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• Thông tin khái quát  

• Quá trình hình thành và phát triển 

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  

• Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

• Định hướng phát triển 

• Rủi ro

Tên Tiếng Việt Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi

Loại hình công ty Công ty cổ phần

Tên Tiếng Anh 28 Quang Ngai Joint Stock Company

Tên viết tắt AGTEX

Mã chứng khoán AQN

Trụ sở chính Số 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại / Fax (0255) 382 2647                   Fax: (0255) 382 8507

Website www.agtex28qng.com

Giấy CN ĐKDN
Số 4300346609 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi 
cấp lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 04 
ngày 1/4/2019

Logo 

Vốn điều lệ : 15.110.970.000 đồng

T H Ô N G  T I N  K H Á I  Q U Á T
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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 thành lập theo Quyết định số 503/2000/
QĐ-BQP ngày 10/04/2000 của Bộ Quốc phòng 
trên cơ sở chuyển từ Xí nghiệp thương binh 27/7 
của Quân khu 5 về Tổng công ty 28 ngày nay. 
Khi mới thành lập, Chi nhánh Công ty 28 Quảng 
Ngãi hoạt động với 01 dây chuyển sản xuất, 01 
tổ cắt và hơn 200 cán bộ nhân viên với nhiệm vụ 
chính là phục vụ sản xuất quốc phòng.

Vượt qua những khó khăn ban đầu khi chuyển đổi 
mô hình hoạt động, Công ty đã nhanh chóng đề ra những 
chiến lược hoạt động và xây dựng sản xuất kinh doanh 
phù hợp nhằm phát huy những nền tảng, kinh nghiệm đã 
đạt được đáp ứng những yêu cầu của thị trường trong bối 
cảnh mới. Theo đó, Công ty đã xác định rõ sản phẩm chủ 
lực là quần áo thời trang và bảo hộ lao động, đồng thời 
quyết định thực hiện đầu tư mới máy móc thiết bị,  xây 
dựng đội ngũ và cơ sở hạ tầng, kỹ thuật chuyên sâu nhằm 
chuẩn bị tốt các yếu tố để đón đầu cơ hội mới khi Việt Nam 
hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị nâng cao tính 
độc lập, tự chủ và đáp ứng yêu cầu hội nhập, 
vào tháng 09/2006, Bộ Quốc phòng đã có 
Quyết định số 2430/QĐ-BQP ngày 21/09/2006 
về việc chuyển Chi nhánh Công ty 28 Quảng 
Ngãi thành công ty cổ phần.

2000

Công ty thực hiện thành công bán đấu giá 
cổ phần lần đầu ra công chúng theo phương 
án cổ phần hóa đã được Bộ Quốc phòng phê 
duyệt theo Quyết định số 3610/QĐ-BQP ngày 
15/12/2006, 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 doanh nghiệp 
Nhà nước nắm giữ 77,08% vốn điều lệ.

Công ty chính thức hoạt động theo hình 
thức công ty cổ phần từ ngày 25/12/2006 
với tên gọi  Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi 
theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4300346609 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh 
Quảng Ngãi cấp với trụ sở đặt tại số 121 Lê 
Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 
phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 03/2016, 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.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát 
triển, Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi hiện là 
một trong những doanh nghiệp trực thuộc Tổng 
Công ty 28 tiên phong trong việc sản xuất hàng 
dệt may phục vụ thị trường trong nước và xuất 
khẩu với các thị trường chủ lực như: Mỹ, Châu 
Âu...

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/GCNC-
VSD với mã chứng khoán AQN, 
tổng khối lượng cổ phiếu lưu ký là 
1.511.097 cổ phiếu.

20183/2016

12/20069/2006

Q U Á  T R Ì N H  H Ì N H  T H À N H  V À  P H Á T  T R I Ể N
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Địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

 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.

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.

Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi (AQN) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại tỉnh Quãng 

Ngãi. 

“AQN đang tiếp tục đầu tư phát triển thị trường, đưa các sản 
phẩm, dịch vụ đến hơn 63 tỉnh thành trên cả nước”

N G À N H  N G H Ề  V À  Đ Ị A B À N  K I N H  D O A N H
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Mô hình quản trị

Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty con, Công ty liên kết

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của AQN được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận:

• Đại hội đồng cổ đông

• Hội đồng quản trị Công ty

• Ban kiểm soát

• Ban Giám đốc

• Phòng chuyên môn nghiệp vụ

Công ty Cổ phần 28 Quãng Ngãi (AQN) không có công ty con, công ty liên kết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH 

HẬU CẦN

Gồm: 9 tổ sản xuất và 1 tổ văn phòngGồm: 9 tổ sản xuất và 1 tổ văn phòng Gồm: 8 tổ sản xuất và 1 tổ văn phòng

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ TOÁN 

PHÂN 
XƯỞNG 1

PHÂN 
XƯỞNG 2

PHÂN 
XƯỞNG 

CẮT

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT 

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
KINH 

DOANH 

PHÒNG 
LEAN 

M Ô  H Ì N H  Q U Ả N  T R Ị  V À  C Ơ  C Ấ U  T Ổ  C H Ứ C
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Các mục tiêu chủ yếu của công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

