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Thông tin khái quát về Công ty

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ
Tên viết tắt: 28 Hp. co
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304753615 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 
27/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ : 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (0283) 8941 228
Số fax: (0283) 8941 688
Website: www.28hungphu.com
Email: info@28hungphu.com
Mã cổ phiếu: HPU

Sứ mệnh:
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.

Tầm nhìn:
May 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.

Giá trị cốt lõi:
• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
• Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục 

tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
• Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
• Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa 

doanh nghiệp.
• Thời đại và truyền thống là bản sắc của 28 Hưng phú.
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Quá trình hình thành và phát triển

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về khả năng và kinh nghiệm sản xuất áo 
sơ mi nam/nữ cao cấp, trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại. Mặt hàng áo sơ 
mi nam/nữ với những dòng sản phẩm CLASSIC lịch lãm sang trọng, SLIMFIT trẻ trung năng động, 28 
Hưng Phú đã và đang xuất khẩu đến các đối tác tại các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật với các thương 
hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Hugo Boss,T.M.Lewin, Brachsoni, Apparel, Arven-co, Ted Baker,...
Chính sách chất lượng của công ty
"Chất lượng tốt, giá cạnh tranh, giao hàng đúng hạn".
Công ty được Tổ chức AFNOR cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 và Tổ chức WRAP cấp chứng chỉ sản xuất 
được công nhận trách nhiệm xã hội toàn cầu.

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tiền thân là 
Xí nghiệp may 28 - cơ sở 2. Công ty được 
thành lập theo quyết định số 877/QĐ-CB 
ngày 02/12/1991 của Giám đốc Xí nghiệp. 
Công ty 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 trưởng 
Tổng cục Hậu cần ra Quyết định 
số 74 – QDDDH 16 phê duyệt 
cơ cấu tổ chức Công ty 28, theo 
đó Xí nghiệp may 28.2 được đổi 
tên thành Xí nghiệp 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 6 năm qua (2014-2019) 
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. 

1991

1992

1998

2006

2017

2019
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Bằng khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế góp phần tích cực 
trong phong trào thi đua của thành phố – Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 28/04/2017.
Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua 
quyết thắng – Quyết định số 745/QĐ-HC ngày 13/12/2017.
Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng : Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 25 năm thực 
hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” 
gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa” (1992-2017) – quyết định số 
620/QĐ-HC ngày 19/10/2017.
Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng : Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
Cuộc vận động 50 năm 2017– Quyết định số 744/QĐ-HC ngày 13/12/2017.
Giấy khen của UBND Quận Gò Vấp: Đã tích cực tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” năm 
2017 – Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.
Công đoàn cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân năm 2017.
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 2017. Quyết định số 2419/QĐ-CT ngày 26/12/2017.
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 2017.

Giải thưởng tiêu biểu của Công ty

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 - Quân đội Nhân dân Việt Nam (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.

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 cố 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.
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Ngành nghề 
và địa bàn kinh doanh

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu 
của Công ty bao gồm:
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 thị trường các nước: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, ... 

Cơ cấu bộ máy quản lý
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Định hướng phát triển

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
Tối ưu hoá qui trình sản xuất khép kín hiện nay thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến tốc 
độ và hiệu quả quản lý sản xuất bằng các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến. Công ty sẽ tập trung vào năng 
lực sản xuất may và dệt, hoàn thiện hơn nữa quy trình từ sợi đến vải đến sản phẩm may mặc.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

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 văn phòng 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 

Công ty tạo điều kiện môi trường làm việc cho cán bộ, công 
nhân viên, công tác sản xuất tinh gọn, triển khai tích cực các 
hoạt động làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức từ cán bộ điều 
hành đến người lao động giảm hao phí, lãng phí; năng suất 
tăng, chất lượng dần ổn định, thu nhập có chiều hướng tăng 
tạo sự gắn bó giữa người lao động với công ty.

Chiến lược về đầu tư: 
Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị chuyên 
dùng nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh do-
anh (SXKD) phát triển với tốc độ cao.
Đảm bảo tất cả sản phẩm đạt yêu cầu kỹ 
thuật và đáp ứng được tiến độ giao hàng. 
Đầu tư và phát triển lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh: Cải tạo văn phòng, nhà xưởng và 
các công trình phụ trợ.

Chiến lược xây dựng, phát triển 
nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực cả về số 
lượng lẫn chất lượng, quan tâm đào 
tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trở 
thành những người có năng lực thực 
thụ, chuyên nghiệp, lành nghề và trình 
độ chuyên môn cao.

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

Đầu tư, phát triển Công ty theo hướng 
chuyên môn hóa, hiện đại hóa, nắm bắt kịp 
thời xu hướng công nghệ 4.0 trong ngành 
công nghiệp Dệt may hiện nay. 
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Rủi ro kinh tế
Năm 2019 là năm biến động kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng từ cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung. Do đó, quá trình lưu thông hàng hóa toàn 
cầu có sự chuyển dịch, đặc biệt là Ngành Dệt may với các hợp đồng đơn 
hàng gia công xuất khẩu có xu hướng chuyển dịch về thị trường Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, với bất kể cuộc chiến nào cũng 
sẽ làm tổn thương nền kinh tế của các bên tham gia. Khi Trung Quốc là 
đối tác xuất khẩu sợi phục vụ Ngành Dệt may Việt Nam thì Mỹ là đối tác 
mà Việt Nam đang ngày càng gia tăng xuất khẩu. Vì thế, tình hình căng 
thẳng giữa hai nước tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Việt Nam.
Trong khi đó, tình hình kinh tế trong nước có khả quan. Theo số liệu của 
Tổng cục thống kê, tăng trưởng sản phẩm quốc nội trong năm (GDP) đạt 
7,02%, tiếp tục là một năm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thị trường 
Dệt may trong nước (trong đó có 28 Hưng Phú) phát triển nhờ sự tăng 
trưởng của thị trường thế giới cũng như thị trường nội địa để đạt được 
các hợp đồng gia công lớn.
Do đó, Công ty luôn cố gắng hiểu rõ thách thức mà nền kinh tế đặt ra, 
chuyển hóa thách thức thành cơ hội để phát triển Công ty. Ngoài việc 
đầu tư máy móc thiết bị, công tác quản lí doanh nghiệp, 28 Hưng Phú 
còn nắm vững xu hướng chuyển dịch Ngành Dệt may toàn cầu, am hiểu 
về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu để tận 
dụng các cơ hội tốt hơn. 

Rủi ro pháp luật 
Là Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam được đăng ký giao dịch trên sàn Chứng khoán. Công 
ty Cổ phần 28 Hưng Phú cần tuân thủ những quy định pháp luật như là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Luật Xuất nhập khẩu… Hiện tại một số luật, chính sách, chế tài đang được đổi mới, điều đó yêu cầu 
Công ty cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng những chính sách này.
Đối với Ngành Dệt may, ngoài các chính sách ưu đãi, Ngành Dệt may còn chịu những quy định nghiêm ngặt 
về vấn đề bảo vệ môi trường, quy chuẩn về nước thải công nghiệp, nước thải dệt may,… Đến năm 2030, tầm 
nhìn Chính Phủ về Ngành Dệt may phải gắn liền với việc lựa chọn công nghệ phù hợp, nâng cao chất lượng 
sản phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Xu hướng phát triển Ngành Dệt may của Việt Nam ngày càng 
trở nên khắt khe hơn. Do đó, Công ty phải chú trọng đáp ứng các đòi hỏi mà Pháp luật đặt ra.

