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THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Tên Công ty

Tên Tiếng Anh

Tên viết tắt

Mã chứng khoán

Vốn điều lệ

Trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Website

Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI 

28 Quang Ngai Joint Stock Company 

AGTEX

AQN

15.110.970.000 đồng

Số 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

0552 382 2647

0552 382 8507

gtexqng@dng.vnn.vn

www.agtex28qng.com

 4300346609 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi 

cấp lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6, 

ngày 16/09/2019.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi tiền thân là Chi nhánh Công ty 28 Quảng Ngãi 

– Thành viên của Tổng Công ty 28 trực thuộc Bộ Quốc Phòng được biết đến 

như một đơn vị hậu cần đơn thuần chuyên sản xuất may mặc phục vụ quốc 

phòng, an ninh. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, Công ty 

Cổ phần 28 Quảng Ngãi đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước 

xây dựng và khẳng định thương hiệu riêng trên thị trường Việt Nam cũng 

như vươn cao ra Thế giới.

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, gia công hàng may mặc.

Hoạt động chính của Công ty: Sản xuất và gia công hàng may mặc phục vụ cả thị trường trong 

nước và xuất khấu, với sản phẩm chủ đạo là mặt hàng thời trang và đồ bảo hộ lao động, cụ thể:

• Kinh doanh hàng may mặc; Mua bán nguyên phụ liệu ngành may; Mua bán trang thiết bị ngành 

may; Xuất khẩu sản phẩm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất.

• May trang phục nam, nữ; Sản xuất quần áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động.

• May gia công; Sản xuất các đồ phụ trợ quần áo .
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Hiện tại, đa số doanh thu của Công ty đến từ hoạt động xuất 

khẩu. Những sản phẩm chủ lực của Công ty như: Quần áo 

bảo hộ lao động, áo khoác, áo Jacket, áo kiểu nữ, áo Ghile, 

váy, đầm kiểu... được xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Mỹ, 

Châu Âu, Nhật Bản. Các sản phẩm của Công ty, đặc biệt là 

những sản phẩm quần áo bảo hộ lao động được thị trường 

đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng, theo đó Công ty đã 

hợp tác với những khách hàng nước ngoài sở hữu những 

nhãn hiệu hoặc chuỗi phân phối nổi tiếng như: Snickers 

Workwear (Thuỵ Điển), Aitoz (Nhật Bản), Kurodaruma 

(Nhật Bản), Li & Fung (Hồng Kông), Next (Anh), Primark 

(Anh), Guess (Mỹ), Jcpenney (Mỹ), Original Marines (Mỹ),...

Thị trường xuất khấu 

 Thị trường trong nước
Là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Công 

ty đảm nhiệm vai trò sản xuất các sản phẩm 

quân phục cho các đơn vị trực thuộc Quân 

đội với số lượng, chủng loại từng sản phẩm 

theo chỉ tiêu do Tổng cục Hậu cần phân bổ 

cho từng đơn vị thành viên.

ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Tiền thân là Chi nhánh 

Công ty 28 Quảng Ngãi 

- thành viên của Tổng 

Công ty 28 trực thuộc Bộ 

Quốc phòng, được thành 

lập ngày 10/04/2000. 

Chi nhánh hoạt động với 

01 dây chuyền sản xuất, 

01 tổ cắt và hơn 200 cán 

bộ nhân viên với nhiệm 

vụ chính là phục vụ sản 

xuất quốc phòng.

2006

Tháng 12/2006, Công ty thực 

hiện thành công bán đấu giá 

cổ phần lần đầu ra công chúng, 

theo đó tổng số cổ phần chào 

bán là 1.007.398 cổ phần 

tương ứng mức vốn điều 

lệ ban đầu 10.073.980.000 

đồng, trong đó Công ty TNHH 

MTV Tổng Công ty 28 là do-

anh nghiệp nhà nước nắm 

giữ 77,08% vốn điều lệ. Từ 

ngày 25/12/2006, Công ty 

chính thức hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần với 

tên gọi Công ty cổ phần 28 

Quảng Ngãi.

Công ty tiến hành 

tăng vốn điều lệ lên 

15.110.970.000 đồng 

nhằm đáp ứng nhu cầu 

mở rộng sản xuất kinh 

doanh bằng hình thức 

phát hành cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu để 

tăng vốn cổ phần, tỷ lệ 

2:1.

Ngày 27/11/2018, Công 

ty được Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam 

cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chứng khoán số 

109/2018/GCNCVSD với 

mã chứng khoán AQN, tổng 

khối lượng cổ phiếu lưu ký 

là 1.511.097 cổ phiếu.

Ngày 20/05/2019, Công 

ty đã có phiên giao dịch 

đầu tiên trên sàn UPCOM.

Công ty tiếp tục 

đẩy mạnh hoạt 

động kinh doanh 

trong và ngoài 

nước.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2000 2016
2018

2019
2020
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI CHÍNH 

- KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ HOẠCH 

KINH DOANH  

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH HẬU CẦN

PHÒNG 

KỸ THUẬT

PHÒNG 

XƯỞNG CẮT
PHÂN XƯỞNG 1 PHÂN XƯỞNG 2

Gồm 9 tổ sản xuất 

và 1 tổ văn phòng

Gồm 8 tổ sản xuất 

và 1 tổ văn phòng
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Mục tiêu đối với môi trường

Ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống và tương lai của con người. Vì 

vậy, các hoạt động sản xuất của Công ty ngoài việc đảm bảo chất lượng, số lượng thì Công 

ty luôn đảm bảo vệ sinh môi trường bên trong Công ty và bên ngoài khuôn viên. Ngoài ra, 

các chất thải luôn được Công ty xử lý đúng tiêu chí an toàn theo tiêu chuẩn quy định trước 

khi thải ra môi trường.

 Các mục tiêu đối với 
môi trường, xã hội và 
cộng đồng của Công ty

Đối với xã hội và cộng đồng, các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) là hoạt động cần 

thiết và tiên quyết đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, Công ty thường xuy-

ên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng khó khăn thông qua các 

chương trình ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Với người lao động, trong những năm qua, 

Công ty đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động với chế 

độ đãi ngộ thỏa đáng. Cùng với những chính sách lương, thưởng, phúc lợi hợp lý, Công ty 

thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ tốt nhất cho CBCNV, góp phần giúp họ 

ổn định cuộc sống, nâng cao tinh thần làm việc, hăng say lao động, từ đó gắn bó lâu dài 

với Công ty.

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Đầu tiên, Công ty luôn không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những 

doanh nghiệp dệt may hàng đầu khu vực miền Trung.

Mặt khác, Công ty không dừng lại ở đó mà luôn phấn đấu theo đuổi mục tiêu 

trở thành nhà sản xuất chuyên cung cấp hàng may mặc cao cấp hàng đầu Việt 

Nam và danh tiếng trên Thế Giới.

Chiến lược 
của Công ty

• Duy trì và tiếp tục cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn khác bằng 

những sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. Đồng thời 

Công ty xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín và chuyên nghiệp đối 

với khách hàng.

• Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến tốc độ giao 

hàng, quản lý chi phí sản xuất, 

• Chú trọng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trở 

thành những người có năng lực thực thụ, chuyên nghiệp, lành 

nghề và trình độ chuyên môn cao.

• Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 

(SXKD) phát triển với tốc độ cao.

• Đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích tối đa cho các cổ 

đông

• Phát triển thêm các phương thức kinh doanh hàng nội địa, ngành 

nghề khác khi có điều kiện.
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Đại dịch COVID-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, với ca bệnh đầu tiên được 

phát hiện vào khoảng tháng 11/2019. Tới đến thời điểm tháng 9/2020, dịch bệnh đã kéo dài gần 10 

tháng, lan rộng tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây gián đoạn tới nhiều lĩnh vực sản xuất và kinh 

doanh của Việt Nam nói riêng và Thế Giới nói chung. Bộ Công Thương nhận định, dưới tác động của dịch 

Covid-19, dệt may là một trong những ngành hàng chịu thiệt hại trực tiếp lớn nhất cùng với ngành du 

lịch, hàng không, da giày. Tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Tổng cầu dệt 

may thế giới năm 2020 sụt giảm mạnh. Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), 9 tháng đầu 

năm 2020, toàn ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu được 25,584 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ. 

