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• ICT: International Trade Center (Trung tâm Thương mại Quốc tế)
• FED: Federal Reserve Board (Cục dự trữ liên bang)
• ILO: International Labour Organization
• TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
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PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG
• Thông tin khái quát
• Quá trình hình thành và phát triển
• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
• Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
• Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị
• Văn hóa doanh nghiệp
• Các rủi ro trong kinh doanh
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

• Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 28.1

• Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0304484232 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 01/08/2006, thay đổi lần
thứ 4 ngày 28/03/2019
• Vốn điều lệ: 48.633.860.000 đồng
• Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: 48.633.860.000 đồng
• Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
• Số điện thoại: (028) 38940914
• Fax: (028) 38941668
• Website: www.agtex28-1.com
• Email: Agtex281@agtex28-1.com
• Mã cổ phiếu: AG1
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần 28.1 tiền thân là Cơ
sở 1 Xí nghiệp may X 28 - Tổng cục
Hậu cần, thành lập ngày 02/12/1991,
có trụ sở tại số 3 Nguyễn Oanh, P.
10, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Công ty
chuyên sản xuất quân phục cho các
quân, binh chủng trong quân đội theo
nhiệm vụ cấp trên giao và chuyên sản
xuất veston nam cao cấp, xuất đi thị
trường Tây Âu, Nhật và Mỹ.

Ngành nghề kinh doanh
1991

1992

Đổi tên thành Xí nghiệp May 1- Công
ty 28.

2015

2016
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Chuyên sản
xuất hàng may
mặc

1998

2006
Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BQP
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày
04/06/2015 về việc cổ phần hóa Công
ty TNHH một thành viên 28.1 thuộc
Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc phòng,
Công ty đã đánh giá tài sản, xây dựng
phương án cổ phần hóa công ty cổ
phần.

Đổi tên thành Xí nghiệp may 28.1.

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã ra quyết
định chuyển Xí nghiệp 1 thuộc Công
ty 28 - Tổng cục Hậu cần thành Công
ty TNHH một thành viên 28.1.

30/5/2016, Bộ Quốc phòng phê duyệt
phương án chuyển Công ty TNHH
MTV 28.1 thuộc Tổng Công ty 28
thành Công ty cổ phần;
04/07/2016, Công ty đã tổ chức IPO
tại CTCP chứng khoán Quân đội và
đã tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào
ngày 24/9/2016.
29/09/2016, Công ty đã được Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
0304484232 và chính thức hoạt động
theo hình thức Công ty cổ phần từ
ngày 30/09/2016 với số vốn điều lệ là
48.633.860.000 đồng.

Buôn bán vải,
hàng may sẵn,
giày dép

Mua bán
nguyên phụ liệu
ngành may

Sản phẩm chính

• Bộ Veston Nam;
• Quần Tây;
• Jile (waitcoat).
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Địa bàn kinh doanh

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị

CTCP 28.1 hiện đang là công ty con của
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 với
tỷ lệ cổ phiếu bị nắm giữ tính tới ngày
31/12/2019 là 65%.

Công ty mẹ: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Mã số doanh nghiệp: 0300516772
Công ty hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài. Thị trường
chính là Mỹ, EU và Nhật Bản,..

Ngày bắt đầu thành lập: 18/02/2011
Tên người đại diện theo pháp luật: Đỗ Tuấn Anh
Địa chỉ trụ sở chính: 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Số điện thoại: (028) 38942238
Fax: (028) 38943053
Email: 28@agtex.com.vn
Ngành nghề kinh doanh chính:
• Sản xuất, mua bán hàng may mặc, sản phẩm ngành dệt;
• Kinh doanh vật tư thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt, nhuộm và may;
• Đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu
• Đầu tư phát triển các công trình hạ tâng khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
• Cho thuê kho, xưởng, bãi đậu xe, văn phòng.
Công ty con, công ty liên kết: không có.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

Cơ cấu quản lý
Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng phù hợp với điều kiện
và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mô hình sau:

Tầm nhìn
Nỗ lực để trở thành doanh nghiệp vững mạnh trong ngành may mặc với
dòng sản phẩm chủ chốt là veston nam cao cấp.

ĐẠI HỘI
DỒNG CỔ
ĐÔNG

Sứ mệnh
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn đã đề ra, tập thể Cán bộ công nhân
viên (CBCNV) CTCP 28.1 tập trung hoàn thành 3 sứ mệnh chính:

BAN KIỂM
SOÁT

• Cung cấp sản phẩm đạt chất lượng quốc tế nhằm nâng cao giá trị cuộc
sống cho người tiêu dùng ở mọi tầng lớp;
• Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng;
• Tuân thủ phương châm “Chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, giao
hàng đúng hẹn”.

BAN ĐIỀU
HÀNH

Giá Trị cốt lõi
Công ty đã và đang cố gắng xây dựng một hệ thống giá trị hoàn chỉnh và
hài hòa cho các đối tượng bao gồm Công ty, người lao động, cổ đông và
khách hàng. Trong đó:
PHÓ GIÁM
ĐỐC

PHÓ GIÁM
ĐỐC

P. KỸ
THUẬT

P. TC - HC

XƯỞNG
CẮT
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• Đối với Công ty: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, đưa uy tín và
thương hiệu 28.1 vươn xa hơn trên thị trường trong nước lẫn quốc tế;
• Đối với người lao động: Khuyến khích tinh thần học tập, giúp nhân
viên rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn và khả năng làm chủ
công nghệ, từ đó tạo nên môi trường làm việc hiệu quả, gắn bó, đem
lại được giá trị và cơ hội phát triển cho người lao động;

P. KẾ
HOẠCH

P. TC - KT

BAN TỔ
CHỨC
QUẦN
CHÚNG

• Đối với cổ đông: Thông qua việc đẩy mạnh sự phát triển của Công ty,
xây dựng Công ty thành một tổ chức lành mạnh, các giá trị đem lại
cho cổ đông như lợi suất và quyền lợi nhờ đó cũng sẽ được đảm bảo;

P. LEAN

XƯỞNG
MAY 1.2

• Đối với khách hàng: Cố gắng thấu hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt các
cam kết với khách hàng; đem lại cho khách hàng sản phẩm chất lượng
tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất.
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

HỌC TẬP

ĐỒNG ĐỘI

• Khuyến khích và tạo cơ hội • Xây dựng mối đoàn kết gắn
cho nhân viên học tập, rèn
bó trong nội bộ công ty như
luyện nhân cách, nâng cao
trong một mái nhà chung.
chuyên môn và làm chủ
Ở đó, sự đoàn kết, gắn bó,
công nghệ;
và tinh thần tích cực tham
gia vào việc chung được coi
• Giúp nhân viên rèn luyện
như những giá trị trọng tâm
khả năng thích ứng nhanh
cần tuân thủ;
với những sự thay đổi của

môi trường kinh doanh cũng • Luôn quan tâm, tôn trọng
như nhu cầu của khách
và đảm bảo đầy đủ quyền
hàng, thị trường;
lợi cho người lao động trong
Công ty;
• Tuân thủ và phát huy tốt
truyền thống, kỷ luật của
Công ty, đặc biệt lời nói phải
đi đôi với việc làm.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT DỘNG:
“Chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh
tranh, giao hàng đúng hẹn”

14

CTCP 28.1

CHẤT LƯỢNG

TINH THẦN KINH DOANH

THÀNH CÔNG

• Thỏa mãn tốt nhất các nhu
cầu của khách hàng thông
qua việc phân tích và đo
lường các nhu cầu, sở thích
của khách hàng;

• Tất cả các thành viên trong Công ty luôn tích
cực, chủ động, lao động sáng tạo và đạt hiệu
quả cao, không trông chờ và ỷ lại cấp trên;

• Phấn đấu đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra, giúp Công ty ngày một phát
triển;

• Phát huy tối đa quyền tự chủ của mọi thành
viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho tất
cả các thành viên phát triển để đạt tới những
thành tích bền vững. Kết quả và hiệu quả
công việc là tiêu chuẩn cao nhất trong đánh
giá năng lực của từng thành viên;

• Đảm bảo sự hòa hợp về lợi ích và quyền lợi
giữa các đối tượng gồm nhà cung cấp – Công
ty – Người lao động – Khách hàng, từ đó
củng cố được sự phát triển bền vững và đem
lại thành công cho Công ty;

• Gắn bó với khách hàng và
nhà cung cấp, tạo ra sự
hợp tác chặt chẽ, hiệu quả
không chỉ trong nội bộ mà
còn đối với các đối tác bên
ngoài nhằm nâng cao khả
năng cung ứng đúng với nhu
cầu của thị trường;
• Tham khảo những phương
thức sản xuất mới để hoàn
thiện và nâng cao năng suất
lao động cũng như chất
lượng sản phẩm;

• Sáng kiến, sáng tạo và đổi mới phải trở thành
phong cách sống và hành động hàng ngày
của mỗi CBCNV trong Công ty. Công ty luôn
trân trọng và tạo mọi điều kiện để tất cả các
thành viên tham gia vào quá trình đổi mới,
sáng tạo. Mọi sự đóng góp của nhân viên
trong tiến trình đổi mới đều được công nhận
và trả công xứng đáng.

• Cố gắng đưa sản phẩm chủ lực của Công ty
dẫn đầu thị trường, từ đó củng cố uy tín với
khách hàng cũ và tạo tiền đề để thu hút thêm
các khách hàng mới, mở rộng thị phần trong
bối cảnh cạnh tranh trong ngành ngày một
tăng cao.

• Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quy trình phục
vụ khách hàng, từ đó nâng
cao hình ảnh Công ty trong
mắt khách hàng nói riêng và
trên thị trường nói chung.
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CÁC RỦI RO TRONG KINH DOANH
Rủi ro kinh tế
Năm vừa qua, chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã gây sức ép khá lớn lên sự phát triển của
kinh tế toàn cầu. IMF tính toán tốc độ phát triển
kinh tế thế giới năm 2019 chỉ ở mức 2,9% trong
khi năm 2018, con số này là 3,7%. Trong đó,
ngành dệt may toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng
trực tiếp từ trận thương chiến vì các gói thuế 3,
4A và 4B mà Mỹ áp lên hàng hóa dệt may của
Trung Quốc. Sau đó, những đợt áp thuế trả đũa
liên tục cũng như những cuộc đàm phán thất bại
giữa hai bên trong năm 2019 đã tạo ra tín hiệu
tiêu cực cho ngành dệt may lúc bây giờ, dẫn đến
nhu cầu về các mặt hàng may mặc giảm mạnh,
đồng thời gây áp lực giảm giá lên nguyên phụ
liệu may mặc như bông, sợi.
Mặc dù việc Mỹ đánh thuế lên hàng hóa may
mặc của Trung Quốc có thể tạo ra cơ hội cho
các doanh nghiệp Việt chiếm lấy thị phần của
Trung tại Mỹ nhưng thực tế, gần như chỉ có các
doanh nghiệp dệt may miền Bắc – có lợi thế vị trí
địa lý gần Trung Quốc – mới thật sự được hưởng
lợi từ việc dịch chuyển đơn hàng. Sự thận trọng
của khách hàng đối với diễn biến khó lường của
thương chiến khiến số lượng và quy mô đơn
hàng năm vừa qua giảm đáng kể, do đó không

Rủi ro tỷ giá
còn đủ dư địa cho các doanh nghiệp miền Nam.
Số liệu của Tổng cục Hải quan năm 2019 cho
thấy kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dệt may
chỉ tăng trưởng 7,8%, thấp hơn 8,2% so với năm
ngoái và thấp hơn 3% so với năm 2017. Ngoài
ra, nhu cầu thấp cũng gây ra sức ép lên giá bán
hàng hóa. Theo VITAS (Hiệp hội Dệt may Việt
Nam), hầu hết các công ty trong ngành vẫn đang
gặp khó khăn trong việc đàm phán cho các đơn
hàng đến quý II năm 2020.
Trong diễn biến chung của toàn ngành Dệt may,
CTCP 28.1 cũng không thể tránh khỏi những ảnh
hưởng tiêu cực từ rủi ro này. Nhu cầu về mặt
hàng may mặc giảm mạnh là một trong những
nhân tố khiến cho doanh thu của Công ty trong
năm vừa qua giảm. Vì đây là rủi ro mang tính
hệ thống và có ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành nên rủi ro này
không thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên,
Công ty có thể hạn chế tối đa những tác động
không tốt bằng cách liên tục cập nhật và dự báo
tình hình kinh tế trên thế giới để có những sự
điều chỉnh thích hợp và kịp thời trong quy mô
sản xuất và chiến lược phát triển.

Trong năm vừa qua, mặc dù việc FED hạ lãi
suất trung tâm 3 lần khiến cho giá trị đồng USD
giảm so với một số đồng tiền mạnh trên thế giới
nhưng nhìn chung, tỷ giá USD/VND vẫn được
duy trì khá ổn định so với năm 2018. Bên cạnh
đó, tại thị trường Châu Âu, sự lo ngại của giới
đầu tư đối với tình trạng khủng hoảng nợ ở Hy
Lạp đã dẫn đến giá trị đồng EUR liên tục sụt
giảm, kéo theo việc tỷ giá EUR/VND cũng giảm
trong 2 năm gần đây.
Do thường xuyên giao dịch với các nhà cung cấp
từ Trung Quốc và các khách hàng từ thị trường
Mỹ, EU và Nhật Bản nên CTCP 28.1 không thể

CTCP 28.1

Để tối thiểu hóa rủi ro này, Công ty luôn theo
dõi những biến động tỷ giá trên thị trường để có
thể sử dụng các biện pháp phòng vệ tài chính
như mua bảo hiểm tỷ giá hoặc thay đổi thời gian
thu trả tiền khi cần thiết.

Rủi ro lãi suất
Cuối năm 2019, để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của
nền kinh tế đồng thời tái cơ cấu hệ thống ngân
hàng, NHNN đã chủ trương ra Quyết định điều
chỉnh giảm lãi suất khoảng 0,5%. Nhìn chung,
lãi suất huy động bằng VND hiện tại đang ở mức
0,8%/năm đối với các khoản tiền gửi không kỳ
hạn, 4,3% - 5,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn
từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3% - 6,5%/năm
đối với tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và
6,5% - 7% đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi
suất cho vay bằng VND tiếp tục duy trì ở mức
6% - 9% đối với khoản vay ngắn hạn, 9% - 11%
đối với khoản vay trung và dài hạn. Động thái
này sẽ mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp
sử dụng nợ vay ngắn hạn lớn nhưng lại là rủi ro
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tránh khỏi những ảnh hưởng từ rủi ro tỷ giá. Nếu
tỷ giá giữa VND và các đồng tiền mà Công ty
đang dùng để giao dịch có biến động lớn, giá trị
các khoản phải thu và phải trả gốc ngoại tệ của
Công ty cũng sẽ bị thay đổi đáng kể và gây nguy
cơ tăng chi phí tài chính.

đối với các doanh nghiệp có khoản tiền gửi lớn
tại các ngân hàng do lợi nhuận tài chính có thể
bị sụt giảm.
Tính tới thời điểm cuối năm 2019, lượng tiền
mặt gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của CTCP
28.1 khá thấp, trong khi số dư khoản vay và nợ
thuê tài chính lại cao, chiếm tỷ trọng tương đối
lớn trong cơ cấu vốn của Công ty. Công ty đã tận
dụng được tối đa lợi ích và hạn chế tối thiểu ảnh
hưởng từ sự biến động của lãi suất bằng cách
thường xuyên theo dõi diễn biến lãi suất trên thị
trường để kịp thời điều chỉnh cơ cấu tài sản –
nguồn vốn sao cho phù hợp.

CTCP 28.1
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Rủi ro pháp luật
Đối với quy định pháp luật trong nước:
Là công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ
phần đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, CTCP
28.1 chịu sự chi phối của các Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các Quy định liên
quan khác. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong
luật cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của CTCP 28.1.
Đối với quy định trong các Hiệp định Thương
mại tự do:
Trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn đang
tiếp tục tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới
về nhiều mặt. Trong đó, các Hiệp định Thương
mại như CPTPP hoặc FTA luôn là vấn đề được
quan tâm nhiều nhất vì nó mang lại cơ hội lớn
cho sự phát triển kinh tế nước nhà. Tuy nhiên,
cơ hội nào cũng đi cùng với rủi ro.
Đối với ngành dệt may nói riêng, hiệp định
CPTPP có yêu cầu khá khắt khe đối với nguồn
gốc xuất xứ của hàng hóa, cụ thể là quy tắc “từ
sợi trở đi”. Theo đó, chỉ có các sản phẩm (trừ
vali, túi xách, áo ngực phụ nữ và quần áo trẻ em
bằng sợi tổng hợp) có công đoạn từ se sợi trở đi
được thực hiện tại các nước thành viên CPTPP
mới được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu
đãi. Đối với các hiệp định FTA, Nhật và EU – hai
trong ba thị trường xuất khẩu chính của hàng may
mặc Việt Nam – đều yêu cầu quy tắc xuất xứ “từ

Rủi ro đặc thù ngành
vải trở đi”, nghĩa là vải sử dụng trong sản phẩm
may mặc phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc
tại các nước Việt Nam đang có FTA mới được
hưởng mức thuế suất ưu đãi. Tuy nhiên, công tác
se sợi, dệt và sản xuất vải của Việt Nam hiện vẫn
còn khá nhiều hạn chế. Theo VITAS, sản lượng
trong nước chỉ khoảng 2 tỷ mét/năm, không đủ
để đáp ứng nhu cầu sản xuất mà phải nhập khẩu
thêm. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy
khoảng 52% sản lượng vải nhập khẩu của Việt
Nam đến từ Trung Quốc, 15% đến từ Đài Loan
và 18% đến từ Hàn Quốc. Trong đó, vải được
sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan không thể
giúp các doanh nghiệp Việt hưởng thuế suất ưu
đãi từ Hiệp định CPTPP, AJFTA (FTA với Nhật) và
EVFTA (FTA với EU). Vì vậy, với quy mô sản xuất
nguồn nguyên liệu đầu vào còn hạn chế, doanh
nghiệp may mặc nội địa có thể sẽ vấp phải khó
khăn từ các quy tắc xuất xứ khi muốn tận dụng
lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do.

Nguyên phụ liệu:
Do phần lớn nguyên phụ liệu phục vụ cho sản
xuất của Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài
nên biến động về giá nguyên phụ liệu trên thế
giới sẽ có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của
Công ty. Bên cạnh đó, thị trường của các nguyên
liệu đầu vào cũng là một trong những vấn đề mà
Công ty phải cân nhắc kỹ lưỡng khi mua hàng
do ảnh hưởng từ các quy tắc xuất xứ của Hiệp
định Thương mại tự do. Cụ thể, khi nhập khẩu
vải từ Trung Quốc – thị trường chuyên cung cấp
nguyên phụ liệu đầu vào với giá thấp cho phần
lớn doanh nghiệp Việt – thì hàng hóa sản xuất
ra của Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi
về thuế khi xuất khẩu đi EU và Nhật Bản. Tuy
nhiên, khi nhập khẩu nguyên phụ liệu từ những
thị trường khác, giá nhập cũng chưa chắc sẽ thấp
hơn Trung Quốc nên chưa thể đảm bảo được
liệu lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do có bù
đắp được sự chênh lệch này hay không.

Nguồn nhân lực:
Với đặc thù là ngành thâm dụng lao động, Công
ty có thể sẽ đối mặt với rủi ro thiếu nhân lực.
Theo đó, sự thiếu hụt nhân sự không chỉ gây tâm
lý bất an cho người lao động còn ở lại mà còn
khiến Công ty gặp khó khăn trong việc hoàn tất
các đơn hàng đúng hạn, kéo dài thời gian tồn
kho và thời gian thu tiền bán hàng, đẩy nhu cầu
vốn lưu động lên cao.
Ngoài ra, do Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của
Chính Phủ về việc tăng mức lương tối thiểu vùng
sẽ có hiệu lực kể từ 2020 nên chi phí lương cho
nhân viên trong thời gian tới sẽ tăng thêm. Không
dừng lại ở đó, sự đe dọa từ các doanh nghiệp
may mặc có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng
đang ngày càng lớn vì họ tạo nên sự cạnh tranh gay gắt về nhân công và năng suất lao động,
gây áp lực cho Công ty trong việc xây dựng các
chính sách đãi ngộ, lương thưởng thích hợp để
giữ chân nhân viên.

