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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800222245, do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 22 tháng 07 năm 1995. 

 - Vốn điều lệ: 348.000.000.000 đồng 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 348.000.000.000 đồng 

 - Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

 - Số điện thoại: 0373.770304 

 - Số fax: 0373.772064 

 - Website:www.tiensonaus.com 

 Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa tiền thân là Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa, thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1995. Ban đầu vốn điều lệ của Công ty chỉ có 

550 triệu và 10 lao động với công việc chính chủ yếu là thu mua phế liệu, phế thải và 

đóng gạch blốc trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. 

Năm 2000, Công ty xây dựng xưởng xén, kẻ giấy và đóng sách vở học sinh, bắt đầu đi 

vào sản xuất đã thu hút thêm 20 lao động và mua phương tiện vận tải, mở rộng ngành 

nghề thêm dịch vụ vận tải và bốc dỡ hàng hóa, thị trường mở rộng ra toàn quốc, số lao 

động tăng lên 55 người. Năm 2002, công ty đầu tư cơ sỏe vật chất, tuyển dụng lao 

động, đào tạo công nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Ngày 16/04/2003, một 

nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường 

Australia và được tiêu thụ rất tốt. 

Tháng 6/2004, nhà máy sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ xuất khẩu được xây dựng hoàn 
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chỉnh và đi vào hoạt động hiệu quả với 130.000 – 150.000 sản phẩm mỗi năm. Giá trị 

hàng hóa xuất khẩu đạt 1.000.000USD/năm. Các ngành nghề kinh doanh cũng được 

mở rộng. 

Năm 2006, Công ty mua lại Nhà máy xuất khẩu Sơn Hà tại Thị xã Bỉm Sơn, Thanh 

Hóa của Tổng công ty cổ phần May 40 Hà Nội, bước đầu chỉ có 210 lao động, sau đó 

tăng lên hơn 500 lao động. 

Tháng 7/2007, Công ty đầu tư thêm xí nghiệp may xuất khẩu Kim Tân tại thị trấn Kim 

Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tạo việc làm cho hơn 200 lao động. 

Năm 2009, Công ty tiếp tục đầu tư Nhà máy may Xuất khẩu Nga Sơn tại huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư 120 tỷ đồng, diện tích 3,5 ha, với hơn 18.000 m
2
 nhà 

xưởng và các công trình phụ trợ, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động. 

Năm 2011, Công ty tiếp tục đầu tư Nhà máy may XK Yên Định với vốn đầu tư 120 tỷ 

đồng, thu hút 3.000 LĐ, với tổng diện tích hơn 3 ha, đã làm xong giai đoạn 1 với diện 

tích xây nhà xưởng và các công trình phụ hơn 8.000 m
2
.
 

Như vậy, ban đầu hoạt động chính của Công ty là kinh doanh thương mại tổng hợp và 

mua bán vật liệu xây dựng, sau đó, dựa trên những báo cáo nghiên cứu tình hình thị 

trường, Công ty đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu, và 

đến nay, đây đã trở thành lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty. 

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10 tháng 03 năm 2014, Công ty chính thức chuyển 

đổi thành công loại hình từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, lấy tên là: Công ty 

Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, với vốn điều lệ 348 tỷ đồng. 

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã đạt 

nhiều thành quả nhất định. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với 

các khách hàng trong nước. Hiện tại, Công ty đã có 4 nhà máy may xuất khẩu trải 

khắp các huyện của tỉnh Thanh Hóa bao gồm nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà, Nga 

Sơn, Yên Định và Kim Tân. Công ty cũng có một lượng khách hàng lớn, thường 

xuyên ở cả trong và ngoài nước, chủ yếu đến từ: Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Indonexia 

và Malaysia. Ngoài ra, công ty cũng đang sở hữu Khách sạn Lam Ngọc ở thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 2 nhà hàng là nhà hàng Ba Đình và Đại Phát cùng trong thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vốn điều lệ thực góp tính đến thời điểm hiện tại của Công 

ty là 348 tỷ đồng. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

  Ngành nghề kinh doanh:  

 - Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

+ May trang phục ( trừ trang phục từ da lông thú); 
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+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

+ Bán buôn kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ, hàng công nghệ phẩm, hàng điện 

máy; 

+ Kinh doanh bất động sản; cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê nhà xưởng, xưởng 

sản xuất may gia công thược quyền sở hữu của Doanh nghiệp hoặc đi thuê 

+ Bán buôn các loại máy móc thiết bị và nguyên vật liệu may gia công, vật liệu xây 

dựng(sắt, thép…), linh kiện điện tử viễn thông, và các sản phẩm lương thực, ngũ 

cốc(gạo). 

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

+ Sản xuất khác chua được phân vào đâu như sản xuất vật liệu xây dựng, hàng sơn 

mài mỹ nghệ; 

+ Đại lý môi giới, đấu giá. Chi tiết: đại lý vật tư , máy móc thiết bị công nghê và xây 

dựng,hàng công nghệ phẩm, hàng điện máy; 

  Địa bàn kinh doanh: 

  Sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc 

  Khu vực sản xuất: Sản xuất tại các nhà máy của công ty; Nhà máy may xuất 

khẩu Sơn Hà, Nhà máy may xuất khẩu Yên Định, Xí nghiệp may xuất khẩu Kim 

Tân, Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. 

  Thị trường tiêu thụ là Mỹ và EU 

 Kinh doanh bất động sản 

  Khu vực kinh doanh: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  Thị trường:  cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong nước muốn đặt địa bàn sản 

xuất may gia công tại tỉnh Thanh Hóa. 

 Hoạt động thƣơng mại 

  Khu vực kinh doanh: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  Thị trường: cung cấp cho các đối tác trong nước, đặc biệt là các khu vực tỉnh 

Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: 

Mô hình quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa bao gồm: Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng ban. Công 

ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyển đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận 

thành lập và hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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 Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên 

quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ sau: 

  Thông qua, bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty 

  Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm,                

Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên. 

  Quyết định số thành viên của HĐQT. 

  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 

  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 
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 Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 

Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các 

quyền sau: 

  Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty. 

  Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến 

lược dô ĐHĐCĐ thông qua. 

  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của ban Tổng Giám Đốc. 

  Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo áo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo 

Tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát 

triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình 

ĐHĐCĐ. 

  Triệu tập, chỉ đạo chuận bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ. 

  Đề xuất việc tái cấu trúc lại hoặc giải thể Công ty. 

