

Tăng, giảm
Số tuyệt đối Tỷ lệ (%)

1

Nợ phải trả

268.029

211.318

(56.712)

78,8%

265.600

209.888

(55.712)

79,0%

2.429

1.429

(1.000)

58,8%

200.812

223.613

22.801

111,4%

200.827

223.616

22.789

111,3%

12

21,6%

Trong đó:
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
2

Nguồn vốn chủ sở hữu
Trong đó:
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng nguồn vốn (1+2)

(15)
468.841

(3)
434.930

(33.911)

92,8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty)
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019 so với năm 2018 giảm 33.911 triệu đồng
(-7,2%), trong đó nợ phải trả giảm 56.712 triệu đồng (-21,2%) chủ yếu là do nợ
phải trả giảm 55.712 triệu đồng (-21%) ; tổng nguồn vốn tăng 22.801 triệu đồng
(+11,4%). Nợ phải trả giảm chủ yếu là do các khoản phải trả cho người bán giảm
và các khoản phải trả cho người lao động Công ty thanh toán hết vảo dịp cuối
năm . Vốn chủ sở hữu tăng 22.801 triệu đồng (+11,4%), trong đó chủ yếu là quỹ
đầu tư phát triển tăng ( trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm
2019 đã thông qua) và lợi nhuận chưa phân phối dùng để chi trả cổ tức cho cổ
đông.
Đánh giá chung: Tại thời điểm 31/12/2019, tình hình tài chính của Công ty ổn
định, lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
Công tác điều hành sản xuất, sắp xếp lại bộ máy quản lý, cơ cấu sản xuất đảm
bảo tính hiệu quả, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh và đề án “Chiến lược
phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030” của Công ty.
- Tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Tích cực
nghiên cứu mẫu mã để chào hàng cho thị trường và các đơn vị trang bị đồng phục
với số lượng lớn như Bộ Công an, Tòa án…
Năm 2019 Công ty đã có nhiều biện pháp để thu hút lao động như cải tạo
môi trường làm việc; nâng cấp nhà xưởng; chống dột, chống nóng; có chính sách
lương thưởng hợp lý; giải quyết hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động
nên công ty có đủ lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Duy trì hệ thống thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật. Giải
quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng theo pháp luật về lao động.
Tăng tính chủ động trong quản lý ở các xí nghiệp thành viên kết hợp với
việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản chi tiêu, thực
hiện công khai dân chủ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công
ty. Quản lý sử dụng tốt vốn và tài sản; hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi; tình
hình tài chính lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
- Đánh giá, rà soát lại các chương trình sản xuất hiện tại để định hướng đầu
tư, sắp xếp, điều chỉnh lại sản xuất cho hiệu quả và phù hợp với đề án “Chiến
lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030” của công ty.
- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn
lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho các ngành nghề
trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn, đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ
động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng nhái, hàng giả. Nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
- Cần chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền lương
tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao động
nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của công ty.