Biện pháp ứng phó rủi ro này của CTCP 28.1 là
luôn tích cực trong việc nghiên cứu và cập nhật
những thay đổi trong luật pháp nói chung và quy
định của các Hiệp định Thương mại nói riêng.
Từ đó, Công ty có thể chủ động trong việc thay
đổi chiến lược kinh doanh cũng như tìm kiếm
các nhà cung cấp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro
này xuống mức thấp nhất.

Để giảm thiểu rủi ro từ nguyên phụ liệu, CTCP
28.1 luôn chủ động trong kế hoạch mua hàng
và tìm kiếm các nguồn cung khác nhau. Đồng
thời, Công ty cũng cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích
của việc mua nguyên phụ liệu tại thị trường giá
thấp (như Trung Quốc) và lợi ích của việc giảm
thuế mà Hiệp định thương mại mang lại nhằm
đa dạng hóa sự lựa chọn với chi phí thấp nhất.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã nỗ lực cải
thiện các chính sách phúc lợi, tổ chức các
chương trình đào tạo nâng cao tay nghề để tạo
ra môi trường làm việc hiệu quả và gắn kết cho
người lao động. Đồng thời, Công ty cũng trang bị
thêm những máy móc thiết bị hiện đại nhằm hỗ
trợ nhân viên nâng cao năng suất và chất lượng
công việc.

Rủi ro khác
Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro không thể dự đoán trước được như thiên tai, chiến tranh, dịch
bệnh,… là những rủi ro tuy nguy cơ xảy ra thấp nhưng lại có tác động đáng kể đến tình hình kinh
doanh của Công ty nói riêng và đến nền kinh tế nói chung.
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PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM
• Tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh
• Tình hình tài chính
• Tình hình hoạt đwưwộng đầu tư
• Tổ chức và nhân sự
• Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư
chủ sở hữu
• Báo cáo tác động tới môi trường và
xã hội
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu

So sánh (%)

ĐVT

TH
2018

KH
2019

Tr. Đ

391.290

356.000

322.358

98,54%

89,65%

TH 2019 TH 2019/
KH 2019

TH 2019/
TH 2018



Doanh thu hàng xuất
khẩu

Tr. Đ

349.157

330.171

322.358

97,63%

92,59%



Doanh thu hàng kinh
tế

Tr. Đ

37.274

22.782

21.681

95,17%

58,17%



Doanh thu cung cấp
dịch vụ

Tr. Đ

1.792

1.047

2.463

235,24%

137,44%



Doanh thu hoạt động
Tr. Đ
tài chính

2.349

2.000

2.025

101,25%

86,21%



Thu nhập khác

Tr. Đ

718

-

2.273

0,00%

316,99%

Lợi nhuận trước thuế

Tr. Đ

10.581

9.000

9.006

100,1%

85,11%

Lợi nhuận sau thuế

Tr. Đ

8.465

7.200

7.205

100,1%

85,11%

Tỷ lệ lợi nhuận trước
thuế/Tổng doanh thu

%

2,70%

Năm vừa qua, kết quả hoạt động kinh doanh
của CTCP 28.1 không có nhiều khả quan và đa
phần các chỉ tiêu đều không đạt được kế hoạch
đề ra do một số khó khăn chung của ngành. Thứ
nhất, diễn biến phức tạp của thương chiến Mỹ
- Trung khiến nhu cầu về sản phẩm may mặc
toàn cầu giảm đáng kể và Việt Nam – một trong
số những quốc gia chuyên xuất khẩu hàng may
mặc – cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Thứ hai, sự khan hiếm đơn hàng đã đẩy mức độ
cạnh tranh trong ngành và quyền thương lượng
của người mua lên cao, gây ra áp lực giảm giá
22
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2,53%

2,57%

101,58%

95,18%

bán. Thứ ba, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn bị
vướng phải những khó khăn từ quy tắc xuất xứ,
chưa thể tối đa hóa được lợi ích mà CPTPP và
FTA mang lại. Cuối cùng, sự biến động nhân sự
trong năm dẫn đến một số khó khăn trong việc
phân công lao động và ảnh hưởng tới tiến độ
thực hiện đơn hàng.
Tổng doanh thu năm 2019 của CTCP 28.1 đạt
98,54% so với kế hoạch đặt ra và giảm 10,35%
so với năm 2018. Trong năm nguồn thu, doanh thu từ hàng kinh tế giảm mạnh nhất (giảm
41,83% so với 2018 và chỉ đạt 95,17% so với

kế hoạch). Kế đến là doanh thu từ hoạt động
tài chính, tuy đã vượt kế hoạch nhưng nếu so
với năm 2018 thì vẫn thấp hơn 13,79%, chủ
yếu là do khoản lãi tỷ giá giảm. Tiếp theo,
doanh thu hàng xuất khẩu trong năm giảm 7,41%
và chỉ đạt 97,63% kế hoạch vì phải chịu ảnh
hưởng trực tiếp từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Trong năm vừa qua, chỉ có khoản doanh

Khoản mục
Doanh thu hàng xuất khẩu

thu từ cung cấp dịch vụ tăng so với năm ngoái
(+37,44%) và vượt 135,24% so với kế hoạch đã
đề ra. Đối với doanh thu khác, vì nguồn thu này
của Công ty là phụ, chủ yếu đến từ các khoản
công nợ lâu năm không phải trả. Những thay
đổi lớn trong thu nhập của Công ty đã dẫn đến
một số sự chuyển dịch trong cơ cấu doanh thu.

2018

2019

Tỷ trọng (%)

Tỷ trọng (%)

89,23%

91,89%

Doanh thu hàng kinh tế

9,53%

6,18%

Doanh thu cung cấp dịch vụ

0,46%

0,70%

Doanh thu hoạt động tài chính

0,60%

0,58%

Thu nhập khác

0,18%

0,65%

100,00%

100,00%

Tổng cộng

Trong tổng cơ cấu doanh thu (có tính thu nhập
khác), tỷ trọng doanh thu hàng kinh tế giảm từ
9,53% xuống 6,18%. Bên cạnh đó, vì mức giảm
doanh thu mặt hàng này mạnh hơn so với mức
giảm doanh thu hàng xuất khẩu nên dù doanh
thu xuất khẩu trong năm qua giảm nhưng tỷ trọng
mảng này vẫn tăng từ 89,23% lên 91,89%. Đối
với các nguồn doanh thu còn lại, tỷ trọng trong
tổng cơ cấu không có nhiều thay đổi đáng kể do
đây không phải là nguồn thu chính của Công ty
và các nhân tố tạo nên sự biến động này cũng
không mang tính bền vững (tỷ giá, lãi tiền gửi,
tiền vay, thanh lý tài sản và công nợ lâu năm).

Đối với các khoản lợi nhuận, lợi nhuận thực
hiện trước và sau thuế năm 2019 của Công ty
lần lượt là 9,0 và 7,21 tỷ đồng, đều giảm 14,89%
so với năm ngoái. Khi so với mức giảm 10,35%
của doanh thu, mức chênh lệch 4,54% này đến
từ mức lương trung bình của nhân viên, chi
phí điện nước và một số chi phí trung bình/sản
phẩm tăng trong khi mặt bằng giá bán đầu ra
trên thị trường lại giảm, dẫn đến biên lợi nhuận
của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, biên lợi
nhuận trước thuế năm 2019 đã giảm từ 2,71%
xuống còn 2,57%.

CTCP 28.1
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
So sánh trong 2 năm trở lại đây, dù một số khó khăn chung trong ngành đã ảnh hưởng xấu tới tình
hình hoạt động Công ty nhưng nhìn chung, HĐQT và BGĐ đã rất cố gắng để duy trì cơ cấu tài chính
cân đối cũng như cải thiện các chỉ số tài chính.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện
2018

Thực hiện
2019

% tăng giảm

Tổng tài sản

Tr. Đ

145.652

115.694

-20,57%

Doanh thu thuần

Tr. Đ

388.222

346.502

-10,7%

Lợi nhuận HĐKD

Tr. Đ

9.867

6.744

-31,7%

Lợi nhuận khác

Tr. Đ

714

2.262

217,0%

Lợi nhuận trước thuế

Tr. Đ

10.581

9.006

-14,9%

Lợi nhuận sau thuế

Tr. Đ

8.465

7.205

-14,9%

2018

2019

Các chỉ tiêu tài chính
STT
1

Chỉ tiêu

ĐVT

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,28

1,41

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,41

0,53

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

60,79

50,92

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

155,34

103,95

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

4,31

5,31

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Vòng

2,65

2,65

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
Năm vừa qua, CTCP 28.1 vẫn luôn chủ động
thanh toán đầy đủ các khoản nợ và kịp thời cân
đối cơ cấu tài sản – nguồn vốn nhằm duy trì tốt
khả năng thanh toán và tính thanh khoản. Cụ
thể, tuy quy mô tài sản và nguồn vốn của Công
ty đều giảm so với năm 2018 nhưng các hệ số
thể hiện khả năng thanh toán vẫn được cải thiện
đáng kể.
Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,28 vào năm
2018 lên 1,41 vào năm 2019 là do nợ ngắn hạn
giảm mạnh hơn tài sản ngắn hạn (-33,43% so với
-26,6%), từ đó nâng giá trị tài sản ngắn hạn được
dùng để đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn tăng
lên. Nguyên nhân của sự thay đổi này chủ yếu
là do tình hình khan hiếm đơn hàng chung toàn
ngành buộc Công ty phải thu hẹp quy mô sản
xuất và giảm nhu cầu vốn lưu động. Các nhân tố
chính khiến tài sản ngắn hạn của Công ty giảm
từ 113,06 tỷ xuống 83,01 tỷ so với năm ngoái
gồm có:
• Tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần
1,1 tỷ đồng;
• Các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 6,07
tỷ đồng;
• Tổng giá trị hàng tồn kho giảm gần 25,31 tỷ
đồng.

