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I. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin khái quát  

Tên giao dịch: Công ty cổ phần May Sông Hồng 

 

Logo: 

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  0600333307 

 

Vốn điều lệ: 476.280.000.000 đồng 

 

Vốn góp của chủ sở hữu: 476.280.000.000 đồng 

 

Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

 

Số điện thoại: +84 2283 649365 

 

Số fax: +84 2283 646737 

 

Website: http://www.songhong.vn/ 

 

Mã cổ phiếu MSH 

 

http://www.songhong.vn/
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

 

  

1988: Xưởng may Sông Hồng được thành lập với chỉ 100 nhân công. 

1993: Đổi tên thành Công ty May Sông Hồng.  

1997: Xí nghiệp Bông tái sinh được sáp nhập vào và trở thành khu vực Sông 

Hồng II. 

                  

  Năm 2001: Thương hiệu Chăn Ga Gối Đệm mang tên Sông 

Hồng ra đời. 

  Năm 2004: Công ty được cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ 

phần May Sông Hồng. 

 Năm 2006: Phát triển thêm khu vực Sông Hồng III tại quốc lộ 10, 

TP. Nam Định. 

 Năm 2017: Công ty TNHH May mặc Sông Hồng, có chi nhánh 

đại diện đặt tại Hồng Kông. 

 Năm 2008: Phát triển thêm khu vực Sông Hồng IV tại huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

 Năm 2010: Triển khai dự án xây dựng khu vực Sông Hồng VII 

tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với quy mô 4 xưởng may. 

 Năm 2013: Kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty. 

   Thành lập xưởng may 14 tại Hải Hậu. 

 Năm 2015: Khởi công dự án nhà máy tại Nghĩa Hưng.  

 Năm 2016: Khu vực sản xuất Nghĩa Hưng đi vào hoạt động. 

 

 Năm 2018:   Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty. 

                                            Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HOSE vào ngày 28/11. 

 

Bước đầu 

hình 

thành  

Chuyển mình 

và phát triển 

Ổn định 

và tăng 

trưởng, 

hội nhập 
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3. Các giải thưởng, thành tựu của công ty 

 Năm 2006: Được cấp chứng chỉ ISO 9001 – 2000. 

Đạt giải 3 giải thưởng trách nhiệm xã hội. 

Năm 2007: Đạt danh hiệu nhà xuất khẩu uy tín do bộ công thương bình chọn. 

Đạt danh hiệu doanh nghiệp tín nhiệm do đối tác Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển bình chọn. 

Năm 2008: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Năm 2009: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Được bình chọn nằm trong Top 7 doanh nghiệp may mặc Việt Nam xuất sắc nhất năm 2009. 

Được chứng nhận giải thưởng nhân ái Việt Nam. 

Năm 2010: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Sản phẩm Chăn Sông Hồng được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tốt nhất năm 2010.  

Đạt chứng chỉ WRAP. 

Tháng 7/2013: Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng về thăm và làm việc tại Sông Hồng 7. 

Tháng 8/2013: Di chuyển khu vực sản xuất chăn ga gối sang KCN Mỹ Trung – Nam Định. 

Tháng 12/2014: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 

Năm 2015: Thực hiện 2 đợt phát hành tăng vốn. 

Năm 2017: Thực hiện 1 đợt phát hành tăng vốn. 

Năm 2018: Thực hiện 1 đợt phát hành tăng vốn. 

Được bình chọn nằm trong Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018. 
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4. Ngành nghề kinh doanh 

 

 

 

     

 
  

  

 

 

 

 

 

           * Kinh doanh các Sản phẩm công nghiệp phục vụ dân sinh  

              (Chăn ga gối đệm) 

* Sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

và các loại vật tư, thiết bị hàng hóa 

phục vụ cho sản xuất công nghiệp và 

dệt may 
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5. Địa bàn kinh doanh 

 

 

Sản phẩm may mặc 

_________________ 

Sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần 

may Sông Hồng bao gồm hàng gia công và 

hàng xuất khẩu (FOB) trong đó hàng FOB 

hiện đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ 

cấu doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Thị trường sản phẩm may mặc của Công ty 

bao gồm cả thị trường trong nước và quốc 

tế. Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị 

trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan, Hồng Kông, Canada, Mehico và 

các nước Trung Đông. Đến nay, Sông Hồng 

đã trở thành nhà sản xuất đầy uy tín của các 

hãng thời trang nổi tiếng nhờ năng lực sản 

xuất vượt trội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chăn ga gối đệm  

_______________ 

 

Sản phẩm chăn ga gối đệm của Công ty hiện 

tại được phân phối trên toàn quốc thông qua 

hệ thống kênh phân phối là các Đại lý với 

thương hiệu “Sông Hồng”. 
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6. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

 

            

 

 

 

 

 

 

Bộ máy quản lý:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và các quy định pháp luật liên quan: 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của công ty. 

Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

Ban Tổng Giám Đốc (BTGĐ): Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu 

trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Ban kiểm soát (BKS): Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh 

doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. 

PHÓ TGĐ KINH 

DOANH 

 

PHÓ TGĐ SẢN 

XUẤT 

BỘ PHẬN CHỨC 

NĂNG 

 Phòng Nhân sự 

Phòng Sales 

Phòng QA 

Quản lý kinh 

doanh 

Xưởng CGGĐ 

Quản lý sản 

xuất 

Các Xưởng 

sản xuất 

Phòng Tài chính 

Kế toán 

Các phòng khác 
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7. Định hướng phát triển 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

MỤC TIÊU 

CHỦ YẾU: 

 

Mục tiêu 

phát triển 

bền vững: 

Chiến lược 

phát triển 

trung và 

dài hạn: 

Không ngừng tìm 

tòi định hướng 

phát triển chiến 

lược để phù hợp 

với xu thế cung 

ứng hàng dệt may 

thời trang trên thế 

giới và đầu tư thích 

ứng để bắt kịp và 

trở thành doanh 

nghiệp dẫn đầu 

trong ngành. 

+ Phát triển trình độ 

doanh nghiệp đạt tiêu 

chuẩn quốc tế. 

+ Khuyến khích động 

lực phát triển và văn 

hóa doanh nghiệp. 

+ Phát triển mở rộng 

các giá trị mới của sản 

phẩm nhằm mang lại 

nhiều lợi ích và lựa 

chọn cho khách hàng. 

+ Luôn quan tâm đến 

môi trường, điều kiện 

làm việc và nâng cao 

thu nhập của nhân 

viên. 

+ Cam kết không 

ngừng góp phần vào 

sự phát triển của cộng 

đồng và sự nghiệp bảo 

vệ môi trường. 

Trở thành một 

nhà cung cấp 

sản phẩm dệt 

may thời trang 

lớn và có uy tín 

trong chuỗi 

cung ứng hàng 

dệt may trên 

toàn cầu! 
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8.1. Rủi ro về kinh tế 

 

Ngành dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng khá lớn từ tăng trưởng của nền kinh tế 

bởi nhu cầu may mặc phụ thuộc phần nhiều vào thu nhập của người tiêu dùng.  

Tăng trưởng kinh tế thế giới đang có dấu hiệu chậm lại (tiêu biểu là tăng trưởng giảm tốc ở một số 

nền kinh tế chủ chốt như Mỹ và Trung Quốc) dẫn đến nhu cầu của người tiêu dùng cũng vì vậy 

mà suy giảm theo. 

Căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục leo thang và có diễn biến 

phức tạp khó lường khiến cho giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, nhìn chung có xu hướng 

gia tăng. Điều này gây bất lợi cho kế hoạch sản xuất và quản lý chi phí của các công ty nói chung. 

Xu hướng bảo hộ thương mại vẫn có chiều hướng gia tăng, rủi ro ngày càng tăng trên thị trường 

tài chính toàn cầu trước những điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ, cải cách thuế của các nền 

kinh tế lớn. 

Ở Việt Nam: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng của GDP Việt Nam năm 2018 tăng 

7,08% so với năm 2017, mức tăng trưởng này vượt mục tiêu đề ra 6,7% và được coi là mức tăng 

trưởng cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Lạm phát giữ ở mức cơ bản và tăng 1,48% so với năm 

2017. Tốc độ tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và khắt khe hơn đối 

với sản phẩm. Về lãi suất, để thực hiện sản xuất, ngoài vốn tự có và vốn huy động qua các hình 

thức phát hành chứng khoán, hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng đến nguồn vốn tín dụng 

của ngân hàng tuy nhiên việc vay vốn của ngân hàng không hoàn toàn dễ dàng cho các doanh 

nghiệp. Mặt khác, khi nền kinh tế xảy ra lạm phát cao, Nhà nước buộc phải thực hiện chính sách 

tiền tệ thắt chặt bằng cách tăng lãi suất cho vay thì các doanh nghiệp lại càng khó khăn hơn trong 

việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Do đó, nhân tố lãi suất cũng có tác động không nhỏ đến 

hoạt động của doanh nghiệp. 
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Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2018 