“Với mục tiêu trở thành thành một trong những doanh nghiệp Dệt may hàng đầu khu vực 

miền Trung, nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín và thương hiệu Công ty ở trong nước và 

nước ngoài cùng phương châm phát triển bền vững, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất 

kinh doanh có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao 

động và lợi ích tối đa cho các cổ đông”

Công ty cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu như sau:  

01

02

03

04

05

Tự chủ làm hàng FOB trực tiếp với nước ngoài (cấp 2) không qua văn 

phòng đại diện của khách hàng; tự thiết kế, sản xuất theo hình thức 

ODM;

Doanh thu tăng trưởng 5%/năm;

Thu nhập người lao động tăng từ 7%/năm, năm 2019 phấn đấu thu 

nhập từ 6,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng;

Trả cổ tức cho các cổ đông từ 5% trở lên;

Cải thiện các chỉ tiêu năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chiến lược về thị trường Chiến lược đầu tư

Tập trung vào thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật 

Bản, phát triển thêm thị trường trong nước và 

từng bước mở rộng sang thị trường của nước 

khác trong khu vực.

Trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ 

liệu với giá cả hợp lý nhằm nâng cao biên lợi 

nhuận, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động. 

Tích cực 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. Phát triển 

thêm các phương thức kinh doanh hàng nội 

địa, ngành nghề khác khi có điều kiện.

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.

Có kế hoạch mở rộng sản xuất, cải tạo văn 

phòng, nhà kho, xưởng cắt, đầu tư trang bị và 

đầu tư máy móc thiết bị cho các đơn vị, góp 

phần nâng cao năng suất lao động.

Chiến lược về vốn

Tận dụng triệt để các nguồn vốn tiềm năng hiện tại:  Công ty là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu 

chiếm tỷ trọng lớn nên có nguồn thu ngoại tệ là chính, vì vậy sẽ tiếp tục tận dụng vay ngắn hạn 

ngoại tệ ngân hàng với lãi suất thấp, kết hợp với vay dài hạn ngân hàng và tín dụng thương mại từ 

khách hàng. 

Xây dựng và phát triển nguồn lực về tài chính đủ mạnh đảm bảo vốn cho đầu tư và sản xuất kinh 

doanh, xem xét đến khả năng huy động các nguồn vốn khác như phát hành trái phiếu hoặc tăng 

vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  P H Á T  T R I Ể N
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Chiến lược quản trị doanh nghiệp

• Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần có tính 

chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực may mặc truyền thống với trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại. 

• Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền 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.

• 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.

• Xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính phù hợp điều kiện phát triển kinh 

tế xã hội và đảm bảo kinh doanh có lãi, và hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn.

• Tăng cường công tác quản trị các nguồn thu, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh. 

• Tăng cường cơ chế giám sát tài chính, kiểm soát quản lý dự án chặt chẽ, tuân thủ các quy định 

của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

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.

Đào tạo và đào tạo lại công nhân hiện hữu 

của Công ty cho các khu vực, đảm bảo lương 

sản phẩm của công nhân tối thiểu đạt mức 

lương tối thiểu vùng và có thu nhập trung 

bình khá nhằm tạo sự cạnh tranh với các đơn 

vị cùng ngành và ngoài ngành, làm tiền đề 

cho việc thu hút lao động.

Có chính sách tuyển dụng thích hợp và linh 

hoạt cho từng khu vực, từng nhà máy trong 

từng giai đoạn nhất định, nhằm kiện toàn bộ 

máy quản lý toàn hệ thống. Đặc biệt là cán bộ 

cấp trung chuẩn bị nguồn nhân lực lãnh đạo 

sau này. 

Xây dựng và duy trì chính sách lương, thưởng 

linh hoạt để đảm bảo thu nhập ổn định cho 

người lao động, làm cơ sở cho việc tuyển 

dụng lao động thay thế dần số lao động lớn 

tuổi. 

Chiến lược và công nghệ

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
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Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội

Rủi ro kinh tế

Với hoạt động chính của mình là sản xuất may mặc ít nhiều sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp 

đến môi trường và xã hội, cộng đồng. Do đó, Công ty luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm 

của mình đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. Sau đây là mục tiêu cụ thể của công ty 

đối với môi trường và xã hội:

Đối với môi trường

Đối với xã hội và cộng đồng

Công ty luôn dành sự quan tâm nhất định và 

rất xem trọng yếu tố môi trường trong quá 

trình sản xuất. Chất lượng xử lý các chất thảo 

công nghiệp nước luôn đảm bảo được các chỉ 

tiêu an toàn theo tiêu chuẩn quy định. Ngoài 

ra, Công ty cũng có biện pháp hạn chế các 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh 

từ các hoạt động sản xuất, xử lý bảo quản 

nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất.

Hòa chung không khí tăng trưởng của nền kinh 

tế Mỹ và các nước phát triển, kinh tế Việt Nam 

trong năm qua thực sự là điểm sáng đáng chú ý 

tại khu vực và thế giới khi đã có sự dịch chuyển 

tích cực theo hướng tăng tỷ trọng đóng góp của 

các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị 

gia tăng cao với sự đóng góp ngày càng tăng 

của công nghiệp chế biến chế tạo. Tăng trưởng 

GDP năm 2018 cao hơn năm 2017 nhờ sự cải 

thiện ở cả tổng cung và tổng cầu của nền kinh 

tế đạt mức 7,08%, đây cũng là mức tăng cao 

nhất kể từ năm 2008 trờ lại đây. 