  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

  Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đôngg để kiểm 

soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS 

chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo 

quyền và nghĩa vụ như: 

  Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, 

hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

  Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có 

quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan 

tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. 

  Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

  Các quyền được quy định tại Điều lệ. 

  Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội 

đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và 

trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng 

Giám đốc Công ty có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc có nhiệm vụ: 
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  Tổ chức, điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doah của Công ty theo 

nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết địh của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp 

luật. 

  Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty. 

  Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với 

Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. 

  Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

  Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách 

nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho 

Công ty. 

  Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế 

hoạch đầutư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. 

  Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

 Các phòng ban chức năng: 

  Phòng Kỹ thuật công nghệ 

 - Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp Tổng Giám đốc về 

lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư trong toàn Công ty. 

 - Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và công tác 

bảo hiểm cho phương tiện, thiết bị. 

 - Tham mưu công tác điều động các phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đơn vị 

trong công ty. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thành viên trong công tác quản lý 

vật tư thiết bị như lập báo cáo quyết toán ca máy, vật tư, nhiên liệu…vv. 

 - Tham mưu công tác xây dựng quy định các phương pháp thử nghiệm và kiểm tra 

chất lượng. Kiểm nghiệm nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. 

 - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về thanh lý tài 

sản cố định. 

 - Chủ trì tổ chức kỹ thuật cho các dựán do công ty làm chủ đầu tư và thực hiện. 

 - Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phù hợp mà Công 

ty chọn, duy trì hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả. Tổ chức đánh giá nội bộ 

hệ thống quản lý chất lượng nhằm duy trì và cải thiện hệ thống. 

 - Lập kế hoạch và quản lý, giám sát công tác kỹ thuật và chất lượng trong các dự án 

do công ty làm chủ đầu tư và thực hiện. 

 - Giám sát, theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố kỹ thuật trong quá trình 

thi công và đề xuất các phương án xử lý trình Tổng Giám đốc phê duyệt cho các 

đơn vị thực hiện. 
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 - Chủ động quan hệ với các đơn vị tư vấn,các cơ quan khoa học kỹ thuật của ngành 

của địa phương để nắm bắt những thông tin về khoa học và kỹ thuật mới áp dụng 

vào tình hình thực tế tại Công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc tổ chức 

quản lý, chỉ đạo công tác khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển 

giao công nghệ và đầu tư các phương tiện, thiết bị. 

 - Tham gia Hội đồng tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ yêu cầu cùng với tổ chức chuyên 

gia phân tích hồ sơ, đề xuất hồ sơ dự thầu do Công ty làm chủ đầu tư và thực hiện. 

Lập và soát xét hồ sơ mời thầu phần yêu cầu kỹ thuật và tham gia tổ chuyên gia 

giúp đấu thầu. Lập hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu xây lắp các công trình. 

 - Phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong công tác tổ chức 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm. 

 - Tổng hợp báo cáo kịp thời về công tác chuyên môn quy định. 

 - Thực hiện các nghiệp vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu. 

  Phòng Kế toán 

Phòng Tài chính – Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau: 

 - Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty, báo cáo trực tiếp  

lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 - Thực hiện chế độ báo cáotheo định kỳ, thực hiện tốt cácyêu cầu kiểm toán, thanh 

tra tài chính của các cấp có thẩm quyền. 

 - Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các 

mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về 

nghiệp vụ. 

 - Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động 

kinh doanh và quản lý tài chính. 

 - Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế 

hoạch tài chính của Ban Giám đốc. 

  Phòng Kinh doanh 

Phòng kinh doanh có các nhiệm vụ và chức năng sau: 

 - Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng quản trị 

cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty. Trên 

cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch 

kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê 

duyệt. 

 - Lập phương án, soạn thảo quy chế, quy định việc tiêu thụ sản phẩm. 
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 - Nghiên cứu, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, tổ chức mạng lưới, 

thông tin quảng cáo tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến phát triển sản phẩm. 

 - Tổ chức, quản lý mạng lưới các đơn vị đại lý tiêu thụ sản phẩm, báo cáo tình hình 

tổ chức thông tin quảng cáo tiếp thị, xúc tiến sản phẩm, điều tra thị trường, xây 

dựng chính sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thị. 

  Phòng Tổ chức 

Phòng tổ chức có các nhiệm vụ và chức năng sau: 

 - Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của CBCNV; thực hiện chính 

sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động, quản lý, điều 

hành công tác hành chính của Công ty. 

 - Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty. 

 - Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của 

Công ty cho phù hợp với tính chất phù hợp với luật lao động được nhà nước ban 

hành. 

 - Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát 

sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện 

tại. 

 - Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản 

lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty. 

  Phòng Xuất nhập khẩu 

Phòng Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ và chức năng sau: 

 - Tham mưu giúp Ban giám đốc công ty thực hiện quản lý về công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu. 

 - Giao thương và hợp tác quốc tế. 

 - Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu theo ủy quyền của Tổng Giám 

đốc công ty và theo quy định của pháp luật. 

 - Định hướng chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu 

 - Nghiên cứu theo dõi các chủ trương chính sách xuất nhập khẩu, chính sách thuế do 

nhà nước ban hành, tổ chức triển khai và thực hiện theo quy định. 

 - Thực hiện chức năng quản lý thương hiệu của Công ty, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 

trong nước và các nước, vùng lãnh thổ mà Công ty có khả năng xuất khẩu. 

 - Phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để giới thiệu, chào bán sản phẩm, 

dịch vụ của Công ty tại các hội chợ triển lãm nước ngoài, khảo sát thị trường, trao 

đổi nghiệp vụ, thu thập thông tin nhằm mở rộng thị trường quốc tế. 

  Thông tin các chi nhánh và nhà máy: 
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 Chi nhánh Hà Nội 

  Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa tại Hà Nội. 

  Địa chỉ: Số nhà 06, B1, Khu ĐTM Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội. 

 Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà 

  Địa chỉ: Số 9 KCN Bắc Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 68 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 5ha, với 1.000 

côngnhân lao động, tổng giá trị xuất khẩu mỗi năm ước đạt khoảng 16 triệu USD. 

 Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn 

  Địa chỉ: thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 145 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích5ha, với 2000 

côngnhân lao động, tổng giá trị xuất khẩu mỗi năm ước đạt 20 triệu USD. 

 Nhà máy may xuất khẩu Yên Định 

  Địa chỉ: xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 120 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 3,5 ha, với 

1000 công nhân lao động, tổng giá trị xuất khẩu mỗi năm ước đạt 20 triệu USD. 