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần %

2,08

%

15,86

12,68

60.000

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình
%
quân (ROA)

5,78

5,51

20.000

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu
thuần

2,54

1,95

%

1,28

100.000

2,18

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
bình quân (ROE)

CTCP 28.1

1,41

80.000
40.000

0,41

2018

0,53

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,40
0,20

2019

Tài sản ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Hàng tồn kho

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
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Cũng như hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số
thanh toán nhanh của Công ty được cải thiện
đáng kể trong năm qua (tăng từ 0,41 lên 0,53).
Tuy nhiên, so với mức tăng 10,35% của hệ số
thanh toán ngắn hạn, mức tăng 30,59% của hệ
số thanh toán nhanh cho thấy hàng tồn kho có
ảnh hưởng khá lớn tới khả năng thanh toán của
Công ty (chiếm hơn 60% trong tổng tài sản ngắn
hạn). Do đặc trưng riêng trong hoạt động sản
xuất, phần lớn hàng tồn kho đều là hàng hóa
theo đơn đặt hàng riêng của khách hàng, thanh
khoản không cao nên khi loại trừ ảnh hưởng của
hàng tồn kho, khả năng thanh toán nhanh của
Công ty được cải thiện đáng kể hơn so với khả
năng thanh toán ngắn hạn.

Các nhân tố tạo nên sự thay đổi trong khả năng thanh toán

120.000

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Song song với việc giảm tài sản lưu động, nợ
ngắn hạn của Công ty cũng giảm từ 88,65 tỷ
xuống 59,0 tỷ chủ yếu do:
• Khoản phải trả người bán giảm hơn 2,35 tỷ
đồng;
• Khoản phải trả người lao động giảm hơn 5,45
tỷ đồng;
• Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 20,29
tỷ đồng.
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Năm 2019, mặc dù nợ đã giảm đáng
kể so với năm trước nhưng tỷ lệ nợ vẫn
chiếm phần lớn trong tổng cơ cấu nguồn
vốn của Công ty (năm 2018 là 60,79% và
năm 2019 là 50,92%). Bên cạnh đó, hệ số
Nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty năm qua
cũng giảm từ 155,34% xuống 103,95%
là do Công ty đã phân phối phần lớn lợi
nhuận của năm 2018 để trả cổ tức cho
cổ đông, dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu
cuối năm 2019 gần như không có thay
đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ
giảm 0,57%).
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Năm qua, Công ty đã thành công cải thiện
vòng quay hàng tồn kho từ 4,31 lên 5,31.
Mặc dù quy mô và số lượng đơn hàng
giảm khiến hoạt động sản xuất của Công
ty bị thu hẹp, giá vốn hàng bán giảm 7%
so với năm ngoái, nhưng thực tế giá trị
hàng tồn kho trung bình giảm tới 12,5%
cao hơn rõ rệt so với mức giảm giá vốn
hàng bán. Điều này cho thấy khâu quản
lý sản xuất và quản lý hàng tồn kho đã đạt
hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian lưu kho
của hàng hóa và giúp Công ty tiết kiệm
được nhu cầu vốn lưu động.
Đối với hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài
sản bình quân, chỉ tiêu này gần như được
duy trì ở mức 2,65. Nguyên nhân là do
mức giảm doanh thu thuần khá tương
đương với mức giảm của tổng tài sản bình
quân (-10,75% so với -10,81%). Đây là
kết quả của sự nỗ lực trong việc duy trì
hiệu quả sử dụng tài sản của HĐQT cũng
như BGĐ trong bối cảnh hoạt động sản
xuẩ kinh doanh đang bị đình trệ.

Các nhân tố tạo nên sự thay đổi trong cơ cấu vốn

100.000

180%

155,3%

80.000

140%

450.000

100%

400.000

60%

350.000

20%

300.000
250.000

Nợ phải trả

2019
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

103,9%

60.000
40.000

Các nhân tố tạo nên sự thay đổi trong biên lợi nhuận

60,8%

50,9%

20.000
2018

3,00%
2,54%

2,50%

2,18%

2,08%

5,31%

100.000

2018

-

2019

4,00

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Biên lợi nhuận sau thuế

3,00

Lợi nhuận sau thuế

Biên lợi nhuận thuần từ HĐKD

Doanh thu thuần

1,00
2018
Tồn kho bình quân

2019

Các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ số ROA và ROE

Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán

250.000

18%
15,86%

Các nhân tố tạo nên sự thay đổi trong cơ cấu vốn
450.000

2,652

2,652

200.000

16%
12,68%

150.000

350.000

2,651

300.000
250.000

100.000
50.000

200.000

2,649

50.000
2018
Doanh thu thuần

5,78%

5,51%
2018

2019

2019
Hiệu quả sử dụng vốn

6%
4%
2%
-

-

100.000

12%

8%

2,650

2,650

14%
10%

400.000

150.000

Suất sinh lời ROA, ROE: Hệ số Lợi
nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) và
hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở
hữu (ROE) nhìn chung đều giảm do kết
quả hoạt động kinh doanh của Công ty
không có nhiều khả quan, doanh thu
giảm trong khi chi phí sản xuất lại tăng,
ảnh hưởng đáng kể lên lợi nhuận sau
thuế (-14,88%). Bên cạnh đó, vì tổng tài
sản biến động cùng chiều và mạnh hơn
so với lợi nhuận sau thuế (-20,57%),
trong khi vốn chủ sở hữu lại gần như
không thay đổi nên chỉ số ROA của
Công ty giảm mạnh hơn chỉ số ROE.

0,50%

6,00

2,00

•

2,00%

1,00%

5,00

4,31

Biên lợi nhuận: Trong năm, hệ số lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/
doanh thu thuần giảm từ 2,54% xuống
1,95%, còn hệ số lợi nhuận sau thuế/
doanh thu thuần giảm từ 2,18% xuống
2,08%. Giá điện nước, lương trung bình
cho nhân viên và mức giá của một số
dịch vụ thuê ngoài tăng đã ảnh hưởng
tiêu cực tới lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó,
biên lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ
2,18% xuống 2,08%, nhưng mức giảm ít
hơn đáng kể so với biên lợi nhuận thuần
từ hoạt động kinh doanh (tương đương
-4,63% so với -23,42%). Nguyên nhân
chính là do khoản đóng góp hơn 2,26
tỷ của lợi nhuận khác (mức tăng hơn
200%).

1,50%

200.000

50.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

•

1,95%

150.000

Các nhân tố tạo nên sự thay đổi trong vòng quay
hàng tồn kho

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:
Do ảnh hưởng từ khó khăn chung của
ngành, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như
biên lợi nhuận và hiệu suất sinh lợi ROA,
ROE của Công ty đều giảm nhẹ trong giai
đoạn này.

Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản

Hệ số ROA
Hệ số ROE

Tổng tài sản bình quân
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Trong năm, Công ty đã chi 5,32 tỷ đồng để đầu tư thêm cho tài sản cố định, tương đương với
74,53% kế hoạch đã đặt ra. Trong đó, các gói 1, 2 và 3 vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đầu tư, với
tỉ lệ thực hiện/kế hoạch lần lượt là 55,68%, 74,5% và 75,32%. Ngoài ra, do giá của xe nâng bánh
cao hơn so với dự tính nên tổng giá trị đầu tư của gói 4 đã vượt 11,84% so với kế hoạch. Các hạng
mục đầu tư cụ thể như sau:
Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh Mục

Số
Lượng
I

TỔNG CÔNG DUYỆT
Gói 1

Tình Hình
Thực Hiện

Kế Hoạch Đầu Tư
Điều Chỉnh
Giá Trị

Số
Lượng

(%)
TH/KH

Giá Trị	

54

6.343,12

19

4.530,43

71,42

24

1.887,07

3

1.050,72

55,68

1

884,40

100

1

Máy mổ túi tự động

24

884,400

2

Máy 1 kim điện tử

20

522,720

-

3

Máy tra tay chính

1

313,632

-

4

Máy đính nút điện tử

1

105,336

1

105,336

100

5

Máy đính nút cơ

1

60,984

1

60,984

100

Gói 2

17

1.898,10

9

1.414,20

74,5

4

421,344

100

6

Máy may 1 kim xén ĐT

4

421,344

7

Máy tra tay lớp lót

1

405,350

8

Mô tơ hút chân không

2

564,000

2

612,960

100

9

Máy Heintai

2

348,480

2

348,480

100

10

Bàn hít có tay gối, 550W

5

64,680

11

Máy vắt sổ 3 chỉ

3

94,248

1

31,416

33,33

Gói 3

11

2.177,95

6

1.640,51

75,32

2

336,000

-

-

16

Máy lập trình

2

1.053,4

2

953,360

90,51

17

Máy dò kim

1

266,635

1

266,673

100,01

18

Máy dò kim cầm tay

2

23,365

2

380,000

Gói 4

1

Xe nâng balet điện

1

80,000

-

20

Xe nâng bánh hơi 2,5 tấn

1

300,000

1

425,000

141,66

II

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ BS

2

790,790

2

790,790

100

21

Máy đính thẻ bài

1

36,000

1

36,000

100

22

Máy vắt lai Strobel

1

754,790

1

754,790

100

TỔNG CỘNG

56

7.133,91

21

5.321,22

74,53

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách HĐQT
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Quyết Thắng

Chủ tịch

100,00

2

Nguyễn Thanh Huyền

Phó Chủ tịch

Máy 1 kim cào

2

336,000

13

Máy thùa khuy đầu tròn

1

303,600

-

3

Nguyễn Thị Hồng Trang

Thành viên

14

Máy cắt

1

26,030

-

4

Nguyễn Hữu Phước

Thành viên

15

Máy đính điểm lưng quần

2

168,960

50,00

5

Nguyễn Vĩnh Long

Thành viên

28
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84,480

111,84

19

12

1

425,000
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Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Năm sinh

14/04/1969

Năm sinh

14/03/1972

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ tại các tổ chức khác

Phó Tổng Giám đốc CT TNHH MTV Tổng Công ty 28;
Tổng Giám đốc CTCP 28 Đà Nẵng

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Sở hữu đại diện 1.580.061 CP, chiếm 32,5% VĐL

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Sở hữu đại diện 948.360 CP, chiếm 19,6%

Quá trình công tác

04/2007 - 03/2012: Trưởng Phòng KHTH – Công ty CP 28 Hưng
Phú
04/2012 - 07/2016: Tổng Giám đốc – Công ty CP Bình Phú
08/2016 - 12/2016: Phó Phòng KHTH Công ty TNHH MTV Tổng
Công ty 28
01/2017 - 07/2017: Trưởng Phòng KHTH – Công ty TNHH MTV
Tổng Công ty 28
08/2017 - 12/2017: Trưởng Phòng KHKD – Công ty TNHH MTV
Tổng Công ty 28
01/2018 - 02/2018: Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Đà Nẵng
03/2018 - Nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Tổng
Công ty 28 kiêm Tổng Giám đốc – CTCP 28 Đà Nẵng
04/2018 – Nay: Chủ tịch HĐQT – CTCP 28.1