Thặng dư thương mại dệt may 9 tháng đạt 13,765 tỷ USD, chiếm 53% tỷ lệ giá trị gia tăng, giảm 12,11% 

so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may 

dự kiến đạt 35,27 tỷ USD, giảm 3,6 tỷ USD so với năm 2019 tương đương – 9,29%.

 RỦI RO KINH TẾ

 Giải pháp: 

Trong diễn biến chung của toàn ngành dệt may, Công ty đã hạn chế bằng cách thường xuyên 

theo dõi, cập nhật và nắm bắt tình hình dự báo biến động nền kinh tế thế giới để có thể kịp 

thời ứng phó rủi ro này và hạn chế rủi ro một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, Công ty luôn nỗ lực 

nâng cao năng lực sản xuất, tổ chức lập kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, đầu 

tư máy móc thiết bị để gia tăng năng lực cạnh tranh.

Hoạt động dưới dạng công ty cổ phần, được đăng 

ký giao dịch trên sàn UPCOM, Công ty Cổ phần 

28 Quảng Ngãi chịu sự chi phối của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng Khoán và các Quy định liên 

quan khác. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong luật 

đều có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Hiện 

tại một số luật, chính sách, chế tài đang được đổi 

mới, những điều luật này yêu cầu Công ty cần phải 

chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng những yêu cầu về 

luật pháp, chính sách của Nhà nước.

 RỦI RO PHÁP LUẬT  Giải pháp: 

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty đã 

không ngừng tìm hiểu, theo dõi những 

điều chỉnh trong hệ thống pháp luật và 

bám sát theo chính sách mới của Nhà 

nước vừa đảm bảo cho hoạt động của 

Công ty diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật. 

Đối với mỗi văn bản liên quan đến lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh được sửa đổi, 

Công ty đều nghiên cứu kỹ lưỡng, thực 

hiện rà soát quy trình hoạt động nhằm 

đưa ra các phương án điều chỉnh sao cho 

phù hợp nhất.
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Ngành dệt may là một trong những ngành thâm dụng 

lao động cao dẫn đến các chi phí về nhân công luôn là 

bài toán cần cân nhắc đối với các doanh nghiệp trong 

ngành. Năm 2020 vừa qua với không ít biến động do 

dịch COVID-19 mang lại. Một trong những khó khăn đó 

là vấn đề về nguồn nhân sự vì nhiều doanh nghiệp lớn 

trong ngành chỉ ký được các đơn hàng số lượng nhỏ 

thay vì số lượng lớn như những năm trước nên sẽ không 

tránh khỏi tình trạng cắt giảm nguồn nhân sự nhưng vẫn 

phải đảm bảo việc hoàn tất các đơn hàng đúng hạn. Điều 

này khiến không ít doanh nghiệp phải đưa các kế hoạch 

logic để vừa có thể kịp giao hàng đúng tiến độ vừa phải 

có chính sách cắt giảm nhân sự hợp lý cũng như chế độ 

ưu đãi đối với các nhân viên làm lâu năm.

RỦI RO NGUỒN NHÂN SỰ

Dệt may là một trong những ngành bị tác động trực tiếp và khá nặng nề bởi dịch COVID-19. Không chỉ 

lượng cầu hàng may mặc giảm mà hoạt động  sản xuất cũng bị gián đoạn do phụ thuộc đầu vào nguyên 

phụ liệu nhập khẩu. Hiện tại các sản phẩm dệt may Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khoảng 60-70% vào 

nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Vải nhập từ Hàn Quốc chỉ chiếm 15% tổng nhu cầu vải. Theo đó, 

vải Trung Quốc có giá rẻ hơn từ 10-40% so với vải sản xuất trong nước tùy chủng loại. Đứng trước nguy 

cơ bị thiếu hụt nguyên vật liệu do tắt nghẽn nguồn cung từ Trung Quốc. Mặc dù ngoài Trung Quốc hiện 

vẫn còn nhiều nguồn cung nguyên phụ liệu khác cho ngành dệt may như Ấn Độ, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, 

Thái Lan,... nhưng thực tế mỗi nước cũng chi mạnh về một chủng loại chứ không tổng hợp được như thị 

trường Trung Quốc. Không những vậy, giá cũng là một lợi thế lớn của hàng Trung Quốc và việc nhập hàng 

từ Trung Quốc còn có lợi thế địa lý giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

 Giải pháp: 

Để hạn chế rủi ro này, Công ty Cổ phần 

28 Quảng Ngãi không ngừng áp dụng 

các giải pháp để phù hợp với thực trạng 

Công ty. Cụ thể, Công ty thường xuy-

ên tổ chức, lập kế hoạch đào đạo thao 

tác chuẩn, đào tạo nâng cao và đào tạo 

kèm cặp đối với công nhân yếu và công 

nhân mới. Đồng thời, Công ty đã nỗ lực 

xây dựng và duy trì chính sách lương, 

thưởng linh hoạt để đảm bảo thu nhập 

ổn định cho người lao động.

 Giải pháp: 

Để giảm thiểu rủi ro từ nguyên vật liệu, Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi luôn chủ động tìm 

kiếm nguồn cung nguyên phụ liệu khác nhau. Tránh tình trạng phải phụ thuộc vào nguồn cung 

duy nhất sẽ rất rủi ro đồng thời công ty nên cân nhắc giữa nguồn nguyên phụ liệu giá rẻ và việc 

giảm thuế mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại nhằm đa dạng hóa sự lưa chọn với chi 

phí tối thiểu.

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU 

QUẢN TRỊ RỦI RO
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Nhìn chung tỷ giá VND/USD trong năm 2020 có phần ổn định hơn so với 2019 và sức ép tăng tỷ giá cũng 

được giảm nhẹ nhờ sự hỗ trợ “ vô tình “ của Fed và các chính sách hạn chế biến động tỷ giá của Ngân 

hàng nhà nước. Mặt khác, với nguyên vật liệu được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc thì tỷ giá cũng là 

vấn đề được đặt ra của Công ty Cổ phần Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, do 

đó biến động đồng NDT có tác động lớn đến triển vọng xuất nhập khẩu Việt Nam. Các chuyên giá dự báo 

đồng NDT có thể tăng thêm 2,0-3,0% so với đồng USD trong năm 2021, trong khi đồng VND cũng mạnh 

lên nhưng tốc độ chậm hơn. Do đó khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam với hàng hóa 

xuất khẩu Trung Quốc vẫn có thể được duy trì.

Biến đổi khí hậu cũng như những thiên tai khu vực 

và những rủi ro như chiến tranh, hỏa hoạn, dịch 

bệnh cũng là một rủi ro cho công ty. Những rủi 

ro bất khả kháng này tuy có tần suất xảy ra thấp 

nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn về nhân sự cũng 

như tài sản Công ty. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu ( ECB) tiếp tục giữ lãi suất điều hành 

ở mức thấp, thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, vào ngày 30/09/2020, 

Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành giảm 0,5%/năm, cụ thể lãi suất tái cấp vốn giảm từ 

4,5% xuống còn 4%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3% còn 2,5%. Ngân hàng nhà nước cũng hạ lãi suất 

tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam, giảm 0,25%/năm. Động thái này của Ngân hàng nhà nước hoàn 

toàn phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại, giúp thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trong 

ngắn hạn.

RỦI RO LÃI SUẤT

RỦI RO TỶ GIÁ

RỦI RO KHÁC

 Giải pháp: 

Mặc dù hiện tại rủi ro về lãi suất không đáng lo ngại nhưng Công ty vẫn không chủ quan mà luôn 

theo dõi đưa ra các kế hoạch cũng như giải pháp để phòng trường hợp lãi suất biến động một cách 

bất ngờ.