 Nhà máy may xuất khẩu Kim Tân 

  Địa chỉ: khu 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 2.200 m
2
, với 

200 công nhân lao động, tổng giá trị xuất khẩu mỗi năm ước đạt 3 triệu USD. 

 Khách sạn Lam Ngọc 

  Địa chỉ: Số 09, khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh ThanhHoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 12 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 1.200 m
2
. 

 Nhà hàng Đại Phát 

  Địa chỉ: xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 4 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 2.988 m
2
. 

 Nhà hàng Ba Đình 

  Đại chỉ: phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

  Tổng vốn đầu tư ban đầu là 4 tỷ đồng. 

 Các công ty con, công ty liên kết:  

Công ty Cổ phần Lƣơng Phát 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2801447298, do Sở kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 11/11/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 

26/12/2014. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 12 Phùng Hưng, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh 
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Thanh Hóa, Việt Nam. 

Điện thoại: 0904783888    Fax: 037 377 9777 

Email: ctyluongphat@gmail.com 

Vốn điều lệ đăng ký: 160.000.000.000 đồng 

Vốn điều lệ thực góp: 160.000.000.000 đồng 

Vốn góp đăng ký của TSH: 76.800.000.000 đồng, tương đương 48% vốn điều lệ đăng 

ký. 

Vốn góp thực tế của TSH: 76.800.000.000 đồng, tương đương 48% vốn điều lệ thực 

góp. 

Ngành nghề kinh doanh: 

 - May trang phục (trừ trang phục từ lông da thú) 

 - Sản xuất hành may sẵn (trừ trang phục) 

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc thuê. Chi tiết: dịch vụ nhà đất 

 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn vật tư, 

máy thiết bị công nghiệp và xây dựng 

 - Bán buôn gạo 

 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

 - Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 

 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

4. Định hƣớng phát triển 

Định hướng lâu dài của Công ty sẽ quy hoạch Nhà máy May xuất khẩu Sơn Hà tại thị 

xã Bỉm Sơn là trung tâm chuyên may hàng thời trang thương hiệu của Công ty. Phấn 

đấu tới năm 2020 Công ty xây thêm 03 nhà máy với quy mô 3.000 lao động/nhà máy 

để tạo ra một hệ thống các nhà máy may gia công xuất khẩu trên khắp địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa với 10 nhà máy và tạo việc làm cho từ 10.000 lao động trở lên. Cụ thể, 

công ty sẽ thực hiện những định hướng cụ thể như sau: 

 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 

vào sản xuất kinh doanh, nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp để thiết kế 

và sản xuất các sản phẩm mới nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có. 

 - HĐQT định hướng để Ban lãnh đạo thực hiện quyết liệt một số nhóm giải pháp liên 

quan tới hoạch định chiến lược phát triển, đổi mới phương thức quản lý điều hành, 

sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân 

lực… 

 - Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty do vậy Công ty sẽ kiện toàn lại 

mailto:ctyluongphat@gmail.com
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đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, sẽ tổ chức đánh giá toàn hệ thống nhằm tạo thế 

cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng bầu 

không khí làm việc vui tươi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn bó của cán 

bộ CNV với công ty nhằm ổn định sản xuất. 

5. Các rủi ro ảnh hƣởng tới công ty: 

a. Rủi ro về kinh tế 

Rủi ro kinh tế là những thay đổi nội tại của nền kinh tế cùng với sự thay đổi của chính 

sách tài khóavà tiền tệ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của Công ty. 

Đồng thời, những biếnđộng của nền kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của 

người dân, do đó tác động đến nhu cầuvà thị hiếu của người dân, bao gồm đến việc 

tiêu thụ các sản phẩm dệt may.Trong mười năm từ 2006 đến 2015, kinh tế Việt Nam 

đã tăng trưởng liên tục và đạt được tốc độ tăngtrưởng bình quân hàng năm khá cao, 

khoảng 6,39%/năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không đồngđều, gây ra nhiều khó 

khăn cho doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người tiêudùng. 

Cụ thể tăng trưởng cao diễn ra trong giai đoạn 2006 - 2008 với tốc độ tăng trung bình 

lên tới7,61% và giảm mạnh trong giai đoạn 2009 – 2014 còn 5,74% trước khi hồi 

phục trên 6% từ năm2015. Đầu năm 2016, Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng 

trưởng GDP trong năm khoảng 6,7%.Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng điều 

chỉnh dự báomức tăng trưởng toàn cầu trong năm 2016 là 2,4%, không thay đổi so với 

mức của năm 2015 nhưnggiảm 0,5% so với mức dự báo tại thời điểm tháng giêng năm 

2016. Ở tầm quốc gia, WB đã điềuchỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 

còn khoảng 6% (giảm 0,6% so với dự báo tạithời điểm tháng 12 năm 2015) và năm 

2017 là 6,3%. Trong cuộc họp gần đây nhất, Chính phủ đãcông nhận đạt được 6,3% - 

6,5% tăng trưởng GDP cho cả năm 2016 là một thách thức lớn. Vớinhững số liệu dự 

báo nêu trên, chúng tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng trên 

6%trong năm 2016. 

b. Rủi ro về lãi suất 

Đa phần các dự báo đều cho rằng, mặt bằng lãi suất từ năm 2016 khó giảm được, thậm 

chí giữ ở mức như hiện nay cũng đã là một thành công. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện 

tại, người dân và doanh nghiệp vẫn có thể nhận được những gói lãi suất ưu đãi ở mức 

rất cạnh tranh từ một số ngân hàng. 

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, năm 2016, lãi suất chịu sức ép 

từ nhiều yếu tố. Cụ thể, lạm phát tăng làm tăng kì vọng của dân chúng, qua đó gây áp 

lực làm tăng lãi suất huy động, trong khi đó, cầu tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục 

tăng trong khi nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ không giảm. 
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Mặt khác, xu hướng tăng lãi suất USD trên thị trường thế giới làm thu hẹp khoảng 

cách giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ. Xu hướng này hạn chế khả năng giảm lãi suất của 

NHNN để đảm bảo mục tiêu ổn định tỷ giá. Lãi suất tăng lên sẽ khiến cho chi phí đi 

vay của công ty cũng tăng lên đáng kể làm thu hẹp lợi nhuận của doanh nghiệp gây 

ảnh hưởng tới việc đạt kế hoạch hoạt động của Công ty. 

c. Rủi ro về tỷ giá 

Rủi ro tỷ giá hốiđoái chủ yếu liên quan đến các khoản vay ngoại tệ (USD) để nhập các 

nguyên liệusản xuất đầu vào của Công ty từ các Ngân hàng có thể gây ảnh hưởng đến 

dòng tiền của đơn vị. 

