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• Thông tin khái quát                                  

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG

• Quá trình hình thành & phát triển         

• Lĩnh vực, địa bàn kinh doanh & đối tác

• Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ 
máy quản lý                                  

• Định hướng phát triển                                

• Các nhân tố rủi ro                                  
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• Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ
• Tên Tiếng Anh: 28 HUNG PHU JOINT STOCK COMPANY

• Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304753615 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2006, đăng 

ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/09/2019

• Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

• Địa chỉ: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh
• Số điện thoại: (0283) 8941 228

• Số fax: (0283) 8941 688

• Mã cổ phiếu: HPU

• Email: info@28hungphu.com

• Website: www.28hungphu.com

THÔNG TIN

KHÁI QUÁT

CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ CẢ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản 
xuất áo sơ mi nam nữ cao cấp hàng đầu Việt 
Nam và có danh tiếng trên thế giới.

TẦM NHÌN

Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tra-
nh bằng những sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu 
chuẩn, chất lượng cao.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên 
nghiệp với khách hàng và đối tác.

SỨ MỆNH

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định 
sự tồn tại của doanh nghiệp.

Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người 
lao động và cổ đông là mục tiêu, động lực của 
sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát 
triển.

Quan hệ hợp tác, chia sẽ, cam kết và thực 
hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh ng-
hiệp.

Thời đại và truyền thống là bản sắc cùa 28 
Hưng Phú.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

• Thân hiện
• Chuyên nghiệp
• Năng động
• Phát triển

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

THÂN THIỆN, CHUYÊN NGHIỆP
NĂNG ĐỘNG, PHÁT TRIỂN
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1992 1998

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tiền thân là Xí nghiệp may 28 - cơ sở 2. Công ty được 
thành lập theo quyết định số 877/QĐ-CB ngày 02/12/1991 của Giám đốc Xí nghiệp. Công 
ty có nhiệm vụ sản xuất quân trang phục vụ quân đội và tham gia làm hàng kinh tế xuất 
khẩu, hạch toán phụ thuộc Xí nghiệp X28 theo chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Hậu 
cần, nhằm đảm bảo cho Xí nghiệp X28 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sản xuất 
quốc phòng, vừa nâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu.

20191991 2009 2020

1991

Trước yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất của 
Xí nghiệp X28, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tính độc lập, tự chủ trong sản xuất 
kinh doanh ngành may mặc. Đề án tổ chức Công ty may 28 được Thủ trưởng Tổng cục 
Hậu cần phê duyệt. Ngày 11/12/1992, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 71B/ QĐ-QP, về 
kiện toàn Xí nghiệp may X28 thành Công ty may 28 trực thuộc Tổng cục Hậu cần, theo 
đó (Xí nghiệp may 28 - cơ sở 2) được đổi tên thành Xí nghiệp may 28.2.

1992

Ngày 18/4/1998, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần ra Quyết định số 74 – QDDDH 16 phê 
duyệt cơ cấu tổ chức Công ty 28, theo đó Xí nghiệp may 28.2 được đổi tên thành Xí 
nghiệp 28-2 thuộc Công ty 28.

1998

Ngày 4/4/2006, Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 758/QĐ về việc cổ phần hóa Xí 
nghiệp 28 – 2 thuộc Công ty 28 Tổng cục Hậu cần.

Ngày 21/9/2006, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã có quyết định số 2431/QĐ BQP về việc 
phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp 28 – 2 thuộc Công ty 28 thành CTCP 28 Hưng 
Phú Ngày 25/10/2006 Công ty tổ chức bán đấu giá công khai tại hội trường Tổng Công ty 
28 (số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) với kết quả: Tổng số lượng 
cổ phần bán được: 155.500 cổ phần. Giá đấu thành công bình quân là 10.501 đồng/cổ 
phần. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng.

2006

Ngày 29/12/2017, Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú chính thức được chấp thuận đăng ký 
giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

2017

Liên tiếp trong 6 năm qua (2014-2020) Công ty được tổ chức WRAP đánh giá và cấp giấy 
chứng nhận hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với các nguyên tắc ứng xử theo tiêu 
chuẩn trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc.

2019 - Nay

QUÁ TRÌNH

HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
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CÁC GIẢI THƯỞNG

TIÊU BIÊU CỦA CÔNG TY

 
• Bằng khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế góp phần 
tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
• Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng : Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 25 
năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú 
trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa” (1992-
2017).
• Giấy khen của UBND Quận Gò Vấp: Đã tích cực tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” 
năm 2017.
• Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào 
thi đua quyết thắng.
• Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng : Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2017.
• Hội phụ nữ cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào phụ nữ Quân đội năm 2017.
• Công đoàn cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân năm 2017.
• Đoàn thanh niên cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Cờ thi đua: Đã có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

• Bằng khen của Bộ Tài chính: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm tỷ 
2017.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2016 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo 
vệ Tổ quốc.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
(11/6/1948 - 11/6/2018).
• Giấy khen của Tổng Công ty 28: Đã có thành tích tốt trong sơ kết phong trào “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới” giữa giai đoạn (2016 - 2020).
• Bằng khen của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.
• Giấy khen của UBND Quận Gò Vấp: Đã tích cực tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” 
năm 2018.
• Bằng khen Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN): Hội phụ nữ có mô 
hình thi đua xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động của Phụ nữ Quân 
đội 2016 – 2018.
• Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào 
thi đua quyết thắng năm 2018.
• Công đoàn cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Cờ Thi đua: Đã có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân năm 2018.
• Hội phụ nữ cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào phụ nữ Quân đội năm 2018.
• Đoàn thanh niên cơ sở được Tổng cục Chính trị - QĐNDVN tặng Cờ thi đua: Đã có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

2017

2018
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NGÀNH NGHỀ

ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Sản xuất, mua bán sản phẩm may mặc (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in);
• Sản xuất, mua bán các loại nguyên phụ liệu, vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc 

(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi – mạ điện);
• Kinh doanh bất động sản;
• Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng;
• Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

ĐỐI TÁC

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty hoạt động trên toàn lãnh thổ Viêt Nam, đồng thời 
xuất khẩu sang các thị trường: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản

HOA KỲ

CHÂU ÂU
NHẬT BẢN
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CƠ CẤU 

BỘ MÁY QUẢN LÝ

• Phòng Tài chính Kế toán: Công tác tài chính kế toán; Quản lý vốn, tài sản, công nợ; 
Thu chi BHXH; Quản lý chi phí về phân tích hoạt động kinh tế.

• Phòng Tổ chức hành chính: Tuyển dụng; Đào tạo; Hành chính; Lao động tiền lương; 
Bảo vệ, y tế; Đánh giá nhà máy, bếp ăn tập thể; Pháp chế; Cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ 
an toàn vệ sinh lao động. 

• Phòng Kế hoạch – Tổng hợp: Nguồn hàng, khách hàng, kinh doanh; Cân đối NPL; 
Xuất nhập khẩu; Cung ứng vật tư vận chuyển; Quản lý MMTB, điện động lực; Thống kê 
tổng hợp; Điều độ sản xuất và giao hàng.

• Phòng Kỹ thuật: Văn bản tài liệu kỹ thuật; QA/QC; Thiết kế; May mẫu; Order; Bảng 
màu; Sơ đồ; Mẫu rập.

• Phòng Lean: Định mức lao động; Thời gian quy trình chuẩn; Đào tạo thao tác; Bào trì 
MMTB; Thiết kế dây chuyền công nghệ; Xác định năng lực, năng suất, nhịp độ sản xuất; 
Phân tích hao phí lãng phí, hiệu suất; Áp dụng Cữ cuốn, gá lắp; Chuẩn bị sản xuất.

• Phân xưởng may 1: bao gồm Văn phòng xưởng; Tổ cắt; Tổ hoản tất; Tổ may 1; Tổ 
may 2 - Tổ may 5A; Tổ may 3; Tổ may 4; Tổ may 5.

• Phân xưởng may 2: bao gồm Văn phòng xưởng; Tổ cắt; Tổ hoản tất; Tổ may 1; Tổ 
may 2 - Tổ may 5A; Tổ may 3; Tổ may 4; Tổ may 5.

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH 
TỔNG HỢP PHÒNG LEAN PHÂN XƯỞNG MAY 1 PHÂN XƯỞNG MAY 2PHÒNG KỸ THUẬT

KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

• Chuẩn hóa và mở rộng phát triển các dòng sản phẩm áo sơ mi nam nữ cao cấp, khẳng định 
vị thế của Công ty trong lĩnh vực may mặc cả trong nước và quốc tế. 

• Mang tới hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ trọn vẹn cho người tiêu dùng cũng như xây 
dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác nhằm duy trì vị trí 
dẫn đầu trong ngành may mặc.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• Môi trường: Hướng đến mục tiêu phát triển xanh bằng cách hoàn thiện mô hình hoạt động 
sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường; hạn chế tối đa ô nhiễm nguồn đất, nguồn 
nước; sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái chế; chấp hành tốt các quy định, luật bảo vệ môi 
trường. 

• Văn hóa: Luôn đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu bằng việc tạo điều kiện, môi trường 
làm việc an toàn, hợp tác, thân thiện giúp người lao động tránh được các tai nạn rủi ro trong 
quá trình làm việc; tăng hiệu quả lao động; đảm bảo sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Công 
ty luôn hướng đến việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp làm việc hiệu quả, công bằng 
và văn minh.

• Pháp lý: Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất xuất khẩu, đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động và đối tác. 

• Sản phẩm: Tập trung xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao tay nghề người lao 
động, cải thiện công nghệ trong công đoạn sản xuất nhằm tăng năng suất lao động; tạo ra 
những sản phẩm chất lượng; đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu, gu thẫm 
mĩ ngày càng đổi mới của khách hàng. 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG & DÀI HẠN

• Về thị trường: 
• “Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất 

lượng cao, xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với các khách hàng, đối tác”.
• Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần 28 Hưng phú là một thương hiệu mạnh “Đẳng cấp về chất 

lượng hàng cao cấp” tự chủ làm hàng FOB cấp II với nước ngoài không qua văn phòng đại diện 
của khách hàng, tăng cường khả năng tự thiết kế từng bước tiến lên các hình thức sản xuất cao 
cấp hơn ODM, OBM.

• Đầu tư và hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề để tận dụng năng 
lực, mở rộng sản xuất, tiếp cận với công nghệ hiện đại, phong cách và trình độ quản lý tiên tiến.

• Dồn mọi nguồn lực vào các thị trường mũi nhọn Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, phát triển thêm thị 
trường tiềm năng khác trong nước và từng bước tiếp cận các thị trường có sức mua cao trong khu 
vực và trên thế giới.

• Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật:
• Tận dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm (i) Đẩy nhanh tiến độ gia công, đáp 

ứng tốt đơn hàng số lượng theo đúng thời hạn, (ii) Đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính thẫm mỹ 
phù hợp với xu hướng của thời đại, (iii) Tiết kiệm sức lao động, cắt giảm chi phí thuê nhân công.

• Phát triển ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào công tác quản lý điều hành, tổ chức 
sản xuất. Xây dựng, áp dụng các loại hình quản lý, điều hành phù hợp với trình độ của các nước 
trong khu vực việc hiệu quả, công bằng và văn minh.