Năm 2018, nước ta tiếp tục thành công trong 

việc kiểm soát lạm phát. Theo đó, chỉ số lạm 

phát bình quân cả năm ước khoảng 3,6%. Nhân 

tố tác động chủ yếu đến lạm phát năm 2018 

là thực phẩm, giá thực phẩm đã tăng 6,67% 

so với đầu năm (đóng góp 1,51%); nhóm giao 

thông tăng 7,3% so với đầu năm (đóng góp 

0,68%). Bước sang năm 2019, lạm phát có thể 

chịu tác động tiếp tục từ yếu tố giá thực phẩm 

và chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 

tăng.Tuy nhiên, CPI được dự báo sẽ không có 

nhiều khả năng tăng mạnh do giá hàng hóa thế 

giới dự báo chỉ tăng nhẹ.

• Công ty luôn nỗ lực cải tiến kỹ thuật, ứng 

dụng công nghệ, cải cách thủ tục để đảm 

bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, cũng như 

chất lượng sản phẩm, cung cấp đến các 

khách hàng, đối tác;

• Thường xuyên 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.

“AQN luôn quan tâm đến việc quản trị rủi ro toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như sự phát triển bền vững của công ty trong 
tương lai”

Có thể thấy, sự ổn định của nền kinh tế xã hội 

là một trong những yếu tố quan trọng để AQN 

phát triển vững mạnh. Tình hình kinh tế năm 

2019 tiếp tục được dự đoán có nhiều thuận lợi 

khi được hưởng lợi từ việc chuyển dịch sản 

xuất từ tác động của chiến tranh thương mại 

và tiềm năng mang lại từ các hợp định mới như 

CPTPP, các FTAS khác.

C Á C  Y Ế U  T Ố  R Ủ I  R O
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Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của 

hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các 

chính sách thuế, hải quan; bên cạnh đó, với tư cách là một doanh ng-

hiệp đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, Công ty còn chịu tác động bởi 

hệ thống khung pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra 

hoạt động chính của Công ty là xuất khẩu nên Công ty còn bị tác động 

bởi Luật Quốc tế. 

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty đã không ngừng tìm hiểu, nhạy bén 

trong công việc, có nhiệm vụ theo dõi thay đổi những quy định và quy 

trình nội bộ, vừa đảm bảo việc 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. Hợp tác với đơn vị tư vấn doanh nghiệp, đảm bảo các thông 

tin đến với cổ đông, cơ quan quản lý đúng quy định. Ban hành quy chế 

hướng dẫn thực hiện các vấn đề trọng tâm như tài chính, đầu tư tài sản, 

công bố thông tin, v.v… để hoạt động Công ty tuân thủ quy định.

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. CTCP 28 Quãng Ngãi cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp 

luật trong các hoạt động của mình.

Rủi ro pháp luật Rủi ro về nguồn lực

Rủi ro đặc thù của ngành may mặc là thâm hụt 

nguồn lao động rất lớn. Điều này đặc biệt đúng 

với AQN khi sản phẩm của Công ty chủ yếu 

xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi phải đáp 

ứng nhiều yêu cầu rất khắt khe nên nhân lực 

chất lượng cao lại càng có vai trò quan trọng. 

Công ty thường đối mặt với khó khăn khi nhân 

công có thể bị thu hút bởi các công ty đối thủ 

hoặc các doanh nghiệp dệt may có vốn đầu 

tư nước ngoài (FDI) đang ồ ạt đầu tư vào thị 

trường Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI có lợi 

thế hơn hẳn so với các doanh nghiệp nội địa 

do có nguồn vốn rất dồi dào. Ngoài ra, nguồn 

nhân lực trong nước vẫn còn đang thiếu cả về 

số lượng và chất lượng thì nhiều lao động lại 

có xu hướng muốn đi lao động ở nước ngoài 

do mức lương và ưu đãi khá hấp dẫn. Sự thiếu 

hụt nhân sự hoặc không đáp ứng được các yêu 

cầu trên đều có ảnh hưởng đến việc đàm phán 

hợp đồng của Công ty.

Để duy trì người lao động tại AQN, Công 

ty đã nỗ lực nâng cao chính sách đãi ngộ, 

lương thưởng, phúc lợi, đồng thời được sự 

đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của các cấp 

Công đoàn cũng là một yếu tố góp phần ổn 

định nguồn lao động tại Công ty. Chú trọng 

đào tạo nâng cao tay nghề cho CBCNV theo 

các tiêu chuẩn Quốc tế hoặc tiêu chuẩn do 

những đối tác đưa ra, đây cũng là cơ hội để 

người lao động tự nâng cao trình độ của bản 

thân. 
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Rủi ro tỷ giá Rủi ro môi trường

Rủi ro khác
Để hạn chế rủi ro, Công ty đã thường 

xuyên theo dõi sát biến động của các 

nhân tố chính có tác động đến tỷ giá 

cũng như sử dụng các công cụ tài chính 

phái sinh để bảo hiểm tỷ giá đối với các 

hợp đồng xuất nhập khẩu. Ban lãnh đạo 

luôn theo sát diễn biến của tỷ giá hối 

đoái, dự phòng phương án xử lý nếu có 

biến động lớn vì hoạt động chủ yếu của 

công ty hiện nay là xuất khẩu.