Để giảm thiểu tác động của rủi ro này, Công ty sử dụng các biện pháp như: tối ưu hoá 

thời hạn thanhtoán các khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản 

ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giángoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện 

có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi rothanh khoản. Bên cạnh đó, Công ty còn có 

nguồn thu ngoại tệ từ việc xuất khẩu thành phẩm, hànghóa cho đối tác nước ngoài do 

đó có vẫn bảo đảm cho nguồn chi trả ngoại tệ khi tỷ giá có sự biếnđộng. 

d. Rủi ro về luật pháp 

Được cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, công ty Tiên Sơn 

chịu sự chiphối của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Đến nay, Nhà nước đã 

ban hành nhiều văn bảndưới luật hướng dẫn cụ thể việc áp dụng, thi hành các văn bản 

luật này. Hệ thống pháp luật ổn địnhcao đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tổng công ty.Nhưng bên cạnh đó còn phải kể đến những thay đổi 

của Nhà nước về các quy định, chính sách liênquan đến ngành dệt may như chính sách 

thuế, chính sách hỗ trợ đối với ngành thu hút nhiều lựclượng lao động như ngành dệt 

may sẽ tác động đến Công ty nói riêng và ngành dệt may nóichung.Song song đó, các 

rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu hàng hóa sang thịtrường 

nước ngoài như rủi ro thay đổi trong chính sách bảo hộ ngành công nghiệp trong nước 

củanước sở tại và chính sách chống bán phá giá cũng sẽ tác động đến doanh nghiệp 

dệt may xuất khẩuViệt Nam. 

e. Rủi ro đặc thù ngành 

  Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào: 

Với lĩnh vực sản xuất sợi, bông là nguyên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng 70% giá thành 

sợi thành phẩm.Trong khi, các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết phải nhập khẩu tới hơn 

90% lượng bông phục vụ sản xuất do trong nước vẫn chưa có vùng trồng bông chuyên 

canh rộng để đáp ứng được các yêu cầu vềsản lượng và chất lượng. Do đó, việc biến 

động giá bông thế giới do ảnh hưởng của các yếu tố như vụmùa, thời tiết, chính sách 

điều tiết sản lượng cung ứng của các khu vực lớn trên thế giới như Trung Quốc, Hoa 
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Kỳ, Châu Phi… sẽ tác động lớn đến giá sợi thành phẩm của Công ty. 

Giá bông biến động liên tục theo ngày và tương đối khó dự đoán. Nhìn chung, diễn 

biến giábông thế giới là khá bất thường, đây là một rủi ro đặc thù ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinhdoanh của Công ty trong trường hợp giá bông thay đổi đột biến, tác 

động đến hiệu quả kinh doanhcủa các đơn hàng đã ký kết theo giá giao ngay.Nhằm 

giảm thiểu rủi ro từ sự biến động của giá bông nguyên liệu đầu vào, Công ty đã chủ 

độngmở rộng nguồn cung cấp nguyên vật liệu, từ các thị trường Mỹ, Ấn Độ, Hàn 

Quốc, Đài Loan,… đểkhông phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ nhà cung cấp nào. Ngoài 

ra, Công ty cũng luôn chủ độngtrong việc phòng ngừa sự biến động của nguyên liệu 

đầu vào bằng cách thực hiện các hợp đồng dàihạn với các đối tác lớn và có uy tín lâu 

năm trong quan hệ hợp tác kinh doanh, ổn định về giá bán ởmức cao nhằm phòng 

ngừa các biến động giá cả nguyên liệu đầu vào. 

  Rủi ro biến động giá dầu mỏ 

Việc biến động giá dầu mỏ cũng tác động đến giá của sợi thành phẩm. Ngành sản xuất 

sợi gồm haichủng loại đó là sợi được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp là bông và sợi 

được chế biến từ sợi nhântạo được làm từ dầu mỏ. Do đó, giá cả của sản phẩm sợi 

biến động cùng chiều với giá dầu mỏ. Giádầu thô thế giới trong các năm gần đây có 

xu hướng giảm, tuy nhiên hiện tại đã đi vào ổn định trở lại,cùng với việc tổ chức các 

nước sản xuất dầu mỏ đã họp và thống nhất giảm sản lượng cũng mang lạinhững tiềm 

năng tích cực cho sự tăng trưởng của ngành sản xuất sợi. 

  Rủi ro rào cản thương mại tại thị trường nước ngoài 

Các rào cản thương mại thường được thiết lập với mục đích hạn chế sự cạnh tranh và 

tăng trưởng củahàng hóa nhập khẩu nói chung và hàng Dệt may Việt Nam nói riêng 

so với sản phẩm của nước sở tại.Những rào cản này khá khác biệt theo thị trường nhập 

khẩu, với nhiều hình thức đa dạng như hạnngạch nhập khẩu, các quy định về chất 

lượng, nhãn mác xuất xứ, bao bì sản phẩm, tiêu chuẩn an toànsản phẩm đối với các 

sản phẩm Dệt may, chống bán phá giá, sử dụng trẻ em dưới độ tuổi lao động,chống trợ 

cấp xuất khẩu dưới các hình thức trực tiếp và gián tiếp, sản xuất gắn với các chuẩn 

mực vềbảo vệ môi trường. Việc vi phạm bất kỳ quy định nào tại thị trường nước ngoài 

sẽ khôngchỉ ảnh hưởng tới doanh thu của công ty qua mức phạt tài chính mà còn có 

thể làm suy giảmhình ảnh thương hiệu của Công ty cũng nhưcủa hàng hóa xuất xứ 

Việt Nam tại thị trường nước ngoài. 

  Rủi ro về cạnh tranh 

Sự gia nhập ngành của các doanh nghiệp Dệt may mới làm gia tăng sức ép cạnh tranh 

giữa các côngty trên thị trường nội địa. Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập WTO cùng 

với lộ trình dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan đang thu hút sự tham gia 
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các công ty hoạt động trong lĩnh vực Dệtmay từ nước ngoài có tiềm lực tài chính 

mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, ngày một hình thànhmôi trường cạnh tranh cao 

đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước về mặt giá cả, chất lượng vàchủng loại 

sản phẩm, thị phần. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản 

xuấtvà chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các 

doanh nghiệp Dệt maynói chung và Tiên Sơn nói riêng. 