• Về tổ chức và phát triển doanh nghiệp:
• Hoàn thiện mô hình tổ chức, sản xuất tinh gọn, tăng tính chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực may 

mặc truyền thống với trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại so với các nước trong khu vực.
• Xây dựng và phát triển Công ty với mức tăng trưởng ổn định, bền vững và có tính cạnh tranh cao.
• Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
• Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề, tạo dựng môi trường làm việc 

hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện nhờ các phương châm, tiêu chí, chính sách và chế độ tốt 
nhất.

• Đào tạo và đào tạo lại nhằm phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt, đủ về 
số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, phù hợp với cơ chế quản lý tiên tiến, đáp ứng các 
tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

• Về nguồn lực tài chính:
• Xây dựng và phát triển nguồn lực về tài chính đủ mạnh đảm bảo vốn cho đầu tư và SXKD;
• Khai thác triệt để mọi tiềm năng về vốn, để phát triển Công ty, nâng cao tiềm lực và khả năng 

cạnh tranh ở trong và ngoài nước.
• Về đầu tư:
• Tiếp tục đầu tư MMTB chuyên dùng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng hiện 

đại, công nghệ mới và tiên tiến, đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển với tốc độ cao, đảm bảo tất cả 
sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ giao hàng;

• Đầu tư và phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh: mở rộng sản xuất, cải tạo văn phòng, nhà kho, 
xưởng cắt...;

• Đầu tư và hợp tác đầu tư tài chính dưới hình thức đầu tư trực tiếp: tài chính - tín dụng, ngân 
hàng...;

DUY TRÌ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VÀ THẾ MẠNH CẠNH TRANH BẰNG 
NHỮNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐẠT TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG 

CAO, XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ LÂU DÀI, UY TÍN, CHUYÊN
NGHIỆP VỚI CÁC KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC.
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RỦI RO KINH TẾ

• Dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu trải qua thời kỳ tăng trưởng âm trong 
năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm khoảng 4,4%, tăng 
trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ dừng ở mức 2% trong khi nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ 
giảm 4,3%. 

• Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn 
cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng, bức tranh kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 tiếp tục duy 
trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Theo Tổng Cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) của Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương 2,91%, tuy không đạt được mục tiêu đề 
ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng năm 2020 cao nhất thế giới. Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 71,8 tỷ USD, tăng cao 20,2% so với cùng kỳ năm trước. 
Riêng ngành may mặc, kim ngạch xuất khẩu đạt 22.1 tỷ USD. Bên cạnh đó, với sự điều hành 
chính sách tiền tệ hiệu quả của Ngân hàng Trung ương, các chỉ số như chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI), chỉ số lạm phát cũng được kiểm soát tốt ở dưới mức 4%. 

• Diễn biến CPI tác động trực tiếp đến dòng tiền thu – chi của Công ty, lạm phát tăng sẽ làm 
giảm giá trị các khoản thu nhập trong tương lai và tăng chi phí sản xuất (đặc biệt là chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công). Các yếu tố kinh tế vĩ mô không chỉ ảnh hưởng 
trực tiếp đến công ty mà còn ảnh hưởng gián tiếp. Khi kinh tế đất nước bị ảnh hưởng, nhu 
cầu tiêu dùng của khách hàng cũng có xu hướng bị ảnh hưởng theo. Cụ thể, khi tốc độ tăng 
trưởng kinh tế tại các nước đối tác của HPU như Mỹ, Anh, Nhật Bản khả quan, người dân có xu 
hướng quan tâm và có nhu cầu nhiều hơn đối với các mặt hàng thời trang. Điều này đóng góp 
tích cực vào doanh thu cũng như khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của 28 Hưng Phú.

• Do đó, Công ty luôn cố gắng hiểu rõ thách thức mà nền kinh tế đặt ra, chuyển hóa thách 
thức thành cơ hội để phát triển Công ty. Ngoài việc đầu tư máy móc thiết bị, công tác quản lí 
doanh nghiệp, 28 Hưng Phú còn nắm vững xu hướng chuyển dịch Ngành Dệt may toàn cầu, 
am hiểu về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu để tận dụng các cơ 
hội tốt hơn.

RỦI RO TỶ GIÁ

• Đặc thù sản xuất của 28 Hưng Phú là nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng thành phẩm, 
phần lớn các giao dịch của Công ty đều thông qua đồng USD, vì vậy hoạt động sản xuất kinh 
doanh Công ty chịu tác động lớn khi có biến động tỷ giá. Cụ thể, khi tỷ giá hối đoái USD/VND 
biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm sẽ gây ảnh hưởng đến doanh thu, giá vốn của Công 
ty, cũng như ảnh hưởng đến các khoản nợ phải thu, phải trả bằng ngoại tệ.

• Hiện tại, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng dao động từ 23.144 – 23.175 đồng/ 1 đô la Mỹ. Theo 
Ngân hàng Nhà nước, cuối năm 2020 và 2021, tỷ giá USD/VND sẽ duy trì ở mức ổn định theo 
xu hướng đi ngang và tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao do 
nguồn cung ngoài tệ dồi dào. Mặc dù đây là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của ngành may mặc 
xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty không chủ quan mà thường xuyên theo dõi những thay đổi trong 
tỷ giá để có những chiến lược kinh doanh phù hợp. 

RỦI RO PHÁP LUẬT

• Là một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, 28 Hưng Phú chịu tác 
động bởi hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Doanh nghiêp, Luật Chứng khoán, Luật Môi 
trường, Luật Quốc tế, Luật Xuất nhập khẩu, Bộ luật Lao động. Theo đó, bất kỳ sự sửa đổi hay 
bổ sung nào trong luật và các văn bản liên quan cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty. 

• Hiện nay, hệ thống pháp luật và Hiến pháp Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và hoàn thiện 
nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc 
tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, Bộ luật Lao động, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
hoạt động sản xuất của Công ty đã được cải cách và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. 

• Để hạn chế rủi ro pháp luật tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công 
ty cam kết tuân thủ các quy định hiện hành; thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính 
sách và quy định liên quan đến ngành sản xuất dệt may để điều chỉnh hệ thống quy trình, quy 
định nội bộ phù hợp với sự thay đổi đó. Ngoài ra, Công ty cũng tranh thủ đón đầu các cơ hội từ 
các Hiệp định FTA bằng việc tôn trọng các nguyên tắc xuất xứ của thị trường xuất khẩu nhằm 
tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp thông qua loại bỏ rào cản thuế quan. 
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

• Nguyên vật liệu:
• Phần lớn nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam đến từ thị trường 

ngoài nước, do nguồn cung trong nước không đủ hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn. Thông 
thường, chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 65%-70% trong cơ cấu chi phí của Công ty. Điều 
này đồng nghĩa với việc bất kì biến động nào trong giá nguyên liệu cũng tác động ít nhiều đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

• Ngoài ra, trong thời kì hội nhập sâu rộng, những nguyên tắc xuất xứ như “từ vải trở đi” của Hiệp 
định EVFTA cũng là một rào cản trong việc cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận của Công ty. Cụ 
thể, hàng dệt may khi xuất khẩu vào EU phải sử dụng vải sản xuất tại Việt Nam, việc cắt may 
phải được thực hiện bởi doanh nghiệp (DN) Việt Nam hoặc doanh nghiệp Châu Âu. EU chỉ cho 
phép sử dụng thêm vải sản xuất tại Hàn Quốc vì nước này đã có FTA song phương với EU. Điều 
kiện này gây khó khăn cho DN dệt may trong việc nhận ưu đãi từ Hiệp định mang lại do DN trong 
nước chưa chủ động sản xuất sợi và vải. Nguồn nguyên liệu này chủ yếu nhập từ những quốc gia 
và vùng lãnh thổ chưa có Hiệp định thương mại tự do với EU. Điều kiện này gây khó khăn cho 
DN dệt may trong việc nhận ưu đãi từ Hiệp định mang lại do DN trong nước chưa chủ động sản 
xuất sợi và vải. Nguồn nguyên liệu này chủ yếu nhập từ Trung Quốc (50%), Hàn Quốc (18%), 
Đài Loan (15%), trong khi cả 3 nước này không nằm trong khối EU. 

• Theo đó, Công ty ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp để đảm bảo mức giá và nguồn cung 
ổn định; chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu bên ngoài để giảm thiểu rủi ro phụ 
thuộc vào một số nhà cung cấp. Đồng thời, Công ty cũng luôn cân nhắc kỹ càng giữa lợi ích mua 
nguyên vật liệu tại thị trường giá rẻ như Trung Quốc và lợi ích lá chắn thuế từ các FTAs nhằm 
tối đa hóa lợi nhuận. 

• Nguồn nhân công: 
• Đặc thù của ngành dệt may là thâm dụng lao động. Điều này đồng nghĩa Công ty chịu nhiều 

rủi ro liên quan đến nguồn nhân công như: (i) Yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng cao 
nên chất lượng nguồn nhân lực phải liên tục được cải thiện, (ii) Công ty luôn đối mặt với việc 
“chảy máu” nguồn nhân lực khi các doanh nghiệp dệt may có nguồn vốn dồi dào từ nước ngoài 
(FDI) ồ ạt đầu tư vào thị trường Việt Nam, (iii) Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 còn khó 
lường, Công ty cũng đối mặt với áp lực trong việc điều tiết số lượng nhân công sao cho phù với 
với lượng đơn hàng nhận được. 

• Để hạn chế các rủi ro đã nêu trên, Công ty đã và đang hoàn thiện các chính sách giữ chân người 
lao động như cải thiện lương thưởng, đãi ngộ, thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, 
tuyển dụng nội bộ. Đặc biệt, trong Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, Công ty áp dụng chính 
sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”, tăng cường đầu tư thiết bị chuyên dụng, 
tự động hóa máy móc thiết bị, nâng cao kỹ năng trong lao động trực tiếp và gián tiếp, gia tăng 
năng suất lao động, giảm cường độ lao động. 

RỦI RO KHÁC

• Một rủi ro bất khả kháng đang tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty là dịch 
Covid-19. Theo Bộ Y tế, nhanh nhất trong năm 2021 mới tiến hành thử nghiệm vaccine 
phòng Covid-19 lâm sàn giai đoạn II, III  và đầu năm 2022 mới đi vào sử dụng. Trước tình 
hình đó, Công ty đã chủ động tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, 
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các 
trường hợp vi phạm. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp 
ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp 
ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
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PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Tổ chức và nhân sự                             

• Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

• Tình hình cổ đông & thay đổi vốn chủ sở hữu                       

• Báo cáo tác động tới môi trường và xã hội                             

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh   

• Tình hình chung ngành dệt may
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TÌNH HÌNH

CHUNG NGÀNH DỆT MAY

TÌNH HÌNH QUỐC TẾ

• Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu ngành may mặc Việt Nam năm 2020 ước đạt 35,27 
tỷ USD, giảm khoảng 9,29% so với năm 2019, trong bối cảnh tổng cầu dệt may thế giới giảm 
25%. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống 
như Mỹ, EU, Nhật Bản đã giảm hoặc hủy đơn hàng, đây là nguyên nhân chính khiến kim ngạch 
xuất khẩu 2020 không thể hoàn thành mục tiêu đề ra là 40 tỷ USD.