AQN là một trong những doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu 

may mặc, Công ty đã xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

quốc tế đi khắp thế giới, trong đó Mỹ, Châu Âu là những thị trường 

chủ yếu với mặt hàng chủ lực là quần áo bảo hộ lao động, áo khoác, 

áo Jacket, áo kiểu nữ, áo Ghile, váy, đầm kiểu.... Bên cạnh đó, nguồn 

cung cấp nguyên vật liệu đều gắn liền với các đối tác nước ngoài nên 

việc thanh toán bằng nguồn ngoại tệ mua từ Ngân hàng là thường 

xuyên. Nên sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

            Trong quá trình hoạt động, Công ty không tránh khỏi có 

những tác động nhất định đến môi trường xung quanh khu vực 

nhà máy sản xuất. Chính vì thế Công ty luôn ý thức và tuân thủ 

các quy định về môi trường trong việc kiểm tra chất lượng sản 

phẩm và bảo quản nguyên vật liệu. Hệ thống công nghệ được 

Công ty sử dụng được đánh giá là thân thiện với môi trường. Dù 

thế, AQN vẫn không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để giảm 

thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm tại khu vực sản xuất. 

Biến đổi khí hậu cũng như những thiên 

tai khu vực cũng là một rủi ro cho AQN. 

Hay những rủi ro như chiến tranh, 

hỏa hoạn, dịch bệnh. 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. 

Vì vậy, 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.
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• Ban Điều hành Công ty

• Hội đồng quản trị

• Ban Kiểm soát

• Những thay đổi trong Ban Điều hành

• Tình hình nhân sự và Chính sách đối với

    người lao động

Thành viên Ban Điều hành Chức vụ Ghi chú

Ông Lê Đức Khiêm Tổng giám đốc Phó chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Công Vinh Phó tổng giám đốc Thành viên HĐQT

Ông Chu Quang Thắng Phó tổng giám đốc -

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán trưởng -

Năm sinh:05/11/1973
Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam

CMND: 201251978 
Ngày cấp: 15/05/2010 tại Công an Tp. Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: K 448/61 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28: 349.424 cổ phần, 
tương đương 29,08% vốn điều lệ.
Cá nhân sở hữu: Không. • 
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thời gian Vị trí

07/1999 – 02/2003 Nhân viên Phòng Tài chính – Hành chính – Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng

02/2003 – 06/2004 Phụ trách phòng Nghiệp vụ – Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng

07/2004 – 01/2005 Phó Giám đốc – Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng

01/2005 – 12/2008 Quyền Giám đốc – Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng

01/2009 – 06/2009 Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Đà Nẵng

07/2009 – 06/2014 Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

07/2014 – 06/2016 Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Hưng Phú

01/07- 31/07/2016 Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Bình Phú

08/2016 – 03/2019 Tổng Giám đốc – Công ty CP Bình Phú

03/2019  – nay
Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Quảng Ngãi 
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Lê Đức Khiêm

G I Ớ I  T H I Ệ U  B A N  Đ I Ề U  H À N H
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Năm sinh: 26/09/1978 
Quê quán:Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

CMND: 212179844
Ngày cấp: 31/03/2011 tại Công an Tỉnh 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 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Năm sinh: 30/05/1974 
Quê quán:Ứng Hòa – Hà Nội

CMND: 024895401
Ngày cấp: 18/04/2013 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh

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

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28: 174.712 cổ phần, 
tương đương 11,56% vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: 24.600 cổ phần, tương đương 1,63% vốn điều lệ • 
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn: Không
Cá nhân sở hữu: Không
Sở hữu của người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thời gian Vị trí

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 – nay
Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP 28 Quảng Ngãi 
Thành viên HĐQT – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Thời gian Vị trí

2004 - 2010 Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh  - Công ty TNHH MTV 28.1

2011 – 02/2013 Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh  - Công ty TNHH MTV 28.1

03/2013 – 03/2019
Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh – Xí nghiệp May đo quân đội (trực thuộc 
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28)

04/2019 – nay Phó Tổng giám đốc – CTCP 28 Quảng Ngãi

Vũ Công Vinh

Chu Quang Thắng

Năm sinh: 02/01/1978
Quê quán:Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

CMND: 212056518
Ngày cấp 25/10/2011 tại Công an 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

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn: Không
Cá nhân sở hữu: Không
Sở hữu của người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thời gian Vị trí

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

Nguyễn Thị 
Thanh Nga
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Thành viên HĐQT Chức vụ Ghi chú

Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT Thành viên không điều hành

Ông Lê Đức Khiêm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Thành viên điều hành