  Rủi ro về lực lượng lao động 

Sự biến động của lực lượng lao động luôn ở mức cao là một rủi ro đặc thù của ngành 

dệt may ViệtNam. Tình trạng tranh chấp lao động, đình công tự phát hay chuyển dịch 

lao động sang các ngànhnghề khác đã ảnh hưởng xấu đến tình hình hoạt động của các 

doanh nghiệp trong ngành.Bên cạnh đó, việc có thêm nhiều doanh nghiệp FDI hoạt 

động trong lĩnh vực may mặc tại Việt Namcàng làm tăng áp lực cạnh tranh thu hút lao 

động. Một thực trạng là các doanh nghiệp này đượchưởng nhiều chính sách ưu đãi 

trong đầu tư lại thường khai báo lỗ trong nhiều năm liền để né tránhthuế, mặc dù hoạt 

động sản xuất vẫn được duy trì, thậm chí vẫn được mở rộng. Những bất cập nàyđang 

dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh trong ngành xuất khẩu dệt may, làm cho sự biến 

động củalực lượng lao động ngày càng trầm trọng. 

f. Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất thường, khả năng xảy ra rất ít nhưng nếu xảy ra sẽ có tác 

động lớn vànghiêm trọng như động đất, lụt bão, chiến tranh, dịch bệnh hiểm nghèo, … 

Những hiện tượng nàynếu xảy ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản 

xuất kinh doanh của May Tiên Sơn. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

  Doanh thu năm 2016 đạt 79,68 tỷ đồng giảm 64,1% so với năm 2015 

  Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 250 tỷ đồng giảm 72,5% so với năm 2015 

  Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 150 tỷ đồng giảm 78,9% so với năm 2015 

 - Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra 

nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thị trường trở nên khó khăn trong năm 2016, 

tốc độ tăng trưởng không đồngđều, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cũng 

như ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người tiêudùng. Cùng với đó tốc độ thúc đẩy 

sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các thị trường trên thế giới chưa thật sôi 

động khiến cho đầu ra sản phẩm cũng bị hạn chế. 

2. Tổ chức và nhân sự 
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a. Danh sách Ban điều hành: 

 Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 15/07/1956 

Số CMND 17017193, cấp ngày 28/07/2007, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hoằng Quý – Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Số nhà 447, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác: 

Từ 1995 – 2008 Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 2008 – 2013 
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH 

Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 03/2014 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 08/2012 đến nay Giám đốc Công ty CP SXTM&DT Việt Thanh 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 3.435.000 cổ phần, chiếm 9,87% vốn điều lệ 

  Sở hữu cá nhân: 3.435.000 cổ phần, chiếm 9,87% vốn điều lệ 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Bà Nguyễn Thị Dụ - Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 01/06/1956 

Số CMND 170171745, cấp ngày 15/03/2000, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hà Toại – Hà Trung – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Số nhà 447, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác: 

Từ 1995 – 2008 Thủ quỹ Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 2008 – 2011 
Thành viên HĐQT, Trưởng ban nữ công Công ty 

cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 
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 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 2.700.000 cổ phần, chiếm 7,76% vốn điều lệ  

  Sở hữu cá nhân: 2.700.000 cổ phần, chiếm 7,76% vốn điều lệ 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Trịnh Xuân Lượng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 18/08/1975 

Số CMND 171828174, cấp ngày 28/07/2007, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hoằng Quý – Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh 

Hóa 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác: 

Từ 1995 – 2008 
Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa 

Từ 2008 – 2011 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn 

Thanh Hóa 

Từ 01/2012 – 03/2014 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa 

Từ 03/2014 đến nay 
Thành viên HDDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa. 

Từ 2009 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương Phát 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ của 

Công ty 

  Sở hữu cá nhân: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám 

đốc 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 14/08/1979 

Số CMND 171045162, cấp ngày 01/06/2000, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 
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Dân tộc Kinh 

Quê quán Hoằng Quý – Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Khu đô thị mới, Đông Sơn, phường An Hoạch, Thành 

phố Thanh Hóa. 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2001-2005 Du học tại NewZealand 

Từ 2006-2007 
Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn 

Thanh Hóa 

Từ 2008-03/2014 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn 

Thanh Hóa 

Từ 03/2014 đến nay 
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công 

ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 07/2012 đến nay 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DG Win Việt 

Nam 

 

 - Số cổ phân nắm giữ hiện tại: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ 

  Sở hữu cá nhân: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Ông Trịnh Xuân Dưỡng – Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 15/09/1982 

Số CMND 171045162, cấp ngày 01/06/2000, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hoằng Quý – Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Khu đô thị mới, Đông Sơn, phường An Hoạch, Thành 

phố Thanh Hóa. 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2007 - 2008 
Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH 

Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 2008 - 05/2009 
Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Tiên 

Sơn Thanh Hóa 

Từ 06/2009 – 2012 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn 
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Thanh Hóa 

Từ 01/2013 – 01/2014 Giám đốc nhà máy Công ty cổ phần may Lucky TS 

Từ 01/2014 đến nay 
Trợ lý Giám đốc Công ty CPSXTM&ĐT Việt 

Thanh 

Từ 03/2014 đến nay 
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tiên Sơn 

Thanh Hóa 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ 

  Sở hữu cá nhân: 2.500.000 cổ phần, chiếm 7,18% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Ông Lê Văn Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 19/06/1976 

Số CMND 171610461, cấp ngày 09/07/2014, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hoằng Phú – Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú KP2 – Bắc Sơn – Bỉm Sơn – Thanh Hóa. 

Trình độ chuyên môn Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2001 – 2008 
Trưởng trạm y tế, Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa 

Từ 2008 – 03/2014 
Giám đốc Khách sạn Lam Ngọc kiêm Trưởng trạm 

Y tế, Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa. 

Từ 03/2014 đến nay 

Giám đốc Khách sạn Lam Ngọc kiêm Trưởng trạm 

Y tế, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Tiên Sơn Thanh Hóa. 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 Ông Lương Văn Quyết – Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 20/10/1973 

Số CMND 171622053, cấp ngày 17/05/1991, tại CA. Thanh Hóa 
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Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hà Yên– Hà Trung – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Hà Yên– Hà Trung – Thanh Hóa 

Trình độ chuyên môn Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2003 – 2008 
Quản đốc Xưởng tạo cốt – Nhà máy gỗ, Công ty 

TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa. 