                               

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

8.2. Rủi ro về tài chính 

Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may nói 

chung và May Sông Hồng nói riêng. Với một doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất xuất khẩu 

chiếm tỷ trọng không nhỏ như May Sông Hồng thì sự ổn định của tỷ giá là một yếu tố tối quan 

trọng đối với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Xu hướng tăng lãi suất, biến động khó lường trên thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế tác động 

đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Kinh tế Mỹ đang “nóng”, do đó Mỹ sẽ tiếp 

tục tăng lãi suất khiến đồng USD tăng giá tạo áp lực không nhỏ lên điều hành chính sách tiền tệ 

và tỷ giá của nước ta cũng như các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh của các công ty. Bên 

cạnh đó, áp lực này còn chịu tác động gián tiếp từ biến động phức tạp của đồng Nhân dân tệ trong 

bối cảnh kinh tế - chính trị hiện nay. 

8.3.Rủi ro đặc thù ngành dệt may 

+ Lao động: 

Đặc thù của ngành dệt may là cần nguồn lao động rất lớn, đặc biệt là khâu gia  công hàng may 

mặc. Ngành dệt may nước nhà đang phải đối mặt với vấn đề làm thêm giờ và vấn đề chi phí lao 

động khi chi phí, tiền lương, phụ cấp nhân công Việt Nam đang ngày càng tăng lên.  Điều đó đặc 

6.420%

5.250% 5.420%

5.980%

6.680%
6.210%

6.810%
7.080%

.000%

1.000%

2.000%

3.000%

4.000%

5.000%

6.000%

7.000%

8.000%

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
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biệt đúng với May Sông Hồng khi sản phẩm của Công ty hướng đến phân khúc tầm trung - cao 

cấp nên nhân lực chất lượng cao lại càng có vai trò quan trọng, việc duy trì, giữ chân nhân viên 

cũng như thu hút thêm nguồn nhân lực về cũng là một bài toán khó trong khi  họ có thể bị thu hút 

bởi rất nhiều các công ty đối thủ hoặc các doanh nghiệp FDI đang ồ ạt đầu tư vào thị trường Việt 

Nam với trình độ khoa học kỹ thuật cao, thu nhập hấp dẫn. 

Để giữ chân người lao động, May Sông Hồng đã nỗ lực nâng cao chính sách đãi ngộ, lương thưởng, 

phúc lợi đồng thời có sự đồng hành của tổ chức Công đoàn các cấp, công ty đã luôn luôn quan 

tâm, động viên, hỗ trợ nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. 

+ Nguyên vật liệu 

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

nước không đủ cung ứng hoặc không đáp ứng được chất lượng. Do vậy, bất kỳ biến động nào của 

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

thường, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí của May Sông Hồng, 

do vậy tác động tương đối rõ rệt đến biên lợi nhuận gộp của Công ty. 

Trung Quốc cung cấp phần lớn số lượng bông, vải ra thế giới và Việt Nam là một trong số những 

nước nhập nhiều bông, vải của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tăng thuế mặt hàng này, hoặc cực 

đoan hơn nữa, nếu Trung Quốc có kế hoạch hạn chế cung cấp cho những nước may mặc xuất khẩu, 

đặc biệt những nước có Mỹ là thị trường trọng điểm thì khó khăn trong việc quản lý chi phí đầu 

vào hoặc tìm nguồn thay thế là không tránh khỏi trong tình hình kinh tế, chính trị diễn biến khó 

lường như hiện nay đối với các doanh nghiệp dệt may nói chung và May Sông Hồng nói riêng. 

+ Công nghệ: 

Trong thời đại 4.0, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và May Sông Hồng nói riêng 

phải chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ để bắt kịp xu thế, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. 

 

 

8.4. Rủi ro luật pháp 
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Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính sách của một quốc gia ảnh hưởng rất nhiều đến 

sự ổn định và khả năng phát triển của các ngành kinh tế nói chung và ngành Dệt may nói riêng. 