Rủi ro nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu của Ngành Dệt may Việt Nam chủ yếu từ nguyên vật liệu nhập 
khẩu do nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu. Nhập khẩu 
nguyên vật liệu của Hưng Phú chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. 
Vì vậy, biến động về thị trường nguyên vật liệu tại nguồn cung này sẽ gây khó 
khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, thời gian sản xuất, 
gia công sản phẩm bị kéo dài hơn so với các nước Trung Quốc, Ấn Độ - nơi có 
thể chủ động nguyên, vật liệu – là khoảng 20 đến 30 ngày, ảnh hưởng tới quyết 
định của khách hàng vì khi cần thiết khách hàng sẽ chọn nơi xử lí đơn hàng 
nhanh nhất.
Để giảm thiểu những rủi ro này, Công ty cần chủ động sản xuất nguyên, vật 
liệu, thay đổi phương thức xử lý đơn hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng giá trị 
dệt may. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, sử dụng hệt thống quản trị 
doanh nghiệp để có sự phân bổ hiệu quả nguồn lực.

Rủi ro tỷ giá
Với nguyên vật liệu được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc thì tỷ giá cũng là vấn đề được đặt ra của 28 Hưng 
Phú. Biến động về tỷ giá, đặc biệt là tỷ giá VNĐ – USD, sẽ là nguyên nhân làm cho giá vốn hàng hóa khó kiểm 
soát gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì thế, kế hoạch được 
đặt ra, Công ty cần theo dõi và có những quyết định phù hợp với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tạo 
thuận lợi nhất cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nhân tố rủi ro
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Rủi ro khác
Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty cũng bị tác động bởi những rủi ro bất khả kháng như: Lũ lụt, 
hạn hán, động đất, cháy nổ,... đòi hỏi 28 Hưng Phú luôn chủ động phòng ngừa, có biện pháp xử lý kịp 
thời khi có vấn đề xảy ra. Để giảm thiểu rủi ro này, 28 Hưng Phú nên mua bảo hiểm cho người lao động 
và tài sản nhằm đảm bảo thiệt hại cho Công ty, cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư.

Rủi ro nguồn nhân lực
Ngành Dệt may là một ngành có sự thâm dụng lao động cao. Do đó, chi phí lao động quyết định lớn đến 
lựa chọn nhà sản xuất dệt may. Theo đánh giá của World Bank, chi phí nhân công tại Việt Nam cao hơn 
hầu hết các nước trong khu vực. Tiền công và tiền lương của doanh nghiệp trung vị tại Việt Nam vào 
khoảng 2.739 USD/lao động. Mức này cao gấp hai lần các nước Lào, Myanmar, Malaysia, và hơn từ 30 – 
45% so với Campuchia, Thái Lan, Philippines. Nhận định được điều này, Công ty tập trung mũi nhọn vào 
các sản phẩm có giá trị thặng dư cao nhằm cạnh tranh với các đối thủ có nguồn lực giá rẻ, đồng thời tận 
dụng lợi thế năng lực nhân công may mặc có năng suất cao. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện chính sách 
“thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”, tăng đầu tư thiết bị chuyên dụng, tự động hóa máy móc 
thiết bị, nâng cao kỹ năng trong lao động trực tiếp và gián tiếp.
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2018 TH 2019 KH 2019 TH2019/
TH2018

TH2019/ 
KH2019

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 450,45 461,85 450,00 102,53% 102,63%

2 Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 407,91 424,41 - 104,05% -

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 9,93 9,72 10,48 97,89% 92,75%

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 22,00 20,00 20,00 90,91% 100,00%

Đứng trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty May 28 Hưng Phú đã có 
một năm hoạt động với những kết quả kinh doanh tương đối khả quan như sau:

Một số hoạt động nổi bật trong năm: 
• Nguồn hàng, khách hàng của Công ty được đảm bảo đủ cho sản xuất được liên tục.
• Cơ sở hạ tầng và máy móc, thiết bị (MMTB) được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
• Cán bộ nhân viên , người lao động (CBNV-NLĐ) nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ 

được giao.

Kết quả là, trong năm hợp đồng gia công sản phẩm hàng dệt may của Công ty nhiều hơn với hơn 
1,83 triệu sản phẩm xuất khẩu chiếm 80% năng lực sản xuất của Công ty. Đồng thời, doanh thu 
thuần là 461,85 tỷ đồng (tăng 2,53% so với năm 2018) hoàn thành 102,63% kế hoạch năm,.
Năm 2019 do tình hình khó khăn về nguồn lao động, để kịp thời giao hàng cho khách đúng thời gian 
hợp đồng, nên công ty đã tổ chức làm thêm nhiều và phải thuê gia công bên ngoài làm giá vốn hàng 
bán tăng hơn 16 tỷ đồng, ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuân của công ty. Do đó, lợi nhuận sau thuế 
giảm còn 9,72 tỷ bằng 97,89%. 

Năm 2019 đã chưa thành công với 
Ngành Dệt May cũng như các doanh 
nghiệp trong Ngành với các kết quả 
chưa đạt như kỳ vọng - kim ngạch 
xuất khẩu Ngành chỉ đạt 97,5% so 
với kế hoạch, tốc độ tăng trưởng thấp 
hơn so với năm 2018. Những nguyên 
nhân đã ảnh hưởng đến kết quả sản 
xuất của toàn Ngành Dệt May là sự 
biến động lớn của thị trường.

Cụ thể, tổng nhu cầu dệt may thế giới năm 2019 giảm mạnh so 
với năm 2018; đơn hàng nhỏ tăng, thời hạn giao hàng rút ngắn, 
cạnh tranh mạnh về giá bán, biến động giá nguyên liệu xơ sợi khó 
lường; thị trường xuất khẩu sợi chính (Trung Quốc) bị thu hẹp; 
cạnh tranh gay gắt với hàng nhập lậu, hàng giả, sự có mặt của các 
thương hiệu nước ngoài ....; những hạn chế vốn có từ nền kinh tế 
trong nước (chi phí đầu vào cao, năng lực cạnh tranh thấp, kiểm 
soát thị trường ...) và của các doanh nghiệp (khả năng dự báo, 
khai thác năng lực hiện có....). Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả sản 
xuất kinh doanh chung của Ngành, trong đó có 28 Hưng Phú. 
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Tổ chức và nhân sự

Thành viên Ban Tổng Giám đốc

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Lê Đức Khiêm Tổng Giám đốc

2 Vũ Sỹ Nam Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Tăng Hùng Kế toán trưởng

Ông Lê Đức Khiêm - Tổng Giám đốc

Ông Tăng Hùng - Kế toán trưởng

Ông Vũ Sĩ Nam - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

07/2018 – 02/2003 Nhân viên Tài chính – Hành chính thuộc Cơ quan đại diện của Công ty 28 tại 
Đà Nẵng sau này là chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty 28.