Từ 11/2008 – 12/2009 
Phó Giám đốc nhà máy gỗ Công ty TNHH Tiên 

Sơn Thanh Hóa. 

Từ 2010 -2011 
Quản đốc Xưởng tạo cốt  và Vóc – Nhà máy gỗ, 

Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 2012 – 2013 
Quản lý kho kiêm Phó chủ tịch hội CCB Công ty 

TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa. 

Từ 03/2014 đến nay 
Thành viên HĐQT, Quản lý kho kiêm Phó chủ tịch 

hội CCB Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

b. Ban Giám đốc:  

 1. Ông Trịnh Xuân Lƣợng – Tổng Giám đốc  

 2. Ông Trịnh Văn Dƣơng – Phó Tổng Giám đốc 

 3. Ông Lê Đăng Thuyết – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 19/05/1971 

Số CMND 172386048, cấp ngày 11/07/2014, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hà Vinh – Hà Trung – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Khu 4, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2004 -2010 Giám đốc Nhà máy gỗ - Công ty TNHH Tiên Sơn 
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Thanh Hóa 

Từ 2010 – 2012 TP. TCHC, Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 2012 - 03/2014 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn 

Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa 

Từ 03/2014 đến nay 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn 

Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

 c. Kế toán trƣởng - Ông Tống Anh Linh 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 30/07/1978 

Số CMND 171725059, cấp ngày 28/07/2007, tại CA. Thanh Hóa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Quảng Ninh – Quảng Xương – Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú Số 05/291 đường Bà Triệu – Phường Hàm Rồng – TP. 

Thanh Hóa 

Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Quá trình công tác:  

Từ 2000 – 2004 
Nhân viên phòng Kế toán – Công ty TNHH Tiên 

Sơn Thanh Hóa 

Từ 2004 – 03/2014 
Kế toán trưởng Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa 

Từ 03/2014 đến nay 
Kế toán trưởng Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh 

Hóa 

 

 - Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu cá nhân:   0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

  Sở hữu đại diện:  0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty 

c. Thay đổi trong ban điều hành năm 2016: Không có 

d. Chính sách với ngƣời lao động 

  Tình hình lao động 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát 
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triển lâu dài và bền vững, do vậy, Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân 

viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong phục vụ chuyên nghiệp lên hàng 

đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao 

động trong Công ty là 4.500 người. Do Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản 

xuất và gia công sản phẩm may mặc nên nhu cầu về công nhân kỹ thuật và lao động 

phổ thông rất lớn và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số lao động. Cơ cấu lao động 

cụ thể như sau: 

Loại lao động Số lƣợng ngƣời 

Phân theo trình độ học vấn 4.500 

  Trên đại học  1 

  Trình độ đại học  20 

  Trình độ cao đẳng, trung cấp 35 

  Công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông 4.419 

  Khác 25 

Phân theo trình độ học vấn 4.500 

  LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ (GĐ, PGĐ, 

KTT) 
5 

  Hợp đồng dài hạn 55 

  Hợp đồng ngắn hạn 440 

  Hợp đồng không xác định thời hạn 4.000 

  Chính sách đối với ngƣời lao động 

Chính sách lƣơng, thƣởng 

Công ty xây dựng đầy đủ Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, theo đó 

người lao động được trả lương, thưởng theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công 

việc. Hàng tháng, quý, năm đều có đánh giá để xét trả lương, xét khen thưởng các 

danh hiệu. 

  Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty 

gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công 

ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp 

xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc 

xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện 

tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm 

kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công 
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ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình 

ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Chính sách đào tạo 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ 

năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty 

được thực hiện theo hướng sau: 

  Đối với lao động trực tiếp: Công ty thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để 

nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty 

tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động 

hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia 

các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới 

trong công tác. 

  Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện 

tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia 

các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước 

... 

Các chế độ, chính sách khác đối với ngƣời lao động 

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật Lao 

động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện 

cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty 

thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết,... Công ty luôn tổ chức đi 

tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty. 

3. Tình hình đầu tƣ, tình hình thực hiện các dự án 

Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện báo cáo đầu tư thêm nhà máy với các thông 

tin sau: 

- Số lượng nhà máy: 02 

- Địa bàn hoạt động: xã Hải Long và xã Vân Sơn 

- Tổng mức đầu tư: 360 tỷ đồng 

- Thời gian dự kiến hoạt động: tháng 06/2017 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 

2016 

Năm 

2015 

% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinhdoanh 
 

Lợi nhuận khác 

615.273.376.870 

79.676.271.278 

104.243.051 

 

146.533.514 

609.115.395.915 

222.226.944.550 

1.086.068.189 

 

(173.550.949) 

1,01% 

(64.1)% 

(90.4)% 

 

184.4% 
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Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

250.776.565 

150.115.366 

912.517.240 

711.763.447 

(72.5)% 

(78.9)% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

Lần 

 

Lần 

 

1,04 

 

1,03 

 

0,56 

 

0,44 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

% 

% 

 

39,25% 

64,62% 

 

40,52% 

68,12% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 

bình quân  

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

Vòng 

 

 

Lần 

 

33,29 

 

 

0,3 

 

6,99 

 

 

0,13 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

% 

 

% 

 

% 

% 

 

 

 

0,32% 

 

0,20% 

 

0,10% 

0,49% 

 

0,19% 

 

0,04% 

 

0,02% 

0,13% 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 34.800.000 cổ phần 

Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông 

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 34.800.000 cổ phần 
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Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 15/03/2016 

Cổ đông 
Số lƣợng 

cổ phần 
Tỷ lệ (%) 

Số lƣợng cổ đông 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổng 

cộng 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 

5% cổ phần trở lên) 
13.635.000 39,15% 0 5 5 

Trong nước 5 39,15% 0 5 5 

Nước ngoài 0 0 0 0 0 

Cổ đông nhỏ 21.165.000 60,82% 1 85 86 

Trong nước 86 60,82% 1 85 86 

Nước ngoài 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 34.800.000     

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ cũng không tiến hành 

giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm. 

e) Các chứng khoán khác: Trong năm Công ty không phát hành chứng khoán phổ 

thông và chứng khoán ưu đãi. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trƣờng và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa là gia 

công các sản phẩm may mặc xuất khẩu, do đó nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào 

chủ yếu của Công ty bao gồm: vải thô, bán thành phẩm gia công và một số nguyên vật 

liệu phụ trợ khác, hầu hết những yếu tố đầu vào trên đều được nhập khẩu từ nước 

ngoài như: Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ,…Ngoài ra, Công ty cũng đang tìm kiếm 

và ký kết hợp đồng với một số đối tác trong nước về cung ứng một số nguyên vật liệu 

phụ trợ nội địa như: sợi, chỉ, … 

Bên cạnh đó, mảng hoạt động thương mại cũng là một trong những hoạt động mang 

lại nhiều doanh thu cho doanh nghiệp. Nguyên vật liệu đầu vào của hoạt động này chủ 

yếu là: sắt thép, vải vóc, quần áo và lương thực ( đặc biệt là gạo). 