Quá trình công tác

09/1994 - 12/1994: Nhập ngũ và được huấn luyện tại Sóc Sơn
Hà Nội, thuộc Quân khu Thủ Đô
12/1994 - 12/1994: Chuyển về Tổng cục Hầu cần, Công tác tại
Công ty 28
01/1995 - 10/1997: Cân đối điều độ - SX XNK - Phòng Kế hoạch
Công tác tại Xí nghiệp may 2 - Công ty 28
11/1997 - 05/2001: Phụ trách phòng Kế Hoạch kinh doanh - Chi
nhánh Công ty 28, Biên Hòa Đồng Nai
07/2008 - 01/2012: Giám đốc Công ty cổ phần Bình Phú
02/2012 - 02/2013: Phó GĐ Công ty Xăng dầu - Tổng Công ty 28
03/2013 - 03/2019: GĐ Công ty Xăng dầu - Tổng Công ty 28
04/2019 - Nay: Giám đốc - CTCP 28.1
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Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc

Năm sinh

17/10/1978

Năm sinh

06/12/1976

Trình độ chuyên môn

Cử nhân ngoại ngữ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân tin học

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Cá nhân nắm giữ: 11.800 CP, chiếm 0,24%
Sở hữu đại diện 316.120 CP, chiếm 6,5%

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Cá nhân nắm giữ: 100.300 CP, chiếm 2,06%
Sở hữu đại diện 316.120 CP, chiếm 6,5%

Quá trình công tác

08/2000 - 12/2004: Nhân viên Dinh Thống Nhất tại TP. HCM
12/2004 - 09/2009: Nhân viên Phòng NCPT & ĐT – Tổng Công
ty 28 – TCHC – BQP
09/2009 - 08/2014: Nhân viên Phòng Chính trị – Tổng Công ty
28 – TCHC – BQP
08/2014 - 09/2016: Phó Phòng kế hoạch; sau đó làm Trưởng
Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28
24/09/2016 - Nay: Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng kế hoạch –
CTCP 28.1

Quá trình công tác

07/2000 - 10/2002: Nhân viên IT ban CNTT – Công ty 32 –
TCHC – BQP
11/2002 - 09/2009: Trưởng ban CNTT Công ty cổ phần 32 –
TCHC – BQP
10/2009 - 09/2012: Giám đốc Chi nhánh – Tổng công ty Vật tư
Nông nghiệp
10/2012 - 10/2013: Phó Phòng Kinh doanh – Tổng Công ty 28
11/2013 - 09/2016: Phó Giám đốc – Công ty TNHH MTV 28.1
Tổng Công ty 28
24/09/2016 - Nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc – CTCP
28.1

Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng và Trưởng
Phòng tài chính kế toán
Năm sinh

09/12/1976

Trình độ chuyên môn

Đại học Tài chính Kế toán

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Cá nhân nắm giữ: 60.400 CP, chiếm 1,24%
Sở hữu đại diện 316.120 CP, chiếm 6,5%

Quá trình công tác

01/1999 - 05/2000: Nhân viên xuất nhập khẩu – Công ty TNHH
TMDV Sơn Hà
01/1999 - 05/2000: Nhân viên tài chính kế toán – Xí nghiệp 2 và
PTCKT – Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP
03/2012 - 02/2013: Phó Phòng Đầu tư phát triển và nghiệp vụ
Công ty Xăng dầu – Tổng Công ty 28
03/2013 - 06/2014: Trưởng phòng Kế toán – Hậu cần Công ty
Xăng dầu – Tổng Công ty 28
07/2014 - 09/2016: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng TCKT –
Công ty TNHH MTV 28.1 – Tổng Công ty 28
24/09/2016 - Nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm
Trưởng Phòng TCKT – CTCP 28.1
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Danh sách BĐH
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thanh Huyền

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Vĩnh Long

Phó Giám đốc

4

Nguyễn Hữu Phước

Kế toán trưởng
CTCP 28.1
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Sơ yếu lý lịch của các thành viên BĐH
(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thanh Huyền, ông Nguyễn Vĩnh Long và ông Nguyễn Hữu Phước
xem trên mục của HĐQT)

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc
Năm sinh

09/04/1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Không

Quá trình công tác
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06/1995 - 04/1998: Tổ phó SX tại XN 3 – Công ty 28
05/1998 - 12/2006: Tổ trưởng SX tại XN 3 – Tổng Công ty 28 –
TCHC – BQP
01/2007 - 03/2007: Phó Quản đốc xưởng – CTCP Bình Phú –
Tổng Công ty 28 – TCHC – BQP
04/2007 - 06/2012: Quản đốc xưởng – CTCP Bình Phú – Tổng
Công ty 28
07/2012 - 02/2016: Phó Tổng Giám đốc – CTCP Bình Phú –
Tổng Công ty 28
03/2016 - 10/2016: Phó Giám đốc – Xí nghiệp May Đo Quân
Đội - Tổng Công ty
11/2016 - 06/2017: Giám đốc – Xí nghiệp May Đo Quân Đội Tổng Công ty 28
07/2017 - Nay: Phó Giám đốc – CTCP 28.1

Danh sách BKS
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lữ Công Thinh

Trưởng ban

2

Lê Văn Thanh

Thành viên

3

Nguyễn Thanh Định

Thành viên

Sơ yếu lý lịch của các thành viên BKS
Ông Lữ Công Thinh – Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh

23/07/1976

Trình độ chuyên môn

Đại học Tài chính Kế toán

Chức vụ tại các tổ chức khác

Phó phòng TCKH – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Cá nhân nắm giữ: 20.000 CP, chiếm 0.4%

Quá trình công tác

02/1998 - 10/2009: Nhân viên kế toán – Tổng công ty 28 – TCHC
– BQP
11/2009 - 02/2014: Kế toán trưởng – CTCP 28 Hưng Phú, Tổng
Công ty 28
03/2014 - 23/09/2016: Phó Phòng TCKT Tổng Công ty 28
24/09/2016 - Nay: Phó Phòng TCKT kiêm Trưởng Ban kiểm soát
– Tổng Công ty 28
09/2016 – Nay: Trưởng Ban kiểm soát – CTCP 28.1
CTCP 28.1
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Ông Lê Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

Tình hình nhân sự

Năm sinh

03/11/1978

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là 684 người, thấp hơn 80 người so với
cùng kì năm ngoái. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Chức vụ tại các tổ chức khác

Nhân viên phòng TCKT – Công ty xăng dầu 28 – Tổng Công ty
28

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Không

Quá trình công tác

2001 - 2006: Kế toán trưởng – CTCP Công nghệ mới Sông Lam
2007 - 2010: Nhân viên Phòng TCKT – CTCP 28 Hưng Phú
01/2011 - 11/2011: Nhân viên Phòng TCKT – Công ty TNHH
MTV Tổng Công ty 28
12/2011 - Nay: Nhân viên Phòng TCKT – Công ty Xăng dầu 28 Tổng Công ty 28
09/2016 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP 28.1

Ông Nguyễn Thanh Định – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh

01/01/1978

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ tại các tổ chức khác

Nhân viên phòng TCKT – CTCP 28 Hưng Phú

Số cổ phiếu nắm giữ và đại
diện

Không

Quá trình công tác

05/1999 - 12/1999: Nhân viên Phòng TCKT – Xí nghiệp 2 – Tổng
Công ty 28 TCHC – BQP
2000 - 2006: Nhân viên Phòng HCHC – Xí nghiệp 2 - Công ty
28 TCHC – BQP
2007 - 06/2009: Nhân viên Phòng KHTH – CTCP 28 Hưng Phú
07/2009 - Nay: Nhân viên Phòng TCKT – CTCP 28 Hưng Phú
09/2016 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP 28.1

Trần Doãn Thoan
Nguyễn Thanh Huyền
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Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Trên Đại học

2

Chức vụ
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày 01/04 /2019
Bổ nhiệm ngày 01/04/2018

Tỷ lệ (%)
100

1

0,15

Đại học

25

3,65

3

Cao đẳng

43

6,29

4

Khác

615

89,91

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

684

100

1

Hợp đồng có xác định thời hạn

72

10,53

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

599

87,57

3

Hợp đồng theo thời vụ, thử việc, đào tạo

13

1,9

Trong cơ cấu lao động phân theo trình độ, do công nhân dưới trình độ cao đẳng là nguồn lực chính
của Công ty nên chiếm tới 89,91%. Những nhân viên còn lại từ trình độ cao đẳng trở lên đa số đều
làm công việc văn phòng và được bổ nhiệm ở các vị trí quản lý. Ngoài ra, trong cơ cấu phân theo
tính chất hợp đồng lao động, số lượng công nhân có hợp đồng không xác định thời hạn cũng chiếm
phần lớn (87,57%), còn lại 10,53% là hợp đồng có thời hạn và 1,9% là hợp đồng thời vụ, học việc.

0+4+690 2+10+88
4%

Trên đại học
Đại học

Cao đẳng
Khác

Theo tính chất hợp đồng lao động
2%

6%

90%

Thay đổi nhân sự

Số lượng
684

Theo trình độ

Những thay đổi trong ban điều hành
Họ và tên

STT

10%

88%

Hợp đồng có xác định thời hạn
Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng thời vụ, thử việc, đào tạo
CTCP 28.1
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Chính sách nhân sự

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

Mức lương bình
quân

Chính sách lương thưởng, phúc lợi đối với người lao động:
Để nâng cao chất lượng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, Công ty luôn
quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo mọi điều kiện để người lao
động được hưởng một cách đầy đủ nhất các chế độ chính sách của nhà nước:

Tốc độ tăng
trưởng

TT

Năm

1

2015

8.403.262

-

2

2016

8.891.770

5,81%

3

2017

9.023.181

1,48%

4

2018

9.212.357

2,1%

5

2019

9.470.222

2,8%

• Thực hiện chính sách tiền lương căn cứ vào bảng lương do Nhà nước quy định, luôn đảm bảo
bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Bên cạnh đó, mức
lương, thưởng của Công ty còn được tính dựa trên đơn giá sản phẩm, mức độ hoàn thành công
việc của mỗi cá nhân nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích tinh thần làm việc của nhân
viên;
• Các quyền về BHXH, BHYT cho người lao động đều được Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ
theo chế độ chính sách nhà nước;

Mức lương bình quân của nhân viên CTCP 28.1 qua các năm
7%

9,60
9,40

6%

9,20

• Tiếp tục cải thiện bữa ăn trong ca cho người lao động để đảm bảo sức khỏe cho sản xuất, triệt
để duy trì vệ sinh thực phẩm ăn uống, chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện tốt công tác
phòng dịch bệnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ;
• Đưa ra những chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân viên hoặc
thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới hỏi,v.v… nhằm thể hiện sự quan tâm của Công ty
đối với đời sống người lao động, tăng sự gắn kết giữa Công ty với nhân viên.

