
CÔNG TY CỔ PHẦN 32    COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

  Số:         /TB-HĐQT   TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 04 năm 2019  
 
 

THÔNG BÁO 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 

Công ty cổ phần 32 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2020 như sau: 

1. Thời gian: 7h30, ngày 27 tháng 04 năm 2020. 
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 32. Địa chỉ: 170 Quang Trung, 

Phường 10, Quận Goø Vaáp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Nội dung đại hội:     
+ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020.  
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 
+ Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch 

2020; 
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 
+ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020   

(Nội dung chi tiết các tài liệu và giấy mời được đăng tải tại Website: 
www.congtycp32.com.vn của Công ty) 

4. Điều kiện tham dự Đại hội:  Toàn thể Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ 
phần 32 tính đến ngày 31/3/2020.  

5. Các vấn đề khác:  
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ 

đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (kèm mẫu Giấy ủy quyền).  
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy 

quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin 
vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền. 

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự 
vào phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại 
hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền), nội dung đóng góp cho công ty 

https://drive.google.com/file/d/15CHRoEZM2OiTKLOM9tTG6aiwrOaGvXLi/view?usp=sharing




 NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2020 

 
Ngày ..../ 04 /2020 tại Hội trường Công ty CP 32 

Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh 
(Thời gian cụ thể của Đại hội sau khi được sự đồng ý của Bộ QP và TCHC) 

 
TT NỘI DUNG THỜI GIAN 

1 Cổ đông đăng ký dự đại hội, nhận tài liệu                              07h30-08h00 

2 Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu                                       

08h00-09h20 

3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội  

4 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký                                              

5 Thông qua chương trình và thời gian đại hội                     

6 Thông qua Quy chế Đại hội            

7 
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2020  

8 
Báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua phương án phân 
phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019  

9 
Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ 
lương kế hoạch 2020 

10 Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 

 Đại hội nghỉ giải lao. 09h20-09h30 

11 Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến 

09h30- 11h45 

12 Giới thiệu cơ quan cấp trên phát biểu ý kiến, đáp từ 

13 Đại hội tiếp tục thảo luận 

14 Kết luận, biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận 

15 Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 
2020 

16 Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội      

17 Bế mạc đại hội.      
 



 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 

 CỔ PHẦN 32 NĂM 2020  
 

(Dự thảo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 04 năm 2020  

 
 

QUY CHẾ 
Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 

 Công ty ty cổ phần 32 năm 2020 
  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thành 
lập thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2018, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 2 tháng 5 năm 2018. 

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 2 tháng 5 năm 2018 thông 
qua. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2020 xác định 
Quy chế làm việc như sau:  

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, 
biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ đông có 
quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại 
hội. 

2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham 
gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm 
dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. 

3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp 
Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh 
chóng, hợp lệ. 

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ 
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ 
đông dự họp chấp thuận.  

5. Biểu quyết: Các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 
Công ty cổ phần 32 được thực hiện bằng cách biểu quyết bằng phiếu biểu quyết; 
trường hợp không có sự nhất trí của 100% cổ đông dự họp thì Chủ tọa đại hội  
sẽ đề nghị những người không nhất trí giữ nguyên phiếu biểu quyết để thư ký 
đếm số lượng và tỷ lệ không nhất trí sau đó mới bỏ tay xuống, Chủ tọa Đại hội 
sẽ căn cứ vào tỷ lệ nhất trí để quyết định thông qua biểu quyết. 

6. Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký đại hội ghi chép đầy 
đủ vào Biên bản của cuộc họp. Biên bản này được đọc và thông qua trước khi bế 
mạc Đại hội, và được lưu giữ tại Công ty. 
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7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công 
việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội. 

8. Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ý kiến kiến nghị ngoài nội dung 
chương trình được công bố tại Đại hội thì phải được ít nhất 65% cổ đông có 
quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí. 

9. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi: 
- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự; 
- Không hút thuốc trong Hội trường; 
- Không nói chuyên riêng để ảnh hưởng đến Đại hội; 
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt; 

- Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ toạ 
Đại hội mời thì mới được phát biểu. 

8. Các cơ quan điều hành, giúp việc, đại biểu và cổ đông dự Đại hội thực 
hiện nghiêm theo Quy chế này. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Công ty cổ phần 32 thông qua đến khi kết thúc Đại hội./. 

   

              ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                CÔNG TY CỔ PHẦN 32 



 CÔNG TY CỔ PHẦN 32       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  
 
 

        Số: 120/BC-HĐQT                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020
         

 

BÁO CÁO 
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 
 

Phần thứ nhất 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2019, tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong điều kiện, có những thuận lợi và 
khó khăn như sau: 

1. Thuận lợi 
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 

của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và sự giúp đỡ của các cơ quan chức 
năng cấp trên. Đặc biệt là kế hoạch sản xuất hàng quốc phòng năm 2019 Công 
ty vẫn được Tổng cục giao sản xuất, giúp Công ty chủ động trong mua sắm vật 
tư, nguyên liệu và điều hành sản xuất, kinh doanh, cân đối việc làm để nâng cao 
hiệu quả.  

- Các hiệp định thương mại giữa Việt nam và các nước được ký kết mở ra 
cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới cũng như phát triển hàng 
xuất khẩu. Thương hiệu hàng hóa và uy tín của Công ty ngày càng được củng cố 
và phát triển trên thị trường trong nước và xuất khẩu tạo thuận lợi cho việc tìm 
kiếm và phát triển các thị trường mới. 

- Đại hội cổ đông thường niên tổ chức thành công và đạt được sự đồng 
thuận cao của các cổ đông. Tập thể lãnh đạo, chỉ huy, người lao động đoàn kết, 
thống nhất, các cổ đông ủng hộ, động viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.  

2. Khó khăn 
- Tình hình kinh tế Thế giới diễn biến phức tạp, cùng với chiến tranh 

thương mại giữa các nước lớn làm sức mua trong và ngoài nước giảm, gây nhiều 
khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa và tìm kiếm khách hàng, Công ty cổ phần 
32 có tỷ trọng hàng kinh tế cao nên chịu tác động lớn. 

- Cơ chế sản xuất hàng quốc phòng thay đổi, khó khăn từ khâu đấu thầu 
đến quy trình bảo đảm vật tư sản xuất và kiểm phẩm, nhập kho, mặt khác trên 
cũng không ứng vốn cho doanh nghiệp mua sắm vật tư cho sản xuất. 

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt. 
Nạn hàng nhái, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến uy tín của 
Công ty, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. 
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- Xu hướng chuyển dịch lao động về các vùng nông thôn diễn biến phức 
tạp cùng với giá cả sinh hoạt khu vực Tp. Hồ Chí Minh tăng cao ảnh hưởng lớn 
tới đời sống thực tế người lao động gây khó khăn cho việc tuyển dụng và giữ ổn 
định lực lượng lao động. 

- Trong năm có rất nhiều hoạt động khác chi phối tới hoạt động SX-KD 
của Công ty như thanh tra, kiểm tra, thanh tra thuế, Hải quan … mất rất nhiều 
thời gian, công sức. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

1. Hoạt động của HĐQT 
Hội đồng Quản trị trong năm qua đã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ 

chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, các cổ đông thể hiện sự đồng 
thuận nhất trí cao với các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2019. Chủ động đưa ra những chủ trương và giải pháp lãnh đạo 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ 
đông năm 2019 đã quyết nghị. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 
Công ty đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung mà Đại hội 
cổ đông quyết nghị, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chi trả cổ tức cho các cổ 
đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của 
Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2019, 
HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức, 
thông qua chủ trương xây dựng tường rào khu vực giáp Kho 690 và hệ thống xử 
lý nước thải sinh hoạt theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh. Xem xét phê duyệt Công trình Nhà Y tế, Nhà trực chỉ huy và 
phòng khách Công ty để triển khai xây dựng xong trước Tết Nguyên đán Canh 
Tý năm 2020. Xem xét điều động, bổ nhiệm 03 chức danh cán bộ quản lý tại 
Phòng Tổ chức - Hành chính và Xí nghiệp 32-7. 