Ông Vũ Công Vinh Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc -

Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Ghi chú

Bà Trần Thị Mỹ Trưởng BKS Thành viên kiêm nhiệm

Bà Bùi Thị Minh Nga Kiểm soát viên Thành viên kiêm nhiệm

Bà Phạm Thị Kim Luyến Kiểm soát viên Thành viên chuyên trách

Năm sinh: 16/04/1969 
Quê quán: Trực Ninh, Nam Định

CMND: 024227280
Ngày cấp:  21/05/2009 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

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 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT 
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 sinh: 17/12/1964   
Quê quán: Cần Thơ
CMND: 020756685

Ngày cấp:  15/05/2015 tại: Công an Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 341/79A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tài chính và Quản trị Kinh doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát 

Nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28: 640.611 cổ phần, 
tương đương 42,39% vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn: Không
Cá nhân sở hữu: Không
Sở hữu của người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Sơ yêu lý lịch của Ông Lê Đức Khiêm và Ông Vũ Công Vinh vui lòng xem tại mục Sơ yếu lý lịch 
của  Ban Điều hành

Thời gian Vị trí

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

Thời gian Vị trí

Từ 1987 - 1991 Nhân viên Kế toán – Xí nghiệp May Hòa Bình

Từ 1991 - 1995 Phó Phòng Tài chính Kế toán – Công ty May Độc Lập

Từ 1995 - 1996 Phó Phòng Tài chính Kế toán – Công ty May in Hữu Nghị

Từ 1997 - 06/1998 Trưởng phòng Kế toán – Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng

07/1998 - 08/2001 Nhân viên Kế toán – Công ty 28

10/2001 - 06/2014 Phó phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

07/2014 - nay Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

05/2017 - nay Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Nguyễn Quyết Thắng

Trần Thị Mỹ

G I Ớ I  T H I Ệ U  H Ộ I  Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị G I Ớ I  T H I Ệ U  B A N  K I Ể M  S O Á T
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Năm sinh: 18/02/1977
Quê quán: Vụ Bản – Nam Định

Số CCCD: 001177010629
Ngày cấp:  210/08/2016 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG  cấp

Địa chỉ thường trú: TDP số 6, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: 496/46/15A Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát  

Nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng kiêm 
Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Bình Phú

Năm sinh: 05/11/1981
Quê quán: Bình Sơn – Quảng Ngãi

CMND: 212153026
Ngày cấp:  31/10/2014 tại: Công an Tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên Lao động Tiền lương 
(Phòng Hành chính Hậu cần) - Thành viên Ban kiểm soát

Nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn: Không
Cá nhân sở hữu: Không
Sở hữu của người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Ngày 15/03/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm 
Ông Lê Đức Khiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
Đại điện phần vốn: Không
Cá nhân sở hữu: 3.900 cổ phần, tương đương 0,26% vốn điều lệ 
Sở hữu của người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thời gian Vị trí

06/2001 - 03/2002 Nhân viên Kế toán – Xí nghiệp Dệt Quân đội – Công ty 28

04/2002 - 09/2005 Nhân viên Kế toán tổng hợp – Xí nghiệp 3 – Công ty 28

10/2005 - 04/2010
Nhân viên Kế toán tổng hợp – Công ty CP Bình Phú – trực thuộc Công ty TNHH 
MTV Tổng Công ty 28

5/2010 - nay
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Bình Phú 
– trực thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

05/2018 - nay Thành viên Ban kiểm soát – Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Thời gian Vị trí

07/2004 - 04/2005 Nhân viên Kế toán – Công ty Cơ giới và Xây lắp Việt Đức

05/2005 - 12/2015 Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty CP 28 Quảng Ngãi

01/2016 - nay Nhân viên Phòng Hành chính Hậu cần - Công ty CP 28 Quảng Ngãi

05/2016 - nay Thành viên ban Kiểm soát - Công ty CP 28 Quảng Ngãi

Bùi Thị Minh Nga Phạm Thị Kim Luyến

Những thay đổi trong Ban điều hành
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Tỉ lệ theo giới tính lao động

Tỉ lệ theo đối tượng lao động

Tiêu chí Số lượng 
(người) Tỷ trọng (%)

Theo đối tượng lao động 806 100,00%

Sĩ quan 03 0,37%

Quân nhân chuyên nghiệp 03 0,37%

Công nhân viên quốc phòng 01 0,13%

Lao động hợp đồng không xác định thời hạn 725 89,95%

Lao động hợp đồng có xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng 74 9,18%

Theo giới tính 806 100,00%

Nam 157 19,48%

Nữ 649 80,52%

Theo trình độ 806 100,00%

Cao học 03 0,37%

Đại học 25 3,10%

Cao đẳng, trung cấp 59 7,32%

Sơ cấp 47 5,83%

Lao động phổ thông 672 83,37%

Năm Đơn vị tính Mức thu nhập bình quân

Năm 2016 Đồng/người/tháng 6.186.763

Năm 2017 Đồng/người/tháng 6.424.536

Năm 2018 Đồng/người/tháng 6.702.783

19,48%

80,52%

Tình hình nhân sự

Thu nhập bình quân qua các năm của người lao động

Sĩ quan 0,37%

Công nhân viên quốc phòng 0,13%

Lao động hợp đồng không xác định thời hạn 89,95%

Lao động hợp đồng có xác định thời hạn 9,18%%

Quân nhân chuyên nghiệp 0,37%

T Ì N H  H Ì N H  N H Â N  S Ự  V À  C Á C  C H Í N H  S Á C H  Đ Ố I  V Ớ I 
N G Ư Ờ I  L A O  Đ Ộ N G
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Chính sách đối với người lao động