02/2003 - 06/2004 Phụ trách Phòng nghiệp vụ chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty 28

06/2004 - 01/2005 Phụ trách Phó Giám đốc chi nhánh Đà nẵng thuộc Công ty 28

01/2005 - 12/2008 Quyền Giám đốc chi nhánh Đà nẵng thuộc Công ty 28

12/2008 - 06/2009 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 28 Đà nẵng - thuộc Công ty 28

06/2009 - 06/2014 Kế toán trưởng - Tổng công ty 28

06/2014 - 06/2016 Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú - Tổng công ty 28

06/2016 – 07/2016 Phó Tổng Giám đốc công ty CP Bình Phú - Tổng công ty 28

07/2016 - 03/2019 Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Bình phú - Tổng công ty 28

03/2019 – 09/2019 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi - Tổng công ty 28

10/2019 - nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú - Tổng công ty 28

Số lượng cổ phần sở hữu cá 
nhân: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phần đại điện 600.000 cổ phiếu tương ứng 30% vốn điều lệ

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

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 đẳng 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

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần

Năm sinh 1974

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần

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

1 334/TB-CTCP Ông Lê Đức Khiêm Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/10/2019

2 334/TB-CTCP Ông Trần Kim Quynh Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 01/10/2019 

3 312/CTCP-TCKT Ông Hoàng Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm này 11/09/2019 

4 Nghị quyết ĐHĐCĐ 
bất thường 2019 Ông Lê Đức Khiêm Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 28/10/2019

5 Nghị quyết ĐHĐCĐ 
bất thường 2019 Ông Trần Kim Quynh Phó chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 28/10/2019

Những thay đổi trong Ban Điều hành
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Tổ chức và nhân sự

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Năm 2018 Tỷ trọng

A Theo trình độ 763 100%

1 Đại học, trên Đại học 45 5,90%

2 Cao đẳng 33 4,33%

3 Trung cấp 22 2,88%

3 Sơ cấp 663 86,89%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 763 100%

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

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

Chính sách đối với người lao động 
Xây dựng phương án trả lương năm 2019 theo phương pháp tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, 
công bằng và khuyến khích người lao động (đặc biệt quan tâm điều chỉnh tăng lương cho công 
nhân trực tiếp sản xuất), đồng thời hạn chế thấp nhất người lao động yếu kém không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.
Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành bộ máy Công ty. Doanh nghiệp muốn phát triển bền 
vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực chất lượng. Theo 
đó, Ban lãnh đạo luôn chú trọng và quan tâm đến các chính sách người lao động. Ban lãnh đạo 
đã thực hiện các giải pháp về nhân sự như sau:
• Ổn định việc làm, giảm thiểu thời gian chờ việc của người lao động.
• Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bồi dưỡng chăm sóc nguồn nhân lực với phương 

châm “Lao động là vốn quý”.
• Dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành tích (KPI) tiến hành 

soát xét cho từng vị trí công việc nhằm xác định rõ trách nhiệm công việc, mối quan hệ và 
tính hiệu quả của từng thành viên.

Chế độ đãi ngộ và khen thưởng, phúc lợi
Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm công tác thi nâng bậc, xét nâng lương, lương bậc, chuyển ngạch, 
chuyển nhóm theo đúng các quy định của Nhà nước. Bảo đảm thường xuyên việc làm cho người lao 
động, không để phát sinh trả lương chờ việc. 
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên được tổ chức công bằng, thực hiện phân 
chia thu nhập theo năng lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.
Tất cả người lao động đều được đóng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
xã hội) theo quy định và đảm bảo quyền lợi về tinh thần, vật chất cho người lao động theo quy định của 
Pháp luật.

Về tuyển dụng
Rà soát các vị trí từ cán bộ quản lý đến nhân viên và người lao động, lập kế hoạch luân chuyển, 
tuyển dụng, đào tạo để luôn đủ về số lượng và chất lượng lao động, có nguồn thay thế, bổ sung 
kịp thời.  
Tập trung tìm nhiều giải pháp và biện pháp để tuyển lao động bù đắp số lao động thiếu; đổi mới 
và cải tiến các chính sách để giữ chân người lao động.
• Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp tuyển dụng, đảm bảo lao động để bổ sung 

lao động vắng hàng ngày của các Chuyền.
• Tổ chức lập kế hoạch đào tạo kèm cặp thường xuyên hàng tháng, đối với một số người lao 

động yếu, người lao động mới; 
• Tổ chức thi nâng bậc, nâng lương theo đúng qui định hàng năm.

Chi phí tiền lương thực hiện theo đúng phương án lương đã được phê duyệt trên cơ sở:
• Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã 

hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 
phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

• Thông tư số 61/2008/TT-BQP ngày 04/8/2008 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ phụ cấp kiêm 
nhiệm và chế độ trách nhiệm đối với cán bộ đoàn thể;

• Hướng dẫn số 763/HD-CT ngày 14/12/2009 của Cục Chính trị - TCHC hướng dẫn thực hiện thông 
tư số 61/2008 của Bộ Quốc phòng đối với cán bộ Công đoàn; 

• Tổ chức xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng và tổ chức triển khai phổ biến rộng rải đến 
CBNV-NLĐ trong Công ty hiểu và thực hiện.

Chính sách đào tạo
• Đào tạo và sử dụng hiệu quả công nhân cơ động của hai phân xưởng, đồng thời tích cực triển khai 

đào tạo nâng cao tay nghề công nhân trong chuyền theo phương pháp demo để tăng năng suất lao 
động theo mục tiêu từng giai đoạn.

• Duy trì tốt các công tác đào tạo, quản lý, đã phối hợp với các trung tâm đào tạo tổ chức nhiều khóa 
học cho người lao động. Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nội bộ, giảng viên nội bộ truyền đạt 
kinh nghiệm thực tế kết hợp với đào tạo trường lớp về chuyên môn.
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Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố 
định tuân thủ các quy định về mua sắm 
tài sản cố định.

Công tác thanh lý tài sản cố định tuân thủ 
các quy định về thanh lý tài sản cố định.

Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định theo kế hoạch, tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch 9,72 tỷ đồng, 
giá trị đã tiến hành đầu tư 9,81 tỷ đồng, đạt 100,97% kế hoạch.