 Giải pháp: 

Cũng vì vậy Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi không bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh 

của công ty bởi hoạt động giao thương xuất khẩu hàng hóa tập trung ở Mỹ, Trung Quốc... và một 

số quốc giá khác. Tuy nhiên tổ chức đã có những bước cơ bản để có biện pháp ứng phó kịp thời 

khi thị trường có những diễn biến bất lợi cho doanh nghiệp.

 Giải pháp: 

Ban lãnh đạo luôn cập nhật tin tức, tình hình 

thời tiết, chính trị xã hội để giảm thiểu tổn 

thất kết hợp mua bảo hiểm đầy đủ, thực hiện 

các biện pháp phòng cháy để hạn chế tối đa về 

thiệt hại.

QUẢN TRỊ RỦI RO
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   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

   Tổ chức và nhân sự

   Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

   Tình hình tài chính

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

   Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Phần 02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động kinh doanh 2020

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % năm 2020 /
năm 2019

1 Doanh thu thuần 278.045 266.345 -4,21%
2 Lợi nhuận từ HĐKD 3.405 -787 -123,11%
3 Lợi nhuận khác 1.305 917 -29,73%
4 Lợi nhuận trước thuế 4.710 130 -97,24%
5 Lợi nhuận sau thuế 3.715 -82 -102,20%

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt được là 266.345 triệu đồng, giảm 4,21% và lợi nhuận 

trước thuế đạt 130 triệu đồng, giảm 97,24% so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng toàn cầu về sự 

bùng phát và lây lan của Đại dịch COVID-19 đã tác động đến nền kinh tế thế giới và đặc biệt lệnh thực 

hiện cách ly xã hội vào đầu năm, công nhân Công ty phải nghỉ việc, ảnh hưởng đến năng suất lao động 

toàn Công ty, giao thương quốc tế bị hạn chế, nguyên liệu đầu vào để sản xuất sản phẩm xuất khẩu của 

Công ty chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng trong quá trình sản xuất. Theo đó, doanh 

thu và lợi nhuận trong năm bị sụt giảm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng 
năm 2020

1 Doanh thu bán thành phẩm 247.426 241.066 88,99% 90,51%
2 Doanh thu bán hàng hóa 1.557 3.718 0,56% 1,40%

3 Doanh thu gia công 28.895 21.416 10,39% 8,04%
4 Doanh thu khác 167 145 0,06% 0,05%

Cơ cấu doanh thu
Đơn vị tính: Triệu đồng

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu của Công ty năm 2020 phần lớn đến từ bán thành phẩm (chủ yếu là quần 

áo bảo hộ lao động, quần áo thời trang) đạt 241.006 triệu đồng, chiếm 98% tổng doanh thu, không có sự 

chuyển dịch đáng kể so với năm 2019. Ba nguồn thu còn lại của doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán 

hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác nhìn chung không có sự thay đổi quá lớn 

trong năm và chiếm lần lượt 1,40%, 8,04% và 0,05% tổng doanh thu.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT  Thành viên  Chức vụ Ghi chú

I  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT Bộ nhiệm 25/06/2020

2 Ông Vũ Công Vinh Phó Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2020

3 Ông Chu Quang Thắng Ủy viên HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2020

II BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Ông Vũ Công Vinh Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 16/09/2019

2 Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa Bổ nhiệm 16/11/2020

3 Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán trưởng Bổ nhiệm 26/11/2012

III BAN KIỂM SOÁT

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng BKS Bổ nhiệm ngày 25/06/2020

2 Bùi Thị Minh Nga Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 25/06/2020

3 Trần Thị Minh Hiền Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 25/06/2020

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHÂN SỰ

STT  Thành viên  Chức vụ Ghi chú

1 Bà Trần Thị Mỹ Trưởng ban kiểm soát Bổ nhiệm 26/05/2017 
Miễn nhiệm 25/06/2020

2 Nguyễn Hữu Phước Trưởng ban kiểm soát Bổ nhiệm 25/06/2020

3 Bà Phạm Thị Kim Luyến Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 26/05/2017 
Miễn nhiệm ngày 25/06/2020

4 Bà Trần Thị Minh Hiền Thành viên BKS Bổ nhiệm 25/06/2020

5 Ông Chu Quang Thắng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 01/01/2019
Miễn nhiệm 16/11/2020

6 Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 16/11/2020

Giới thiệu về Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Ông NGUYỄN QUYẾT THẮNG 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh : 16/04/1969

Quê quán : Trực Ninh, Nam Định  

Địa chỉ thường trú: 40/18 Lê Đức Thọ, Phường 7, 

Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

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

Tổng Công ty 28.

Năm Quá trình công tác

04/2007 – 03/2012 Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty CP 28 Hưng Phú – trực thuộc 
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

04/2012 – 07/2016 Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Phú – trực thuộc Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty 28

08/2016 – 12/2016 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 
28

01/2017 – 07/2016 Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

08/2017 – 12/2017 Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

01/2018 – nay
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28; Tổng Giám đốc 
Công ty CP 28 Đà Nẵng – trực thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28; 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Quá trình công tác
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Ông VŨ CÔNG VINH 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm Tổng giám đốc 

Năm sinh: : 26/09/1978

Quê quán : Sơn Tịnh – Quảng Ngãi   

Địa chỉ thường trú : 79 Võ Tùng, Phường Trần Hưng Đạo, 

Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Năm Quá trình công tác

10/2003 – 10/2006 Nhân viên Phòng kế hoạch – Chi nhánh Công ty 28 tại Quảng Ngãi

11/2006 – 07/2010 Phó trưởng phòng Kế hoạch – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

08/2010 – 10/2011 Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

11/2011 – 09/2019 Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Quảng Ngãi; Thành viên HĐQT –  
Công ty CP 28 Quảng Ngãi

09/2019 – nay Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch HĐQT –  
Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Quá trình công tác

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông CHU QUANG THẮNG  

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh : 30/05/1974

Quê quán : Ứng Hòa – Hà Nội  

Địa chỉ thường trú: 782/11 Phạm Văn Bạch, Phường 

12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Năm Quá trình công tác

2004 – 2010 Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty CP 28 Hưng Phú – trực thuộc 
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

2011 – 02/2013 Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Phú – trực thuộc Công ty TNHH MTV  
Tổng Công ty 28

03/2013 – 03/2019 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty TNHH MTV  
Tổng Công ty 28

04/2019 – 10/2019 Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

10/2019 – nay Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Quá  trình công tác
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Bà NGUYỄN NỮ UYÊN THOA

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh : 28/05/1980

Quê quán : P. Nghĩa Lộ,  TP. Quảng Ngãi T. Quảng Ngãi 

Địa chỉ thường trú: 600 Nguyễn Công Phương P.Nghĩa 

Lộ TP.Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Năm Quá trình công tác

11/2004-6/2009 Nhân viên P.Kỹ Thuật, Cty TNHH MTV 28.1

7/2009-01/2011 Nhân viên phòng Chính Trị, Tổng Công ty 28

02/2011-6/2013 Phó phòng KH, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

7/2013-10/2017 Trưởng phòng KHKD, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

11/2017-7/2019 Trưởng phòng Lean, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

8/2019-11/2020 Phó quản đốc PXC, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

12/2020-4/2021 Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA

Kế toán trưởng

Năm sinh : 02/01/1978

Quê quán : Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Phường Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán

Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Năm Quá trình công tác

12/2003 – 12/2006 Nhân viên Phòng Kế toán Chi nhánh Quảng Ngãi – Tổng Công ty 28

01/2007 – 08/2011 Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

09/2011 – nay Trưởng phòng Tài chính kế toán – Kế toán trưởng – Công ty CP 28  
Quảng Ngãi

Quá trình công tác
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Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT  Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ(%)

I  Theo trình độ

1 Trên đại học 4 0,59%

2 Đại học 29 4,27%

3 Cao đẳng 30 4,42%

4 Trung cấp 68 10,02%

5 CNKT 539 79,49%

6 Khác 8 1,18%

II Theo tính chất hợp đồng lao động

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 87 12,83%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 590 87,02%

3 Hợp đồng theo thời vụ 1 0,14%

III Theo giới tính

1 Nam 145 21,38%

2 Nữ 533 78,61%

Tỷ lệ theo giới tính lao động

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân 
người lao động
(đồng/người/tháng) 6.424.536 6.834.313 7.580.944 7.315.619

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự

Về đào tạo

Duy trì tốt các công tác đào tạo, quản lý, tổ chức nhiều khóa học cho người lao động. Công ty 

luôn chú trọng công tác đào tạo cho người lao động về chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề 

công nhân để tăng năng suất lao động. Đối với những công nhân chưa có tay nghề. Công ty 

thành lập bộ phận đào tạo để dạy may. Các buổi đào tạo này ngoài mục đích chia sẻ kiến thức, 

kỹ năng còn giúp tạo sự gắn kết và chia sẻ giữa các casb bộ- công nhân viên Công ty.