• Dịch bệnh bùng phát khiến các nhà cung cấp dệt may toàn cầu đều bị tác động tiêu cực, tuy 
nhiên mức độ ảnh hưởng là khác nhau. Tại Mỹ, Việt Nam là nhà cung cấp ít bị ảnh hưởng nhất. 
Trong số 3 đối tác nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc, Bangladesh và Việt 
Nam, thì giá trị nhập khẩu từ Việt Nam có mức giảm thấp nhất, từ đó, giúp Việt Nam gia tăng thị 
phần hàng may mặc tại Mỹ. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Việt Nam chiếm trên 20% thị phần 
hàng may mặc tại thị trường Mỹ.

TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC

• Tình trạng giãn/hủy đơn hàng khiến doanh thu của các doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh, giảm 
từ 10 – 30% yoy. Lợi nhuận sau thuế thậm chí còn sụt giảm mạnh hơn (giảm từ 20 – 80% yoy), 
nguyên nhân do các doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản chi phí cố định để vận hành 
nhà máy trong khi không có đơn hàng sản xuất, đặc biệt là chi phí lương nhân công.

• Một số doanh nghiệp như CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) hay CTCP Dệt may – 
Đầu tư – Thương mại Thành Công (HSX: TCM) đã linh hoạt chuyển đổi sản xuất và tìm được các 
đơn hàng xuất khẩu khẩu trang vải và đồ bảo hộ y tế, giúp bù đắp một phần đơn hàng may mặc 
bị thiếu hụt nên có mức sụt giảm doanh thu thấp hơn. Đặc biệt, nhờ ký được các đơn hàng sản 
phẩm phòng dịch với tỷ suất lợi nhuận cao hơn sản phẩm may mặc truyền thống mà lợi nhuận 
sau thuế 9T/2020 của TCM thậm chí đã tăng trưởng 31% so với cùng kỳ.

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

• Covid-19: Ngay đầu tháng 2/2020 (Sau tết âm lịch) tình hình dịch bệnh Covid-19, bạo lực ở Mỹ 
(5/2020) đến nay liên tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sản xuất 
kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Đặc biệt, nghiêm trọng là bắt đầu từ tháng 3/2020 
đến nay, khách hàng liên tục gửi Email thông báo về tình hình có sự thay đổi về đơn hàng; Khách 
hàng xuất khẩu lớn Itochu và một số khách hàng của Công ty bắt đầu thông báo hủy/giảm đơn 
hàng hàng loạt; dừng cắt; dừng may; dừng xuất liên tục và dừng thanh toán.

• Lao động trực tiếp sản xuất biến động giảm liên tục.
• Chi phí sản xuất tăng, giá CM có chiều hướng giảm; ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất – kinh 

doanh.
• Thiếu việc làm trong tháng 4,5 nên bù tiền lương để giữ lao động.
• Khách hàng chính là Prominent giảm sản lượng rất nhiều (bằng 65% năm 2019). Mặc dù đã có 

nhãn hàng mới bổ sung nhưng số lượng nhỏ lẻ, yêu cầu chất lượng rất khắt khe.
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TÌNH HÌNH

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

CHỈ TIÊU     2019
triệu đồng

    2020
triệu đồng TĂNG/GIẢM

Tổng doanh thu

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

461.846,13

424.409,33

37.436,80

11.612,42

9.724,79

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 
              2020 

THỰC HIỆN 2020 TỶ LỆ HOÀN THÀNH

Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

345.000,00

4.500,00

358.474,74

4.570,02

103,91%

101,56%

102,44%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.995,59

Tỷ lệ chi trả cổ tức 20%

358.474,74

324.019,27

31.338,06

4.570,02

4.095,40

3.051,21

10%

-22,38%

-23,65%

-16,29%

-60,65%

-57,89%

52,90%

-50%

Lợi nhuận sau thuế TN 3.998,00 4.095,40

Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không diễn ra thuận lợi khi tình 
hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong nước và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu 
chính của Công ty như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản.
Kết thúc năm tài chính 2020, tổng doanh thu của HPU đạt 358.474 triệu đồng, giảm 22,38% so với 
cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân chủ yếu do tình trạng giãn/ hủy hoặc không có đơn hàng sản xuất, 
trong khi doanh nghiệp phải thanh toán các chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí tài chính (tăng hơn 
32%), chi phí bán hàng (tăng hơn 12%), chi phí nhân công. Việc doanh thu giảm trong khi các chi phí 
vận hành tăng mạnh khiến cho lợi nhuận gộp trong năm 2020 của Công ty giảm 16,29%, kéo theo các 
chỉ tiêu về lợi nhuận như lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 60,65% và 57,89%, 
tuy nhiên, vẫn vượt kế hoạch đặt ra. 
Điểm sáng của doanh nghiệp trong năm 2020 là hoạt động tài chính, khi danh mục này đem về hơn 
3 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm ngoái. 

TỔNG DOANH THU

- 22,38%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

- 60,65%
- 57,89%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2019

2020
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TÌNH HÌNH

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CƠ CẤU DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

CHỈ TIÊU

Chi phí nguyện liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao TSCD

Chi phí dịch vụ mua ngoài

314.679

101.733

6.995

24.646

Tổng chi phí 455.442

Chi phí khác bằng tiền 7.389

YẾU TỐ      2019
(triệu đồng)

    2020
(triệu đồng) TỶ TRỌNG

Bán thành phẩm

Bán nguyên vật liệu

Cung cấp dịch vụ

Cho thuê kho, mặt bằng

459.315

577

308

3.170

TỶ TRỌNG

 99,47%

0,12%

0,68%

0,07%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Bán thành phẩm

CƠ CẤU 
DOANH THU 
NĂM 2019

99,47%

0,87%

Bán nguyên vật liệu, Cung cấp dịch vụ, Cho thuê kho - mặt bằng

TỔNG CỘNG 463.371 100%

98,58%

1,42%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CƠ CẤU 
DOANH THU 
NĂM 2020

69,09%

22,34%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CHI PHÍ SẢN 
XUẤT KINH 

DOANH 2019

1,62%1,54%

5,41%

     2019
(triệu đồng)

    2020
(triệu đồng)

TỶ TRỌNG TỶ TRỌNG

69,09%

22,34%

1,54%

5,41%

100%

1,62%

228.488

83.000

7.064

17.142

348.765

13.069

65,51%

23,80%

2,03%

4,92%

100%

3,75%

Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân công

Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí khác bằng tiền

65,51%

23,80%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

CHI PHÍ SẢN 
XUẤT KINH 

DOANH 2020

3,75%2,03%

4,92%

351.229

352

819

3.868

98,58%

0,10%

0,23%

1,09%

100%356.269

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu của Công ty năm 2020 phần lớn đến từ bán thành phẩm áo sơ mi 
nam, nữ (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 bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ và cho thuê kho, mặt 
bằng chiếm lần lượt 0,10%, 0,23% và 1,09% tổng doanh thu. 

Cuối T3/2020, dịch lan rộng sang Mỹ và EU (thị trường chính của HPU) khiến tình hình tiêu thụ hàng 
may mặc ở hai thị trường này sụt giảm mạnh. Các khách hàng lớn tại 2 thị trường này như Itochu 
Prominent giảm/hủy đơn hàng khiến cho doanh thu bán hàng hóa của Công ty đã giảm đáng kể so 
với năm 2019 (-23,5%). Đáng chú ý, năm nay tỷ trọng doanh thu mảng kinh doanh cung cấp dịch 
vụ và bất động sản tăng trưởng tích cực, tăng lần lượt 165% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy 
nhiên, tỷ trọng của 2 mảng này còn rất nhỏ so với tổng doanh thu nên không thể bù đắp thiệt hại 
từ dịch Covid-19 đến mảng kinh doanh cốt lỏi của HPU. 

Nhìn chung, việc tăng trưởng âm về mặt doanh thu và lợi nhuận là xu hướng chung của toàn ngành 
may mặc Việt Nam chứ không riêng 28 Hưng Phú. Với kịch bản dịch bệnh được kiểm soát tốt; nhiều 
Hiệp định thương mại tự do đi vào hiệu lực; chuỗi cung ứng toàn cầu liên kết trở lại, sẽ giúp hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc trở lại trong năm 2021.

Với đặc thù ngành dệt may, nguyên vật liệu là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất của HPU nói riêng và các 
doanh nghiệp may mặc nói chung. Chi phí này chiếm tỷ trọng bình quân 65 – 70% tổng chi phí sản 
xuất hàng năm của HPU, cụ thể năm 2019 và 2020, tỷ trọng này duy trì lần lượt ở mức 69% và 65% 
tổng chi phí. Tình trạng giãn/ hủy đơn hàng, cộng với Cú sốc cung – các doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam chịu thiếu hụt nguyên liệu sản xuất do các nhà máy Trung Quốc (thị trường nhập khẩu nguyên 
phụ liệu dệt may lớn nhất của Công ty) ngưng hoạt động trong quý I/2020 là các nguyên nhân chính 
khiến chi phí NVL giảm trong năm. 

Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng chi phí, và phụ thuộc vào chính sách tăng 
lương tối thiểu vùng (năm 2020 mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% - 5,7%). Việc bù tiền 
lương để giữ lao động do thiếu việc làm trong tháng 4,5 khiến cho tỷ trọng chi phí tăng so với năm 
trước (+1,46%) và là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận ròng của Công ty tăng trưởng âm trong 
năm 2020. 

Đột biến nhất trong cơ cấu chi phí là khoản chi phí khác tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, tiêu tốn 
khoảng 13 tỷ đồng của doanh nghiệp, cũng là một trong các cơ sở khiến cho mức lãi của HPU năm 
nay suy giảm.
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TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỞ HỮU

Lê Đức Khiêm

Vũ Sĩ Nam

Tăng Hùng

Tổng Giám đốc 319.920

159.960

-

16,00%

8,00%

-

Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

THÔNG TIN VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

Chức vụ

Năm sinh

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

1973

Cử nhân Kinh tế

Ông LÊ ĐỨC KHIÊM

Ông VŨ SĨ NAM

Ông TĂNG HÙNG

Quá trình công tác

Chức vụ

Năm sinh

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

1973

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Chức vụ

Năm sinh

Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn

1974

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác07/2002 – 02/2003 Nhân viên Tài chính – Hành chính thuộc Cơ quan đại diện của Công ty 28 
tại Đà Nẵng sau này là chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty 28.