Đặc biệt, đây còn là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước nhà. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của May Sông Hồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật 

Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan,… Với tư cách là 

một doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, May Sông Hồng còn chịu tác động 

bởi hệ thống khung pháp lý của Thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Ngoài ra, trong quá trình hội nhập, bên cạnh sức ép cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp dệt may 

còn phải đối mặt với các rào cản thương mại ngày càng gia tăng từ các thị trường nhập khẩu lớn 

như Mỹ, EU với các yêu cầu khắt khe về quy tắc xuất xứ, trách nhiệm xã hội, nhãn mác sinh thái, 

bảo vệ môi trường,… 

8.5. Những rủi ro khác 

Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro không thể dự đoán được như thiên tai, chiến tranh, khủng 

bố,… là những rủi ro nguy cơ xảy ra rất thấp nhưng có tác động lớn đến tình hình kinh doanh của 

toàn công ty. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 

1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh toàn công ty 
(ĐVT: VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
Tăng/Giảm 2018 

so với 2017 

Tổng giá trị tài sản 2.380.599.642.269 2.520.977.249.460 140.377.607.191 

Doanh thu thuần 3.281.886.259.862 3.950.826.716.000 668.940.456.138 

Giá vốn 2.717.909.940.818 3.157.344.913.122 439.434.972.304 

Chi phí bán hàng 151.002.843.819 147.605.857.785 (3.396.986.034) 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
187.854.167.688 208.438.705.276 20.584.537.588 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 
233.568.786.655 450.346.939.277 216.778.152.622 

Lợi nhuận khác (2.269.178.723) (445.427.560) 1.823.751.163 

Lợi nhuận trước thuế 231.299.607.932 449.901.511.717 218.601.903.785 

Lợi nhuận sau thuế 200.386.460.183 369.826.068.561 169.439.608.378 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 – Công ty cổ phần may Sông Hồng) 
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2. Tổ chức và nhân sự 

 

* Danh sách Ban điều hành tại ngày 31/12/2018: 

 

 

 

 

 

 

 

* Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2018: 10.496 người 

 

* Các khoản đầu tư lớn: Không có. 

* Công ty con, công ty liên kết: Không có. 

 

  

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách 

đối với người lao động: 

- Tất cả các CBCNV hiện đang làm việc trực tiếp 

tại các xưởng sản xuất quê ở xa, hiện đang nghỉ 

trọ tại thành phố (kể cả trọ nhà họ hàng, anh chị 

…) đều được Công ty hỗ trợ kinh phí. 

- CBCNV gia đình ở xa (cách Công ty 100 km 

trở lên) khi về quê nghỉ tết nguyên đán sẽ được 

nghỉ thêm một ngày so với lịch nghỉ tết của Công 

ty, ngày nghỉ đó vẫn được hưởng nguyên lương 

cấp bậc và được thanh toán tiền tàu xe đi về.  

- CBCNV làm việc có thâm niên trong Công ty 

sẽ được ưu đãi khi mua các sản phẩm của Công 

ty. 

 
Ông Bùi Đức Thịnh 

Chủ tịch HĐQT 
 

Ông Bùi Việt Quang 

 TGĐ – Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Mạnh Tường 

Phó TGĐ – Thành viên 

HĐQT 

Bà Lê Hồng Yến 

Thành viên HĐQT 

   

Ông Trần Chí Dũng 

Phó Tổng Giám đốc 
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3. Tình hình tài chính 
(ĐVT: VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 2.380.599.642.269 2.520.977.249.460 5,90% 

Doanh thu thuần 3.281.886.259.862 3.950.826.716.000 20,38% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 233.568.786.655 450.346.939.277 92,81% 

Lợi nhuận khác (2.269.178.723) (445.427.560) 80,37% 

Lợi nhuận trước thuế 231.299.607.932 449.901.511.717 94,51% 

Lợi nhuận sau thuế 200.386.460.183 369.826.068.561 84,56% 

 

Các chỉ tiêu khác 

Các chỉ tiêu   Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,17  1,26   

Hệ số thanh toán nhanh 0,80  0,81   

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,68  0,63   

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,15  1,70   

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,38  1,57   

Vòng quay hàng tồn kho 5,53  5,29   

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 6,11%  9,36%   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 26,54%  43,79%   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 8,42%  15,09%   

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
7,12%  11,40%   
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4. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu 