5%

9,00
8,80

4%

8,60

3%

8,40

2%

8,20
1%

8,00
7,80

2015

2016

Mức lương bình quân

2017

2018

2019

0%

Tốc độ tăng trưởng

Mức lương bình quân/người của Công ty vẫn luôn tăng qua từng năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2017,
tốc độ tăng trưởng lương bình quân bắt đầu có chiều hướng tăng mạnh trở lại, từ mức 1,48% lên
2,8% năm 2019. Dự kiến trong năm 2020, khi Nghị định số 90/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thì
tốc độ tăng trưởng lương bình quân có thể tiếp tục tăng mạnh hơn.
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Công tác đào tạo:
Nền kinh tế thị trường ngày càng khốc liệt đòi
hỏi các công ty không chỉ cạnh tranh về sản
phẩm, khách hàng… mà còn cả về trình độ của
nhân công vì người lao động là yếu tố đóng góp
rất lớn trong sự thành công của một tổ chức. Để
nâng cao năng lực của mỗi cá nhân, Công ty
thường xuyên tổ chức cho CBCNV tham gia vào
các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn, các lớp
ngắn hạn về quản lý, về pháp luật, để kịp thời
cập nhật những kiến thức mới cũng như nâng
cao nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc.

Công tác an toàn lao động:
An toàn lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng
đối với người lao động và Công ty. Bảo đảm an
toàn lao động sẽ giúp Công ty giảm được các
thiệt hại do tai nạn gây ra, đồng thời tạo ra tâm
lý an tâm cho người lao động khi tham gia sản
xuất. Vì vậy, Công ty liên tục kiểm tra các thiết bị,
đường dây điện tại các xưởng và văn phòng làm
việc, trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC để đảm bảo
an toàn cho công nhân. Ngoài ra, Công ty còn
thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, thường
xuyên kiểm tra, vận động công nhân viên chấp
hành tốt các quy định về toàn vệ sinh lao động
tại nơi làm việc.
CTCP 28.1

39

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN
CHỦ SỞ HỮU

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ
XÃ HỘI

Cổ phần

Hỗ trợ cộng đồng
Sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp dựa trên nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định
và thịnh vượng. Vì vậy, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến việc chia sẻ trách nhiệm xã hội với
cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn. Trong năm nay, Công ty đã tổ chức
các chương trình từ thiện để giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ Quỹ vì
người nghèo; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó
khăn; đóng góp ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt ở miền Trung; ủng hộ quỹ xây dựng cầu nông thôn cho
vùng sâu vùng xa; tặng quà Tết cho người nghèo,v.v…

Vốn điều lệ: 48.633.860.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.863.386 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.863.386 cổ phiếu

•
•
•

Cơ cấu cổ đông
STT

Loại cổ đông

Số lượng cổ
đông

Tỷ lệ sở hữu
(%)

Số cổ phần

I

Cổ đông Nhà nước

-

-

-

II

Cổ đông nội bộ

-

-

-

III

Cổ đông trong nước

200

4.863.386

100

1

Cá nhân

198

1.672.185

34,38

2

Tổ chức

2

3.191.201

65,62

IV

Cổ đông nước ngoài

-

-

-

1

Cá nhân

-

-

-

2

Tổ chức

-

-

-

200

4.863.386

100

TỔNG CỘNG

Môi trường và năng lượng
Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng.
Cụ thể:
• Thường xuyên việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị;
• Tuyên truyền giúp nhân viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống nói chung và bảo vệ môi
trường làm việc nói riêng;
• Luôn đảm bảo các hạng mục xử lý chất thải đạt yêu cầu theo quy định của Luật bảo vệ môi
trường; đồng thời giám sát chặt chẽ việc xử lý nước thải và các chất thải trong quá trình sản xuất;
• Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nguồn năng lượng nguyên phụ liệu, tránh các trường hợp
lãng phí không cần thiết.

Danh sách cổ đông lớn
STT
1

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu
nắm giữ

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

3.161.201

Tỷ lệ sở hữu
65%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
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PHẦN III

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh
• Tình hình quản trị tài sản nguồn vốn
• Kế hoạch kinh doanh năm 2020
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
• Nhu cầu về mặt hàng may mặc trên toàn thế giới bị giảm do ảnh hưởng từ
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không chỉ khiến ngành Dệt May Việt
Nam gặp khó khăn mà còn dẫn tới tình trạng cạnh tranh đơn hàng gay gắt
giữa các doanh nghiệp trong ngành.

• Tình trạng dư nguồn cung nguyên phụ liệu ở thị trường Trung Quốc do các
chính sách áp thuế của Mỹ làm giá bán vải, sợi,… bị giảm xuống, giúp Công
ty tiết kiệm được phần nào chi phí đầu vào mà vẫn đảm bảo đủ nguyên
phụ liệu để duy trì sản xuất liên tục. Đồng thời, Công ty vẫn thắt chặt kiểm
soát hoạt động theo quy trình, đảm bảo công tác sản xuất có thể sử dụng
triệt để nguyên phụ liệu sẵn có, nâng cao hiệu quả SXKD chung trong toàn
Công ty.

Thuận lợi

• Năm 2019, khách hàng truyền thống Itochu gặp khó khăn về thị trường
nên giảm sản lượng đặt hàng so với 2018, không tiếp tục ký thỏa thuận bao
chuyền như trước đây. Ngoài ra, Cả 3 khách hàng IPU, UK và Nhật chỉ đảm
bảo được 20.000 bộ/tháng - 23.000 bộ/tháng, giảm đáng kể so với năm
ngoái. Để đảm bảo tình hình sản xuất trong Xưởng, Công ty đã phải phát
triển thêm hàng Lever style, nội địa và nhận gia công ngoài (Trong 6 tháng
đầu năm, do không đủ đơn hàng nên gia công áo vest nữ).

• Trước bối cảnh ngành may đang gặp khó khăn, Công ty CP 28.1 luôn nhận
được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Tổng Công ty 28 trong
việc tìm kiếm nguồn hàng bổ sung và điều hành sản xuất. Kết quả, quý I
năm 2019, Công ty đã phát triển được nguồn khách hàng mới Lever Style
gồm 2 nhánh hàng Stich fix và PLST, đảm bảo đủ nguồn hàng để sản xuất
liên tục cho toàn Công ty trong suốt 6 tháng cuối năm và Quý 1/2020, từ
đó duy trì được công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho CB-CNV
toàn Công ty.
• Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như đề xuất của Công ty CP 28.1 đã được
Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với tình kình chung của
ngành.
• Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
phiên bản mới 9001:2005 (được cấp chứng nhận vào 26/10/2018 và hết
hạn vào 25/10/2021), đảm bảo khả năng quản lý hiệu quả và thống nhất
trong toàn Công ty.

Khó khăn

• Sự thay đổi cơ cấu sản phẩm trong đơn hàng với những yêu cầu về tính
chất, chất lượng khác nhau đã gây một số khó khăn cho quà trình chuẩn bị,
triển khai sản xuất và phân bổ sản phẩm. Đặc biệt,mặt hàng truyền thống
(Áo lót liền) giảm nhiều so với các năm trước (Từ 90% xuống còn 40%),
thay vào đó là áo lót lửng và không lót… làm ảnh hưởng đáng kể đến năng
suất và chất lượng trên chuyền. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2019,
trung bình Công ty chỉ sản xuất được 29.000 áo và 27.000 quần/tháng,
trong khi sản lượng năm 2018 là 35.000 áo/tháng (Giảm 17%) và 32.000
quần/tháng (Giảm 16%).
• Dù Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực trong năm 2019 nhưng CTCP 28.1 nói
riêng và các Công ty khác trong cùng ngành nói chung vẫn chưa tận dụng
được các khoản ưu đãi về thuế do vấp phải khó khăn về quy tắc xuất xứ.
• Biên lợi nhuận của Công ty chưa thật sự tốt do chi phí lương cho người lao
động, giá điện nước và giá một số dịch vụ thuê ngoài tăng. Đặc biệt, lợi thế
về chi phí nhân công giá rẻ của Việt Nam đang ngày một yếu đi so với các
nước cũng chuyên xuất khẩu hàng may mặc. Theo số liệu khảo sát của ILO
(Tổ chức lao động quốc tế), tốc độ tăng lương bình quân giai đoạn 2015 2018 của Việt Nam khá cao, đạt 9,7%, chỉ sau Trung Quốc (11,02%). Thêm
vào đó là ảnh hưởng kép từ Nghị định NĐ 90/2019/NĐ-CP, chi phí lương
cho CBCNV trong thời gian tới vẫn tiếp tục là một trong những mối lo ngại
của Công ty nếu tình hình hoạt động sản xuất không được phục hồi trở lại.
• Nguồn lao động biến động nhiều, tuy trong năm đã tuyển mới được 170
lao động nhưng sau đó 100 người đã nghỉ ngay khi thử việc. Ngoài ra, lao
động hợp đồng cũng nghỉ 155 trường hợp, giảm 85 người (-11%) so với
tháng 1/2019 (Số liệu đầu năm là 765 lao động, hiện nay là 680 lao động;
giảm 9% so với năm 2018).
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TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGUỒN VỐN
Tình hình tài sản
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

31/12/2018

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN

31/12/2019

113.056

83.008

3.765,424

2.666,338

Các khoản phải thu ngắn hạn

31.802

25.736

Hàng tồn kho

76.896

51.590

Tài sản ngắn hạn khác

592

3.017

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

32.596

32.686

40

40

32.556

31.105

-

1.541

145.652

115.694

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

Cơ cấu và quy mô tài sản Công ty trong 2 năm gần nhất
160.000
140.000

Triệu đồng

120.000

145.652
23,38%

100.000

115.694
28,25%

80.000
60.000

77,62%

40.000

77,62%

20.000
-

2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN
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2019
TÀI SẢN DÀI HẠN

Trong năm, do hoạt động kinh doanh bị thu hẹp nên tại thời điểm 31/12/2019, các khoản phải thu
ngắn hạn thấp hơn 6,07 tỷ và giá trị hàng tồn kho thấp hơn 25,31 tỷ so với số liệu cùng kỳ năm
ngoái, dẫn tới tổng tài sản ngắn hạn cuối năm 2019 giảm 30,05 tỷ (-26,58%). Đối với tài sản dài hạn,
do trong năm Công ty chỉ đầu tư thêm khoảng hơn 5,32 tỷ cho máy móc thiết bị nên tổng tài sản
dài hạn chỉ tăng thêm 0,3% so với năm ngoái. Những thay đổi này tuy làm giảm quy mô tổng tài sản
nhưng vẫn không mang tới sự chuyển dịch quá lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty.