02/2003 - 06/2004 Phụ trách Phòng nghiệp vụ chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty 28

06/2004 - 01/2005 Phụ trách Phó Giám đốc chi nhánh Đà nẵng thuộc Công ty 28

01/2005 - 12/2008 Quyền Giám đốc chi nhánh Đà nẵng thuộc Công ty 28

12/2008 - 06/2009 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 28 Đà nẵng - thuộc Công ty 28

06/2009 - 06/2014 Kế toán trưởng - Tổng công ty 28

06/2014 - 06/2016 Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú - Tổng công ty 28

06/2016 – 07/2016 Phó Tổng Giám đốc công ty CP Bình Phú - Tổng công ty 28

07/2016 - 03/2019 Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Bình phú - Tổng công ty 28

03/2019 – 09/2019 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi - Tổng công ty 28

10/2019 - nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú - Tổng công ty 28

05/1999 – 09/1999 Nhân viên kế toán Công ty Xuân Mai – Tổng cục kỹ thuật

10/1999 – 06/2000 Nhân viên kế toán trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempish – Tổng cục kỹ thuật

07/2000 – 08/2007 Nhân viên Maketing Phòng Thị trường Công ty 28 – Tổng cục Hậu cần

09/2007 – 04/2010 Nhân viên Kinh doanh Xí nghiệp may đo Công ty 28 – Tổng cục Hậu cần

05/2010 – 02/2012 Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Xí nghiệp may đo Công ty 28 – Tổng cục 
Hậu cần

03/2012 - 07/2018 Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Công ty Cổ Phần 28 Hưng Phú

08/2018 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

09/1997 - 2000 Nhân viên kế toán Xí nghiệp 2 - Công ty May 28

01/2001 - 06/2014 Nhân viên kế toán Tổng công ty 28

07/2014 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP 28 Hưng Phú
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TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

TÍNH CHẤT PHÂN LOẠI SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) TỶ TRỌNG

Theo giới tính

Nam

Nữ

648

153

495

100%

23,61%

76,39%

Theo trình độ

Đại học, cao đẳng

Trung cấp

648

83

15

Lao động phổ thông

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

648

586

100%

90,43

Hợp đồng xác định từ 1- 3 năm 62 9,57%

548

100%

12,81%

2,31%

84,57%

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
Công ty thường xuyên đảm bảo đủ việc làm, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, nâng cao 
thu nhập người lao động; ký hợp đồng lao động, trả lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm, thưởng 
tháng 13 theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, Công ty ban hành chính sách lương thưởng đặc biệt 
cho các cá nhân, tập thể lao động có thành tích xuất sắc nhằm giữ chân người lao động. 

Dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành tích (KPI) tiến hành soát xét 
cho từng vị trí công việc nhằm xác định rõ trách nhiệm công việc, mối quan hệ và tính hiệu quả của 
từng thành viên.

Công ty đảm bảo 100% CBCNV được hưởng chính sách BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm Thất nghiệp 
theo quy định của Bộ luật Lao động; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp tang lễ, chế 
độ công tác phí, xe đưa rước công nhân đi làm, trợ cấp tiền xăng… Ngoài ra, người lao động còn có 
chế độ trợ cấp đột xuất, ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ, phúng viếng… theo Thỏa ước lao động tập thể 
của Công ty.

Bên cạnh nỗ lực nâng cao đời sống vật chất của nhân viên, Công ty cũng thường xuyên quan tâm 
đến đời sống tinh thần bằng việc tổ chức các tour du dịch nghỉ mát trong và ngoài nước mỗi năm 
một lần, tổ chức các sự kiện thể thao giải trí, chương trình văn nghệ, các hoạt động do Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên tổ chức; trích các nguồn quỹ để tặng quà, động viên người lao động trong các 
dịp lễ, Tết.

Chính sách đào tạo và phát triển:
Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may được 
đỏi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn lao động nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của 
thị trường quốc tế. Theo đó, Công ty chủ động nâng cao mặt bằng CBCNV bằng công tác đào tạo 
nội bộ, đào tạo tại chỗ, các lớp chuyên môn nghiệp vụ dành cho các cán bộ trẻ, các lớp đào tạo 
ngắn hạn về quản lý, pháp luật. 

28 Hưng Phú cũng chú trọng công tác tuyển dụng bằng cách đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng đối 
với từng vị trí, chức vụ; đảm bảo tất cả cán bộ quản lý điều hành – đầu tàu của lực lượng lao động, 
có đủ phẩm chất lãnh đạo, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, kinh nghiệm công tác, khả năng 
phân tích, dự báo, thuyết trình, trình độ ngoại ngữ, tin học. 

Đào tạo và sử dụng hiệu quả công nhân cơ động của hai phân xưởng, đồng thời tích cực triển khai 
đào tạo nâng cao tay nghề công nhân trong chuyền theo phương pháp demo để tăng năng suất lao 
động theo mục tiêu từng giai đoạn.

Chính sách an toàn lao động:
Công ty đảm bảo người lao động của mình được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, 
được cấp phát những dụng cụ làm việc, máy móc, thiết bị bảo hộ đảm bảo chất lượng theo quy 
định. Bên cạnh đó, 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.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HĐQT, BKS & BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2020

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY BỔ NHIỆM/MIỄN NHIỆM

Tăng Hùng

Vũ Sĩ Nam

Nguyễn Quyết Thắng

Người phụ trách quản trị kiêm thư ký

Người phụ trách quản trị kiêm thư ký

Chủ tịch HĐQT

Bùi Văn Bắc

Nguyễn Việt Phong

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch HĐQT

Thành viên BKS

Kiểm soát viên

Lữ Công Thinh

Trần Thị Mỹ

Trưởng BKS

Trưởng BKS

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Trên đại học 02 0,31%
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TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

Chính sách đối với công nhân mới và người giới thiệu

a) Đối với công nhân mới
- Được tổ chức Đoàn thanh niên giới thiệu và tìm giúp nhà trọ
- Được đào tạo thành thạo công việc và không phải đóng tiền học phí.
- Được hỗ trợ tiền lương trong quá trình đào tạo: 80.000 đồng/ngày
- Được thưởng bình xét A, B, C, D hàng tháng (700.000 đồng/tháng)
- Được thưởng lương tháng 13, thưởng tết, tiền lì xì đầu năm, thưởng các ngày lễ như: 
01/1; 10/3; 30/4; 01/5; 02/9; 02/12; thưởng thi đua…; theo quy định của công ty.
- Được hỗ trợ lương sản phẩm tối thiểu: 4.966.000 đồng/tháng theo quy định của công ty 
(sau khi ký HĐLĐ không xác định thời hạn).
- Thưởng 700.000 đồng/lao động áp dụng cho thợ may có tay nghề tự nguyện đến công ty 
và công nhân cũ có tay nghề may nghỉ việc sau 1 năm quay lại làm việc đủ 3 tháng trở lên 
( có xác nhận của phòng Lean về kết quả kiểm tra tay nghề)
- Được thưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty.

b) Đối với người giới thiệu lao động cho công ty
- Đối với thợ may có tay nghề:
+ Mức 3.000.000 đồng/ lao động áp dụng cho thợ may có tay nghề được chi trả chia làm 
2 đợt:
Đợt 1: 1.500.000 đồng/ lao động sau 3 tháng người lao động còn làm việc tại công ty
Đợt 2: 1.500.000 đồng/ lao động sau 6 tháng người lao động còn làm việc tại công ty
( Có xác nhận của phòng lean về kết quả kiểm tra tay nghề)
Lao động thợ may có tay nghề là lao động trong vòng 3 tháng kể từ lúc vào làm việc tại 
công ty lương sản phẩm phải đạt ít nhất bằng 75% mức lương tối thiểu hiện tại của công 
ty (4.966.000 đồng). Hàng tháng, phòng Lean có trách nhiệm sát hạch kiểm tra tay nghề 
của công nhân mới.

c) Đối với lao động gắn bó
Thưởng đối với CB-CNV, người lao động có mặt làm việc tại công ty đến ngày 31/12/2020 
và tiền thâm niên được thanh toán vào ngày 31/12/2020 (không bao gồm người đã có đơn 
xin nghỉ việc tính đến ngày 31/12/2020 như sau:
- CB-CNV, người lao động vào công ty làm việc từ 31/12/2019 trở về trước được thưởng 
4.000.000 đồng/người.
- CB-CNV, người lao động vào công ty làm việc từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 được thưởng 
theo số tháng thực tế. VD: Công nhân A vào tháng 3/2020 thì tiền thâm niên được tính như 
sau: 4.000.000 /12 x 9 tháng = 3.000.000 đồng.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG 2020

Tiền lương tết 1 tháng

Tiền lương tháng 13 0,5 tháng

Tiền lễ 400.000 đ/ngày ( 10/3, 30/4, 1/5, 2/9) 2.000.000

Tiền tết tây+đi làm ngày đầu năm (500,000đ/ ngày) 1.000.000

Tiền HTKH 700.000

Thưởng cá nhân đạt xuất sắc so với QT 30.000- 50.000 đ/ lần

Thưởng phong trào thi đua quý (125.000.000/quý) 125.000.000

Trích lương công nhân cơ động (3 triệu x 34 người) 3.000.000 đ/ người/tháng

Tiền thưởng chuyên cần hàng tháng 700.000-900.000

Trả lương khoán 3 Người quản lý 94.600.000

Trả lương khoán 6 người bốc xếp, cây cảnh 30.820.000

Trả lương khoán 80 CN cắt 2.234 đ/sp

Trả lương CN may 215 đ/phút

Lương nghỉ phép 12 ngày/ người/ năm+ thâm niên nếu có

Lương nghỉ phép CN có độc hại 14ngày/ người/ năm+ thâm niên nếu có

Lương nghỉ lễ ( trả theo lương đóng BHXH) 10 ngày/ người/ năm

Lương kinh nguyệt (30 phút x 4 ngày= 0,25 công/ 
người nữ) 0,25 công/ người/ tháng

Lương con nhỏ dưới 6 tuổi 10000 đ/ cháu

Lương thai sản từ 7 tháng trở xuống và nuôi con nhỏ 
dưới 1 tuổi được trả 1 tiếng/ ngày
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TÌNH HÌNH

ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN

DANH MỤC SỐ LƯỢNG NGUYÊN GIÁ

Máy in phun sơ đồ, khổ 1.8m, 2 đầu

GHI CHÚ

1 Cái 255.000.000đ
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Quý II

Máy 2 kim móc xích Juki, MH - 380KU 3 Cái 256.500.000đ Quý II+III

Máy cắt KM 8” KS-AU 152011S 2 Cái 67.000.000đ Quý II

Máy 2 kim cuốn sườn Juki, MS-1190M 2 Cái 254.000.000đ Quý II

Máy 1 kim xén điện tử Juki DLM 5400N 4 Cái 356.000.000đ Quý III

Máy 2 kim bằng điện tử Brother NEIXIO 2 Cái 154.000.000đ Quý III

Máy cắt rạp mica JWEI 4001-000-128 1 Cái 220.000.000đ Quý III

Máy lập trình quay cổ, xén KISAE GC 913 1 Cái 252.000.000đ Quý III

Máy may nhãn JUKI AMS-210EN-S2516 1 Cái 398.000.000đ Quý III

Máy may nẹp áo 4 kim Kansai DFB-1404 2 Cái 70.000.000đ Quý III

Máy nén khí trục vít DENAIR DA-37 1 Cái 258.000.000đ Quý III

Máy tách ẩm DENAIR DAD-8HTF 1 Cái 71.000.000đ Quý III

Máy vắt sổ 2 kim 5 chi JUKI MO6716DA 4 Cái 292.000.000đ Quý III

Máy ép phom áo Macpi 289.10 - 139545 1 Cái 2.674.000.000đ Quý IV

Máy ép nẹp Maica 1005 SM 708 1 Cái 820.000.000đ Quý IV

TỔNG CỘNG 27 Bộ 6.397.500.000đ
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CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

1,04

0,47

1,04

0,35

Lần

Lần

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản

Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

78,94%

374,79%

75,59%

309,62%

%

%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

5,39

2,64

4,30

2,28

Vòng

Vòng

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

2,22

2,11

1,27

1,15

%

%

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

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

27

6

12

3

%

%

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH

Năm 2020, chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn 
hạn của Công ty không thay đổi khi duy trì ở mức 
1,04 và khả năng thanh toán nhanh giảm không 
đáng kể, từ 0,47 lần năm 2019 xuống còn 0,35 
lần trong năm nay. Việc chỉ số thanh toán luôn 
giữ trên mức 1 qua các năm cho thấy khả năng 
thanh khoản của HPU vẫn duy trì ở mức ổn định. 
Các chỉ tiêu về hàng tồn kho, phải thu khách 
hàng và nợ ngắn hạn trong năm đều giảm lần 
lượt 5,42%, 50,33% và 22,73%, cho thấy Ban 
Lãnh đạo Công ty đã có những chính sách bán 
hàng phù hợp, thích ứng kịp thời với tình hình 
dịch bệnh Covid-19. 