Về chính sách phúc lợi

Công ty luôn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống vật chất, tính thần nhân 

viên và tăng mức độ hài lòng của người lao động. Các chính sách đãi ngộ lao động luôn được áp 

dụng một cách tốt nhất để người lao động an tâm gắn bó lâu dài. Cụ thể, các chế độ bảo hiểm 

như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tại nạn cho người lao động đều được thực hiện 

một cách đầy đủ.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Môi trường công việc

Công ty tạo môi trường làm việc nghiêm túc, ky luật nhưng vẫn luôn thoải mái để gắn kết mọi 

người lại với nhau và luôn sản sàng góp ý cũng như lắng nghe ý kiến của mọi người.

Về lương, thưởng

Ngay từ quy trình tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động đã được Công ty thực hiện rất nghiêm túc. 

Bên cạnh đó, mỗi năm Công ty tổ chức đào tạo thi nâng bậc kỹ thuật cho người lao động và xem xét nâng 

lương. Đây là chính sách giúp người lao động có điều kiện rèn luyện, nâng cao tay nghề và cải thiện thu 

nhập tương xứng với kỹ năng và trình độ. Ngoài ra, người lao động được thanh toán lương theo quy chế 

của Công ty, căn cứ trên thang bảng lương do Nhà nước quy định, căn cứ trên đơn giá sản phẩm và mức 

độ hoàn thành công việc nhằm đảm bảo thu nhập và động viên, khuyến khích người lao động nâng cao 

năng suất. Ngoài ra, người lao động cũng nhận được các khoản phụ cấp, thưởng vượt năng suất, chất 

lượng sản phẩm, thưởng hoàn thành nhiệm vụ tháng, thưởng lễ tết, thưởng phong trào thi đua quyết 

thắng.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DỰ ÁN 

• Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo 

hướng hiện đại, công nghệ mới và tiên tiến đáp 

ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo tất cả sản phẩm 

đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng 

được tiến độ giao hàng. 

• Lập kế hoạch thay thế dần phụ tùng máy móc, 

thiết bị, dụng cụ, vật tư, phụ tùng thay thế phục 

vụ cho nhu cầu sản xuất. Đảm bảo phù hợp với 

mặt hàng sản xuất tại từng đơn vị, trình độ tay 

nghề của người lao động.

• Đầu tư trang bị máy móc thiết bị hiện đại, công 

nghệ tiên tiến, đảm bảo năng suất phù hợp với 

sự thay đổi thời trang của thị trường.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,07 1,09

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,34 0,35

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 75,87 72,26

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 314,34 260,45

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,92 5,62

 Vòng quay tổng tài sản Vòng 3,39 3,38

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 1,34 -

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE) % 16,73 -

Tỷ suất sinh lợi trên Tổng tài sản (ROA) % 4,53 -

Các chi tiêu tài chính 

Khả năng thanh toán 

Cơ cấu vốn 

Năm 2020, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều có xu 

hướng tăng nhẹ so với năm 2019. Cụ thể, chỉ tiêu thanh toán ngắn 

hạn từ 1,07 lần tăng lên 1,09 lần và chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

nhanh tăng từ 0,34 lần lên 0,35 lần so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên 

nhân chủ yếu là do khoản tiền phải trả người bán giảm và trong năm 

Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ vay.
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Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều giảm so với cùng kỳ năm 

2019 tuy nhiên vẫn duy trì ở mức khá cao. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng 

tài sản giảm còn 72,26% và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu là 260,45%. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Công ty đã sử dụng 

tiền mặt để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng nguyên vật 

liệu nhập khẩu cũng vì thế mà trở nên khan hiếm làm cho tồn kho 

nguyên vật liệu giảm. Điều này dẫn đến tổng tài sản giảm 28,44% 

và vốn chủ sở hữu giảm 17,74% trong khi nợ ngắn hạn giảm đến 

31,84% là nguyên nhân chủ yếu khiến cơ cấu vốn giảm nhẹ so với 

năm 2019.

Hệ số Nợ/ Tổng  tài sản

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Năng lực hoạt động

Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty sụt giảm so với năm 

2019 khi vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,92 vòng xuống 

còn 5,62 vòng và vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ từ 3,39 vòng 

xuống còn 3,38 vòng do hoạt động kinh doanh trong năm gặp 

nhiều khó khăn dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ
CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cơ cấu cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.511.097 cổ phần

•   Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.511.097 cổ phần

•   Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

•   Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

•   Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

STT  Loại cổ đông Số lượng
cổ đông

Số cổ phiếu  Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở
hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 234 1.511.097 15.110.970.000 100%

1 Cổ đông nhà nước 1 1.164.747 11.647.470.000 77,08%

2 Cổ đông tổ chức - - - -

3 Cổ đông cá nhân 233 346.350 346.350.000 22,92%

II Cổ đông nước ngoài - - - -

1 Cá nhân - - - -

2  Tổ chức - - - -

Tổng cộng 234 1.511.097 15.110.970.000 100%

•   Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không thay đổi

•   Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

•   Các chứng khoán khác: không có
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Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, đồng thời nhu cầu tiêu dùng của con người tập 

trung chủ yếu vào nhu yếu phẩm khiến cho hoạt động xuất 

khẩu của Công ty gặp nhiều khó khăn. Điều này làm cho lợi 

nhuận của Công ty giảm mạnh so với năm 2019.
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TRÁCHNHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Về các chỉ tiêu môi trường 

Là một Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng 

may mặc thì việc quản lý nguyên vật liệu là công 

tác rất cần thiết đối với Công ty. Vì vậy, Công ty 

thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình thực 

hiện tiêu hao vật tư, nguyên phụ liệu, nhiên liệu 

động lực trong sản xuất cho từng loại sản phẩm, 

nghiên cứu điều chỉnh hệ thống định mức kinh 

tế kỹ thuật để tiết giảm chi phí trong sản xuất và 

giúp chi phí nguyên vật liệu sản xuất theo đúng 

định mức.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty luôn chấp hành đúng và đầy đủ các cam 

kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và 

các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi 

trường cụ thể đã thực hiện đầy đủ các báo cáo 

về môi trường định kỳ theo quy định; đóng thuế 

tài nguyên nước và bảo vệ môi trường với lượng 

nước thải vừa đủ,…

Đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh chính sách phúc lợi cho cán bộ công nhân viên của mình thì công tác xã hội, cộng đồng cũng 

được Công ty chú trọng và thực hiện tốt: Hàng năm công ty trích một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi 

và vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên trích một khoản tiền lương để lập quỹ ủng hộ cho công 

nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ quỹ vì người nghèo; đồng bào vùng sâu vùng xa.