Tháng 2 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp để triển khai Quyết 
định số 30/QĐĐ-BQP ngày 14/1/2020 của Bộ Quốc phòng về việc cử, thôi cử 
Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty cổ 
phần 32 thuộc Tổng cục Hậu cần và giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty 
bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức 
danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo số 
16/TB-NS ngày 18/3/2020 của Cục Chính trị - TCHC về Quyết nghị của 
Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về công tác cán bộ của Công ty cổ phần 
32. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí 5/5=100% bầu Ông Nguyễn 
Thế Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Ngô Thành Thắng giữ chức 
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cũng nhất trí 5/5 
=100% bổ nhiệm Ông Ngô Thành Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức 
Tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 từ ngày 2/3/2020; bổ nhiệm Ông Phạm Văn 
Hà - Trưởng phòng SX-KD giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty, Bà Trần Thị 
Bình - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT giữ chức Phó Tổng giám đốc 
kiêm Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm Ông Ngô Văn Cường - Phó Trưởng 
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phòng SX-KD giữ chức Trưởng phòng Sản xuất - Kinh doanh thay ông Phạm 
Văn Hà từ ngày 3/4/2020.  

Hội đồng quản trị Công ty hoàn thành việc ứng cổ tức năm 2019. Đôn đốc 
duy trì đầy đủ chế độ báo cáo khi Công ty lên sàn chứng khoán. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công 
ty năm 2019:  

- Doanh thu: 703,59 tỷ đồng/675,75 tỷ đồng = 104,12 % KH năm   
- Lợi nhuận trước thuế:  56,59 tỷ đồng/43,96 tỷ đồng = 128,73 % KH năm                         
- Thu nộp ngân sách: 54,62 tỷ đồng/56,42 tỷ đồng = 96,81% KH năm 
- Thu nhập bình quân: 10.372.444đ/9.500.000đ/ng/tháng = 109,1% KH 

năm 
- Cổ tức : Dự kiến 22%. 
- HĐQT luôn xác định nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ 

quan trọng nên đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu đơn hàng 
của Cục Quân nhu về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm; thực hiện 
nghiêm quy chế về sản xuất hàng Quốc phòng của Tổng cục (không gia công 
bên ngoài). Đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu nghiên cứu sản xuất giầy 
vải K19 và đang được đưa vào thử nghiệm tại khu vực phía Bắc, phía Nam và 
Tây Nguyên. Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày 
được nâng lên, được người sử dụng đánh giá cao. Phối hợp chặt chẽ với các nhà 
cung cấp nguyên liệu, các kho Cục Quân nhu và các đơn vị trong việc tiếp nhận 
nguyên liệu và giao thành phẩm đảm bảo yêu cầu sản xuất và cấp phát của các 
đơn vị. 