Trang 22

Báo cáo thường niên năm 2019

- Phát huy hơn nữa năng lực của trung tâm mẫu để tạo ra nhiều sản phẩm
mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế
và xuất khẩu như giày nữ thời trang, giầy thể thao, dây lưng, túi cặp…
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và
hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, tăng cường quảng bá
hình ảnh và phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong
và ngoài nước để phát triển thị phần tiêu thụ.
- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật Doanh nghiệp
số 68/2014/QH13, các quy định của Quân đội, bổ sung hoàn thiện Điều lệ, quy
chế nội bộ của Công ty.
- Duy trì quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty.
5. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán: Không có.
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của
công ty.
6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng
lượng, phát thải…):
Công ty đã hợp tác với đơn vị tư vấn để đo đạc lấy mẫu và phân tích các
thông số môi trường và đã được đánh giá là hiện trạng môi trường của Công ty
khá tốt, Công ty đã rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và thực hiện
nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.
Triển khai hợp đồng khảo sát, đánh giá tác động môi trường trong toàn
Công ty, có các giải pháp khắc phục những chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Hoàn
thành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo đúng quy định của Thành phố.
6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
Duy trì hệ thống thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật, trong
năm Công ty đã nâng và chuyển xếp lương theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP cho
1.210 lượt cán bộ, người lao động.
Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng theo pháp
luật về lao động.
Duy trì, áp dụng hệ thống tuân thủ trách nhiệm xã hội theo SA8000 trong
công ty.
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6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng
đồng địa phương:
Công ty luôn tham gia, hỗ trợ bằng nhiều hình thức về công tác an sinh xã
hội cho chính quyền địa phương sở tại. Thực hiện đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây
dựng nhà tình nghĩa, công tác từ thiện đối với gia đình chính sách, phụng dưỡng
các mẹ Việt Nam anh hùng…
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
1. Kết quả hoạt động của HĐQT
1.1. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị trong năm qua đã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, các cổ đông thể hiện sự đồng thuận
nhất trí cao với các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2019. Chủ động đưa ra những chủ trương và giải pháp lãnh đạo hoàn
thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông năm
2019 đã quyết nghị. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã
chỉ đạo các cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung mà Đại hội cổ đông
quyết nghị, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chi trả cổ tức cho các cổ đông
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của
Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2019,
HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức,
thông qua chủ trương xây dựng tường rào khu vực giáp Kho 690 và hệ thống xử
lý nước thải sinh hoạt theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành
phố Hồ Chí Minh. Xem xét phê duyệt Công trình Nhà Y tế, Nhà trực chỉ huy và
phòng khách Công ty để triển khai xây dựng xong trước Tết Nguyên đán Canh
Tuất năm 2020. Xem xét điều động, bổ nhiệm 03 chức danh cán bộ quản lý tại
Phòng Tổ chức - Hành chính và Xí nghiệp 32-7.
Tháng 2 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp để triển khai Quyết
định số 30/QĐĐ-BQP ngày 14/1/2020 của Bộ Quốc phòng về việc cử, thôi cử
Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty cổ
phần 32 thuộc Tổng cục Hậu cần và giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty bầu
các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
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Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí
bầu Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Ông Ngô
Thành Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Đối với các chức danh cán
bộ quản lý trong Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp xem
xét và ra quyết định bổ nhiệm sau 1/3/2020.
Hội đồng quản trị Công ty hoàn thành việc ứng cổ tức năm 2019. Đôn đốc
duy trì đầy đủ chế độ báo cáo khi Công ty lên sàn chứng khoán.
1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công
ty năm 2019:
- Doanh thu: 703,59 tỷ đồng/675,75 tỷ đồng = 104,12 % KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 56,59 tỷ đồng/43,96 tỷ đồng = 128,73 % KH năm
- Thu nộp ngân sách: 54,62 tỷ đồng/56,42 tỷ đồng = 96,81% KH năm
- Thu nhập bình quân: 10.372.444đ/9.500.000đ/ng/tháng = 109,18% KH năm
- Cổ tức : Dự kiến 22%.
- HĐQT luôn xác định nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ
quan trọng nên đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu đơn hàng
của Cục Quân nhu về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm; thực hiện
nghiêm quy chế về sản xuất hàng Quốc phòng của Tổng cục (không gia công bên
ngoài). Đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu nghiên cứu sản xuất giầy vải
K19 và đang được đưa vào thử nghiệm tại khu vực phía Bắc, phía Nam và Tây
Nguyên. Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày được
nâng lên, được người sử dụng đánh giá cao.Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung
cấp nguyên liệu, các kho Cục Quân nhu và các đơn vị trong việc tiếp nhận
nguyên liệu và giao thành phẩm đảm bảo yêu cầu sản xuất và cấp phát của các
đơn vị.
- Đối với sản xuất hàng kinh tế, xuất khẩu và dịch vụ: Xác định đây là
hướng đi lâu dài, nên HĐQT đã quyết nghị phải tập trung duy trì các khách hàng
truyền thống và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng mới. Tích cực
nghiên cứu mẫu mã để chào hàng cho thị trường và các đơn vị trang bị đồng
phục. Ngoài các mặt hàng truyền thống, Công ty đã tiếp tục đầu tư, nghiên cứu
làm chủ máy móc, công nghệ tiến tiến để sản xuất các sản phẩm mũi nhọn khác
như dây lưng, túi cặp để tham gia đấu thầu các đơn hàng, tích cực tìm kiếm các
đơn hàng xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Các
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đơn vị thương mại và bộ phận thị trường tích cực tham gia các kỳ hội chợ thương
mại để tăng cường công tác tiếp thị và giới thiệu sản phẩm, tổ chức bán hàng ngày
nghỉ, giờ nghỉ, bán hàng trên mạng...; triển khai việc dán tem mã vạch (Barcode)
cho các sản phẩm của Công ty, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan triển khai các biện pháp chống hàng nhái, hàng giả, nên thương
hiệu và uy tín của Công ty được bảo vệ và đứng vững trên thị trường. Chính vì vậy,
mặc dù năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn trong xu thế hội nhập quốc tế sâu
rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng Công ty giữ vững được sự tăng trưởng
ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành, hoàn thành vượt mức kế hoạch mà
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã quyết nghị.
Hội đồng Quản trị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác
quản trị, sắp xếp, luân chuyển cán bộ quản lý phù hợp với thực tế sản xuất kinh
doanh ở các đơn vị và đề án “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016
- 2020, tầm nhìn 2030” của Công ty.
1.3. Kết quả quản trị trên các mặt công tác khác:
- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông, kế hoạch của Tổng cục Hậu
cần giao và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã xây
dựng kế hoạch công tác có tính khả thi cao. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện
kế hoạch để có những xử lý, điều chỉnh kịp thời những phát sinh. Tổ chức tốt
công tác xuất - nhập khẩu hàng hóa, phục vụ kịp thời cho sản xuất và đáp ứng
được yêu cầu khách hàng; thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực Thương mại
- Hải quan.
- Công tác tạo nguồn, quản lý mua sắm vật tư - hàng hóa thực hiện nghiêm
theo Quyết định số 154/QĐ-HC ngày 12/4/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu
cần “quy định mua sắm tạo nguồn hàng quốc phòng trong Tổng cục Hậu cần”.
Chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về đấu thầu cạnh tranh, các trường
hợp đặc biệt Công ty báo cáo Tổng cục phê duyệt mới triển khai thực hiện. Vật
tư hàng hóa được quản lý chặt chẽ về chất lượng và số lượng; thực hiện đúng chế
độ ghi chép, theo dõi nhập, xuất và kiểm kê, báo cáo theo quy định.
- Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và chất lượng sản phẩm được
HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, 100% chất lượng nguyên liệu đầu vào, các
khâu sản xuất, thành phẩm, sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm soát chặt chẽ,
chính vì vậy sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng tốt theo yêu cầu. Thường
xuyên làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thực hiện việc giữ
tốt, dùng bền nâng cao hiệu suất của MMTB và đảm bảo an toàn về mọi mặt.
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Công ty đã tích cực nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất các bán
thành phẩm phụ trợ nên đã giúp Công ty chủ động hơn trong sản xuất, ít bị phụ
thuộc vào nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và thương hiệu của Công ty, hạn chế
nạn hàng nhái, hàng giả. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các nhóm đối
tượng, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thực hiện tốt công
tác AT-BHLD theo quy định của pháp luật.
- Công tác tài chính kế toán được thực hiện có nền nếp, thường xuyên cập
nhật các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, cơ
quan thuế để áp dụng kịp thời theo đúng các văn bản, hướng dẫn của Nhà nước.
Các chương trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty đều được đảm bảo
kịp thời về nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi
tiêu, thực hiện công khai dân chủ trong quản lý, không để xảy ra tình trạng nợ
quá hạn thanh toán, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi; không để khách hàng
chiếm dụng vốn ảnh hưởng tới nguồn vốn của Công ty. Công ty phục vụ Đoàn
thanh tra, kiểm tra của Cục thuế TP HCM đến thanh tra tại Công ty từ năm 2016
đến 2018, kết luận đánh giá của Cục thuế TP HCM Công ty đã thực hiện tốt việc
kê khai và nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định, không nợ đọng thuế. Công ty
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Bộ quốc phòng, duy trì tốt các chế độ Báo cáo tài
chính và nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Năm 2019, các hoạt động
sản xuất, kinh doanh của Công ty đã chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước,
quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần, các quy định, chính sách về
thuế, thương mại Hải quan. Công ty chấp hành nghiêm chế độ báo cáo Ủy Ban
Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.
- Công tác lao động, tiền lương được thực hiện nghiêm theo quy định của
pháp luật, năm 2019, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp thu hút lao động như
tăng tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường
làm việc cho người lao động. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao
động đúng theo pháp luật về lao động. Tổ chức đánh giá và tái cấp chứng nhận
hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015.Thường xuyên
chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động theo quy định
của pháp luật và điều kiện của Công ty.
- Về đầu tư, xây dựng cơ bản, đã giám sát chặt chẽ việc xây dựng hệ thống
thu gom và xử nước thải sinh hoạt, tường rào bảo vệ, nhà trực chỉ huy-nhà khách
và nhà y tế bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn xây dựng và đưa vào
sử dụng đúng kế hoạch.
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- Công ty chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo môi trường trong
sản xuất; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động nâng cao ý thực bảo vệ
môi trường; tiến hành thu gom, phân loại rác, chất thải theo từng loại riêng biệt.
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Trái đất
xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty theo đúng
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải
nguy hại. Qua kết quả quan trắc môi trường tại Công ty đều đạt với quy chuẩn
theo quy định.
- Cấp ủy chỉ huy các đơn vị được kiện toàn, công tác tuyên truyền, giáo
dục, thi đua và tham gia thực hiện chính sách xã hội được triển khai thực hiện có
hiệu quả đã góp phần định hướng tư tưởng, đảm bảo Công ty hoạt động đúng
hướng và hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD. Tổ chức quán triệt các chỉ
thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chủ động triển khai thực hiện trong Đảng bộ
Công ty. Công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày
truyền thống Công ty báo cáo trên phê duyệt để thực hiện và báo cáo thành tích 5
năm trình Hội TĐ, KT Tổng cục xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương
Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Chủ động làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu
phương, quân đội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Công ty trú đóng. Thực
hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; đơn vị an toàn tuyệt đối về con người, cơ
sở vật chất và an toàn giao thông.
Năm 2019, Công ty được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong
trào thi đua Quyết thắng. Đảng bộ Công ty đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiểu
biểu. Các tổ chức quần chúng đều đạt vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp kỷ niệm 40
năm Ngày truyền thống Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành Công
ty trong năm 2019, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó: Ban
điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy
định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty. Công tác giám sát,
chỉ đạo, hỗ trợ các xí nghiệp, chi nhánh, CHGTSP trong hoạt động SX-KD được
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thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả, chỉ tiêu SX-KD đạt được
hàng tháng, quý. Kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những
điểm yếu và bất cập để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019; đồng
thời tổ chức cập nhật và điều chỉnh chiến lược Công ty đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030. Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản
trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình
hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị luôn
nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt
động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra. Ban điều hành thực hiện
nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị về
công tác cán bộ, điều chỉnh biên chế tổ chức và các hoạt động khác đảm bảo
Công ty hoạt động ổn định và an toàn về mọi mặt.
3. Mục tiêu và kế hoạch của HĐQT