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,06 1,04

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,50 0,47

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản % 79,93 78,94

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 398,20 374,79

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 5,07 5,39

Vòng quay tổng tài sản vòng 2,67 2,64

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,20 2,11

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 55,60 26,99

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 11,16 5,55

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 2,60 2,22
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Năm 2018 Năm 2019

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Khả năng thanh toán nhanh

Hệ số nợ/Tổng tài sản

Khả năng thanh toán

1,06

0,50

1,04

0,47

Năm 2019, cả 2 chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
của Công ty tương đối ổn định so với năm 2018, 
cho thấy HPU vẫn đảm bảo được khả năng thanh 
toán của mình với các khoản nợ ngắn hạn hiện tại 
của Công ty. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 
và khả năng thanh toán nhanh năm 2019 lần lượt 
là 1,04 lần (năm 2018 là 1,06 lần) và 0,47 lần (năm 
2018 là 0,5 lần), có giảm nhưng không đáng kể. 
Các chỉ tiêu về hàng tồn kho, phải thu khách hàng 
và nợ ngắn hạn đều thấp hơn cùng kỳ; ngược lại 
tiền và tương đương tiền của Công ty lại tăng lên. 
Như vậy, năm 2019 với những chính sách bán 
hàng phù hợp, giảm bớt các khoản nợ và duy trì 
lượng tiền mặt cao sẽ giúp May 28 Hưng Phú chủ 
động hơn trong các năm tới .

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều 
giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn duy trì ở 
mức khá cao. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng tài sản 
giảm còn 78,94% (năm 2018 là 79,93%) và hệ 
số Nợ/Vốn chủ sở hữu là 3,75 lần (năm 2018 
gần 4 lần). Với mức tỷ lệ cao như vậy thì phần 
lớn tài sản của Công ty đều được tài trợ bởi 
các khoản nợ, trong đó 47% là nợ vay ngắn 
hạn chịu lãi ngân hàng và không có các khoản 
nợ vay dài hạn. Điều này sẽ làm cho khả năng 
thanh toán lãi vay và gốc vay của Công ty luôn 
được đảm bảo và ít chịu rủi ro khi tình hình lãi 
suất biến động nhiều. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty 
có sự cải thiện hơn so với năm 2018 khi vòng 
quay hàng tồn kho tăng lên 5,39 vòng (từ 5,07 
vòng của năm 2018), nhờ hoạt động kinh do-
anh trong năm gặp nhiều thuận lợi, Công ty có 
nhiều đơn hàng hơn nên hàng tồn kho và số 
ngày tồn kho giảm. Vòng quay tổng tài sản vẫn 
tương đối ổn định, cho thấy hiệu quả sử dụng 

tài sản của Công ty vẫn đang được duy trì .

Năm 2019 mặc dù hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi, doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng 
do tình hình khó khăn về nguồn lao động, nên để kịp thời giao hàng cho khách đúng thời gian hợp đồng, 
Công ty đã tổ chức làm thêm nhiều hơn đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty, lợi nhuận sau thuế 
giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Dẫn đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm nhẹ so với năm 
trước, làm cho tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đã giảm từ 29,84% (năm 2018) xuống 
26,99% năm 2019 nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhờ hiệu quả sử dụng nợ tốt. 

Năm 2019Năm 2018

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

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

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

Hệ số khả năng sinh lời

2,20% 2,60%
2,11%

5,55%

2,67 2,64

2,22%

11,16%

55,60%

26,99%

5,07
5,39

Khả năng về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

79,93% 78,94%

398,20% 374,79%

Đơn vị tính: Vòng

Đơn vị tính: Lần

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2018 Năm 2019
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Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

• Thông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2019
• Vốn điều lệ công ty: 20.000.000.000 đồng
• Tổng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
• Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Nhà nước 01 1.066.400 53,32%

2 Cổ đông khác 191 933.600 46,68%

2.1 Cổ đông trong nước

- Tổ chức (khác Nhà nước) - - -

- Cá nhân 191 933.600 46,68%

2.2 Cổ đông nước ngoài - - -

Tổng cộng 192 2.000.000 100,00% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
Trong năm 2018, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: 
Trong năm 2018, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
Các chứng khoán khác: 
Không có.
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Báo cáo tác động đến môi trường 
và xã hội của Công ty

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
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. 
Chi phí nguyên vật liệu sản xuất theo đúng định mức Công ty đã ban hành: Thường xuyên theo dõi, rà soát 
tình hình thực hiện tiêu hao vật tư, nguyên phụ liệu, nhiên liệu động lực trong sản xuất cho từng loại sản 
phẩm, nghiên cứu điều chỉnh hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật  để tiết giảm chi phí trong sản xuất. Đầu 
tư, nghiên cứu kết hợp với tham quan một số đơn vị cùng ngành, thực hiện tiết kiệm định mức nguyên liệu 
bằng các biện pháp đi sơ đồ ghép, độ dài bàn trải, đặc biệt là các loại nguyên liệu sọc, caro với chu kỳ lớn. 

Tiêu thụ năng lượng, nước
28 Bình Phú đánh giá việc tiết kiệm năng lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu trong chiến lược phát 
triển bền vững từ dự án tiết kiệm điện năng lượng.
Thực hiện tốt chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm, theo các đề xuất của kiểm toán năng lượng, vận 
động và tuyên truyền nội bộ tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
là đang góp phần phát triển kinh tế của Công ty cũng như toàn xã hội.
Do hoạt động Công ty phần lớn nhập vải nguyên liệu về, không có hoạt động dệt, nhuộm nên lượng nước 
sử dụng chỉ dùng cho mục đích sinh hoạt. Công ty chưa có quy trình tái chế sử dụng nước thải. Do đó, 
Công ty không có lượng nước thải được tái chế sử dụng.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Công ty chấp hành đúng và đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các quy định 
pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, cụ thể đã thực hiện đầy đủ các báo cáo về môi trường định kỳ 
theo quy định; đóng thuế tài nguyên nước và bảo vệ môi trường với lượng nước thải vừa đủ … 

Chính sách liên quan đến người lao động
Công ty thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo 
đơn giá, mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo tính 
hợp lý, công bằng, khuyến khích người lao động tăng 
năng suất, tăng thu nhập. Thực hiện nhiều chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ nhằm đảm bảo ổn định và thu hút lao 
động, áp dụng thưởng doanh thu, hoàn thành nhiệm 
vụ cho cá nhân. Việc chi trả tiền lương hàng tháng cho 
người lao động đúng theo quy chế đã xây dựng, thời 
gian chi trả luôn đầy đủ, không có có xảy ra khiếu nại 
về tiền lương, chậm và nợ lương.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Đi song song với chính sách phúc lợi cho 
cán bộ công nhân viên của mình thì công tác 
xã hội, cộng đồng cũng được 28 Hưng Phú 
chú trọng và thực hiện tốt: Hàng năm công 
ty trích một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi 
và vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên 
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; đồng bào vùng 
sâu vùng xa. 
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PHẦN III
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

Tình hình tài chính Công ty

Kế hoạch phát triển tương lai

Đánh giá báo cáo liên quan đến trách 
nhiệm môi trường và xã hội



 39 Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú 40Báo cáo thường niên 2019