Cổ phần 

Cổ đông 
Số cổ 

phiếu 

% quyền sở 

hữu 

Bùi Đức Thịnh 10.300.440 21,63% 

CTCP Chứng khoán FPT 

Bùi Việt  Quang 

6.480.000 

5.198.760 

13,61% 

10,92% 

Nguyễn Thị Đào 3.699.132 7,77% 

Cổ đông khác 21.949.668 46,09% 

Tổng 47.628.000 100% 

 

      Cơ cấu cổ đông 

Cổ đông Số cổ phiếu 
% quyền 

sở hữu 

Cá nhân 40.126.800 84,25% 

Tổ chức 7.501.200 15,75% 

Tổng 47.628.000 100% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2018, công ty thực hiện tăng vốn điều 

lệ với số lượng 23.814.000 cổ phiếu. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.  
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5. Quản lý nguồn nguyên liệu 

Nguồn nguyên liệu sử dụng cho sản xuất theo định mức được đề ra. 

Nguồn nguyên liệu sử dụng cho sản xuất từ các nguồn sau: 

- Khách hàng Gia công chuyển hàng. 

- Khách hàng FOB + Chăn ga gối: mua trong nước và nước ngoài. 

 

6. Tiêu thụ năng lượng 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

 Là một trong những mục tiêu phát triển bền vững: “Cam kết không ngừng góp phần vào sự phát 

triển của cộng đồng và sự nghiệp bảo vệ môi trường”, vấn đề môi trường và việc tuân thủ luật môi 

trường luôn được Công ty chú trọng và thực hiện rất tốt. Cụ thể: 

 

 

 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: chủ 

yếu là tiêu thụ điện năng do Công ty điện lực 

Nam Định và một phần từ than cám để đốt lò 

hơi. 

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật 

pháp và các quy định về môi trường: 0 lần. 

- Tổng số tiền bị xử phạt  do vi phạm không tuân thủ 

pháp luật: 0 VNĐ 
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8. Chính sách liên quan đến người lao động 

Số lượng lao động tính đến 31/12/2018: 10.496 người 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hoạt động đào tạo người lao động 

 

 

 

10. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng 

đồng địa phương 

 Công ty đã tài trợ lắp đặt Tháp nước sạch cho Trường tiểu học 

B Xuân Ninh – Xuân Trường giúp cung cấp nước sạch cho 

trên 600 học sinh của trường và trên 600 hộ dân xung quanh. 

 Tặng quà cho các hộ nghèo tại 41 xã trong tỉnh Nam Định trong dịp Tết nguyên đán 2019.   

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi 

của người lao động: 

- Tất cả các CBCNV hiện đang làm việc trực tiếp tại các 

xưởng sản xuất quê ở xa, hiện đang nghỉ trọ tại thành phố 

(kể cả trọ nhà họ hàng, anh chị …) đều được Công ty hỗ 

trợ kinh phí. 

- CBCNV gia đình ở xa (cách Công ty 100 km trở lên) khi 

về quê nghỉ tết nguyên đán sẽ được nghỉ thêm một ngày so 

với lịch nghỉ tết của Công ty, ngày nghỉ đó vẫn được hưởng 

nguyên lương cấp bậc và được thanh toán tiền tàu xe đi về.  

- CBCNV có thâm niên công tác sẽ được ưu đãi khi mua các 

sản phẩm của Công ty. 

 

Người lao động khi bắt đầu làm việc tại Công ty 

đều được đào tạo nghề theo đúng quy định được 

đặt ra nhằm đảm bảo tay nghề vững trước khi 

tham gia sản xuất. 



 20 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh  

Dệt may là một trong những ngành tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tiếp 

đà tăng trưởng năm 2017, năm 2018 có thể coi là năm hoàng kim của ngành khi kim ngạch xuất 

khẩu hàng dệt may nước nhà tăng hơn năm trước 5 tỷ USD.  

Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần May Sông Hồng trong năm 2018 tăng 20,38% so với năm 

trước. 