Ngoài ra, công ty còn có 2 mảng hoạt động liên quan tới các yếu tố đầu vào, gồm: 

hoạt động kinh doanh nhà hàng – khách sạn, và hoạt động sản xuất mỹ nghệ sơn mài. 

Đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng – khách sạn, nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu 
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goomg: lương thực – thực phẩm như gạo, thịt, các loại rau củ quả, đồ uống,… cho nhà 

hàng và các sản phẩm phụ trợ cho khách sạn như kem đánh răng, xà bông, dầu gội, 

…Đối với hoạt động sản xuất mỹ nghệ sơn mài, nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là : 

gỗ tấm, bột gỗ, keo, sơn,… 

6.2. Tiêu thụ năng lƣợng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết 

kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến 

này. 

6.3. Tiêu thụ nƣớc: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: 

Trong năm 2016, Công ty không vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường. 

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về môi trường đã đặt ra. 

6.5. Chính sách liên quan đến ngƣời lao động 

- Số lượng lao động: Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lượng lao động tại Công ty là 

4.500 người. Mức lương trung bình năm 2016 là 4.500.000 đồng/người/tháng. 

- Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng trở lên sẽ 

được đóng Bảo hiện xã hội,bảo hiểm y tế theo quy định. Các chế độ phúc lợi: sinh 

nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe khi đi công tác… Chính sách An 

toàn – Sức khỏe – Môi trường hoàn thiện. 

- Thời gian làm việc tại công ty là 8h/ngày. Công ty thường xuyên quan tâm tới các 

hoạt động học tập, nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên trong công ty. 

Khuyến khích cán bộ công nhân viên học tập, hỗ trợ kinh phí khi tham gia các chương 

trình đào tạo. 

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

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng. 

Đồng thời, công ty cũng chú trọng tới các hoạt động cộng đồng của địa phương tổ 

chức. 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trƣờng vốn xanh theo hƣớng dẫn của 

UBCKNN 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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STT Nội dung Đơn vị 
Kế hoạch năm 

2016 

Thực hiện 

năm 2016 

TH/KH 

(%) 

1 

Tổng doanh 

thu đồng 100.000.000.000 76.676.271.278 76,68% 

2 

Tổng lợi nhuận 

kế toán trước 

thuế đồng 3.000.000.000 250.776.565 8,33% 

3 

Lợi nhuận sau 

thuế đồng 2.400.000.000 150.115.366 62,55% 

4 

Lãi cơ bản/cổ 

phiếu lưu hành 

bình quân năm đồng/CP 229,89 4,31  

 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

- Tài sản năm 2016 tăng/giảm so với năm 2015 là 1% 

+ Các khoản phải thu: 440,67 tỷ đồng tăng 201,33% so với năm 2015 

+ Hàng tồn kho: 16,72 tỷ đồng tăng 608,19% so với năm 2015 

+ Tài sản cố định: 429,88 tỷ đồng tăng 42,64% so với năm 2015146,24 

b) Tình hình nợ phải trả 

Tính đến 31/12/2016, tình hình nợ phải trả của công ty như sau: 

- Vay và nợ ngắn hạn: 85,92 Tỷ đồng 

- Phải trả người bán: 44,1 tỷ đồng 

- Vay và nợ dài hạn: 93,5 tỷ đồng 

- Phải trả khác: 19,12 tỷ đồng 

Công ty không có khoản nợ xấu. 

 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh, con người luôn là yếu tố trung tâm đối 

với Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa. Để phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động 

của từng cán bộ công nhân viên, Công ty đã đưa ra một số cải tiến nhằm đảm bảo bộ 

máy hoạt động tinh gọn nhưng hiệu quả. Hệ thống cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa các 

vị trí nhân sự trên quy mô toàn Công ty đã từng bước đi vào nề nếp và từng bước áp 

dụng trong các tính và chi trả lương xứng đáng để tạo động lực cho người lao động. 

Công ty đã chuẩn hóa, áp dụng thống nhất trong thực tế Quy chế tiền lương và các 

phụ lục quy định về hệ thống cấp bậc nhân sự; Quy chế Quản lý tài sản. Ngoài ra, 
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Công ty cũng nghiên cứu giải pháp phần mềm quản trị nhân sự để áp dụng trong thời 

gian tới. 

 4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch năm 

2017 

Thực hiện 

năm 2016 

Tăng 

trƣởng 

1 Tổng doanh 

thu 
đồng 

120.000.000.000 76.676.271.278 56,5% 

2 Lợi nhuận sau 

thuế 
đồng 

4.000.000.000 150.115.366 2665% 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trƣờng và xã hội của công 

ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát 

thải…) 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 

phương 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ 

phần 

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 

đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam chưa khởi sắc 

rõ nét, HĐQT đã quyết tâm đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, 

từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá 

trình thực hiện mục tiêu của Công ty năm 2016. Mặc dù kết quả giảm so với năm 

ngoáinhưng kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban 

điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ 

nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng 

quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả 

đạt đượctrên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được 

lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, 

linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên sẽ góp 

phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị 

trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối 
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cảnh còn nhiều khó khăn, phức tạp. 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Công ty thực hiện định hướng sự phát triển trong tương lai theo sự phát triển kinh tế 

của đất nước và sự phát triển ngành. Cụ thể: 

 a. Triển vọng phát triển ngành trong năm tới 

- Mục tiêu cho ngành Dệt may từ năm 2017-2020, Dệt may Việt Nam sẽ phấn đấu 

đứng trong top hai, hoặc top ba các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên toàn thế 

giới. Năm 2016, ngành dệt may Việt Nam (DMVN) được đánh giá là có cơ hội lớn 

trong việc đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu do hàng loạt các Hiệp định Thương mại tự 

do (FTA) được ký kết, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA 

Việt Nam-EU, tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)… Bên cạnh lợi thế về mở 

rộng thị trường, tìm kiếm đối tác mới, để cán mốc tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 

31 tỷ USD đã đề ra, đòi hỏi các doanh nghiệp (DN không ngừng đầu tư, nâng cao giá 

trị, chất lượng sản phẩm nhằm khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. 