Đối với người lao động

Duy trì tốt các công tác đào tạo, quản lý, tổ chức nhiều khóa học cho người lao động. Công ty luôn thể 

hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống vật chất, tính thần nhân viên và tăng mức độ hài 

lòng của người lao động, thực hiện việc chi trả tiền lương hàng tháng cho người lao động đúng theo 

quy chế đã xây dựng, thời gian chi trả luôn đầy đủ, không có có xảy ra khiếu nại về tiền lương, chậm 

và nợ lương. Ngoài ra, người lao động cũng nhận được các khoản phụ cấp, thưởng vượt năng suất, 

chất lượng sản phẩm, thưởng hoàn thành nhiệm vụ tháng, thưởng lễ tết, thưởng phong trào thi đua 

quyết thắng.
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   Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Tình hình tài chính

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

   Kế hoạch phát triển trong tương lai

   Trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Phần 03

BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu 

(EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA có hiệu lực chính thức từ ngày 

1/8/2020. Hiệp định này được coi là cột mốc quan trọng cho tăng 

trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5-10 năm tới, ngoài ra nó còn có ý 

nghĩa góp phần đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu của Việt Nam 

nói chung và tạo cơ hội các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các nước 

trong khu vực. Tiếp nối những thành công của năm 2019, trong bối 

cảnh thị trường chung với rất nhiều biến động và khó khăn, tập thể 

Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi quyết tâm nỗ lực hết sức để hoàn thành 

kế hoạch kinh doanh 2020 vừa qua. Với nguồn hàng và khách hàng đã 

được xác định trước đảm bảo cho sản xuất của toàn Công ty được liên 

tục và nguồn nhân lực trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm đoàn kết thống nhất 

cao đối với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đầu tư các máy móc thiết 

bị chuyên dùng để góp phần tăng năng suất lao động.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Thuận lợi và khó khăn trong năm

Thuận lợi

Khó khăn

Năm 2020 vừa qua với không ít biến động do dịch COVID-19 

mang lại. doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với nhiều 

khó khăn thách thức. Không chỉ lượng cầu hàng may mặc 

giảm mà hoạt động  sản xuất cũng bị gián đoạn do phụ thuộc 

đầu vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Mặt khác, những sản 

phẩm sau khi đã hoàn thành không thể xuất khẩu sang nước 

ngoài vì các lệnh cách ly xã hội ở nước ngoài kéo dài trong 

nhiều tháng. Vì tình hình dịch bệnh kéo dài trong năm, do 

đó các doanh nghiệp cùng ngành ngày cạnh tranh gây gắt để 

tìm kiếm khách hàng hơn tạo nên hiện tượng “cung” vượt 

“cầu”. Bên cạnh đó, Khách hàng ngày càng có nhiều yêu cầu 

khắt khe về chất lượng maf nguồn lao động tiếp tục biến 

động, lao động mới còn yếu về tay nghề và chuyên môn kỹ 

thuật chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế, cần thời gian 

đào tạo, ảnh hưởng đến năng suất.
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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tăng giảm 2020 
so với 2019

Tài sản ngắn hạn 74.978 51.958 -30,70%

Tài sản dài hạn 17.012 13.875 -18,44%

Tổng tài sản 91.991 65.832 -28,44%

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/ giảm 2020
so với 2019

Nợ ngắn hạn 74.978 51.958 -30,70%
Nợ dài hạn 17.012 13.875 -18,44%
Tổng nợ phải trả 91.991 65.832 -28,44%

Năm 2020, nhìn chung tổng tài sản của Công ty giảm 28,44% so với 2019, chủ yếu ở tài sản ngắn hạn 
đạt 51.958 triệu đồng, giảm 30,70% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã giảm lượng 
tiền dự trữ cũng như tiền gửi ngân hàng để phục vụ cho quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh để ứng 
phó với dịch COVID-19 trong năm.

Năm 2020, tổng nợ phải trả của Công ty giảm 31,84% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là 
do trong năm Công ty đã thực hiện thanh toán nợ vay ngắn hạn đối với Ngân hàng đồng thời các khoản 
phải trả người bán của Công ty giảm 43,45%.

NHỮNG CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Xây dựng kế hoạch quản trị Công ty cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi 

theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong 

bộ máy quản lý và ngược lại, có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không 

đạt kế hoạch được giao. 

Tổ chức lập kế hoạch tài chính hàng tháng; theo dõi, quản lý tình hình công nợ chặt chẽ, lập biên 

bản đối chiếu hàng tháng, đôn đốc, thu hồi công nợ bằng nhiều biện pháp, không để xảy ra nợ xấu, 

nợ khó đòi; quản lý tốt dòng tiền đảm bảo kinh phí phục vụ sản xuất kinh doanh từ đầu năm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp, đưa vào sử dụng 

các phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, công nợ, quản lý vật tư thiết bị, kế toán. 

Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt chú 

trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập ngày càng 

cao của Công ty với ngành Dệt may thế giới. 

Ban Lãnh đạo đã tổ chức tham quan, học tập các đơn vị bạn, đơn vị cùng ngành áp dụng hiệu quả 

các nội dung vào sản xuất và quản lý một cách phù hợp.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm giai 

đoạn 2020 - 2025. Ổn định nguồn nguyên 

liệu cho sản xuất kinh doanh.

Tái cấu trúc tỷ trọng ngành hàng, tăng cường 

hệ thống phân phối, đa dạng hóa sản phẩm 

phù hợp với phân khúc khách hàng.

Tập trung để quy hoạch mặt hàng cho từng 

phân xưởng may, bố trí theo chuyên môn hóa 

từng chuyền để có điều kiện tăng năng suất. 

Giữ các khách hàng truyền thống để ổn 

định sản xuất: Motives, Snickers, Next, 

Thông Bảo Hưng Nghiệp, LMH và phát 

triển thêm khách hàng Polaris. 

Tìm nhà máy có đủ năng lực để tổ chức 

gia công nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

Tổ chức sản xuất hàng FOB tương ứng 

90% năng lực sản xuất.
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Kế hoạch kinh doanh 2021

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 300.000

2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 2.000

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.000

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.600

5 Tỉ lệ cổ tức Triệu đồng 7%

ĐVT: Triệu đồng

Biện pháp triển khai kế hoạch

Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các 

khách hàng thân thiết đồng thời tìm kiếm 

các khách hàng mới tiềm năng để đảm bảo 

quá trình sản xuất được diễn ra liên tục. 

Thường xuyên phối hợp với khách hàng để 

xác nhận các đơn hàng cụ thể từng tháng và 

từng quý. 

Luôn đảm bảo nguồn hàng sản xuất trước 

3 tháng đồng thời tìm một nguồn cung 

nguyên vật liệu khác thay thế các nhà cung 

cấp Trung Quốc.

Luôn lắng nghe ý kiến của các khách hàng 

để cãi thiện chất lượng của sản phẩm. 

 Công tác khách hàng nguồn hàng

 Công tác điều hành và quản lý sản xuất

Thường xuyên rà soát và kiểm soát thật kỹ về công tác chuẩn bị sản xuất hàng ngày, hàng tuần; 

tổ chức thực hiện đặt nguyên phụ liệu và kiểm soát chặt chẽ số lượng, tiến độ, đảm bảo nguyên 

phụ liệu đồng bộ trước ngày cắt. 

Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và sản xuất sản phẩm đạt 

chất lượng. 

Thường xuyên theo dõi công tác quản lý chặt chẽ số lượng sản phẩm sản xuất từ khâu cắt, may, 

đóng gói sản phẩm, nhập kho, tính giá thành và tính lương để đảm bảo đủ số lượng  giao cho 

khách hàng. 

Tổ chức chấn chỉnh và làm tốt công tác sản xuất tinh gọn, 5S, quyết tâm loại bỏ và ngăn chặn 

các hao phí lãng phí, để góp phần tăng năng suất lao động. 

Tổ chức đầu tư máy móc thiết bị, cải tạo sữa chữa hạ tầng cơ sở, mua sắm công cụ dụng cụ, 

cải thiện môi trường làm việc người lao động ngay trong quý 2/2020 và đưa vào khai thác sử 

dụng, phát huy hiệu quả của tất cả tài sản cố định, công cụ dụng cụ ngay đầu quý 3/2020.
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 Công tác quản lý

Ban TGĐ, chỉ huy các Phòng thường xuyên kiểm tra, duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy chế, 

quy định và các nhiệm vụ hàng ngày trong Công ty. 

Quản lý chặt nguyên phụ liệu từ khâu định mức, đặt hàng, quản lý nguyên phụ liệu trong quá 

trình cắt, sản xuất, tránh đặt thừa, đặt thiếu dẫn đến tồn kho, gây lãng phí, gây thất thoát. 

Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, duy trì mức dự trữ cho phép, tránh để hàng tồn lâu ngày mất 

phẩm chất, vốn tồn đọng. 

Thường xuyên tổ chức thanh lý máy móc thiết bị, hàng tồn kho không có nhu cầu sử dụng, để thu 

hồi vốn, tăng hiệu quả cho công ty 1 lần/quý. 

Thường xuyên theo dõi, quản lý tình hình công nợ, tổ chức đối chiếu, thu hồi công nợ, không để 

phát sinh nợ quá hạn, kiểm soát dòng tiền phục vụ tốt công tác quản lý, SXKD và đảm bảo kinh 

phí SXKD. 

Thường xuyên đàm phán và đánh giá lựa chọn các nhà cung cấp có giá cạnh tranh nhất. 

 Công tác lương, tuyển dụng, đào tạo

Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm công tác thi nâng bậc, xét nâng lương, lương bậc, 

chuyển ngạch, chuyển nhóm theo đúng các quy định của Nhà nước. Bảo đảm thường xuyên 

việc làm cho người lao động, không để phát sinh trả lương chờ việc. 

Hàng tháng thanh toán tiền lương cho người lao động một cách kịp thời, chậm nhất là ngày 

08 của tháng hoàn tất thanh toán cho người lao động. 

Công ty quyết tâm giảm làm tăng ca đêm, giao kế hoạch để chuyền may phấn đấu sản xuất 

trong ngày, giảm được chi phí. Việc không tăng ca đêm sẽ giảm được lao động nghỉ việc. 

Tiếp tục đánh giá năng lực, điều động luân chuyển, thay đổi cán bộ quản lý từ tổ sản xuất 

đến phòng ban, phân xưởng; tạo động lực cho sự đổi mới và phát triển trước những cơ hội 

và thách thức trong tương lai để cùng phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu. 

Huấn luyện, đào tạo đội ngũ quản lý và nhân viên làm công tác nghiệp vụ kỹ thuật, tổ chức 

tham quan học hỏi để thay đổi tư duy, cách làm. 

Tổ chức lập kế hoạch đào tạo kèm cặp thường xuyên hàng tháng, đối với một số người lao 

động yếu, người lao động mới.

Tiếp tục đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý và mô hình sản xuất tinh gọn đến toàn thể 

CB-CNV có liên quan. 

Hằng năm xây dựng và thực hiện đúng quy định về chế độ nâng bậc, nâng lương sớm đảm 

bảo quyền lợi cho người lao động của Công ty. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ an ninh, an toàn. 

Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên. 

Xây dựng môi trường làm việc, môi trường văn hoá tạo cho người lao động sự gắn bó, đoàn kết. 

Xây dựng môi trường xung quanh xanh sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan nhà xưởng. Thường xuyên 

bảo dưỡng hệ thống làm mát, đảm bảo môi trường làm việc thoáng mát đáp ứng yêu cầu vệ 

sinh công nghiệp, khí thải, tiếng ồn, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy. 

Tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng hoạt động, tăng cường giao lưu văn nghệ, thể thao 

với các doanh nghiệp may Miền Trung. 

Chăm lo sức khỏe, khám điều trị kịp thời cho người lao động, thực hiện khám sức khỏe định 

kỳ theo quy định. 

Tìm kiếm loại nhiên liệu, chất đốt khác có tiết kiệm hơn, không gây ô nhiễm và bền vững hơn 

việc dùng củi đốt lò hơi hiện nay.  

Công tác về môi trường làm việc

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 



57 CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI 58BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm về môi trường

 Nhận thức thấu đáo vai trò và tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường, Công ty nỗ lực triển khai 

các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tuân thủ các quy định về mội trường, khai thác tiềm 

năng của nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường thiên nhiên.

   Đối với tiêu thụ nước: Hiện nay, các xí nghiệp, nhà máy được mọc lên nhiều hơn đồng nghĩa với 

việc các chất thải ra môi trường cũng nhiều hơn. Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý 

của hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nguồn 

nước. Ở khu vực nông thôn, tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, 

việc lạm dụng các chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến các nguồn nước ở sông, hồ, 

kênh, mương bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khoẻ của con người. 

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây 

dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, hành động đi đôi với phương châm 

cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích cán bộ công nhân viên chức sử dụng tiết kiệm 

nước. 

Trách nhiệm về người lao động

Thấu hiểu ý nghĩa của giá trị lao động, trân trọng sự gắn kết và đồng hành của nhân viên, 

Công ty đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động, chính sách phúc 

lợi dành cho cán bộ nhân viên, bảo đảm mức thu nhập ổn định nhằm giúp cán bộ nhân viên 

an tâm trong công tác. Ngoài ra, Công ty luôn phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ 

cấp khó khăn cho những người lao động ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng 

thời, chú trọng trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân khi tham gia vào hoạt động sản xuất, 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động bằng 

hiện vật, tổ chức các hoạt động ngoài trời để tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.

Cộng đồng địa phương là mối quan tâm to lớn 

và trách nhiệm cao cả mà Công ty luôn khát 

khao thực hiện thông qua những sản phẩm 

chất lượng, những hoạt động ý nghĩa và những 

đóng góp thiết thực đến khách hàng, đối tác, 

cộng đồng, xã hội và đất nước.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 
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   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty

   Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Phần 04

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 thực hiện:

Đối 

diện với những thách 

thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 mang 

lại và tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền trung diễn biến 

hết sức phức tạp. Năm 2020, một năm trong 10 năm qua nước ta 

lại bị thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời 

sống của người dân. Vì thế, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp thiếu hụt 

đơn hàng ngay từ đầu năm, thậm chí, chỉ nhận đơn hàng theo từng tháng, 

từng tuần. Nhận biết được điều này, Công ty đã luôn cố gắng đưa ra các kế 

hoạch sản xuất bằng cách xác định nguồn hàng từ các khách hàng, ổn định 

sản xuất trong năm. Cùng với tình hình khó khăn về nguồn nguyên vật 

liệu nhập khẩu nhưng công ty không ngừng tìm kiếm các nguồn 

hàng thay thế. 

Doanh thu thuần: 266.345 triệu đồng 

Lợi nhuận trước thuế: 130 triệu đồng
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  Về công tác quản lý

Một doanh nghiệp được xem là hoạt động có hiệu quả không chỉ có một bộ máy quản lý tốt mà còn 

cần phải có một đội ngũ nhân viên đoàn kết thống nhất với nhau. Nhận thấy được điều này, công ty 

đã có một số kế hoạch để thực hiện công tác quản lý, cụ thể là: 

• Duy trì các phiên họp định kỳ, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc thực hiện các nhiệm vụ, 

ý kiến đề xuất của công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải quyết các vấn 

đề phát sinh của công ty. 

• Tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giúp các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền 

của HĐQT. 

• Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các phiên 

họp, hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của công ty.

Thấu hiểu ý nghĩa của giá trị lao động, trân trọng sự gắn kết và đồng hành của nhân viên, Công ty 

đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động, chính sách phúc lợi dành cho cán 

bộ công nhân viên, bảo đảm mức thu nhập ổn định nhằm giúp cán bộ công nhân viên an tâm trong 

công tác. Cụ thể, Công ty có các kế hoạch: 

• Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành 

phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn; hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp 

xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng sản xuất trực tiếp. 

•  Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực cho phù hợp với quy mô công ty cả về số lượng và 

chất lượng. 

• Xây dựng và duy trì chính sách lương, thưởng... linh hoạt để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định 

cho người lao động, từ đó làm cơ sở cho việc tuyển dụng lao động mới thay thế dần những lao 

động sản xuất đã lớn tuổi.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Về lao động

Với mong muốn đem lại giá trị cao nhất cho cổ đông và tạo nguồn lực để phát triển bền vững, Công 

ty luôn chú trọng mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh tế thông qua việc củng cố, phát huy nội lực và không 

ngừng đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động. Cụ thể, Công ty có các định hướng: 

• Giữ ổn định khách hàng truyền thống với các sản phẩm chất lượng cao phù hợp công nghệ sản 

xuất của Công ty.