3.1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu
- Tiếp tục đánh giá, rà soát lại các chương trình sản xuất hiện tại để định
hướng đầu tư, sắp xếp, điều chỉnh lại sản xuất cho hiệu quả và phù hợp với đề án
“Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030” của
công ty.
- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn
lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD.
- Chủ động nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho
các ngành nghề trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn của Công ty, đầu tư phát triển
các bán thành phẩm phụ trợ để chủ động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng
nhái, hàng giả và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền
lương tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao
động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phát huy hơn nữa năng lực của trung tâm mẫu để tạo ra nhiều sản phẩm
mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế
và xuất khẩu như giày nam, nữ thời trang, giầy thể thao, dây lưng, túi, cặp…
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và
hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, tăng cường quảng bá
hình ảnh và phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong
và ngoài nước để phát triển thị phần tiêu thụ.
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- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật
Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày
06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân đội, Tổng cục Hậu cần, Điều lệ, Quy
chế nội bộ của Công ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.
- Thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về sắp xếp, đổi
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu
cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai Nghị quyết, kế hoạch CTĐ,
CTCT của Đảng ủy, cơ quan chính trị cấp trên năm 2019 và tiếp tục triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1.
2.
3.
4.
5.

Tên các chỉ tiêu chủ yếu
Doanh thu sản xuất- kinh doanh
Thu nộp ngân sách
Lợi nhuận
Thu nhập bình quân/người/tháng
Cổ tức ( dự kiến )