Chính sách đào tạo
Chính sách lương thưởng trợ cấp

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công 
nhân viên.  
- Đối với nhân viên nghiệp vụ: Công ty 
luôn tạo điều kiện để cho toàn thể cán bộ công 
nhân viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức 
về chuyên môn và chính trị,áp dụng những kiến 
thức thu được sau khóa học vào công việc để 
phát triển nghề nghiệp, nâng cao giá trị bản 
thân, thăng tiến trong tương lai cũng như phục 
vụ cho sự phát triển của công ty;
- Đối với người lao động phổ thông: Công 
ty thành lập bộ phận đào tạo để dạy may cho 
những công nhân chưa có tay nghề làm việc 
cho công ty. Hàng 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. 

Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy 
định nhà nước và công ty.
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Các khoản phụ cấp, thưởng: thưởng vượt năng 
suất, chất lượng sản phẩm; thưởng hoàn thành 
nhiệm vụ tháng; thưởng lễ, tết; thưởng phong 
trào thi đua quyết thắng....theo quy chế của 
Công ty.
Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 
2018 là 810 người, chủ yếu là lao động trực 
tiếp. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công 
ty vẫn duy trì việc làm thường xuyên cho người 
lao động. Theo đó mức thu nhập bình quân của 
người lao động đều tăng qua các năm, thu nhập 
bình quân năm 2018 là 6.702.783 đồng/người/
tháng. Công ty tuân thủ nghiêm túc quy trình 
tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động, đồng 
thời thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, 
chế độ BHXH, công tác bảo hộ lao động, huấn 
luyện an toàn lao động… cho người lao động 
theo đúng pháp luật quy định pháp luật và quy 
chế Công ty.

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, cụ thể như 
sau:
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• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong 

    vốn đầu tư của chủ sở hữu

T Ì N H  H Ì N H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  S Ả N  X U Ấ T  K I N H  D O A N H

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm

Tổng tài sản 89.681.995.662 72.061.930.464 -19,65%

Vốn chủ sở hữu 14.973.101.870 21.837.271.293 45,84%

Doanh thu thuần 314.334.811.746 280.511.365.870 -10,76%

Lợi nhuận từ HĐKD -4.295.775.591 6.176.273.289 -

Lợi nhuận khác 513.535.606 1.737.433.683 238,28%

Lợi nhuận trước thuế -3.782.239.985 7.913.706.972 -

Lợi nhuận sau thuế -3.784.858.287 6.864.169.423 -

Giá trị sổ sách/cổ phần 9.909 14.451 45,84%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) -39,92% 11,01% -

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: Đồng

Năm qua, kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh Công ty có nhiều 
điểm sáng tích cực. Mặc dù, doanh 
thu thuần có sự sụt giảm 10,76% 
so với năm trớc, nhưng chỉ tiêu lợi 
nhuận lại có sự gia tăng đã chuyển 
từ lỗ sang lãi 6,86 tỷ đồng, từ đó 
nâng cao các chỉ tiêu giá trị sổ sách 
và tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm qua.

Để có được kết quả hoạt động trên, Hội đồng quản và Ban Tổng 
Giám đốc Công ty đã phải định hướng chiến lược rõ ràng đối với 
kế hoạch hoạt động trong năm và không ngừng triển khai các 
phương án theo dõi quản trị, cũng như kiểm soát chặc chẽ các 
yếu tố quan trọng ảnh hướng đến quá trình sản xuất chính. Qua 
đó, các công tác về sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý nguyên 
vật liệu, mua sắm công dụng cụ sản xuất, công tác tiêu thụ sản 
phẩm,… đều được thực hiện nhất quán, có hệ thống đạt hiệu quả 
cao góp phần giúp công ty hoàn tốt kế hoạch sản xuất năm đã 
được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị %DTT Giá trị %DTT

Lợi nhuận từ bán thành phẩm 23.767.463.109 7,56% 30.614.152.222 10,91%

Lợi nhuận gia công 1.277.851.825 0,41% 3.558.405.836 1,27%

Lợi nhuận bán hàng hóa 1.574.339.577 0,50% -630.495.575 -0,22%

Lợi nhuận dịch vụ 154.661.160 0,05% 176.458.569 0,06%

Lợi nhuận khác (*) -2.425.238.948 -0,77% 2.099.315.776 0,75%

Tổng cộng 24.349.076.723 7,75% 35.817.836.828 12,77%

 (*) Lợi nhuận từ đánh giá lại hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho hao hụt trong năm 2017 là 2.425.238.948 
đồng được hoàn nhập vào 2018 theo Kiểm toán nhà nước.
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T Ì N H  H Ì N H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  Đ Ầ U  T Ư

T Ì N H  H Ì N H  T À I  C H Í N H

Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược 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. Trong thời gian tới, 
Công ty có kế hoạch mở rộng sản xuất, cải tạo văn phòng, nhà kho, xưởng cắt, đầu tư trang bị và đầu tư 
máy móc thiết bị cho các đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Thực hiện 2018 % tăng giảm