Nguồn hàng, khách hàng ổn định với các 
mặt hàng truyền thống, cơ bản phù hợp 
với công nghệ sản xuất. Ngoài sản xuất 
trong xưởng, Công ty còn cân đối đưa hơn 
260.000 sản phẩm đi gia công. 
Máy móc trang thiết bị được đầu tư bổ 
sung, thay thế, sửa chữa kịp thời đáp ứng 
tốt theo yêu cầu của sản xuất, môi trường, 
điều kiện làm việc của người lao động 
được cải thiện tốt.
Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủy Tổng công ty 28, HĐQT, sự giúp đỡ của 
các đơn vị trong tổ hợp Tổng Công ty 28, 
các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân 
đội đã tạo động lực cho Công ty hoàn 
thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thuận lợi

Khó khăn
Nhà nước tăng lương tối thiểu vùng từ 
01/01/2019 đã làm tăng chi phí BHXH, 
BHYT, BHTN và chi phí bù lương tối 
thiểu cho người lao động. Thị trường 
ngành Dệt may cạnh tranh gay gắt về 
nguồn hàng, giá gia công; nguồn lao động 
biến động, tuyển dụng khó khăn; lao động 
nghỉ hằng ngày nhiều ảnh hưởng đến hiệu 
quả SXKD của Công ty.

Báo cáo tác và đánh giá của
Ban Tổng Giám đốc

Ban lãnh đạo đã đạt được các kết quả trọng 
tâm như sau:
Nguồn hàng được tăng cường, Ban Tổng Giám 
đốc đã chủ động đưa sản phẩm gia công bên 
ngoài để tăng doanh thu, tăng hiệu quả SXKD. 
Tổng sản phẩm sản xuất gia công ngoài là 
250.000 sản phẩm, tương ứng 50 tỷ đồng.

Tổ chức, đôn đốc các phòng chức 
năng thường xuyên nghiên cứu thật 
kỹ về mẫu mã của sản phẩm, chất 
liệu, đọc kỹ các tài liệu, làm tốt công 
tác chuẩn bị sản xuất, đưa ra các giải 
pháp, cách làm và đề xuất áp dụng 
các loại cữ cuốn vào sản xuất nhằm 
đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng 
cao, đúng yêu cầu kỹ thuật.
Công tác kiểm tra giám sát kết quả 
hoạt động SXKD diễn ra thuận lợi. 
Kết quả kết luận của các Đoàn kiểm 
tra, kiểm toán cho thấy tất cả các ng-
hiệp vụ, chế độ chính sách đều thực 
hiện đúng quy định, số liệu giữa sổ 
sách, thực tế rõ ràng và khớp nhau.

Quyết toán thuế rõ ràng và minh bạch với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 07/2019.
Tổ chức khai thác, đầu tư máy móc thiết bị đạt hiệu quả cao trong vận hành.
Xây dựng và duy trì định mức tồn kho tối thiểu, qui định thời gian đồng bộ nguyên phụ liệu (NPL) triển 
khai tổ chức duy trì áp dụng nghiêm túc và thường xuyên rà soát thực hiện công tác đối chiếu thực tế với 
sổ sách kế toán của tất cả các kho nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm vào ngày cuối tháng.
Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ.
Thực hiện tổng hợp số liệu năm 2019, triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo thông báo 
đúng quy định.
Kế hoạch tài chính luôn được quản lý một cách chặt chẽ, lập biên bản đối chiếu hàng tháng đôn đốc thu 
hồi công nợ bằng nhiều biệp pháp, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi; quản lý tốt dòng tiền đảm bảo kinh 
phí phục vụ SXKD từ đầu năm đến nay. 
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Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2018 31/12/2019

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 151,18 141,92

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 26,68 30,70

Tổng tài sản Tỷ đồng 177,86 172,62

Tình hình tài chính

Tình hình nợ phải trả

Tình hình tài sản

Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2018 31/12/2019

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 142,16 136,26

Nợ dài hạn Tỷ đồng - -

Tổng nợ Tỷ đồng 142,16 136,26

Nợ phải trả của HPU hoàn toàn là các khoản nợ ngắn hạn. Tại thời điểm 31/12/2019, nợ ngắn 
hạn của Công ty là 136,26 tỷ đồng (giảm 8 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó, có đến 72 tỷ đồng 
(chiếm 52,8%) là nợ mà Công ty chiếm dụng từ nhà cung cấp, từ người lao động và các khoản 
chiếm dụng khác; phần còn lại hơn 64 tỷ đồng (chiếm 47,2%) là nợ vay ngắn hạn dưới 1 năm để 
bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến hết ngày 31/12/2019, 
Công ty còn 1 khoản nợ vay ngắn hạn của ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Bắc Sài 
Gòn với lã suất đi vay tương đối thấp là 3,5%/năm, do đó Công ty hầu như ít chịu rủi ro khi 
tình hình lãi suất trên thị trường biến động nhiều.

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2018

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn

CƠ CẤU NỢ
2018

CƠ CẤU NỢ
2019

15,00% 17,29%

85,00% 82,71%

100,00% 100,00%

Cơ cấu tài sản của Công ty phần lớn là tài sản ngắn hạn, chiếm hơn 82% tổng tài sản năm 2019, còn lại là tài 
sản dài hạn. Tại thời điểm 31/12/2019, tài sản ngắn hạn là 141,92 tỷ đồng, giảm hơn 9 tỷ đồng chủ yếu do 
phải thu khách hàng giảm, Công ty thu được tiền từ khách hàng với đơn hàng trả sau của Khách hàng Itochu 
Prominent USA LLC. Về cơ cấu tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp doanh nghiệp May mặc nói chung và 
Công ty nói riêng thì hàng tồn kho và các khoản phải thu của khách hàng là 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, cụ thể năm 2019, hàng tồn kho là 77,5 tỷ đồng (chiếm 54,6% tài sản ngắn hạn) và phải thu khách hàng 
là 42,3 tỷ đồng (chiếm 29,8% tài sản ngắn hạn).
Tài sản dài hạn phần lớn là các tài sản cố định dành cho sản xuất, bao gồm máy móc thiết bị và dây chuyền 
sản xuất,… Tại thời điểm 31/12/2019, tài sản cố định đạt 29,5 tỷ đồng (tăng gần 4 tỷ đồng so với đầu năm) do 
trong năm Công ty đã đầu tư mua thêm máy móc thiết bị và hạ tầng với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng, để phục 
vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Đánh giá chung về công tác 
quản lý Công ty