- Đối với sản xuất hàng kinh tế, xuất khẩu và dịch vụ: Xác định đây là 
hướng đi lâu dài, nên HĐQT đã quyết nghị phải tập trung duy trì các khách hàng 
truyền thống và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng mới. Tích cực 
nghiên cứu mẫu mã để chào hàng cho thị trường và các đơn vị trang bị đồng 
phục. Ngoài các mặt hàng truyền thống, Công ty đã tiếp tục đầu tư, nghiên cứu 
làm chủ máy móc, công nghệ tiến tiến để sản xuất các sản phẩm mũi nhọn khác 
như dây lưng, túi cặp để tham gia đấu thầu các đơn hàng, tích cực tìm kiếm các 
đơn hàng xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Các 
đơn vị thương mại và bộ phận thị trường tích cực tham gia các kỳ hội chợ thương 
mại trong nước và khu vực để tăng cường công tác tiếp thị và giới thiệu sản 
phẩm, tổ chức bán hàng ngày nghỉ, giờ nghỉ, bán hàng trên mạng...; triển khai việc 
dán tem mã vạch (Barcode) cho các sản phẩm của Công ty, đăng ký nhãn hiệu 
hàng hóa và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai các biện pháp chống hàng 
nhái, hàng giả, nên thương hiệu và uy tín của Công ty được bảo vệ và đứng vững 
trên thị trường. Chính vì vậy, mặc dù năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn trong xu 
thế hội nhập quốc tế sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng Công ty giữ 
vững được sự tăng trưởng ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành, hoàn thành 
vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã quyết 
nghị. 
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Hội đồng Quản trị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác 
quản trị, sắp xếp, luân chuyển cán bộ quản lý phù hợp với thực tế sản xuất kinh 
doanh ở các đơn vị và đề án “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 
- 2020, tầm nhìn 2030” của Công ty.  

3. Kết quả quản trị trên các mặt công tác khác 
- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông, kế hoạch của Tổng cục Hậu 

cần giao và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã xây 
dựng kế hoạch công tác có tính khả thi cao. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực 
hiện kế hoạch để có những xử lý, điều chỉnh kịp thời những phát sinh. Tổ chức 
tốt công tác xuất - nhập khẩu hàng hóa, phục vụ kịp thời cho sản xuất và đáp 
ứng được yêu cầu khách hàng; thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực Thương 
mại - Hải quan. 

- Công tác tạo nguồn, quản lý mua sắm vật tư - hàng hóa thực hiện 
nghiêm theo Quyết định số 154/QĐ-HC ngày 12/4/2018 của Chủ nhiệm Tổng 
cục Hậu cần “quy định mua sắm tạo nguồn hàng quốc phòng trong Tổng cục 
Hậu cần”.  Chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về đấu thầu cạnh tranh, 
các trường hợp đặc biệt Công ty báo cáo Tổng cục phê duyệt mới triển khai thực 
hiện. Vật tư hàng hóa được quản lý chặt chẽ về chất lượng và số lượng; thực 
hiện đúng chế độ ghi chép, theo dõi nhập, xuất và kiểm kê, báo cáo theo quy 
định. 

- Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và chất lượng sản phẩm được 
HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, 100% chất lượng nguyên liệu đầu vào, các 
khâu sản xuất, thành phẩm, sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm soát chặt chẽ, 
chính vì vậy sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng tốt theo yêu cầu. Thường 
xuyên làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thực hiện việc giữ 
tốt, dùng bền nâng cao hiệu suất của MMTB và đảm bảo an toàn về mọi mặt. 
Công ty đã tích cực nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất các bán 
thành phẩm phụ trợ nên đã giúp Công ty chủ động hơn trong sản xuất, ít bị phụ 
thuộc vào nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và thương hiệu của Công ty, hạn 
chế nạn hàng nhái, hàng giả. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các nhóm 
đối tượng, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thực hiện tốt 
công tác AT-BHLD theo quy định của pháp luật.  

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện có nền nếp, thường xuyên cập 
nhật các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, cơ 
quan thuế để áp dụng kịp thời theo đúng các văn bản, hướng dẫn của Nhà nước. 
Các chương trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty đều được đảm bảo 
kịp thời về nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi 
tiêu, thực hiện công khai dân chủ trong quản lý, không để xảy ra tình trạng nợ 
quá hạn thanh toán, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi; không để khách 
hàng chiếm dụng vốn ảnh hưởng tới nguồn vốn của Công ty. Công ty phục vụ 
Đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục thuế TP HCM đến thanh tra tại Công ty từ năm 
2016 đến 2018, kết luận đánh giá của Cục thuế TP HCM Công ty đã thực hiện 
tốt việc kê khai và nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định, không nợ đọng thuế. 
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Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Bộ quốc phòng, duy trì tốt các chế độ 
Báo cáo tài chính và nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Năm 2019, 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã chấp hành nghiêm pháp luật 
của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần, các quy 
định, chính sách về thuế, thương mại Hải quan. Công ty chấp hành nghiêm chế 
độ báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định. 