• Tích cực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm. 

• Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường nhằm tận dụng cơ hội 

và hạn chế rủi ro.

•  Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hiện đại và tính toán phương án sản xuất kinh doanh tối ưu 

nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao; Đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng, 

đảm bảo kế hoạch giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

• Ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh. 

•  Duy trì chương trình kiểm soát và giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

• Mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh của Công ty; tiếp tục 

xây dựng mối quan hệ với các đơn vị, khách hàng với nhiều phương thức hợp tác cụ thể nhằm đảm 

bảo lợi ích cho các bên. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất 

kinh doanh, coi đây là yếu tố tạo ra nguồn lực có tính quyết định tới sự phát triển bền vững của 

Công ty. 

• Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ từng công đoạn 

trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị lỗi. Đồng thời thúc đẩy nghiên 

cứu phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm để ứng phó trước sự cạnh tranh trong ngành dệt may 

hiện nay. Nâng cao công tác quản trị khâu quản lý sản xuất, thường xuyên cán bộ quản lý tham dự 

các lớp đào tạo dài ngày, ngắn ngày để nâng cao công tác quản trị. 

 Về thị trường

Về hoạt động sản xuất kinh doanh
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Phần 05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 

   Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

   Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

   Ban Kiểm soát

   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  
 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc  
 và Ban kiểm soát.
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT  Thành viên  Chức vụ Ghi chú

1 Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT Bộ nhiệm 25/06/2020

2 Ông Vũ Công Vinh Phó Chủ tịch HĐQT Bộ nhiệm 25/06/2020

3 Ông Chu Quang Thắng Ủy viên HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2020

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT  Thành viên  Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT 5 100%

2 Vũ Công Vinh Phó Chủ tịch HĐQT 5 100%

3 Chu Quang Thắng Ủy viên HĐQT 5 100%

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 4O/BB-CTCP 06/03/2020

-Tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng và theo dõi đồng bộ NPL 

sản xuất tháng 4 và những tháng tiếp theo, theo dõi tình 

hình dịch bệnh Covid 19 để có hướng, linh động trong 

bố tí sản xuất.

- Đồng ý về chủ trương cho đầu tư MMTB, CCDC ước 

khoản 4,6 tỷ theo kế hoạch năm, giao TGĐ báo cáo cụ 

thể số liệu trình Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch TCTy duyệt 

để đầu tư có hiệu quả.

Các Nghị quyết, Quyết định trong năm của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 4O/BB-CTCP 06/03/2020

- Chủ tịch tạm giao cho TGĐ ký các hợp đồng 

nguyên tắc giá trị lớn hơn 35% giá trị tài sản đến khi 

trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Đồng ý nâng tỷ lệ trích quỷ KTPL từ 20% lên 

30%.

- Thống nhất ngày ĐH cổ đông thường niên năm 

2019 (dự kiến ngày 10/4/2020)

- Làm công văn gởi UBND, Sở tài nguyên môi 

trường Tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị cấp lại sổ đỏ (Tháng 

7/2020 hểt hạn sổ đỏ)

- Tì lệ chia cổ tức năm 2019 là 12%

hướng và xây dựng chiến lược giai đoạn năm 2020 - 

2025.

- Thống nhất giới thiệu và bầu HĐQT gồm Ông Nguyễn 

Quyết Thắng; Vũ Công Vinh; Chu Quang Thắng và Ban 

kiểm soát gồm Ông Nguyễn Hữu Phước; Bà Bùi Thị Minh 

Nga, Trần Thị Minh Hiền nhiệm kỳ 2020-2025;

2 111A/BB-CTCP 27/04/2020

Báo cáo tình hình sản xuất Q1/2020, tháng 4, Quí 2 

/2020.

Báo cáo sổ liệu tồn kho các khách hàng Motives, Snick-

ers... nợ phải thu

- Báo cáo tình hình quỹ lương, phương án lương năm 

2020, do tình hình khó khăn do dịch Covid 19, nguồn 

hàng khó khăn, nhỏ lẻ, năng suất thấp, nên tạm trích 1 

tháng lương tết. Nếu tình hình Q3/2020 tốt lên sẽ điều 

chỉnh trích theo phương án đã duyệt.

- Thống nhất thanh lý MMMB & CCDC cũ, hư hỏng không 

có nhu cầu sử dụng. Thống nhất ngày ĐH cổ đông ngày 

25/5, tổ chức tại Hội trường Công ty.
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

2 111A/BB-CTCP 27/04/2020

Thống nhất ngày Đại hội Đảng bộ Công ty CP 28 Quảng 

Ngãi là 14/5 tổ chức tại đơn vị và Đồng ý nhân sự đảng 

ủy bầu, NK mới 2020- 2025 gồm Đ/c Vinh, Thắng, Bảo, 

Đại, Nam, Lực.

- Định hướng và xây dựng chiến lược giai đoạn 

năm 2020 - 2025 đã xây dựng xong, gởi cho a Điền 

P.KHTH Tcty xem qua, kèm file cứng và mềm để góp ý 

thêm, ra văn bản trình Chủ tịch phê duyệt.

- Giao TGĐ tiếp tục theo dõi và làm việc với lãnh 

đạo địa phương về tình hình vị trí đất đang đóng quân, 

xin UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp lại sổ đỏ.

- Đồng ý sắp xếp lại sản xuất, rà soát lại mô hình tổ chức 

định biên từng phòng ban, mô tả công việc để giảm, 

đưa ra tiêu chỉ mỗi phòng giảm định biên 20%/ tổng 

QS, giao BTGĐ thành lập ban chi đạo, tổ xây dựng, lập 

phương án chi tiết, mô hình trình Chủ tịch phê duyệt 

trước khi thực hiện.

3 137A/BB-CTCP 19/05/2020

- Giao đ/c Vinh TGĐ làm việc với khách hàng 

Motives đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán là sáu mươi 

ngày (60) hoặc tổi đa là 75 ngày và thống nhất nâng 

hạn handling charge từ 6% lên 8% đổi với dòng hàng 

Express và bốn lăm ngày (45) đối với nhãn hàng khác kể 

từ ngày số lượng sản phẩm thực giao. Tất cả áp dụng từ 

ngày 1/7/2020, cho đến khi có thỏa thuận thanh toán 

mới thay thế.

- Làm thủ tục báo cáo Đại hội cổ đông thông qua tờ 

trình nâng hạn mức tín dụng ngân hàng MB Quảng Ngãi 

cấp là từ 60 lên 65.000.000.000đồng (sáu lăm mươi tỉ 

đồng).

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

3 137A/BB-CTCP 19/05/2020

- Làm Tờ trình thông qua Đại hội cổ đông thường 

niên, sau Đại hội căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 

sẽ điều chỉnh các chi tiêu kể hoạch năm 2020 vào tháng 

10/2020.

- Đồng ý xây dựng lại mô hình điều chỉnh mô hình 

tồ chức, sáp nhập 2 phân xưởng may, sắp xếp lại định 

biên các phòng, phân xưởng, giao cho đ/c TGĐ hoàn 

chỉnh PA báo cáo HĐQT trong kỳ họp đến để thống nhất, 

trình Chủ tịch Tổng Công ty 28 phê duyệt, áp dụng vào 

đầu tháng 7/2020.

- Trong những thời điểm thiếu hàng đồng ý nhận 

khẩu trang về sản xuất, chú ý các điều khoản thanh toán 

phải thật chặt chẻ, thanh toán trước khi giao hàng hoặc 

sau 15 ngày kể từ khi giao hàng thành phẩm.

- Đồng ý tuyển dụng anh Từ Phi Long vào thử việc vị trí 

phó phòng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 22/5/2020, sau 

khi thử việc đánh giá kết quả đạt yêu cầu thì thông qua 

Đảng ủy và báo cáo Hội đồng quản trị làm quy trình bổ 

nhiệm.