CHỈ TIÊU

2019

1,04

0,47

2020

1,04

0,35

Đơn vị: lần

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều giảm 
so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn duy trì ở mức khá 
cao. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm còn 
75,59% và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu là 3,09 lần. 
Mặc dù phần lớn tài sản của Công ty đều được tài 
trợ bởi các khoản nợ, nhưng trong đó 53% là nợ 
vay ngắn hạn chịu lãi ngân hàng và không có các 
khoản nợ vay dài hạn. Điều này đồng nghĩa Công 
ty không chịu nhiều gánh nặng lãi vay (chi phí lãi 
vay chỉ chiếm khoảng 7% trên tổng chi phí hoạt 
động của doanh nghiệp). 

CHỈ TIÊU

2019

78,94

374,79

2020

75,59

309,62
Đơn vị: %

Nợ phải trả/Tổng tài sản

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU

2019

5,39

2,64

2020

4,30

2,28

Đơn vị: vòng

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty sụt 
giảm so với năm 2019 khi vòng quay hàng tồn 
kho giảm từ 5,39 vòng xuống còn 4,30 vòng, do 
hoạt động kinh doanh trong năm gặp nhiều khó 
khăn dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vòng 
quay tổng tài sản theo đó cũng giảm khi 1 đồng 
tài sản chỉ tạo ra 2,28 đồng doanh thu (so với con 
số 2,64 năm 2019). Tuy nhiên, so với mức trung 
bình ngành, các chỉ số về năng lực hoạt động của 
HPU vẫn duy trì ở mức ổn định và trong tương lai, 
khi vắc-xin Covid-19 được chế tạo và tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát, năng lực hoạt động 
của Công ty sẽ tăng trưởng trở lại. 

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm so 
với cùng kỳ, cộng với các chi phí hoạt động của 
doanh nghiệp cũng tăng đã ảnh hưởng đến biên 
lợi nhuận gộp của Công ty, mặc dù chỉ số đòn bẩy 
đã được cải thiện từ 4,8 lần xuống chỉ còn 4,4 lần. 
Điều này dẫn đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
của Công ty đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tỷ 
suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 
đã giảm từ 27% (năm 2019) xuống còn 12% năm 
2020; chỉ số ROA cũng giảm một nữa so với cùng 
kỳ, xuống chỉ còn 3%.

CHỈ TIÊU

2019

27%

6%

2020

12%

3%

ROE ROA
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THÔNG TIN CỔ PHẦN TẠI THỜI ĐIỂM 30/12/2020

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI THỜI ĐIỂM 30/12/2020

Vốn điều lệ công ty

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành

Loại cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

Tổng Giám đốc

Mệnh giá

ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ NẮM GIỮ

Cổ đông nhà nước

Nhà nước

Cá nhân

1.066.400

2.000.000

2.000.000

933.600

53,32%

100%

100%

46,68%

01

191

191

190

Cổ đông nước ngoài

Tổ chức

Cá nhân

-

-

-

-

-

-

Tổng cộng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

20.000.000.000 đồng

2.000.000 cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

0 Cổ phiếu

10.000 đồng/cổ phiếu



PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU

QUẢN LÝ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Trong quá trình sản xuất của HPU, việc quản lý nguyên vật liệu là công tác rất cần thiết đối với các 
doanh nghiệp sản xuất. Trong những năm qua, công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty được đánh 
giá tốt, các bộ phận nghiệp vụ liên quan đã đạt được sự hiệu quả từ công tác thu mua đến quản lý sử 
dụng, hạn chế được sự thất thoát và tiết kiệm chi phí hoạt động.

Chi phí nguyên vật liệu sản xuất theo đúng định mức Công ty đã ban hành: 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. Đầu tư, nghiên cứu kết hợp với tham quan một số đơn vị cùng ngành, thực hiện tiết kiệm 
định mức nguyên liệu bằng các biện pháp đi sơ đồ ghép, độ dài bàn trải, đặc biệt là các loại nguyên 
liệu sọc, caro với chu kỳ lớn.

Tiêu thụ điện:
Theo báo cáo của Bộ Công thương, nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 tăng 
mạnh trong khi nguồn cung không đáp ứng dẫn đến nguy cơ thiếu điện nghiệm trọng, do trong 62 dự 
án nhà máy điện có công suất lớn trên 200MW thì có đến 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định 
tiến độ so với tiến độ nêu trong Quy hoạch điện VII. Mặt khác, hệ thống điện dự phòng hầu như không 
còn đến đầu năm 2020 và bắt đầu từ năm 2021 sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng (ước 
tính thiếu hụt khoảng 10 – 20 tỷ kWh vào năm 2025) và Việt Nam phải tăng nhập khẩu điện từ Trung 
Quốc trong các năm tới. 

Là một công ty nhà nước, CTCP 28 Hưng Phú hiểu rằng việc thực hiện tốt nghĩa vụ tiết kiệm điện trong 
quá trình sản xuất kinh doanh không chỉ đóng góp vào lợi nhuận của Công ty nói riêng mà còn đóng 
góp vào lợi ích quốc gia nói chung. Theo đó, tiết kiệm điện được đưa vào mục đánh giá hiệu quả lao 
động (KPI) nhằm giúp nhân viên và các bộ phân chức năng có ý thức hơn trong vấn đề tiết kiệm năng 
lượng. Công ty cũng thực hiện kiểm soát điện năng tiêu thụ nhằm giảm thiểu tình trạng lãng phí điện, 
giảm chi phí hoạt động. Công ty cũng dự kiến đầu tư điện năng lượng mặt trời trên các mái nhà để 
cung cấp điện cho Công ty.

Tiêu thụ nước:
Hiện nay, nhiều nguồn nước sạch đang bị suy thoái và phá hủy nghiêm trọng do hoạt động khai thác 
quá mức và bị ô nhiễm với mức độ khác nhau, đặc biệt tại các khu vực gần khu công nghiệp và đô thị 
lớn. Lý do chính cho tình trạng này là sự đô thị hóa chóng mặt khiến cho khối lượng khổng lồ những 
chất thải, rác thải, nước thải không qua xử lý đi vào môi trường. Theo thống kê và đánh giả của Bộ Y 
tế và Bộ Tài nguyên môi trường, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong và 
gần 200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém.

Nắm bắt được vấn đề này, để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. Công ty luôn 
tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3 
ngày đêm, khuyến khích CB-CNV sử dụng tiết kiệm nước.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, sự thành công của 28 Hưng Phú không thể kể đến sự 
hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Vì vậy, các chương trình trách 
nhiệm xã hội là cần thiết và tiên quyết đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2020, 
những hoạt động thiết thực cho cộng đồng xã hội tiếp tục được Công ty duy trì và triển khai như:

• Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã tổ chức quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm cho 
đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 gây ra. Số tiền: 10.000.000đồng.
• Công ty tổ chức trao khẩu trang kháng khuẩn cho trường Đại học Công nghệ TP.HCM với số lượng 
5.000 cái.
• Tổ chức phát quà Tết cho người nghèo, số tiền: 5.000.000 đồng.
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• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

PHẦN III

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BGĐ

• Tình hình tài chính                            

• Kế hoạch phát triển tương lai

• Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG, NGUỒN HÀNG

Công ty đã tìm và xác nhận đủ nguồn hàng để duy trì, ổn định sản xuất trong PX đến hết năm 2020; 
số lượng SP sơ mi SX trong cả năm 2020: 1.720.000 sp. Bên cạnh đó công ty đã tìm được các đối 
tác SX khẩu trang xuất khẩu: Số lượng khoảng 1,4 triệu cái.

Đã tìm thêm hàng để tổ chức gia công bên ngoài để tăng doanh thu và tăng sản lượng. Số lượng 
gia công bên ngoài 100.000 sp sơ mi nam.

CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH & QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công ty đã tập trung theo dõi, kiểm soát tốt công tác tổ chức SX, sản xuất sản phẩm đúng tiến độ 
và đạt chất lượng để kịp thời xuất hàng giao cho khách.

Các phòng chức năng thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ SX; luôn chủ động rà soát, 
bám sát TNSX để kịp thời cung cấp NPL, MMTB, các loại văn bản tài liệu KT, sơ đồ, rập, cữ cuốn, … 
phục vụ SX và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến SX của 2 PX. Hai PX luôn 
thích ứng với sự thay đổi mặt hàng và thay đổi TNSX do ảnh hưởng Covid -19.

Các phòng và PX luôn duy trì nghiêm túc công tác SX tinh gọn, công tác 5S: Duy trì nghiêm túc 
công tác vệ sinh cuối Tuần ( Vì công ty tổ chức SX hàng màu trắng chiếm gần 60%), sắp xếp bố trí 
SX phù hợp với tình hình thực tế, trong điều kiện thiếu lao động trực tiếp và nguồn hàng thay đổi 
do ảnh hưởng của Covid-19.

CÔNG TÁC KỸ THUẬT & CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Các phòng chức năng thường xuyên nghiên cứu các yêu cầu của SP, chất liệu, làm tốt công tác 
chuẩn bị SX để đưa ra các giải pháp, các loại cử cuốn phù hợp để áp dụng vào SX nhằm đảm bảo 
SP SX ra đạt chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Phòng kỹ thuật luôn chủ động phối hợp với khách hàng để tư vấn thiết kế yêu cầu kỹ thuật của SP 
phù hợp với MMTB và tay nghề của công nhân. 

Luôn quan tâm về tay nghề của đội ngũ nhân viên kiểm tra chất lượng SP cả về số lượng và chất 
lượng lao động. Thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra chất lượng SP ở tất cả các khâu trong quá trình 
SX; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra CLSP. Tổ chức HN rút kinh nghiệm về chất lượng SP, tổ 
chức chấn chỉnh chất lượng SP trong toàn công ty (8 /11).

Tiếp tục đầu tư bổ sung các MMTB điện tử để nâng cao chất lượng SP;

Tiếp tục nghiên cứu lại qui trình công nghệ, bố trí sắp xếp lại SX của một số công đoạn, sắp xếp 
mặt bằng HT của PX để quản lý tốt CLSP, để chuẩn bị cho công tác sắp xếp SX của PX may vào đầu 
năm 2021.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ & QUẢN TRỊ

Triển khai thực hiện đầu tư MMTB năm 2020 đúng trình tự thủ tục và đưa MMTB vào khai thác có 
hiệu quả trong quí 2/2020.