Đvt
Tỷ đồng
“
“
Đồng
%

Kế hoạch 2020
737,833
50,555
47,588
10.524.000
15% trở lên

3.3. Quản trị các mặt công tác.
Công tác điều hành sản xuất.
- Tập trung chuẩn bị tốt các yếu tố phục vụ sản xuất, đặc biệt chú trọng kế
hoạch hàng Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu, tổ chức, điều
hành sản xuất hợp lý đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu với chất lượng tốt nhất.
- Duy trì chế độ giao ban sản xuất, giao ban kỹ thuật để nắm bắt tình hình
ở các đơn vị trong Công ty, có hướng xử lý kịp thời những phát sinh.
- Điều hành một cách hợp lý, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ
phận trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất.
Công tác quản lý kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo nhằm tiêu thụ các sản phẩm hàng
kinh tế; duy trì sự ổn định của các khách hàng, thị trường truyền thống, tiếp tục
đẩy mạnh khai thác thị trường miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, thị trường
Campuchia, đặc biệt mở thêm các đại lý cấp 2 khu vực miền Trung để tăng
cường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thử nghiệm, tiến tới thiết lập hệ thống kinh
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doanh bán hàng qua mạng của các đơn vị thương mại, bộ phận thị trường nhằm
đa dạng kênh phân phối đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Nghiên cứu chế thử mẫu chào hàng tại các kỳ hội chợ triển lãm trong
nước và quốc tế. Trong đó chú trọng việc nghiên cứu, chế thử mẫu mã, phát triển
thị trường đối với mặt hàng giày da nam, nữ thời trang cao cấp, giầy trẻ em, dép
sandal, túi cặp, dây lưng da… phát huy tối đa tiềm năng của Công ty.
- Duy trì và mở rộng việc tìm kiếm các khách hàng, đơn hàng cho chương
trình sản xuất giày vải dán hấp xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tích cực tìm kiếm
khách hàng để tiêu thụ mặt hàng giày da sản xuất theo công nghệ ép đúc, giày da
quân đội cho các nước Đông Nam Á, Châu Phi, Trung đông
Công tác vật tư, kỹ thuật
- Đổi mới công tác đảm bảo vật tư theo hướng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời
phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Lập kế hoạch tạo nguồn và dự trữ vật tư hợp lý để
ổn định sản xuất và tăng hiệu quả sử dụng vốn; công tác triển khai mua sắm, tạo
nguồn vật tư cho sản xuất tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và
Tổng cục Hậu cần.
- Quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và
uy tín, thương hiệu của Công ty. Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật các sản phẩm mới, rà soát, điều chỉnh định mức những sản phẩm đã sản
xuất theo hướng đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường sử dụng
vật tư thay thế để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Công tác quản lý lao động, tiền lương -ISO.
- Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền nhằm hạn chế biến
động về lao động, ổn định sản xuất; đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên đán,
tăng cường công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu bố trí tổ chức sản xuất của các
đơn vị.
- Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện
nghiêm kế hoạch đào tạo, huấn luyện, nhất là đào tạo theo chuyên ngành; bổ sung
lao động, ưu tiên lao động trẻ có tay nghề và chuyên sâu cao. Chăm lo, giải quyết
chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định
của pháp luật, giữ ổn định lao động, ổn định sản xuất.
- Thực hiện hệ thống thang bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo
đúng quy định của pháp luật.
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- Đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty.
Công tác tài chính.
- Nắm chắc tài khoản, tồn quỹ và nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của Công
ty để lập kế hoạch đảm bảo đầy đủ vốn cho các chương trình SXKD, đầu tư.
- Duy trì, chấp hành nghiêm các nguyên tắc quản lý tài chính, chế độ thu
nộp, chính sách thuế; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, chính xác, hiệu quả
mọi hoạt động chi tiêu tài chính của Công ty. Ngăn ngừa mọi tổn thất và nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn, chống tham ô, lãng phí trong chi tiêu, bảo toàn và phát
triển vốn của Công ty.
- Thực hiện hóa đơn mới (hóa đơn điện tử) và duy trì chế độ báo cáo với
Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đăng thông tin lên Website của Công ty theo
quy định đối với Công ty đại chúng.
Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, hành chính, hậu cần.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tranh chấp. Tiếp tục
nghiên cứu, phê duyệt phương án xây dựng công trình nhà xưởng lưu hóa XN32-7
đưa vào sử dụng.
- Duy trì nghiêm các nội quy, quy chế của Công ty; tuần tra, canh gác đảm
bảo an toàn tuyệt đối; thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCN, bổ sung, sửa
chữa kịp thời các dụng cụ bị hư hỏng. Chú trọng làm tốt công tác văn thư, lưu
trữ, bảo mật; an toàn giao thông.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phục vụ của nhà ăn; tổ chức
khám sức khoẻ định kỳ, tiến hành phân loại sức khỏe của cán bộ, người lao động
trong toàn Công ty. Có những biện pháp tích cực để ngăn ngừa dịch bệnh, đảm
bảo sức khoẻ cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty. Triển khai khảo
sát, đánh giá tác động môi trường.
Công tác đảng, công tác chính trị và công tác cán bộ
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng trong Công ty, làm cho cán bộ, người lao động nhận thức đầy đủ
thuận lợi, khó khăn của Công ty để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40
năm Ngày truyền thống Công ty và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng
Trang 32

Báo cáo thường niên năm 2019

nhất (22/4/1980-22/4/2020). Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội
Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình, thủ tục và bảo đảm
thời gian. Sau Đại hội xây dựng quy chế làm việc; rà soát, bổ sung và thực hiện
nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.Tập trung nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, tuyển dụng bổ sung cán bộ có năng lực và trình độ chuyên
môn sâu về kỹ thuật công nghệ và kinh doanh thương mại. Thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và tham gia phong trào
“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả.
Bầu, bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý trong Công ty và tổ chức bàn giao để
nhanh chóng ổn định hoạt động của Công ty.
Đổi mới, nâng cao chất lượng họat động và phong trào thi đua của các tổ
chức quần chúng, phát huy tính chủ động sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong
thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD.
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến của kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp
lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 32 tại
ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thức cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực
kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theoquy định pháp luật về kế toán
và kiểm toán.
Đơn vị kiểm toán độc lập:Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán
& Kiểm toán Phía Nam (AASCs). Trụ sở chính : 29 Võ Thị Sáu, Q1, TP. Hồ Chí
Minh Tel:(028)3820.5944, Fax: (028).3820.5942, Email:info@aascs.com.vn,
Web: www.aascs.com.vn
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