 

Cơ cấu doanh thu năm 2018 

(ĐVT: VNĐ) 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Doanh thu từ bán hàng hóa 2.419.735.823.123 73,72% 3.092.442.843.280 78,27% 

Doanh thu từ dịch vụ gia công 862.715.624.214 26,28% 858.450.978.382 21,73% 

Tổng 
  

3.282.451.447.337  100% 3.950.893.821.662 100% 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 

 

Chỉ Tiêu 
Kế hoạch năm 

2018 

Thực hiện năm 

2018 

Thực hiện/ Kế 

hoạch 

Tổng doanh thu 3.500 tỷ 3.950 tỷ 112,86% 

Lợi nhuận trước thuế 277 tỷ 449,9 tỷ 162,42% 

Lợi nhuận sau thuế 230 tỷ 369,8 tỷ 160,78% 

      

 Kết quả thực hiện năm 2018 cho thấy Công ty hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra về 

doanh thu, lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế. 
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2. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn tăng và đảm bảo lớn hơn 1. Hệ số khả năng thanh toán 

nhanh cũng tăng lên tuy nhiên chỉ ở mức 0,81, Công ty cần có những biện pháp dự phòng và 

kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh rủi ro về khả năng thanh toán. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản, hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu tiếp tục có xu hướng giảm trong năm 2018. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Hệ số doanh thu trên tổng tài sản tăng lên và vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm 2016. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời tăng so với năm 2017. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời tăng 

lên cho thấy Công ty đang hoạt động hiệu quả. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Hoạt động công ty 

-  Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 12/05/2018. 

-  Tổ chức các buổi họp HĐQT để nghe báo cáo tình hình điều hành sản xuất của Ban Tổng 

Giám đốc và đề ra phương hướng cho các giai đoạn tiếp theo. 

-  Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 ở mức 40%. 

-  Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1-1. 

-  Thông qua phương án chuyển dịch cơ cấu sản xuất cân đối giữa hàng FOB và CM. 

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc 

Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 

đúng định hướng mà ĐHCĐ và HĐQT đưa ra. 

 

3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

Tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình sản xuất phân chia Khu vực. 

Tìm kiếm các đối tượng khách hàng mới, đảm bảo sản xuất khi quy mô nhà xưởng ngày 

càng mở rộng. 

Tiếp tục và mở rộng phát triển thị trường chăn ga gối đệm sang thị trường nước ngoài, 

không chỉ kinh doanh trong khu vực nội địa. 
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V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

Họ và tên   Chức vụ  

Ông Bùi Đức Thịnh  Chủ tịch 

Ông Nguyễn Mạnh Tường Thành viên 

Ông Bùi Việt Quang Thành viên 

Bà Lê Hồng Yến Thành viên 

 

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành năm 2018: 

TT Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày tháng Nội dung 

1 12/HĐQT/2018 20/04/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua BC tài chính kiểm 

toán năm 2017, thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức 

và hoạt động sửa đổi và dự thảo quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty, thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ 

chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 

12/5/2018. 

2 14.5-2018/MSH 14/05/2018 Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành 

cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

3 37/HĐQT/2018 15/08/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD và 

tình hình tài chính Quý II, 6 tháng đầu năm 2018, 

thông qua BCTC quý II/2018, thống nhất đầu tư 

xây dựng khu Nghĩa Phong, chuyển nhượng tài sản 

thuê lại đất 50 năm để di chuyển khu sản xuất SH3, 

hệ thống kho và mở rộng SX; thực hiện niêm yết 

cổ phiếu tại Sở GDCK TP HCM trong quý 

III/2118. 

4 5.10.7/NQ-HĐQT 04/10/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký niêm 

yết cổ phiếu. 

5 29.11.1/HĐQT/2018 22/10/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua đổi đơn vị kiểm toán 

BCTC 2017, 2018. 

6 29.11.1/HĐQT/2018 29/10/2019 Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 

2018. 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có 
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2. Ban kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Họ và tên   Chức vụ  

Bà Nguyễn Thị Hạnh Trưởng Ban 

Ông Triệu Công Trứ  Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Bằng Thành viên 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám 

sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp 

luật, điều lệ của Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể bao gồm: 

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng/ quý, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban 

kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại 

Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội 

bộ của Công ty. 

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình 

tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. 

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục 

nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng kinh doanh của Công ty. 

3. Giao dịch, thù lao và lợi ích của HĐQT, BTGĐ, BKS 

     Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc nhận được các khoản lương, thưởng, thù lao, các khoản 

lợi ích như sau: 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 

Thù lao Hội đồng quản trị 2.236.404.402 5.940.000.000 

Lương và các khoản thưởng Ban Tổng Giám Đốc 2.236.404.402 3.484.714.979 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 