Tổng tài sản 89.681.995.662 72.061.930.464 -0,197

Doanh thu thuần 314.334.811.746 280.511.365.870 -0,108

Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 24.349.076.723 35.817.836.828 0,471

Lợi nhuận khác 513.535.606 1.737.433.683 2,383

Lợi nhuận trước thuế -3.782.239.985 7.913.706.972 -

Lợi nhuận sau thuế -3.784.858.287 6.864.169.423 -

Đơn vị tính: Đồng

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,8 1,2

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,24 0,55

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,83 0,7

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 4,99 2,3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,37 6,56

Vòng quay tổng tài sản Vòng 3,4 3,47

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -0,012 0,025

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % -0,204 0,373

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % -0,041 0,085

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % -0,014 0,022
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của 
doanh nghiệp lần lượt đạt 1,20 lần và 0,55 lần, ở mức 
khá so với trung bình ngành. Năm 2018 các chỉ tiêu tài 
chính trong khoản mục tài sản có xu hướng giảm, cụ 
thể các khoản phải thu còn tồn đọng ở năm trước của 
các đơn vị liên quan đã được thu hồi một phần trong 
năm (Giảm 7,85% đạt mức 23,06 tỷ đồng), đồng thời 
nguyên vật liệu tồn kho cũng đã được Công ty quản 
lý tốt hơn (Ghi nhận giảm 23,65% đạt mức 32,29 tỷ 
đồng). Mặc dù Tài sản ngắn hạn đã giảm 21,80% từ 
76,85 tỷ đồng về 60,09 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sụt giảm 
của tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ ngắn hạn (Giảm 
32,77% đạt mức 50,22 tỷ đồng), là nguyên nhân dẫn 
đến mức tăng trưởng của hai hệ số thanh toán.

2017 2018

0,8

0,24

1,2

0,55

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

Về cơ cấu vốn, hệ số Nợ/Tổng tài sản và hệ số Nợ/
Vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2017, lần lượt 
đạt 69,70% và 230,00%.

Cơ cấu vốn của AQN đang có xu hướng giảm tỷ lệ 
nợ phải trả và tiếp tục gia tăng vốn chủ sở hữu. Trong 
năm 2018, khoản nợ ngắn hạn đã giảm 32,77% đạt 
mức 50,22 tỷ đồng và Công ty không có các khoản 
vay dài hạn để tài trợ cho các tài sản dài hạn. Cơ 
cấu vốn có tỷ lệ nợ phải trả khá cao so với quy mô và 
tài sản cho thấy sự phụ thuộc vào các khoản nợ của 
Công ty nhưng xét trên đặc thù lĩnh vực sản xuất thì 
chỉ tiêu này là hợp lý.

2017 2018

83%

49,9%

70%

23%

2018

2,45%

37,29%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay Hàng tồn kho năm nay đạt 6,56 vòng, số ngày tồn kho giảm 2 ngày so với cùng kỳ năm 2017. Giá 
vốn hàng bán giảm mạnh 15,62% ở mức 244,69 tỷ đồng do thay đổi về chính sách lựa chọn khách hàng đã 
dẫn đến suy giảm Doanh thu năm 2018. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng giảm 23,65% dẫn đến mức tăng 
trưởng của số vòng quay hàng tồn kho.

Tuy doanh thu thuần giảm 10,76% so với năm trước nhưng vòng quay tổng tài sản lại tăng lên, đạt mức 3,47 
vòng do năm vừa qua tài sản của Công ty đã giảm từ 89,68 tỷ đồng xuống còn 72,061 tỷ đồng. Đến từ việc 
cơ cấu lại các khoản phải thu của khách hàng cũng như cải tiến quy trình quản lý hàng tồn kho. Từ đó có thể 
thấy rằng, các chính sách quản lý, bán hàng của Công ty đã đạt kết quả nhất định, thông qua việc sử dụng 
tài sản có hiệu quả trở lại.

2017 2018

6,37

3,4

6,56

3,47

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Xét trong thời gian 05 năm trở lại, năm 2018 là 
thời điểm Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau 
thuế cao nhất. Để đạt mức tăng trưởng này Công 
ty đã thực hiện quá trình cải cách quy trình, áp 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất khiến chi 
phí sản xuất giảm xuống, đồng thời nâng cao quy 
chuẩn lựa chọn khách hàng nhằm tối đa hóa lợi 
nhuận và giảm thiểu rủi ro. Đáng lưu ý, mức tăng 
trưởng này đều đến từ hoạt động kinh doanh cốt 
lõi theo đó phản ánh được hiệu quả kinh doanh rất 
tốt của Công ty.