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã làm tốt công 
tác quản lý nói chung, công tác quản lý tài chính nói riêng. 
Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn, hoạt động mang 
lại hiệu quả cao. Hệ thống quản lý nói chung trong toàn Công 
ty đã được quản lý trên mạng, trong đó hệ thống kế toán luôn 
được cập nhật thông tin chế độ mới do đó luôn đáp ứng được 
yêu cầu trong quản trị tài chính và giúp cho cơ quan tài chính 
thực hiện nghiêm các chế độ chính sách mới ban hành của 
Nhà nước.
Quản lý vốn và tài sản được theo dõi chặt chẽ, chi tiết theo 
từng loại nguồn vốn, loại tài sản. Vốn và tài sản của Công ty 
được bảo toàn, hoạt động quản lý vốn và sử dụng tài sản mang 
lại hiệu quả thiết thực, không để xảy ra hiện tượng tổn thất, 
mất mát về tài sản, vật tư và hàng hóa. Xử lý nhanh những tài 
sản cố định không sử dụng, hư hỏng nhằm thu hồi vốn nhanh, 
bổ sung thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn nguyên phụ liệu ngành may mặc trong nước chưa thể đáp ứng đủ để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, tìm mua nhanh và dễ dàng, nhưng Công ty đã luôn đảm bảo 
nguyên phụ liệu nhập về kho đảm bảo đủ gối đầu cho sản xuất hàng tháng không bị gián đoạn. Quản 
lý chặt chẽ việc mua, bán, nhập, xuất vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, hàng hóa theo đúng quy trình 
quản lý của Công ty. Kiểm soát chặt chẽ giá cả đầu vào của toàn bộ vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, 
hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Kho được cải tạo nâng cấp 
giúp cho công tác quản lý hàng tồn kho được tốt hơn. Tồn kho 9 tháng đầu năm cao hơn quy định có 
nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng đi gia công cao, vì vậy công ty phải kéo dài thời gian tồn kho để 
chủ động điều phối hàng, thời gian đồng bộ nguyên phụ liệu.

Công ty tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng 
ngành nghề đăng ký, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Luật Kế toán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài 
chính của đơn vị và các văn bản quy định của Nhà nước và Bộ Quốc 
phòng; thực hiện đảm bảo các quy định về quản lý tiền, tài sản, vật 
tư hàng hóa và chấp hành các quy định của pháp luật trong quản 
lý hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp. 
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Kế hoạch phát triển tương lai

Dựa vào những thuận lợi và khó khăn năm 2019. 
Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2019 KH 2020 KH 2020/
TH 2019

Tổng doanh thu Tỷ đồng 461,85 460,00 99,56%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 9,72 9,68 99,59%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 20,00 20,00 100%

Khách hàng và thị trường
Quyết tâm giữ các khách hàng xuất khẩu và nội địa truyền 
thống hiện có, xem xét lựa chọn các khách hàng có hiệu quả, 
sản phẩm sơ mi cao cấp phù hợp với công nghệ máy móc thiết 
bị đã đầu tư.
Tập trung tổ chức sản xuất sản phẩm chủ yếu xuất đi thị trường 
Mỹ, thị trường EU.
Thường xuyên làm việc với khách hàng để xác nhận từng đơn 
hàng cụ thể của từng tháng, từng quý.
Chủ động cập nhật đơn hàng từ khách hàng trước 2 – 3 tháng.

Công tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư
Tập trung giữ ổn định sản xuất và quy mô như năm 2019.
Tìm các giải pháp giữ chân người lao động để ổn định sản xuất 10 chuyền may 
lắp ráp và 2 chuyền may chi tiết. 
Khác thác sử dụng có hiệu quả tối đa đất hiện có để tăng doanh thu và tăng hiệu 
quả SXKD.
Phát huy hiệu quả đầu tư năm 2019, dự kiến cân đối đầu tư tiếp một số máy móc 
thiết bị chuyên dùng hiện đại để tăng năng suất lao động, bù đắp thiếu hụt lao 
động.
Xác định sản phẩm chủ lực là áo sơ mi nam cao cấp, tổ chức sản phẩm sản xuất 
ra đảm bảo tiến độ và đảm bảo chất lượng giao cho khách hàng.
Tập trung duy trì công tác quản lý và công tác tổ chức sản xuất trong phân xưởng 
có nề nếp và có hiệu quả.
Duy trì, hợp tác tốt với các đơn vị bên ngoài đủ năng lực và có máy móc thiết bị 
phù hợp để tổ chức sản xuất gia công nhằm tăng doanh thu, tăng hiệu quả SXKD.

Công tác kỹ thuật và chất lượng sản phẩm
Phòng kỹ thuật và Phòng Lean thường xuyên nghiên cứu thật kỹ yêu cầu của sản phẩm, chất liệu, chuẩn bị kỹ 
các tài liệu, văn bản,… làm tốt công tác chuẩn bị để khi đưa ra sản xuất không ảnh hưởng hoạt động của phân 
xưởng may.
Phối hợp với khách hàng để tư vấn thiết kế sản phẩm phù hợp với máy móc thiết bị và tay nghề của công nhân. 
Hạn chế sản xuất các sản phẩm trái công nghệ có yêu cầu quá phức tạp.
Bố trí sắp xếp nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) inline phù hợp với lao động trực tiếp hiện có. 
Duy trì và thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất.
Tiếp tục đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế các máy móc thiết bị điện tử để có sản phẩm chất lượng cao.

Công tác an ninh an toàn
Lập phương án và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo 
đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Đảm bảo công tác hành chính hậu cần: Quân y, an toàn thực phẩm, 
công tác văn thư lưu trữ; tuyệt đối không được chủ quan để xẩy ra 
mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của Công ty.
Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC, phối hợp với lực lượng Công 
an PCCC tổ chức diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn theo quy định.
Thực hiện, duy trì hệ thống quản lý, trách nhiệm xã hội toàn cầu về 
sản xuất hàng may mặc theo TC Wrap để phục vụ tốt cho công tác 
quản lý của Công ty. 

Công tác tuyển dụng, đào tạo; tiền lương và nâng lương nâng bậc
Tập trung tìm nhiều giải pháp và biện pháp để tuyển lao động bù 
đắp số lao động thiếu; đổi mới và cải tiến các chính sách để giữ chân 
người lao động năm 2020.
Tổ chức xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng và tổ chức 
triển khai phổ biến rộng rãi đến CBNV-NLĐ trong Công ty hiểu và 
thực hiện trong tháng 01/2020.
Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp tuyển dụng, đảm 
bảo lao động để bổ sung lao động vắng hàng ngày của các Chuyền.
Tổ chức lập kế hoạch đào tạo kèm cặp thường xuyên hàng tháng, đối 
với một số lao động yếu, lao động mới; 
Tổ chức thi nâng bậc, nâng lương theo đúng quy định hàng năm.
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Báo cáo trách nhiệm liên quan đến người 
lao động, môi trường và xã hội

Đánh giá công tác tiền lương, BHXH, chế độ, chính sách, xã hội, cộng đồng
Xây dựng hoàn chỉnh phương án tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và đã tổ chức họp với toàn thể 
CNLĐ để triển khai thực hiện, tổ chức thanh toán các chế độ chính sách đảm bảo tính công bằng 
và khách quan.