- Ngành Dệt may không những chiếm vị trí rất quan trọng trong cơ cấu ngành công 

nghiệp của Việt Nam mà đó còn là ngành được Chính phủ đặt làm ngành kinh tế mũi 

nhọn Quốc gia. Do vậy, Nhà nước sẽ chú trọng đến việc đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh ngành may mặc của các công ty bằng cách đưa ra các chính sách đẩy mạnh, 

khuyến khích các doanh nghiệp may sản xuất để xuất khẩu, tận dụng cơ hội thị 

trường; xây dựng chương trình sản xuất vải phục vụ xuất khẩu phát triển sản phẩm dệt 

kỹ thuật, y tế và phát triển nguồn nguyên liệu bông, sợi, phụ liệu thông qua các 

phương án trồng cây lấy sợi. Đồng thời, nâng cao tính tự chủ và đẩy mạnh giá trị gia 

tăng trong từng sản phẩm của công ty may mặc Việt Nam. 

3.2 Định hướng phát triển của công ty trong tương lai 

Cùng với sự phát triển ngành, trong các năm tới công ty cũng có những kế hoạch tận 

dụng những cơ hội từ thị trường để phát triển lên một tầm cao mới. Cụ thể: 

- Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để 

tận dụng cơ hội thị trường. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để nâng cao hiệu quả trong sản 

xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản 

phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cho 

các doanh nghiệp. 

- Đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hội 

nhập trong ngành dệt may. Tăng nhanh sản lượng các sản phẩm dệt may, đáp ứng nhu 

cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. 

- Từng bước di dời các cơ sở sản xuất về các địa phương có nguồn lao động nông 

nghiệp và thuận lợi giao thông. Xây dựng các trung tâm thời trang, các đơn vị nghiên 
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cứu thiết kế mẫu, các Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu và thương mại tại TP.Hà 

Nội, TP.Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. 

- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác 

chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

- Ông Trịnh Xuân Lâm   Chủ tịch HĐQT 

- Bà Nguyễn Thị Dụ   Thành viên HĐQT 

- Ông Trịnh Xuân Lượng  Thành viên HĐQT 

- Ông Trịnh Văn Dương  Thành viên HĐQT 

- Ông Trịnh Xuân Dưỡng  Thành viên HĐQT 

- Ông Lê Văn Ngọc   Thành viên HĐQT 

- Ông Lương Văn Quyết  Thành viên HĐQT 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo bản phân công nhiệm vụ 

của Chủ tịch HĐQT và quy định của pháp luật. 

- Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp để chỉ đạo và quyết định những 

nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. 

- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, việc chuẩn bị 

các tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành 

viên đã có sự nghiên cứu trước và đóng góp tốt trong giờ họp. 

- Thực hiện tốt việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định cũ 

đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của 

đơn vị. 

d)Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 

Ông Lê Văn Ngọc và Lương Văn Quyết là thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham 

gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng theo quy định của pháp và Điều lệ Công ty. 

e)Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 

g) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm: Không có. 

 2. Ban Kiểm soát 

a) Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

- Ông Đinh Bộ Lễ  Trưởng Ban kiểm soát 
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- Ông Trịnh Văn Tâm   Thành viên Ban kiểm soát 

- Bà Nguyễn Thị Giang  Thành viên Ban kiểm soát 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp. Ban Kiểm soát đã thực 

hiện  

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán BCTC năm. 

- Thực hiện phối hợp và giám sát liên tục hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát 

Mức thù lao chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2016 hàng tháng như sau: 

 - Chủ tịch HĐQT:   2.000.000 VND/ tháng 

 - Thành viên HĐQT:   1.500.000 VND/tháng 

 - Trưởng BKS:   1.500.000 VND/tháng 

 - Thành viên BKS:   1.000.000 VND/tháng 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

“Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 

được lập ngày 24/3/2017, từ trang 6 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại 

ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

cho năm kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính”. 

Cơ sở của việc từ chối đƣa ra ý kiến  

“Như đã trình bày tại Thuyết minh số V.07 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình, giá 

trị ghi nhận tăng tài sản cố định từ hoạt động xây dựng dở dang cơ bản phát sinh trong 

năm là 110.950.435.304 đồng (Giá trị bao gồm cả giá trị XDCB phát sinh năm 2016 

và giá trị XDCB lũy kế đến 31/12/2015 tương ứng với từng hạng mục công trình được 

kết chuyển tăng TSCĐ hữu hình năm nay). Tuy nhiên, cũng như vấn đề đã được đề 

cập trên Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty, Chúng tôi cũng không nhận được 

các hồ sơ có liên quan đến việc quyết toán của các hạng mục và công trình đã được 

công ty ghi nhận tăng khoản mục đầu tư XDCB dở dang trong năm. Đồng thời, chúng 

tôi cũng không nhận được các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tập hợp các nguyên 

giá và thời điểm đưa vào hoạt động của từng tài sản. Do đó, chúng tôi không thể xác 

định được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các chỉ tiêu có liên quan trên Bảng cân 

đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2016 của Công ty hay không”. 
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Từ chối đƣa ra ý kiến 

“Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, 

chúng tôi không thể thu được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở 

đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo 

cáo tài chính đính kèm”. 

Vấn đề cần nhấn mạnh 

 - “Như đã trình bày tại phần Báo cáo của Ban Giám đốc, việc thực hiện gia công 

các đơn hàng do các Nhà máy trực tiếp quản lý, công ty không theo dõi số lượng vật 

tư nhận gia công của các đối tác. Do đó, trên Báo cáo tài chính của công ty không thể 

hiện được số lượng cụ thể của từng loại vật tư nhận gia công có tại ngày kết thúc năm 

tài chính”. 

 - “Chúng tôi cho rằng, người đọc cần lưu ý đến các khía cạnh liên quan phát sinh 

trong các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tiên Sơn hoặc các Thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban Giám đốc công ty với một số Công ty khác tại Thuyết minh số VIII 

02.” 

Vấn đề khác 

“Báo cáo cho kỳ kế toán từ ngày 10/03/2014 đến ngày 31/12/2014 của Công ty cổ 

phần Tiên Sơn Thanh Hóa được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 

TĐK kiểm toán. Đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến chấp nhận toàn phần”. 

Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán (Đính kèm file pdf) 
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