4 30OA/BB-CTCP 28/09/2020

1. Số liệu năm 2020: doanh thu là 250 tỷ, GCCB là 80 tỷ, 

lợi nhuận 500 triệu, còn lại ít nhất là phải trích được 0,5 

tháng lương Q4/ 2020. Như vậy năm 2020 vậy chi được 

1,5 tháng lương tết, thu nhập BQ của năm 2020 ít nhất 

là trên 7 triệu.

2. Kế hoạch 2021:

- Xây dựng theo kế hoạch HD 714 cua TCT 28

- Phải xem xét và cắt giảm chi phí.

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

4 30OA/BB-CTCP 28/09/2020

1. Số liệu năm 2020: doanh thu là 250 tỷ, GCCB là 80 tỷ, lợi 

nhuận 500 triệu, còn lại ít nhất là phải trích được 0,5 tháng 

lương Q4/ 2020. Như vậy năm 2020 vậy chi được 1,5 tháng 

lương tết, thu nhập BQ của năm 2020 ít nhất là trên 7 triệu.

2. Kế hoạch 2021:

- Xây dựng theo kế hoạch HD 714 cua TCT 28

- Phải xem xét và cắt giảm chi phí.

- Tiếp tục sắp xếp lại mô hình tổ chức và bộ máy

 gián tiếp tương ứng với ti lệ số công nhân nghỉ theo thực tế.

- Chấn chỉnh được công tác quản lý, tổ chức sản xuất.

- Cố gắng giữ được ổn định lao động như năm 2020.

3. Đất của công ty CP 28QN: phải tiếp tục làm việc 

với UBND tỉnh Quảng ngãi, tiếp tục làm văn bản, vì Cục tác 

chiến đă cổ văn bản là tiếp tục giữ đất của 28QN để làm đất 

quốc phòng để gia hạn.

4. Về công tác sản xuất và điều hành Ọ4/2020.

- Đối với TNSX tháng 10: phải xác định từng NS và 

vướng mắc từng mã để có giải pháp từng mã, từng đơn vị 

để xác định GTGCCB, trên TNSX xây dựng NS đạt được bao 

nhiêu, không được để xây dựng TNSX là 7,4 tỷ mà thực hiện 

chỉ có 6,5 tỷ là không được.

- Đối với chất lượng: phải ngăn chặn từng mã, không 

để Domino kéo dài.

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

4 30OA/BB-CTCP 28/09/2020

- Vệ sinh: hàng dơ bẩn, hàng thành phẩm ra đến 

đâu phải che đạy ngay để thành phẩm không thể vệ sinh 

nổi được.

- GT-GCCB: ít nhẳt 7 tỷ/tháng 10, nguồn hàng 

thiếu tháng 12 TCT sẽ xem xét thêm cho hàng QP K20 

thêm cho cty CP 28QN.

- Tập trung vào công tác điều hành của Cty.

5. Công tác nhân sự

- Bà Nguyền Thị Bích Ngọc PP QĐ PX2, điều động 

về Phòng kỹ thuật, nhân viên may mẫu, hướng dẫn 

chuyền, bát đầu từ ngày 01/10/2020.

- Tạm giao nhiệm vụ cho Bà Phạm Thị Nguyên NV 

may mẫu Phòng kỳ thuật nhận nhiệm vụ hỗ trợ kỷ thuật 

cho PX2 từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/03/2020.

5 34OA/BB-CTCP 17/11/2020

6. Về nhân sự: nhất trí đề nghị đ/c Nguyễn Nữ Uyên Thoa 

P.TGĐ thay cho đ/c Chu Quang Thắng chuyển về Tổng 

công ty và giao cho TGĐ hoàn chỉnh thủ tục đề xuất.

7. Đồng ý đề xuất cử người hỗ trợ đào tạo: quản trị sự 

thay đổi & sắp xếp chuyền sx vào cuối tháng 11/2020.

8. Số liệu 2020: doanh thu 270 tỷ, GCCB 80 tỷ, lợi nhuận 

không được lỗ, thưởng tết tổi thiểu 0,7 tháng lương.

9. Trích quỹ tiền lương: đồng ý không trích tiền thưởng 

tết trong Q4/2020 để tăng thu nhập cho NLĐ.

10. Cty tổng hợp MMTB, NPL tồn kho không có nhu cầu 

sử dụng trình Chù tịch phê duyệt.

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

5 34OA/BB-CTCP 17/11/2020

11. Đồng ý cho sửa chữa, vôi ve, gia cố các vị trí trọng 

yếu như mái tole, cửa... có nguy cơ hư hỏng, xuống cấp 

sau bão số 9, trị giá khoảng 170 triệu đồng.

12. Đồng ý cho cải tạo, xúc đường ống lò hơi, trị giá 

khoản 70 triệu đồng.

13. Đồng ý dự kiến các chỉ tiêu XDKH 2021 (GTGCCB; 

99,2 tỷ, trong xưởng 89,3 tỷ, gia công ngoài 9,8 tỷ; DT293 

tỷ; LN 1,1 tỷ, TNBQ 7,7 triệu đồng/người/tháng, QS 680 

người).

14. Công tác đầu tư năm 2021: Sau khi bảo vệ KHSX KD 

2021 xong, triển khai ngay các thủ tục đầu tư.

15. Triển khai ngay rà xoát sx mô hình tổ chức, sản xuất 

và sắp xếp luân chuyển nhân sự CB cấp trung xong trong 

thánẹ 12/2020.

16. Về đề xuất xin TCT hỗ trợ thưởng 1 tháng lương tiền 

tết cho NLĐ, sẽ b/c cáo Chủ tịch TCT.

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT  Thành viên  Chức vụ Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng BKS Bộ nhiệm 25/06/2020

2 Bùi Thị Minh Nga Thành viên BKS Bộ nhiệm 25/06/2020

3 Trần Thị Minh Hiền Thành viên BKS Bổ nhiệm 25/06/2020

Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

STT  Thành viên  Chức vụ Số buối họp 
tham dự Lý do

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng BKS 3 Bộ nhiệm 25/06/2020

2 Bùi Thị Minh Nga Thành viên BKS 5

3 Trần Thị Minh Hiền Thành viên BKS 3 Bộ nhiệm 25/06/2020
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Duy trì phiên họp định kỹ tối thiểu 1 quý 1 lần. Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT tổng quát về 

thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Công ty; HĐQT thảo luận và quyết định thông qua 

các vấn đề phát sinh củạ Công ty.

Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các việc phát sinh thuộc thẩm quyền của 

HĐQT.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các 

phiên họp hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sạu khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của 

Công ty.

HĐQT thảo luận và thông qua một số nội quan trọng sau:

     •   Định hướng mục tiêu, chi tiêu kế hoạch và các giải pháp của Tổng Giám đốc Công ty  

          để thực hiện KH SXKD năm 2020.

     •   Tỷ lệ chi cổ tức năm 2020.

     •   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

     •   Đầu tư MMTB năm 2020.

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác

• Công ty đã có sự chấn chỉnh và khắc phục hầu hết những tồn tại về công tác quản lý cũng như điều 

hành trong năm 2019. Cơ cấu tổ chức, nhân sự dược kiện toàn phát huy được năng lực. Nguồn hàng 

cơ bản được ổn định đảm bảo năng lực sản xuất và thu nhập cho người lao động. Điều này cho thấy 

sự nỗ lực lớn từ Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của 

Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng kịp thời giải quyết các hoạt động vướng 

mắc của Công ty, đưa ra nghị quyết giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

• Trong năm qua BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong Công ty 

đã tạo điều kiện và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Tại hầu 

hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham 

gia góp ý kiến về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

STT  Thành viên  Chức vụ Lương Thưởng 

I BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Ông Vũ Công Vinh Phó Chủ tịch HĐQT 289.366.418 24.809.192

2 Ông Chu Quang Thắng Ủy viên HĐQT 255.366.418 19.061.681

3 Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa Phó Tổng Giám đốc 38.369.652 14.904.849

4 Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán trưởng 174.060.192 17.410.122

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phần 06

   Ý kiến kiểm toán

   Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm  2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2020
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