Tình hình nguồn vốn
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

31/12/2018

31/12/2019

C. NỢ PHẢI TRẢ

88.649

59.016

Nợ ngắn hạn

88.549

58.916



Phải trả người bán ngắn hạn

24.297

21.943



Người mua trả tiền trước ngắn hạn

-

159



Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

787

27



Phải trả người lao động

18.519

13.066



Chi phí phải trả ngắn hạn

50

-



Phải trả ngắn hạn khác

1.197

1.067



Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

41.548

21.257



Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.151

1.395

Nợ dài hạn

100

100



Phải trả dài hạn khác

100

100

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

57.003

56.679

Vốn chủ sở hữu

57.003

56.679



Vốn góp của chủ sở hữu

48.634

48.634



Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

48.634

48.634



Quỹ đầu tư phát triển

1.135

1.135



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.234

6.909

462

425

6.772

6.484

145.652

115.694



LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước



LNST chưa phân phối năm nay

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
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Cơ cấu và quy mô tổng nguồn vốn của Công ty trong 2 năm gần nhất
160.000

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

145.652

Chỉ tiêu

140.000

Triệu đồng

120.000

39,14%

100.000

48,99%

80.000
60.000
40.000

115.694

60,86%
51,01%

20.000
-

2018
NỢ PHẢI TRẢ

2019
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2019, Công ty tăng nợ ngắn hạn chủ yếu ở các khoản phải trả người lao động, phải trả người
bán và nợ vay. Các khoản này được Công ty sử dụng để tài trợ cho một số nhu cầu đầu tư tài sản cố
định và nhu cầu vốn lưu động. Đối với nguồn vốn chủ sở hữu, trong năm Công ty đã dùng gần 6,81
tỷ để chi trả cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, vì khoản lợi nhuận chưa phân phối 6,77 tỷ năm nay
không chênh lệch quá nhiều so với khoản tiền đã chi ra nên nguồn vốn chủ sở hữu không có thay
đổi đáng kể (chỉ tăng 0,57%).
Sự thay đổi này cũng mang lại ảnh hưởng khá đáng kể trong tổng cơ cấu nguồn vốn của Công ty.
Trong đó, tỷ trọng nợ phải trả tăng từ 51,01% lên 60,86%, còn tỷ trọng vốn chủ sở hữu giảm từ
48,99% xuống 39,14%.

ĐVT

CTCP 28.1

Thay đổi
(%)

Tổng doanh thu

Tr. Đ

350.800

367.000

4,62%



Doanh thu hàng xuất khẩu

Tr. Đ

320.846

343.575

7,08%



Doanh thu hàng kinh tế

Tr. Đ

23.351

20.312

-13,01%



Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tr. Đ

2.305

1.047

-54,58%



Doanh thu hoạt động tài chính

Tr. Đ

2.025

1.950

-3,70%



Thu nhập khác

Tr. Đ

2.273

116

-94,90%

Lợi nhuận trước thuế

Tr. Đ

9.006

9.500

5,49%

Lợi nhuận sau thuế

Tr. Đ

7.205

7.600

5,48%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu

%

2,58%

2,59%

0,39%

Các biện pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trước tình hình hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, để đạt được những kế hoạch đã đặt
ra cho năm tiếp theo, Công ty đã đưa ra những giải pháp liên quan đến tổ chức sản xuất kinh doanh,
tìm kiếm phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể:
Về tổ chức sản xuất kinh doanh:
• Nghiên cứu cải tiến quy trình may tại các
chuyền để phân phối công việc thích hợp,
chủ động nâng cao tính chuyên môn hóa và
linh động kế hoạch phân phối lúc cần thiết.
Cụ thể, Công ty sẽ phân công sắp xếp theo
hướng mỗi chuyền áo chuyên sản xuất cho
một khách hàng cụ thể, đảm bảo tính chất
nguồn hàng ổn định theo hướng chuyên môn
hóa trên chuyền, từ đó đảm bảo chất lượng
sản phẩm và tăng năng suất cho các chuyền.
Cụ thể: chuyền áo A chuyên hàng UK nội địa,
chuyền áo B chuyên hàng Stich fix, chuyền
áo C chuyên hàng Nhật, chuyền áo D chuyên
hàng IPU (nhưng vẫn có thể bổ sung hàng
PLST khi IPU thiếu đơn hàng);
• Làm tốt các công tác chuẩn bị sản xuất, điều
độ sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng
đầu vào, chất lượng bán thành phẩm trước
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khi đưa lên chuyền may, đồng thời quản lý
kế hoạch và tiến độ may mẫu, đảm bảo chất
lượng mẫu đáp ứng đúng yêu cầu của khách
hàng và tiến độ sản xuất;
• Duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng trong
toàn Công ty, không để tình trạng tái chế
thường xuyên xảy ra, phát sinh nhiều chi phí;
• Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị chuyên
dùng theo kế hoạch, sửa chữa cải tạo bàn
cắt, đầu tư máy cắt tự động (Quí III), đáp ứng
tiến độ cấp bán thành phẩm cho các chuyền,
giảm thời gian chuẩn bị và các lỗi phát sinh
trong quá trình sản xuất;
• Tiếp tục duy trì và mở rộng các đơn vị gia
công ngoài, đồng thời phối hợp tốt với các
đơn vị này để đảm bảo chất lượng hàng đi
gia công đạt tiêu chuẩn và đảm bảo sản xuất
theo kịp tiến độ giao hàng.
CTCP 28.1
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Về công tác nhân sự:
• Xem xét điều chỉnh mô hình tổ chức cho phù
hợp với tình hình mới, xây dựng lại định biên
và rà soát sắp xếp lại nhân sự tổ chức: đánh
giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ, nhân viên
phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn,
bổ sung thay thế những vị trí còn yếu không
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ;
• Đào tạo công nhân thực hành theo quy trình
chuẩn đối với từng công đoạn, tăng năng suất
nội tại của từng công nhân. Đồng thời, Công
ty cũng cố gắng khai thác và sử dụng triệt
để máy móc thiết bị chuyên dùng đã đầu
tư nhằm tạo bước đột phá về năng suất sản
xuất và chất lượng sản phẩm. Đối với những
nhân viên chuyên tìm kiếm khách hàng và
thị trường mới, Công ty cũng chú trọng nâng
cao kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ của

nhân viên để có thể làm việc trực tiếp với
khách hàng, đẩy nhanh thời gian kí kết hợp
đồng;
• Xây dựng lại phương án trả lương, thưởng
năm 2020: trả lương theo đơn giá phút công
nghệ mới (Tăng 5đ/phút) cho lao động trực
tiếp; áp dụng chính sách bù lương mới cho
Công nhân mới và nghiên cứu áp dụng việc
trả lương theo đơn giá cho các công đoạn của
Xưởng cắt, thúc đẩy năng suất, đảm bảo cung
cấp đủ bán thành phẩm đồng bộ và đạt chất
lượng cho các Xưởng may;
• Tập trung các giải pháp giữ ổn định lao động,
tăng cường tuyển dụng đào tạo lao động,
chính sách đào tạo và chính sách giữ ổn định
lao động trong năm 2020; Hạn chế tối đa
làm ngày chủ nhật, giảm giờ làm thêm.

Về tìm kiếm, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm:
• Chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên
thức với khách hàng mới thông qua việc thỏa
phụ liệu đầu vào có nguồn hàng chất lượng
mãn tối đa yêu cầu của khách về đơn hàng
nhưng giá cả phải chăng, đặc biệt là mở rộng
thử nghiệm;
tìm kiếm tại các nước mà Việt Nam có FTA và • Nâng cao năng lực đàm phán với khách hàng
các nước CPTPP để sớm vượt qua được rào
để có thể nâng cao giá bán sản phẩm, tăng
cản của quy tắc xuất xứ;
biên lợi nhuận cho Công ty;
• Giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ
và tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đặc
biệt, cố gắng tiếp cận với những khách hàng
chuyên buôn bán và kinh doanh veston nam
– sản phẩm chủ lực của Công ty;

• Cố gắng đẩy nhanh tiến trình hợp tác chính
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Kế hoạch đầu tư năm 2020
Trong năm 2020, Công ty dự định sẽ đầu tư thêm khoảng 9,24 tỷ vào việc sửa chữa nhà xưởng cũng
như mua sắm thêm một số các máy móc thiết bị khác để` nâng cao năng suất lao động và chất lượng
sản phẩm. Cụ thể:
Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch năm 2020
STT