- Công tác lao động, tiền lương được thực hiện nghiêm theo quy định của 
pháp luật, năm 2019, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp thu hút lao động như 
tăng tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường 
làm việc cho người lao động. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người 
lao động đúng theo pháp luật về lao động. Tổ chức đánh giá và tái cấp chứng 
nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015. Thường 
xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động theo 
quy định của pháp luật và điều kiện của Công ty.  

- Về đầu tư, xây dựng cơ bản, đã giám sát chặt chẽ việc xây dựng hệ 
thống thu gom và xử nước thải sinh hoạt, tường rào bảo vệ, nhà trực chỉ huy-nhà 
khách và nhà y tế bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn xây dựng và 
đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. 

- Công ty chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo môi trường trong 
sản xuất; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động nâng cao ý thực bảo vệ 
môi trường; tiến hành thu gom, phân loại rác, chất thải theo từng loại riêng biệt. 
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Trái đất 
xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty theo đúng 
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 
nguy hại. Qua kết quả quan trắc môi trường tại Công ty đều đạt với quy chuẩn 
theo quy định. 

- Cấp ủy chỉ huy các đơn vị được kiện toàn, công tác tuyên truyền, giáo 
dục, thi đua và tham gia thực hiện chính sách xã hội được triển khai thực hiện có 
hiệu quả đã góp phần định hướng tư tưởng, đảm bảo Công ty hoạt động đúng 
hướng và hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD. Tổ chức quán triệt các chỉ 
thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chủ động triển khai thực hiện trong Đảng 
bộ Công ty. Công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm 
Ngày truyền thống Công ty báo cáo trên phê duyệt để triển khai thực hiện. Chủ 
động làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương, quân đội, giữ vững ổn 
định chính trị trên địa bàn Công ty trú đóng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ 
ở cơ sở; đơn vị an toàn tuyệt đối về con người, cơ sở vật chất và an toàn giao 
thông. 

Năm 2019, Công ty được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua Quyết thắng. Đảng bộ Công ty đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiểu 
biểu. Các tổ chức quần chúng đều đạt vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp kỷ niệm 40 



6 
 

năm Ngày truyền thống Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt.  

4. Một số hạn chế 
- Tốc độ tăng trưởng của Công ty còn thấp chưa tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của Công ty. 
- Việc điều hành sản xuất kinh doanh ở một số xí nghiệp có lúc chưa thật 

linh hoạt sáng tạo, tính chủ động có nơi còn hạn chế, năng suất lao động chưa 
cao nên hiệu quả sản xuất còn thấp. Có Xí nghiệp thu nhập của người lao động 
chưa được cải thiện nhiều so với mức thu nhập bình quân chung của toàn Công 
ty. 

- Thiết kế mẫu, phát triển thị trường còn hạn chế. Việc chuẩn bị vật tư 
nguyên phụ liệu có lúc có nơi chưa đồng bộ ảnh hưởng tới sản xuất.  

- Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản 
xuất của Công ty còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu, xu hướng cuộc cách mạng 
4.0 ngành da giầy khu vực và thế giới.  

Tóm lại: Năm 2019, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành Công 
ty, toàn thể cán bộ, người lao động đã có nhiều cố gắng xây dựng mối đoàn kết 
thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, 
các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách và thu nhập bình quân của 
người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

 

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020  

Đặc điểm tình hình 
Thuận lợi: Năm 2020, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo 

chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và sự giúp đỡ của các cơ quan 
chức năng cấp trên. Các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định CP TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận công 
nghệ mới cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Uy tín và thương hiệu của 
Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường; bộ phận thị trường tiếp tục 
hoàn thiện và đi vào hoạt động tạo điều kiện mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu 
thụ cả thị trường trong và ngoài nước.  