Công tác xây dựng phương án lương, chính sách tiền lương luôn 
phù hợp chính sách pháp luật
• Tình hình thực hiện chi trả cho người lao động luôn tuân thủ 

theo quy chế, phương án đã ban hành;
• Thực tế nguồn quỹ lương luôn đảm bảo chi trả cho người lao 

động đảm bảo thu nhập cho người lao động theo lương tối thiểu 
vùng và đặc thù vùng miền;

• Các hạn chế về chính sách sách tiền lương của đơn vị (chưa đủ 
khả năng, nguồn của đơn vị để đảm bảo);

• Việc phân phối tiền tiền lương, thu nhập luôn đảm bảo hài hoà 
giữa các bộ phận, vị trí trong đơn vị;

• Công tác thanh toán các chế độ cho người lao động;
• Không nợ lương người lao động;
• Hồ sơ, chứng thanh toán lương luôn rõ ràng, công khai minh 

bạch, đảm bảo theo yêu cầu quản lý, đánh giá nhà máy;

Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt chú 
trọng Công tác xây dựng Đảng để thực sự nâng cao chất lượng lãnh đạo của toàn Đảng bộ, lấy đây là khâu 
quyết định trong công tác lãnh đạo để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu SXKD năm 
2019, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát Đảng, xây dựng Đảng. Nắm 
bắt và chủ động tiến hành các công tác tư tưởng, thực hiện sáng tạo, phù hợp các nội dung tuyên truyền 
giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 
việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, kiện toàn cho đội ngũ cán bộ.

Công ty đã bảo đảm hậu cần, tài chính, tiếp tục cải thiện bữa ăn 
theo ca cho người lao động để đảm bảo sức khỏe sản xuất. Triệt để 
duy trì vệ sinh thực phẩm ăn uống... chăm sóc sức khỏe người lao 
động, thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ.

Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm rủi 
ro toàn bộ tài sản; Tập huấn huấn luyện 
công tác phòng chống cháy nổ định kỳ 
theo Luật PCCC; 
Kiểm soát các hoạt động ứng phó với 
các trường hợp khẩn cấp theo tài liệu 
số 6.1AD-QP02-28HP; Quản lý rủi ro 
theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001-2015.
Công ty tiến hành đánh giá mối nguy 
hiểm, rủi ro tại từng vị trí công việc cụ 
thể. Từ đó có các biện pháp tương ứng, 
cung cấp bảo hộ lao động để giảm thiểu 
rủi ro, phòng tránh tai nạn lao động và 
giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp.
Các bộ phận nguy hiểm của máy móc 
thiết bị đều có trang thiết bị bao che 
phù hợp.
Kiểm tra định kỳ hàng tháng các vấn đề 
liên quan đến an toàn lao động để phát 
hiện và khắc phục kịp thời.

Đánh giá công tác an toàn lao động

Tổ chức cho người lao động tham gia các khóa huấn luyện về phòng 
cháy chữa cháy, an toàn lao động theo đúng yêu cầu của pháp luật.
Đào tạo nội bộ cho công nhân tân tuyển và đào tạo lặp lại định kỳ 
hàng năm để nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao 
động, các tiêu chuẩn và nội quy Công ty.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho cán 
bộ, công nhân viên, khám phụ khoa cho nữ công nhân viên nhằm 
theo dõi sức khỏe của người lao động, phát hiện và điều trị bệnh 
kịp thời. 
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Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ 
phát triển cộng đồng trên các mặt kinh 
tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm 
phục vụ cộng đồng như: Phát triển kinh 
doanh, tạo thêm việc làm cho người kinh 
doanh tại địa phương và các tỉnh, thành 
phố lân cận; tham gia các cuộc vận động, 
các phong trào tương thân tương ái, xây 
dựng nhà tình nghĩa, giữ gìn trật tự trị an, 
an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện hiệu quả công tác xã hội như: Bàn 
giao nhà tình nghĩa cho công nhân Chu Thị 
Hiền, công nhân Dương Thị Tuyến.
Thăm hỏi, trợ cấp công nhân viên lao động 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
Vận động người lao động tham gia hiến 
máu nhân đạo;
Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng là 
con cán bộ công nhân, viên chức lao động 
Công ty, đóng góp ủng hộ nhân đạo địa 
phương, ủng hộ Biên giới hải đảo, thăm hỏi 
hưởng ứng Ngày vì môi trường. 

Trong năm Công ty không có trường hợp 
bị xử phạt về vi phạm Pháp luật và môi 
trường.
Các dự án đều thực hiện nộp phí môi 
trường theo đúng quy định.

Về môi trường và xã hội

• Chú trọng công tác đầu tư, dây chuyền 
sản xuất, đảm bảo an toàn đối với người 
lao động, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn 
chất lượng về môi trường, cũng như 
đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng về 
chất lượng sản phẩm.

• Hệ thống xử lý chất thải cũng được 
Công ty quan tâm xem xét, đảm bảo 
xử lý tốt nhất thải trong quá trình sản 
xuất trước khi thải ra môi trường, trong 
đó các loại chất thải được phân loại kỹ 
trước khi tiến hành xử lý, đưa ra môi 
trường.

Trách nhiệm vì cộng đồng
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PHẦN IV
Báo cáo của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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Báo cáo của Hội đồng quản trị

Năm 2019 do tình hình khó khăn về nguồn lao động, để 
kịp thời giao hàng cho khách đúng thời gian hợp đồng, 
nên công ty đã tổ chức làm thêm nhiều ảnh hưởng đến 
kết quả lợi nhuận của công ty, do vậy công ty đã xin 
điều chỉnh kế hoạch giảm lợi nhuận năm 2019 đã được 
HĐQT nhất trí biểu quyết đồng ý thực hiện theo KH 
xin điều chỉnh của Công ty. 
Năm 2019, doanh thu đã đạt chỉ tiêu theo kế hoạch sản 
xuất kinh doanh nhưng lợi nhuận đạt theo kế hoạch 
điều chỉnh của Công ty cho thấy sự nỗ lực lớn từ Ban 
điều hành đã cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản 
lý, điều hành hoạt động của Công ty 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. 

Trong năm 2019, chỉ đạo của HĐQT tập trung 
chủ yếu trong lĩnh vực giám sát việc Ban điều 
hành triển khai hoạt động sản xuất kinh do-
anh căn cứ các nghị quyết, quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông. HĐQT đồng thời xây dựng 
chiến lược, định hướng phát triển Công ty và 
giữ vai trò đảm bảo hài hòa các mối quan hệ đối 
ngoại đặc biệt đối với các tổ chức, hiệp hội cùng 
ngành nghề và các cơ quan nhà nước hữu quan.
Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện được theo 
Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của 
HĐQT, Quy chế quản trị Công ty. Tại các phiên 
họp thường kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo 
đầy đủ về mọi mặt hoạt động của Công ty. Bên 
cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc có đã có trách 
nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 
theo định kỳ và khi có yêu cầu. 