Danh mục đầu tư

ĐVT

SL

Thời gian
đầu tư

Giá trị

I

Xây dựng cơ bản

1

1.400

1

Sửa chữa nhà kho NPL và làm hệ thống kệ

1

1.400

2

Sửa chữa Phòng Kỹ thuật, nhà QY, nhà VS

II

Máy móc thiết bị

Cái

16

6.444

1

Máy heng tai HT798 B

Cái

2

842

Quý I

2

Máy thùa khuy vuông Juki LBH 1790

Cái

1

133

“

3

Máy thùa khuy tròn Durkopp 581-321

Cái

1

421

Quý II

4

Máy thùa khuy giả Gute 6000F

Cái

2

289

“

5

Máy kansai điện tử (pat săng) B2000C

Cái

2

124

“

6

Máy zíc zắc Juki cơ LZ2290CS-7 WB/956AK

Cái

1

387

“

7

Máy 1 kim điện tử móc sích Juki MH481

Cái

1

114

Quý I

8

Máy cắt tự động

Cái

1

3.500

Quý II

9

Máy đột điện tử pinpoi Juki MP200

Cái

4

96

Quý I

10

Máy ập dầu tay BTP

Cái

1

538

Quý I

III

Phương tiện vận tải + tài sản khác

Cái

0

1.400

1

Xe nâng bánh hơi 2,5 tấn

Cái

1

-

2

Xe ô tô Fortuner

Cái

TỔNG CỘNG

Cái

Quý I

-

1.400
18

Quý I

9.244

• Cố gắng đẩy nhanh tiến độ sản xuất và tiến
độ bàn giao để từ đó rút ngắn thời gian thu
hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi;
• Đầu tư thêm cho nhà xưởng và máy móc
thiết bị nhằm nâng cao tốc độ và chất lượng
sản xuất sản phẩm.
CTCP 28.1
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PHẦN IV

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HĐQT
• Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt
động của Công ty
• Đánh giá của Hội đồng Quản trị về
hoạt động của Ban Điều hành
• Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đối với tình hình hoạt động:
Năm qua, CTCP 28.1 đã cố gắng duy trì tình hình hoạt động kinh doanh
ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trong giai đoạn
khó khăn chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục tập
trung nâng cao chất lượng sản phẩm Veston nam – sản phẩm chủ lực,
nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nói riêng và CTCP 28.1
nói chung trên thị trường.

Đối với tình hình nhân sự:
Công ty đã cải thiện các chính sách đãi ngộ thích hợp hơn nhằm giữ
chân nhân viên, đồng thời tổ chức thêm các lớp đào tạo nhằm nâng cao
kỹ năng và tay nghề cho nhân viên mới, giúp họ theo kịp tiến độ công
việc, đảm bảo thời gian hoàn thành đơn hàng và bàn giao sản phẩm.

Đối với tình hình tài chính:
Trước tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, Công ty đã cố gắng
hạn chế những thay đổi của các chỉ số tài chính, giữ cho cơ cấu tài sản
– nguồn vốn biến động trong khả năng kiểm soát.

Đối với tình hình đầu tư:
Công ty đã hoàn thành 74,53% kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị mới
để phục vụ cho sản xuất kinh doanh (tương đương với 5,32 tỷ). Các máy
mới về đã được đưa vào hoạt động, kỳ vọng trong năm 2020, năng suất
sản xuất sẽ được cải thiện đáng kể.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Các thành viên Ban Điều hành là những người có trình độ học vấn từ bậc đại học trở
lên, có đạo đức tốt, đa số gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý
nên kinh nghiệm về ngành nghề dồi dào, có khả năng ứng phó với những khó khăn
trước mắt.
Trong năm qua, Ban điều hành đã cố gắng hết sức để thực hiện tốt các công tác quản
lý về tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động đầu tư cũng như hoạt
động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Ban cũng đã thực hiện đầy đủ những chỉ đạo và
Nghị quyết mà HĐQT đã đề ra, đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty đi đúng theo
kế hoạch. Kết quả là các chỉ số tài chính của Công ty về cơ bản đã thể hiện được tính
hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn,
tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình
tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Điều đó cho thấy sự
nghiêm túc và có trách nhiệm của Ban Giám đốc.

CTCP 28.1
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
Chỉ tiêu

ĐVT

TH 2019 KH 2020

Thay đổi
(%)

Tổng doanh thu

Tr. Đ

350.800

367.000

4,62%

Lợi nhuận trước thuế

Tr. Đ

9.006

9.500

5,49%

Lợi nhuận sau thuế

Tr. Đ

7.205

7.600

5,48%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu

%

2,58%

2,59%

0,39%

Cổ tức

%

13%

13%

0,00%

Để đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra, HĐQT đã đưa qua một số kiến nghị và giải
pháp như sau:
• HĐQT nâng cao năng lực quản trị Công ty; nỗ lực trong việc phối hợp cùng ban Giám đốc công
ty và người lao động để tận dụng những thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức và đảm bảo sự
phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông;
• Cố gắng duy trì mối quan hệ sản xuất với các khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách
hàng mới tại các thị trường lớn;
• Nâng cao khả năng đàm phán với khách hàng nhằm tăng giá trị đơn hàng;
• Khi làm việc với khách hàng mới, cần đảm bảo chất lượng của các đơn hàng thử nghiệm để tăng
sự hài lòng cho khách hàng và tạo tiền đề cho sự hợp tác chính thức và lâu dài;
• Chủ động trong việc tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu có giá cả hợp lý, đảm bảo duy trì
nguồn cung ổn định và liên tục;
• Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên phụ liệu đầu vào, tối thiểu hóa những lãng phí
không cần thiết;
• Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị hiện đại để hỗ trợ Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ
sản xuất và bàn giao sản phẩm, từ đó tăng số vòng quay hàng tồn kho và số vòng quay khoản
phải thu, tiết kiệm nhu cầu vốn lưu động cho Công ty;
• Nghiên cứu xây dựng các xưởng có tính chuyên môn hóa cao, chỉ chuyên sản xuất một loại mặt
hàng cụ thể để dễ điều động nhân sự và giao kế hoạch theo năng suất.
Ngoài ra, bên cạnh công tác tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn đảm bảo
thực hiện đúng các công tác Đảng – CTCT theo kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung cần
thiết cho đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào quý I/2020 để sẵn sàng cho hành
trình phát triển phía trước.
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PHẦN V

QUẢN TRỊ CÔNG TY
• Hội đồng quản trị
• Ban kiểm soát
• Các khoản giao dịch, thù lao và các
khoản lợi ích
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của HĐQT

Hoạt động của Ban kiểm soát

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

1

Nguyễn Quyết Thắng

Chủ tịch

5/5

100%

1

Lữ Công Thinh

Trưởng ban

4/4

100%

2

Nguyễn Thanh Huyền

Phó Chủ tịch

5/5

100%

2

Lê Văn Thanh

Thành viên

4/4

100%

3

Nguyễn Thị Hồng Trang

Thành viên

5/5

100%

3

Nguyễn Thanh Định

Thành viên

4/4

100%

4

Nguyễn Hữu Phước

Thành viên

5/5

100%

5

Nguyễn Vĩnh Long

Thành viên

5/5

100%

• Thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT; giám sát công tác điều hành SXKD cũng
như thực hiện công tác tài chính của Ban diều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp định
kỳ và bất thường của HĐQT, BĐH;

Các Nghị quyết của HĐQT
STT

Số Nghị Quyết/
Quyết định

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ngày ban hành

Nội dung

1

48/QĐ-HĐQT

18/3/2019

Thay đổi người đại diện pháp luật

2

71/QĐ-CTCP

8/4/2019

Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm
2018

3

222/QĐ-CTCP

31/12/2019

• Định kỳ kiểm tra các Quyết định nội bộ, đảm bảo các Quyết định, Nghị quyết đi đúng định
hướng của ĐHCĐ và tuân thủ đúng Pháp luật;
• HĐQT và BĐH đã tuân thủ đúng các Quy định về hoạt động trong Quy chế, Điều lệ Công ty
cũng như các quy định Pháp Luật.

QĐ về trích lập các quỹ năm 2019

Hoạt động giám sát của HĐQT với BĐH
Trong năm vừa qua, HĐQT đã giám sát hoạt động của BĐH theo đúng quy định của Pháp luật cũng
như điều lệ Công ty. Cụ thế:
• HĐQT đã yêu cầu BĐH thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm
cập nhật kịp thời mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra và đưa ra hướng giải quyết phù hợp;
• Các thành viên chuyên trách của HĐQT luôn tham gia vào các cuộc họp định kỳ cũng như bất
thường của BĐH để nắm rõ mọi tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
• Giám sát và kiểm tra sâu sát quá trình BĐH áp dụng và thực hiện các Quyết định đã được ban
hành nhằm đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng hướng và đúng tiến độ;
• Thường xuyên đi giám sát tình hình sản xuất thực tế tại các xưởng sản xuất và lắng nghe ý kiến
từ người lao động để có thể nắm bắt tình hình hoạt động ngay cả ở những phân cấp thấp nhất
trong Công ty.
Nhờ sự nỗ lực trong quá trình điều hành, BĐH đã giúp Công ty hoạt động ổn định trong giai đoạn
khó khăn hiện tại, cũng như giữ được mối quan hệ tốt với các khách hàng tiềm năng, kỳ vọng đơn
hàng có thể tăng trở lại sau khi giai đoạn bất ổn của thương chiến Mỹ Trung qua đi.
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Các khoản giao dịch, thù lao và các khoản
lợi ích
Đơn vị: Triệu đồng
STT
1

2

Họ và tên

Thù lao

Thưởng

Hội đồng Quản trị

-

62,580

-

Nguyễn Quyết Thắng

-

14,580

-

Trần Doãn Thoan

-

3,000

-

Nguyễn Thanh Huyền

-

9,000

-

Nguyễn Thị Hồng Trang

-

12,000

-

Nguyễn Hữu Phước

-

12,000

-

Nguyễn Vĩnh Long

-

12,000

-

1.506,600

-

-

Trần Doãn Thoan

105,300

-

-

Nguyễn Thanh Huyền

315,900

-

-

Nguyễn Vĩnh Long

372,600

-

-

Nguyễn Thị Thanh Thúy

372,600

-

-

Nguyễn Hữu Phước

340,200

-

-

Ban Kiểm soát

-

24,000

-

Lữ Công Thinh

-

12,000

-

Lê Văn Thanh

-

6,000

-

Nguyễn Thanh Định

-

6,000

-

Ban Điều hành

3

Lương

Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có
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PHẦN VI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
• Báo cáo của Ban điều hành
• Báo cáo kiểm toán độc lập
• Bảng cân đối kế toán
• Báo cáo kết quả HĐKD
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• Thuyết minh BCTC
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
• Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Số điện thoại: (028) 38940914
• Fax: (028) 38941668
• Website: www.agtex28-1.com
• Email: Agtex281@agtex28-1.com
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