Khó khăn:  
- Hàng quốc phòng và các đơn hàng của khách hàng lớn như Bộ Công an, 

Viện Kiểm sát, Tổng cục hải quan… tiếp tục thực hiện chủ trương đấu thầu rộng 
rãi. Thị trường nội địa tăng trưởng chậm; sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh 
nghiệp cùng ngành, hàng giá rẻ các nước trong khu vực và nạn hàng nhái, hàng 
giả diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu và tiêu thụ 
sản phẩm của Công ty.  



7 
 

- Ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV làm cho việc nhập một số vật tư, 
nguyên liệu từ Trung quốc gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ hàng kinh tế trong nước 
sẽ khó khăn. 

- Các hiệp định thương mại được ký kết mở ra nhiều cơ hội, song cũng là 
khó khăn thách thức do năng suất lao động của Việt nam nói chung và Công ty cổ 
phần 32 nói riêng còn thấp, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, năng lực cạnh 
tranh còn hạn chế; chiến tranh thương mại và chính sách bảo hộ hàng hóa của các 
nước dẫn đến khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty  

- Cán bộ chủ trì của Công ty có sự biến động để chuẩn bị nhân sự cho Đại 
hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025...  Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 
làm tăng chi phí sản phẩm. 

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH 

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu 
- Tiếp tục đánh giá, rà soát lại các chương trình sản xuất hiện tại để định 

hướng đầu tư, sắp xếp, điều chỉnh lại sản xuất cho hiệu quả và phù hợp với đề án 
“Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030” của 
công ty. 

- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn 
lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD. 

- Chủ động nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho 
các ngành nghề trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn của Công ty, đầu tư phát triển 
các bán thành phẩm phụ trợ để chủ động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng 
nhái, hàng giả và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh 
tranh. 

- Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền 
lương tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao 
động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Phát huy hơn nữa năng lực của trung tâm mẫu để tạo ra nhiều sản phẩm 
mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế 
và xuất khẩu như giày nam, nữ thời trang, giầy thể thao, dây lưng, túi, cặp… 

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và 
hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, đầy mạnh thương mại 
điện tử để tăng cơ hội hợp tác, chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết 
hợp đồng, thanh toán và kinh doanh quốc tế. Tăng cường quảng bá hình ảnh và 
phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong và ngoài 
nước để phát triển thị phần tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai 
các biện pháp chống hàng nhái, hàng giả, bảo vệ thương hiệu và uy tín sản phẩm 
của Công ty trên thị trường.  

- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 
06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; 



8 
 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân đội, Tổng cục Hậu cần, Điều lệ, Quy 
chế nội bộ của Công ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững và thân thiện với 
môi trường. 

- Thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về sắp xếp, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu 
cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai Nghị quyết, kế hoạch 
CTĐ, CTCT của Đảng ủy, cơ quan chính trị cấp trên năm 2019 và tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 
 

Tên các chỉ tiêu chủ yếu Đvt Kế hoạch 2020 
1.  Doanh thu sản xuất- kinh doanh Tỷ đồng 737,833 
2.  Thu nộp ngân sách “ 50,555 
3.  Lợi nhuận  “ 47,588 
4.  Thu nhập bình quân/người/tháng Đồng 10.524.000 
5.  Cổ tức ( dự kiến ) % 15% trở lên  

3. Quản trị các mặt công tác 
3.1. Công tác điều hành sản xuất 

- Tập trung chuẩn bị tốt các yếu tố phục vụ sản xuất, đặc biệt chú trọng kế 
hoạch hàng Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu, tổ chức, điều 
hành sản xuất hợp lý đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu với chất lượng tốt 
nhất. 