Tổ chức lập báo cáo tài chính tháng, quí, 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2020; phục vụ công tác kiểm 
tra nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2020. Thực hiện kiểm kê đột xuất, lập các báo cáo phục vụ việc bàn 
giao chức danh Chủ tịch tổng Công ty 28, báo cáo tình hình ảnh hưởng của Covid.

Thường xuyên thanh toán tiền lương, tiền thưởng, các chệ độ chính sách NLĐ khách quan, đúng 
thời gian, đúng qui định.

Tổ chức thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn, không để nợ xấu; thường xuyên lập biên bản đối chiếu 
công nợ; đàm phán với khách hàng để được ứng trước tiền hàng TP đang tồn kho chưa xuất.
Tổ chức HN triển khai nhiệm vụ năm 2020, ĐH cổ đông TN năm 2020 (23/6).

Tập trung khai thác có hiệu quả diện tích mặt bằng hiện có của Công ty ngay từ đầu năm 2020. Tổ 
chức thu hồi Kho gió mậu dịch dứt điểm trong tháng 8/2020.

CÔNG TÁC HCHC; CTĐ-CTCT

Triển khai các bước chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng các cấp: ĐH điểm chi bộ PX may (21/2) và ĐH 
của 5 chi bộ còn lại thành công. Tổ chức thành công ĐH điểm Đảng bộ công ty CP 28 HP NK 2020-
2025 (27,28/5)

Duy trì công tác ANAT; PCCC; văn thư bảo mật; tổ chức ăn ca đảm bảo chất lượng và chế độ.
Tổ chức duy trì, thực hiện và phục vụ đánh giá tái cấp chứng chỉ công tác ISO  9001: 2015; TC 
Wrap; phục vụ công tác thẩm định và chuẩn bị đánh giá của KH Hugo Boss.

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, thực hiện đo 
nhiệt độ, bố trí nước rửa tay Nano bạc tất cả các cửa ra vào, phát khẩu trang và tổ chức đeo khẩu 
trang trong toàn công ty từ tháng 2.2020 nghiêm túc, đúng qui trình, đúng các chỉ thị của cấp trên.

Duy trì nghiêm túc các hoạt động CTĐ-CTCT và các hoạt động của các TCQC.
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CƠ CẤU TÀI SẢN

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU     2016
(triệu đồng)

     2017
(triệu đồng)

Tài sản ngắn hạn

Tiền & các khoản tương đương tiền

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Tài sản cố định

115.184,47

Tổng tài sản

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

     2018
(triệu đồng)

   2019
(triệu đồng)

   2020
(triệu đồng)

23.094,17

CHỈ TIÊU     2016
(triệu đồng)

     2017
(triệu đồng)

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn góp chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn

     2018
(triệu đồng)

   2019
(triệu đồng)

   2020
(triệu đồng)

LNST chưa phân phối và các quỹ25.124,40

65.166,87

1.799,02

24.410,12

21.764,37

139.594,59

133.475,28

18.677,27

31.002,31

80.775,74

3.019,96

25.838,98

23.984,76

159.134,26

151.177,36

17.045,93

51.526,12

80.101,02

2.504,28

26.684,04

25.557,37

177.861,39

141.917,48

20.276,83

42.294,68

77.481,85

1.861,12

30.704,22

29.502,93

172.621,70

109.866,97

12.437,83

21.572,27

73.278,88

2.577,98

29.438,22

28.835,48

139.305,19

107.685,23

107.685,23

31.909,36

20.000

1.588,53

139.594,59

128.481,99

128.481,99

30.832,28

20.000

228,77

159.314,26

142.160,68

142.160,68

35.700,71

20.000

4.799,44

177.861,39

136.264,11

136.264,11

36.357,60

20.000

5.164,58

172.621,70

105.297,11

105.297,11

34.008,08

20.000

2.277,60

139.305,19

Cơ cấu tài sản của HPU giai đoạn 2016 – 2019 không có sự chuyển dịch đáng kể khi tài sản ngắn hạn duy 
trì ở mức 82-85% tổng tài sản. Tuy nhiên, năm 2020, tài sản ngắn hạn ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi chỉ 
đạt giá trị 109 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cuối năm 2019, chỉ chiếm 78% tổng tài sản. Nguyên nhân 
chủ yếu là do, dưới ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, một số khách hàng lớn truyền thống như 
Itochu, Apparel thông báo hủy đơn hàng khiến cho khoản phải thu khách hàng giảm một nữa so với cuối 
năm 2019 – mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Tài sản dài hạn (phần lớn là tài sản cố định) của Công ty trong giai đoạn 2016 – 2020 cơ bản không có 
sự thay đổi đáng kể, duy trì ở mức 29 tỷ đồng trong năm 2020, giảm nhẹ so với năm 2019 và tăng hơn 
20% so với cuối năm 2016. 

Cơ cấu nguồn vốn của HPU đang được cải thiện qua các năm khi tỷ trọng của nợ phải trả/nguồn vốn giảm 
dần và tỷ trọng vốn chủ sở hữu/nguồn vốn đang tăng lên. Cụ thể, Nợ phải trả chỉ còn chiếm khoảng 75% 
tổng nguồn vốn, so với con số 78% cuối năm 2019 và 77% cuối năm 2016. 

Tổng nợ của Công ty bao gồm 100% nợ ngắn hạn, phần lớn là (i) Các khoản chiếm dụng người bán như 
London Paris, CTCP Kết nối Thời trang… và (ii) Khoản vay từ tháng 03/2020 tại Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuối năm 2020, 
mức nợ phải trả đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần nhất cho thấy Công ty đã đảm bảo được dòng 
tiền để trả các khoản lãi và gốc vay.

Vốn chủ sở hữu của HPU có xu hướng tăng đều qua các năm, đạt đỉnh ở mức 36 tỷ đồng vào cuối năm 
2019. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh khó khăn, LNST giảm đáng kể đã làm vốn CSH của doanh nghiệp 
giảm chỉ còn 34 tỷ vào cuối năm 2020. Đáng chú ý trong cơ cấu nguồn vốn là Công ty đã không tăng vốn 
điều lệ trong vòng 5 năm trở lại đây, duy trì ở mức 20 tỷ đồng. 
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TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU

2016

CHỈ TIÊU

2020201920182017

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

 159.314

 177.861
172.621

139.305

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

115.184

139.594

CƠ CẤU TÀI SẢN (TRIỆU ĐỒNG)

CƠ CẤU NGUỒN VỐN (TRIỆU ĐỒNG)

24.410

133.475

25.838

151.177

26.684

141.917

30.704

109.866

29.438

CHỈ TIÊU

2016

CHỈ TIÊU

2020201920182017

 159.314

 177.861
172.621

139.305

107.685

139.594

31.909

128.481

30.832

142.160

35.700

136.264

36.357

105.297

34.008

EPS

1.249
đồng/ cổ phiếu

PAT

4.095
triệu đồng

ROA

ROE

3%

12%
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KẾ HOẠCH VỀ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2020
     (triệu đồng)

KẾ HOẠCH 2021
   (triệu đồng) THAY ĐỔI %

Tổng doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

358.474,74

4.095,40

360.000,00

4.400,00

100,40%

107,45%

Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% 10% -

KẾ HOẠCH VỀ KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

Tập trung điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ và sản xuất đảm bảo chất lượng SP để giữ chân các 
khách hàng truyền thống còn lại hiện có.
Làm tốt công tác phục vụ đánh giá nhà máy để xem lựa chọn qui hoạch thêm 1-2 khách hàng xuất 
khẩu vào thị trường Nhật, Mỹ trong năm 2021.
Thích ứng với khách hàng mới, khắt khe hơn, thích ứng nhanh với công tác chuyển đổi SX, thích 
ứng với SP trái công nghệ do ảnh hưởng của đại dịch Covíd-19.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT

Giữ ổn định qui mô về số lượng chuyền may là 10 chuyền may lắp ráp; 2 chuyền chi tiết (Tập trung 
tuyển đủ lao động cho các chuyền may).
Xem xét điều chỉnh qui mô SX theo hướng PX1 và PX2 (gồm Tổ cắt; tổ may chi tiết; tổ may lắp ráp; 
tổ KCS và tổ HT) từ 01/01/2021.
Tỉ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 so với thực hiện năm 2020.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG, NGUỒN HÀNG

Thường xuyên làm việc với khách hàng để xác nhận các đơn hàng cụ thể từng tháng và từng quí. 
Luôn chủ động cập nhật thông tin để đảm bảo nguồn hàng SX trước 1-2 tháng.
Thường xuyên theo dõi điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ và sản phẩm đảm bảo chất lượng để 
khách hàng đến với nhà máy.
Hàng tháng BTGĐ nghe PKHTH, PKT báo cáo tình hình xác nhận đơn hàng SX của tháng sau, quí 
sau. Để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo về nguồn hàng, tình hình NPL và mẫu mã.
Tích cực liên hệ với các đối tác cũ và tìm kiếm thêm thông tin các khách hàng mới để có cơ hội tiếp 
cận, tìm kiếm thêm các đơn hàng mới phục vụ đảm bảo ổn định SX.
Tìm kiếm thêm hàng Sơ mi hoặc các mặt hàng khác để tổ chức gia công bên ngoài, khi điều kiện 
cho phép.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH & QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tổ chức lập KH SX, KH giao hàng phù hợp với tình hình thực tế SX, bố trí hàng SX theo lợi thế và 
chuyên sâu của từng chuyền để đảm bảo năng suất cao nhất.
Hàng ngày, hàng Tuần thường xuyên rà soát và kiểm soát thật kỹ về công tác chuẩn bị SX, trọng 
tâm là của PKHTH, PKT, Lean. Tổ chức thực hiện đặt NPL và kiểm soát chặt chẽ số lương, tiến độ, 
đảm bảo nguyên phụ liệu đồng bộ trước khi ban hành LSX.
Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và đạt chất lượng, phấn đấu 
quyết tâm hoàn thành dứt điểm kế hoạch của từng tháng. Phấn đấu đến hết 30/9 hoàn thành 
trên 75 % các chỉ tiêu kinh tế để chuẩn bị chào mừng KN 30 năm ngày TL công ty (2/12/1991-
2/12/2021). Quyết tâm đến 31/12 hoàn thành trên 105% các chỉ tiêu kinh tế  KH năm.
Thực hiện nghiêm các qui trình tổ chức sản xuất từ khâu chuẩn bị đến tổ chức sản xuất, xuất hàng 
đảm bảo đạt chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu khách hàng.
Chỉ huy các đơn vị, tập trung là chỉ huy PKT, P Lean phải thường xuyên có mặt để giải quyết kịp 
thời các phát sinh liên quan đến sản xuất. Đặc biệt, là về tình trạng chất lượng NPL, yêu cầu công 
tác kỹ thuật SP.
Thường xuyên xây dựng các tiêu chí kích thích tăng năng suất và tổ chức phát động thi đua để góp 
phần tăng năng suất.
Thường xuyên làm tốt công tác SX tinh gọn, quyết tâm loại bỏ và ngăn chặn các hao phí lãng phí, 
để góp phần tăng năng suất LĐ, tăng hiệu quả SXKD.
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KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Phòng kỹ thuật và Phòng Lean thường xuyên nghiên cứu thật kỹ yêu cầu của SP, chất liệu, đọc kỹ 
các tài liệu, làm tốt công tác chuẩn bị SX để nhằm đảm bảo SP SX ra đạt chất lượng, đúng yêu cầu 
kỹ thuật.
Bộ phận may mẫu, thiết kế thường xuyên phối hợp với khách hàng để tư vấn thiết kế SP theo yêu 
cầu của công tác SX công nghiệp đại trà, đồng thời phù hợp với MMTB và tay nghề của công nhân.
Duy trì nghiêm túc qui trình kiểm tra chất lượng SP ở tất cả các khâu trong quá trình SX. Thường 
xuyên tổ chức đào tạo NV KCS yếu và KCS mới. 
Tuyển dụng thêm NV KCS  trẻ có tay nghề, để có điều kiện sắp xếp bố trí nhân sự KCS thích hợp 
phục vụ SX.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ

BTGĐ, chỉ huy các Phòng thường xuyên kiểm tra, duy trì và thực hiện nghiêm túc các qui chế, qui 
định và các nhiệm vụ hàng ngày trong Công ty. Công việc phát sinh đến đâu giải quyết dứt điểm 
đến đó. Tuyệt đối không để kéo dài sang ngày khác, trừ nguyên nhân khách quan.
Tổ chức họp giao ban, hội ý SX, các các họp chuyên môn khác để tâp trung giải quyết các vấn đề 
trọng tâm, góp phần làm tốt công tác quản lý và SX.
Quản lý chặt chẽ NPL từ khâu định mức, đăt hàng, quản lý NPL trong quá trình cắt, trong SX, ... 
tránh đặt thừa, đặt thiếu, ...dẫn đến tồn kho, gây lãng phí, gây thất thoát.
Thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm chi phí trong SX và trong quản lý để tăng hiệu quả SX 
kinh doanh của Công ty. Cương quyết cắt giảm các chi phí không cần thiết để tập trung nâng cao 
đời sống NLĐ và tăng hiệu quả SXKD.
Thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, tổ chức đối chiếu, thu hồi công nợ, 
không để phát sinh nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền phục vụ tốt công tác quản lý, SXKD 
và đảm bảo kinh phí sản xuất kinh doanh.
Thực hiện đầu tư MMTB hiện đại hóa và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đưa vào khai thác 
phục vụ công tác quản trị trong năm 2021: từ Công tác tổng hợp SP tính lương; chấm công vân 
tay; báo cơm-theo dõi quản lý suất ăn; Công tác thông kê; Công tác kho; công tác định mức; cân 
đối nhu cầu NPL; ban hành LSX; ra hợp đồng; kết nối sang Gcam để sử phục vụ công tác TCKT;….
Tổ chức và làm tốt công tác gia công bên ngoài để bù đắp khó khăn trong phân xưởng, tổ chức SX 
đảm báo tiến độ và đảm bảo chất lượng ( Khi điều kiện cho phép).
Thường xuyển đàm phán và đánh giá lựa chọn các nhà cung cấp NPL, PTTT và vật tư SX để lựa chọn 
nhà cung cấp có giá cạnh tranh nhất.
Thực hiện đàm phán và làm việc với khách hàng về một số điều khoản thanh toán, giảm rủi ro cho 
Công ty. Kể cả các Nhà cung cấp NPL.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC LĐTL, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, NÂNG LƯƠNG NÂNG BẬC

Tổ chức XD PA tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và tổ chức triển khai phổ biến rộng rải đến CB-
NV-NLĐ trong Công ty hiểu và thực hiện
Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp tuyển dụng đảm bảo lao động năm 2021, để bổ 
sung lao động vắng hàng ngày của các Chuyền.
Tổ chức lập kế hoạch đào tạo kèm cặp một số CN LĐ yếu, CN mới; đào tạo nâng cao kỹ năng tay 
nghề của một số NV KCS, Chuyền trưởng có tay nghề thấp để đáp ứng kịp yêu cầu công tác tổ chức 
SX và đảm bảo SP SX ra thật sự ổn định về mặt chất lượng 
Tổ chức đào tạo NV các phòng: PKHTH, PKT, PTCKT về nhập liệu, vận hành sử dụng và khai thác có 
hiệu quả phần mềm quản lý từ Công tác tổng hợp SP tính lương; chấm công vân tay; báo cơm-theo 
dõi quản lý suất ăn; Công tác thông kê; Công tác kho; công tác định mức; cân đối nhu cầu NPL; ban 
hành LSX; ra hợp đồng; kết nối sang Gcam để sử phục vụ công tác TCKT;…. 
Tổ chức thi nâng bậc, nâng lương theo đúng qui định hàng năm.

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC HCHC & AN NINH AN TOÀN

Lập phương án và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người 
và tài sản.
Đảm bảo công tác hành chính hậu cần: Quân y, an toàn thực phẩm, công tác văn thư lưu trữ; tuyệt 
đối không được chủ quan để xẩy ra mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của 
Công ty.
Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC, phối hợp với lực lượng Công an PCCC tổ chức diễn tập PCCC, 
thoát nạn thoát hiểm theo quy định.
Làm tốt công tác kỷ niệm 30 năm ngày TL công ty ( 2/12/1991)
Thực hiện, duy trì HTQL ISO 9001-2015; HTQLCL theo TC Wrap để phục vụ tốt cho công tác quản 
lý của công ty.
Lập và thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra đánh giá chất lượng nội bộ, đánh giá giám sát các 
hệ thống theo định kỳ. Tổ chức tốt hội nghị xem xét lãnh đạo đúng qui định.
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KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

Trên cơ sở kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng công ty 28, căn cứ vào tình hình 
thực tế của Công ty lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng, đúng thời gian các 
công việc về công tác Đảng, công tác chính trị theo quy định.

Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Tổng công ty 28, Nghị quyết Đảng ủy Công ty để xây dựng kế hoạch 
và thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Sắp xếp bố trí thời 
gian hợp lý để hoàn thành các nội dung học tập, đảm bảo trên 98% cán bộ, CNLĐ tham gia học tập 
và viết bài kiểm tra, tỉ lệ cán bộ, đảng viên đạt khá giỏi 100%, gắn kết quả kiểm tra chính trị năm 
với đánh giá chất lượng đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng của cán bộ, công nhân lao động 
để mỗi người tự giác tham gia học tập đầy đủ, đạt chất lượng.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nền nếp quy chế đối thoại tại nơi làm việc; chú trọng 
công tác nắm tình hình tư tưởng và giáo dục ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích gắn với 
các sự kiện lớn của đất nước với thực hiện nhiêm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng xây dựng điển 
hình tiên tiến. Đẩy mạnh, duy trì có chất lượng các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động trong Công ty.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của 
Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ 
dạy” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; gắn 
với thực hiện nhiệm vụ, chức năng, các phong trào thi đua và xây dựng văn hóa doanh nghệp, tiết 
kiệm, tiết giảm chi phí, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMXS.

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, giữ vững các nguyên tắc, duy trì nền nếp, chế 
độ công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật theo quy 
định của Điều lệ Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch.

Duy trì nền nếp, chế độ, nội dung sinh hoạt đảng và ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức 
đảng theo Hướng dẫn số 773/HD-CT ngày 05/8/2016 của Cục chính trị - Tổng cục Hậu cần.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các nhóm giải pháp về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo NQTW4 (khóa XII) gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng qui hoạch nguồn cán bộ làm công 
tác quản lý các cấp trong TCT 28 theo hướng dẫn số: 93-HD/ĐU ngày 12/11/2020,  để đáp ứng 
yêu cầu công tác cán bộ, đáp ứng sự phát triển của Công ty và Tổng công ty. Thường xuyên bố trí 
sắp xếp và thực hiện luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong Công ty.

Tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ và triển khai thực hiện giải quyết chính sách cán bộ với 
yêu cầu tận tình, chu đáo, đúng chính sách chế độ.

Duy trì tốt chế độ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, công nhân lao động trong 
Công ty. 

Làm tốt công tác rà soát nội bộ, quản lý chặt chẽ số đối tượng thuộc diện quản lý. Củng cố mạng 
lưới bảo vệ an ninh nội bộ thông qua việc kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và nhân viên theo dõi công 
tác bảo vệ, an ninh; duy trì thực hiện nghiêm công tác quản lý đối ngoại quân sự, thực hiện theo 
dõi, báo cáo đoàn ra, đoàn vào, tiếp xúc làm việc với người nước ngoài theo đúng quy định về đối 
ngoại quân sự; quản lý, sử dụng máy tính nối mạng internet đúng quy định.

Thực hiện chính sách của đảng, Nhà nước và hướng dẫn, quy định của trên đúng quy trình, chặt 
chẽ, chính xác, kịp thời. Bám sát chế độ chính sách, vận dụng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách 
nhằm động viên khuyến khích được cán bộ, CNLĐ. 

Vận động cán bộ, CNLĐ quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo chương trình của Bộ Quốc phòng, 
Tổng cục Hậu cần, Tổng công ty 28. Triển khai xây dựng “Nhà tình nghĩa” trong năm của Công ty 
đảm bảo kế hoạch.

Chỉ đạo công tác quần chúng hoạt động có nền nếp, đúng Luật, đúng Điều lệ, sáng tạo, đổi mới có 
hiệu quả thiết thực nhất là trong công tác giáo dục, thi đua vận động đoàn viên, hội viên, người LĐ 
tích cực sản xuất, công tác góp phần để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng các tổ 
chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Nắm chắc tình hình, tổng kết rút kinh nghiệm công tác năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021. 
Thực hiện tốt chế độ sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và phản ánh, báo cáo đúng quy định.
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PHẦN IV

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Giám đốc          

• Kế hoạch năm 2021 và định hướng 5 năm của 
Hội đồng quản trị

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 
động của Công ty
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ĐÁNH GIÁ CỦA 

HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2020, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng khách hàng giãn/ hủy đơn hàng xảy ra 
thường xuyên đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty. 

Năm 2020, tuy doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 
nhưng Ban điều hành đã cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của 
Công ty và Nghị quyết của HĐQT. Hội đồng Quản trị đã luôn đi sát hoạt động của Công ty, kịp thời 
đưa ra nghị quyết giúp ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
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ĐÁNH GIÁ CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, các nội dung trong công tác đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

Giám sát việc Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ các nghị quyết, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. 

Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Công ty và giữ vai trò đảm bảo hài hòa các mối quan hệ 
đối ngoại đặc biệt đối với các tổ chức, hiệp hội cùng ngành nghề và các cơ quan nhà nước hữu quan.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện được theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế 
quản trị Công ty. Tại các phiên họp thường kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ về mọi mặt hoạt 
động của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc có đã có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho 
HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

KẾ HOẠCH VÀ

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC SẢN XUẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Tổ chức lập kế hoạch sản xuất, khách hàng giao hàng phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, bố trí 
hàng sản xuất theo lợi thế và chuyên sâu của từng chuyền để đảm bảo năng suất cao nhất.

Hàng ngày, hàng tuần thường xuyên rà soát và kiểm soát thật kỹ về công tác chuẩn bị sản xuất, trọng 
tâm là của phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kỹ thuật, phòng Lean. 