Công tác sản xuất

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2019 KH 2020 KH 2020/
TH 2019

Tổng doanh thu Tỷ đồng 461,85 460,00 99,56%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 9,72 9,68 99,59%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 20,00 20,00 100%

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị

Tổ chức lập kế hoạch sản xuất, khách hàng 
giao hàng phù hợp với tình hình thực tế 
sản xuất, bố trí hàng sản xuất theo lợi thế 
và chuyên sâu của từng chuyền để đảm bảo 
năng suất cao nhất.
Hàng ngày, hàng tuần thường xuyên rà soát 
và kiểm soát thật kỹ về công tác chuẩn bị 
sản xuất, trọng tâm là của phòng kế hoạch 
tổng hợp, phòng kỹ thuật, phòng Lean. 
Tổ chức thực hiện đặt nguyên phụ liệu và 
kiểm soát chặt chẽ số lương, tiến độ, đảm 
bảo nguyên phụ liệu đồng bộ trước ngày 
cắt. Kiểm soát chi tiết tình hình đồng bộ 
nguyên phụ liệu trước khi ban hành lượng 
sản xuất.

Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến 
độ và đạt chất lượng, phấn đấu hoàn thành dứt điểm kế hoạch 
của từng tháng.  Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kinh tế kế hoạch đề ra.
Thường xuyên theo dõi công tác điều độ sản xuất, kiểm soát chặt 
chẽ năng suất từng ngày, từng tuần, từng tháng và quản lý chặt 
chẽ số lượng sản phẩm sản xuất từ khâu cắt, may, đóng gói sản 
phẩm để đảm bảo đủ số lượng giao cho khách hàng.
Chỉ huy các đơn vị, tập trung là chỉ huy phòng kỹ thuật, phòng 
Lean phải thường xuyên có mặt để giải quyết kịp thời các phát 
sinh liên quan đến sản xuất. Đặc biệt, là về tình trạng chất lượng 
nguyên phụ liệu, yêu cầu công tác kỹ thuật sản phẩm.
Thường xuyên làm tốt công tác sản xuất tinh gọn, quyết tâm loại 
bỏ và ngăn chặn các hao phí lãng phí để góp phần tăng năng suất 
lao động.

Công tác quản lý
Rà soát, phân tích công việc ở các bộ phận, đơn vị điều chỉnh định biên lao 
động khối gián tiếp theo hướng tinh giảm, hiệu quả phù hợp với điều kiện 
lao động trực tiếp giảm, tránh mất cân đối và có biện pháp kiên quyết, vừa 
có chính sách động viên khuyến khích đơn vị bộ phận gián tiếp giảm được 
lao động.
Ban Tổng Giám đốc, chỉ huy các Phòng thường xuyên kiểm tra, duy trì và 
thực hiện nghiêm túc các qui chế, qui định và các nhiệm vụ hàng ngày trong 
Công ty. Công viêc phát sinh đến đâu giải quyết và tổng hợp làm dứt điểm 
đến đó.
Quản lý chặt chẽ nguyên phụ liệu từ khâu định mức, đặt hàng, quản lý nguyên 
phụ trong quá trình cắt, trong gia công, ... tránh đặt thừa, đặt thiếu, ...dẫn đến 
tồn kho, gây lãng phí, thất thoát.
Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, duy trì mức dự trữ cho phép, tránh để hàng 
tồn lâu ngày mất phẩm chất, vốn tồn đọng. Thường xuyên tổ chức thanh lý 
máy móc thiết bị,  hàng tồn kho không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, 
tăng hiệu quả cho công ty 1 quý/lần.
Thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, tổ chức đối 
chiếu, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ 
dòng tiền phục vụ tốt công tác quản lý, SXKD và đảm bảo kinh phí SXKD. 
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PHẦN V
Quản trị Công ty
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Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 
và Ban kiểm soát
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Stt Họ và tên Chức vụ

01 Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch HĐQT

02 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT

03 Ông Lê Đức Khiêm Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị

Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lí lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Bùi Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

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

Số lượng cổ phần đại diện 586.520 cổ phần – tương ứng 29,33% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu 0 cổ phần

Ông Lê Đức Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 1949

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

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

Số lượng cổ phần đại diện 0 cổ phần

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu 100.000 cổ phần – tương ứng 5% vốn điều lệ

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Không có.
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong khoản thời gian từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham 
dự của các thành viên như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Ghi chú

01 Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch HĐQT 9/9 -

02 Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐQT 9/9 -

03 Ông Lê Đức Khiêm Thành viên HĐQT 4/9 Bổ nhiệm ngày 
01/10/2019



 59 Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú 60Báo cáo thường niên 2019

Ban kiểm soát

Cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát

Stt Họ tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Mỹ Trưởng BKS

2 Ông Lê Văn Võ Thành Kiểm soát viên

3 Ông Nguyễn Văn Kiên Kiểm soát viên

Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh 1964

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

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

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

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu: 0 cổ phần

Ông Lê Văn Võ Thành - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Kiên - 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

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

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu: 7.900 tương ứng 0,40% vốn điều lệ

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

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu: 7.900 cổ phần tương ứng 0,40% vốn điều lệ

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

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

Số lượng cổ phần đang sở 
hữu: 0 cổ phần
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Các cuộc họp trong năm

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp tham dự

01 Bà Trần Thị Mỹ Trưởng Ban Kiểm soát 4/4

02 Ông Lê Văn Võ Thành Kiểm soát viên 4/4

03 Ông Nguyễn Văn Kiên Kiểm soát viên 4/4

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động 
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên năm 2019 trong việc quản 
lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty năm 2019, cụ thể: 
Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm 
nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các số liệu tài 
chính. 
Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng 
tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình 
kiểm toán. Thống nhất với các đánh giá về tình hình 
hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập. 
Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp 
hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật và các nghĩa vụ tài chính khác. 
Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết 
Đại hội Đồng cổ đông năm 2019 đối với HĐQT và Ban 
Tổng Giám Đốc.
Các kết quả thẩm định báo cáo tài chính phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về 
tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 
tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế 
toán và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt 
Nam..

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với 
hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản 
ảnh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ 
đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị 
quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh ng-
hiệp, điều lệ Công ty trên tinh thần mang lại lợi ích 
tối đa cho Công ty, các cổ đông và người lao động.
Báo cáo của Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và 
chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty trong năm 2019. Các quyết định trong 
điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám 
đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ của 
Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
năm 2019 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch điều 
chỉnh đã được HĐQT biểu quyết thông qua.
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

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 
và Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao Lương Thưởng

I. Hội đồng quản trị

1 Ông Bùi Văn Bắc Chủ tịch HĐQT       18.400.000 - -

2 Ông Nguyễn Văn 
Dũng Thành viên HĐQT 19.200.000 - -

3 Ông Lê Đức Khiêm
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám 
đốc

- 425.418.996

II. Ban kiểm soát

1 Bà Trần Thị Mỹ Trưởng BKS 12.000.000 - -

2 Ông Lê Văn Võ 
Thành Thành viên BKS 6.800.000 - -

3 Ông Nguyễn Văn 
Kiên Thành viên BKS 6.800.000 - -

III. Ban điều hành

2 Vũ Sỹ Nam Phó Tổng Giám đốc - 338.099.136 -

3 Ông Tăng Hùng Kế toán trưởng - 230.709.185

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

Đơn vị tính: Đồng/năm

-
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PHẦN VI:
Báo cáo tài chính
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