- Duy trì chế độ giao ban sản xuất, giao ban kỹ thuật để nắm bắt tình hình 
ở các đơn vị trong Công ty, có hướng xử lý kịp thời những phát sinh. 

- Điều hành một cách hợp lý, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ 
phận trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất. 

3.2. Công tác quản lý kinh doanh. 
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo nhằm tiêu thụ các sản phẩm hàng 

kinh tế; duy trì sự ổn định của các khách hàng, thị trường truyền thống, tiếp tục 
đẩy mạnh khai thác thị trường miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, thị trường 
Campuchia, đặc biệt mở thêm các đại lý cấp 2 khu vực miền Trung để tăng 
cường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thử nghiệm, tiến tới thiết lập hệ thống kinh 
doanh bán hàng qua mạng của các đơn vị thương mại, bộ phận thị trường nhằm 
đa dạng kênh phân phối đáp ứng nhu cầu khách hàng.  

- Nghiên cứu chế thử mẫu chào hàng tại các kỳ hội chợ triển lãm trong 
nước và quốc tế. Trong đó chú trọng việc nghiên cứu, chế thử mẫu mã, phát 
triển thị trường đối với mặt hàng giày da nam, nữ thời trang cao cấp, giầy trẻ 
em, dép sandal, túi cặp, dây lưng da… phát huy tối đa tiềm năng của Công ty. 

- Duy trì và mở rộng việc tìm kiếm các khách hàng, đơn hàng cho chương 
trình sản xuất giày vải dán hấp xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tích cực tìm kiếm 
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khách hàng để tiêu thụ mặt hàng giày da sản xuất theo công nghệ ép đúc, giày da 
quân đội cho các nước Đông Nam Á, Châu Phi, Trung đông 

 3.3. Công tác vật tư, kỹ thuật 
- Đổi mới công tác đảm bảo vật tư theo hướng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời 

phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Lập kế hoạch tạo nguồn và dự trữ vật tư hợp lý để 
ổn định sản xuất và tăng hiệu quả sử dụng vốn; công tác triển khai mua sắm, tạo 
nguồn vật tư cho sản xuất tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và 
Tổng cục Hậu cần. 

- Quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và 
uy tín, thương hiệu của Công ty. Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật các sản phẩm mới, rà soát, điều chỉnh định mức những sản phẩm đã sản 
xuất theo hướng đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường sử 
dụng vật tư thay thế để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. 

3.4. Công tác quản lý lao động, tiền lương -ISO. 
- Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền nhằm hạn chế 

biến động về lao động, ổn định sản xuất; đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên 
đán, tăng cường công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu bố trí tổ chức sản xuất của 
các đơn vị. 

- Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện 
nghiêm kế hoạch đào tạo, huấn luyện, nhất là đào tạo theo chuyên ngành; bổ sung 
lao động, ưu tiên lao động trẻ có tay nghề và chuyên sâu cao. Chăm lo, giải quyết 
chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định 
của pháp luật, giữ ổn định lao động, ổn định sản xuất. 

- Thực hiện hệ thống thang bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty. 

3.5. Công tác tài chính. 
- Nắm chắc tài khoản, tồn quỹ và nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của 

Công ty để lập kế hoạch đảm bảo đầy đủ vốn cho các chương trình SXKD, đầu 
tư. 

- Duy trì, chấp hành nghiêm các nguyên tắc quản lý tài chính, chế độ thu 
nộp, chính sách thuế; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, chính xác, hiệu quả 
mọi hoạt động chi tiêu tài chính của Công ty. Ngăn ngừa mọi tổn thất và nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn, chống tham ô, lãng phí trong chi tiêu, bảo toàn và 
phát triển vốn của Công ty.  

- Thực hiện hóa đơn mới (hóa đơn điện tử) và duy trì chế độ báo cáo với 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đăng thông tin lên Website của Công ty theo 
quy định đối với Công ty đại chúng. 
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