Tổ chức thực hiện đặt nguyên phụ liệu và kiểm soát chặt chẽ số lương, tiến độ, đảm bảo nguyên phụ 
liệu đồng bộ trước ngày cắt. Kiểm soát chi tiết tình hình đồng bộ nguyên phụ liệu trước khi ban hành 
lượng sản xuất.

Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và đạt chất lượng, phấn đấu 
hoàn thành dứt điểm kế hoạch của từng tháng. Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế 
kế hoạch đề ra.

Thường xuyên theo dõi công tác điều độ sản xuất, kiểm soát chặt chẽ năng suất từng ngày, từng tuần, 
từng tháng và quản lý chặt chẽ số lượng sản phẩm sản xuất từ khâu cắt, may, đóng gói sản phẩm để 
đảm bảo đủ số lượng giao cho khách hàng.

Chỉ huy các đơn vị, tập trung là chỉ huy phòng kỹ thuật, phòng Lean phải thường xuyên có mặt để giải 
quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến sản xuất. Đặc biệt, là về tình trạng chất lượng nguyên phụ 
liệu, yêu cầu công tác kỹ thuật sản phẩm.

Thường xuyên làm tốt công tác sản xuất tinh gọn, quyết tâm loại bỏ và ngăn chặn các hao phí lãng 
phí để góp phần tăng năng suất lao động.

Rà soát, phân tích công việc ở các bộ phận, đơn vị điều chỉnh định biên lao động khối gián tiếp theo 
hướng tinh giảm, hiệu quả phù hợp với điều kiện lao động trực tiếp giảm, tránh mất cân đối và có 
biện pháp kiên quyết, vừa có chính sách động viên khuyến khích đơn vị bộ phận gián tiếp giảm được 
lao động.

Ban Tổng Giám đốc, chỉ huy các Phòng thường xuyên kiểm tra, duy trì và thực hiện nghiêm túc các 
qui chế, qui định và các nhiệm vụ hàng ngày trong Công ty. Công viêc phát sinh đến đâu giải quyết và 
tổng hợp làm dứt điểm đến đó.

Quản lý chặt chẽ nguyên phụ liệu từ khâu định mức, đặt hàng, quản lý nguyên phụ trong quá trình 
cắt, trong gia công, tránh đặt thừa, đặt thiếu, dẫn đến tồn kho, gây lãng phí, 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 quý/lần.

Thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, tổ chức đối chiếu, thu hồi công nợ, không 
để phát sinh nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền phục vụ tốt công tác quản lý, SXKD và đảm 
bảo kinh phí SXKD.
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PHẦN V

QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Hoạt động của Ban kiểm soát                 

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành & Ban kiểm 
soát

• Hoạt động của Hội đồng quản trị
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỞ HỮU

Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Văn Dũng

Lê Đức Khiêm

Chủ tịch HĐQT 586.520

319.920

100.000

29,33%

16,00%

5,00%Thành viên HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

Ông LÊ ĐỨC KHIÊM

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

(Thông tin đã được trình bày tại mục Thông tin Ban Điều hành)

Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

1969

Cử nhân Kinh tế - QTKD

1949

Tiến sĩ Công nghệ sợi dệt và hóa nhuộm

1966 - 1971   Sinh viên Đại học bách khoa Hà Nội

1971 - 04/1972    Giảng viên Đại học bách khoa Hà Nội

05/1972 - 1983   Nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự)

1984 - 1988  Nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc (Cộng Hòa Séc)

1989 - 06/1991   Cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần

07/1991 - 02/1993 Đoàn phó Đoàn kho vận 690, Tổng cục Hậu cần

03/1993 - 05/1995 Đoàn trường Đoàn kho vận 690, Tổng cục Hậu cần

06/1995 - 06/1997 Cục phó Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

07/1997 - 11/1997 Phụ trách Cục trưởng Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

11/1997 - 11/2000 Cục trưởng Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần

12/2000 - 11/2009 Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

04/2014 - nay Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

4/2007 - 3/2012   Trưởng phòng KHTH Công ty CP 28 Hưng phú - Tổng công ty 28.

4/2012 - 7/2016    Tổng giám đốc Công ty CP Bình Phú

8/2016 - 12/2016   Phó phòng KHTH Tổng công ty 28

1/2017 - 7/2017  Trưởng phòng KHTH Tổng công ty 28

8/2017 - 12/2017   Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty 28

1/2018 - 3/2018 Tổng giám đốc Công ty CP 28 Đà Nẵng

3/2018 - nay           Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

4/2007 - 3/2012 Trưởng phòng KHTH Công ty CP 28 Hưng phú - Tổng công ty 28.

4/2012 - 7/2016 Tổng giám đốc Công ty CP Bình phú

8/2016 - 12/2016 Phó phòng KHTH Tổng công ty 28

1/2017 - 7/2017 Trưởng phòng KHTH Tổng công ty 28
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN SỐ BUỔI HỌP TỶ LỆ LÝ DO KHÔNG THAM DỰ

Nguyễn Quyết Thắng

Lê Đức Khiêm

Nguyễn Văn Dũng

3 60%

100% -

100% -

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

5

5

Bùi Văn Bắc 40%2 Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Duy trì các phiên họp định kỳ tối thiểu 1 lần/Quý. 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 của Công ty.
Tổ chức các cuộc họp bât thường để giải quyết 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.
HĐQT thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng sau:

Định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện 
KHSXKD năm 2020.
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Đầu tư máy móc thiết bị năm 2020.
Quyết định các dự án và nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế 
hoạch năm 2020.

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG

Số 01/BB-CTCP 10/03/2020

1.Báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Quý I/2020.
2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020.
3.Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4.Nội dung chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025.
5.Công tác đầu tư kho và cải tạo sửa chữa Phòng Kỹ thuật.
6.Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7.Một số nội dung khác

Số 02/BB-CTCP 22/06/2020

1.Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế Quý II/2020 và ƯTH 6 tháng 
năm 2020.
2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) Quý III/2020.
3.Báo cáo tình hình SXKD bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 
trong 6 tháng đầu năm 2020.
4.Báo cáo dự kiến đầu tư điện năng lượng mặt trời trên các 
mái nhà để cung cấp điện cho Công ty

Số 03/BB-CTCP 23/06/2020
1.Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025).
2.Bầu người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT 
nhiệm kỳ V (2020-2025).

Số 04/BB-CTCP 30/09/2020

1.Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD Quý IV/2020 
và ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020.
2.Báo cáo xin điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 
2020.
3.Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 theo thông 
báo định hướng phát triển và hướng xây dựng kế hoạch năm 
2021 của Tổng Công ty 28.
4.Báo cáo công tác nhân sự trưởng phòng TCHC.

Số 05/BB-CTCP 17/12/2020

1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 
2021.
2.Báo cáo mô hình tổ chức công ty năm 2021.
3.Báo cáo công việc điều động và bổ nhiệm nhân sự.
4.Báo cáo hạn mức tín dụng năm 2021.
5.Báo cáo điều khoản hợp đồng với một số đối tác.
6.Báo cáo công tác chuẩn bị tết và ĐHCĐ năm 2021.
7.Báo cáo phương án trả tiền lương năm 2021.
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DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỞ HỮU

Lữ Công Thinh

Lê Văn Võ Thành

Nguyễn Việt Phong

Trưởng BKS -

7.900

-

-

0,40%

-

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

THÔNG TIN BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT Ông LỮ CÔNG THINH

Ông LÊ VĂN VÕ THÀNH

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

Thành viên BKS

1979

Cử nhân Kinh tế

12/2001 – 12/2006 Nhân viên kế toán Xí nghiệp 2 – Tổng Công ty 28

01/2007 – 08/2008 Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú

09/2008 – 12/2010 Nhân viên kế toán Phòng TCKT – Tổng Công ty 28

01/2011 - nay Trưởng phòng tài chính Hành chính Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty 
TNHH Một Thành Viên Tổng công ty 28

7/2014 - nay Kế toán trưởng Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng công ty 28

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

Trưởng Ban kiểm soát

1976

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

3/1998 - 7/2004 Nhân viên kế toán Xí nghiệp 1 - Công ty 28, Tổng cục Hậu cần. 

8/2004 - 4/2005 Nhân viên kế toán - Xí nghiệp May Đo - Công ty 28. Tổng cục Hậu cần.

5/2005 - 6/2008 Nhân viên kế toán Phòng tài chính kế toán - Công ty 28. Tổng cục Hậu cần. 

7/2008 - 5/2009 Phụ trách phó phòng tài chính kế toán Phòng tài chính kế toán - Công ty 28. 
                             Tổng cục Hậu cần. Đảng viên. 

6/2009 - 2/2013 Kế toán trưởng Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng công ty 28. 

3/2013 - 6/2014 Kế toán trưởng Công ty CP 28 Hưng Phú - Công ty TNHH MTV Tổng công ty
                             28, Tổng cục Hậu cần.

7/2014 - 12/2019 Phó phòng TCKT Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần.

01/2020 - đến nay Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần.
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BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN SỐ BUỔI HỌP TỶ LỆ

LÝ DO KHÔNG THAM DỰTrần Thị Mỹ

Lữ Công Thinh

Lê Văn Võ Thành

2 40%

60%

100%

3

5

Nguyễn Văn Kiên 40%2

Nguyễn Việt Phong 60%3

LÝ DO KHÔNG THAM DỰ

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Miễn nhiệm ngày 23/06/2020

Ông NGUYỄN VIỆT PHONG

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định 
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 
trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, cụ thể: 

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các 
số liệu tài chính. 
Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong 
quá trình kiểm toán. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm 
toán độc lập. 
Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật và các nghĩa vụ tài chính khác. 
Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 đối với 
HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Các kết quả thẩm định báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
về tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các quy định hiện hành 
khác về kế toán Việt Nam.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BĐH

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ảnh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như 
chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh ng-
hiệp, điều lệ Công ty trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty, các cổ đông và người lao động.

Báo cáo của Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty trong năm 2020. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám 
đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch điều 
chỉnh đã được HĐQT biểu quyết thông qua.

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.

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

Thành viên Ban kiểm soát

1987

Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

10/2011-8/2015 Kế toán viên Công ty CP 28 Hưng Phú

9/2015-12/2019 Kế toán viên Công ty TNHH MTV TCT 28

01/2020-5/2020 Trưởng phòng kế toán hậu cần Công ty Xăng Dầu 28 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO

CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BĐH, BKS
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG THÙ LAO
I. Hội đồng quản trị
1 Nguyễn Quyết Thắng Thành viên HĐQT 13.800.000
2 Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 19.200.000
3 Lê Đức Khiêm

II. Ban kiểm soát
1 Lữ Công Thinh Trưởng BKS 9.000.000
2 Lê Văn Võ Thành Kiểm soát viên 10.200.000
3 Nguyễn Việt Phong Kiểm soát viên 5.100.000

II. Ban Điều hành
1 Lê Đức Khiêm Tổng Giám đốc 432.000.000
2 Vũ Sỹ Nam Phó Tổng Giám đốc 398.400.000
3 Tăng Hùng Kế toán trưởng 304.800.000 4.800.000

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có

Đơn vị tính: đồng
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT 
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