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

Nợ/Tổng tài sản

Nợ/Vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần

8,49%

2,20%
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C Ơ  C Ấ U  C Ổ  Đ Ô N G  V À  T H AY  Đ Ổ I  V Ố N  Đ Ầ U  T Ư  C Ủ A C H Ủ  S Ơ  H Ữ U

Cổ phần

Vốn điều lệ    :  15.110.970.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành :  1.511.097 cổ phiếu

Mệnh giá    :  10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông   :  1.511.097 cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi   :  0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :  1.511.097 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ  :  0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2018

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông
Số lượng cổ 

phiếu
Tỷ lệ sở hữu 

(%)

I  Cổ đông trong nước 235 1.511.097 100,00%

 Cổ đông cá nhân 234 346.350 22,92%

 Cổ đông tổ chức 1 1.164.747 77,08%

II  Cổ đông nước ngoài - - -

 Cổ đông cá nhân - - -

 Cổ đông tổ chức - - -

III  Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 235 1.511.097 100,00%

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông
Số lượng 
cổ phiếu

1 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 1.164.747 77,08%

2 Bùi Văn Hóa 126.550 8,37%

Tổng cộng 1.291.297 85,45%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm 2018, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có

Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2018



4039 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH |

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

• Đánh giá kết quả kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý

• Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến 

   của kiểm toán viên

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

Đ Á N H  G I Á  K Ế T  Q U Ả  S Ả N  X U Ấ T  K I N H  D O A N H

Thuận lợi:

• Với xuất phát điểm là doanh nghiệp được cổ phần 
hóa từ chi nhánh của Tổng Công ty 28 - trực thuộc 
Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng, Công ty CP 
28 Quảng Ngãi có được nền tảng hoạt động về kỹ 
thuật, công nghệ, đồng thời có sự chủ động trong 
chiến lược phát triển để gây dựng thị phần cũng 
như tạo lập giá trị thương hiệu riêng. 

• Với trên 80% lao động là nữ, Công ty được hưởng 
nhưng ưu đãi về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối trường hợp doanh nghiệp sản xuất sử dụng 
nhiều lao động nữ, căn cứ trên những quy định của 
pháp luật.  

• Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) được ký kết và sớm có hiệu lực, trong 
đó có các vấn đề về mở rộng thị trường, tìm kiếm 
khách hàng mới, giảm thuế xuất khẩu theo lộ trình là 
nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn ngành Dệt 
may Việt Nam nói chung và tạo động lực phát triển 
cho Công ty nói riêng, khi doanh thu chủ yếu của 
Công ty đến từ hoạt động xuất khẩu.

Khó khăn:

• Kết thúc năm 2018, kinh tế trong nước 
tăng trưởng ổn định nhưng vẫn tồn tại 
nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt 
trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều 
biến động.

• Việc ký kết CTTPP và các FTA mở ra 
nhiều cơ hội nhưng cũng đặt Ngành Dệt 
may trước không ít thách thức từ sự cạnh 
tranh quyết liệt với hàng nhập khẩu, với 
các doanh nghiệp FDI và giữa các doanh 
nghiệp nội địa với nhau, theo đó Công ty 
cần chủ động và sáng tạo hơn nữa để 
cải tiến mẫu mã, công nghệ để tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường.

• Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào 
liên tục biến động, các loại chi phí lương, 
bảo hiểm cho người lao động tăng theo 
quy định của pháp luật và khó khăn trong 
việc tuyển thêm nhân lực ngành may 
cũng đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty.
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Năm 2017, Công ty gặp phải khó khăn khi giá nguyên vật liệu đầu vào biến động và việc quản lý hàng tồn 
kho chưa hiệu quả. Đặc biệt, là đơn vị sản xuất sử dụng nhiều lao động, việc mức lương cơ sở tăng từ 
01/07/2017 gây áp lực lên chi phí giá vốn, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của 
Công ty bị âm.

Bước sang năm 2018, Công ty đã có những cải tiến tích cực trong việc quản lý nguyên vật liệu sản xuất, từ 
đó nâng cao rõ rệt hiệu quả kinh doanh.

Trong cơ cấu tài sản của Công ty, tài sản 
ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất khi chiếm 
85,69%. Năm 2018, ghi nhận giá trị suy giảm 
của tài sản ngắn hạn. Giá trị này đến từ mức 
suy giảm của hàng tồn kho do siết chặt quản 
lý nguyên vật liệu chuẩn bị cho chu kỳ sản 
xuất 2019 và xử lý các khoản phải thu còn 
tồn động trong năm của khách hàng.

Kết thúc năm 2018, các khách hàng đều thanh toán hầu 
hết các khoản nợ từ năm 2017. Đối với khoản phải thu 
từ Tổng công ty 28 ghi nhận mức tăng 67,84% đạt mức 
3,14 tỷ đồng và khoản phải thu phát sinh vào cuối năm 
của Công ty TNHH Sản xuất may mặc Thảo Uyên đạt 
mức 5,62 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là những khách hàng 
lâu năm và có quy mô nên rủi ro về khả năng thanh toán 
rất thấp. Năm 2018, Công ty hầu như không đầu tư mới 
tài sản cố định.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm

Tổng tài sản 89.681.995.662 72.061.930.464 -19,65%

Vốn chủ sở hữu 14.973.101.870 21.837.271.293 45,84%

Doanh thu thuần 314.334.811.746 280.511.365.870 -10,76%

Lợi nhuận từ HĐKD -4.295.775.591 6.176.273.289 -

Lợi nhuận khác 513.535.606 1.737.433.683 238,28%

Lợi nhuận trước thuế -3.782.239.985 7.913.706.972 -

Lợi nhuận sau thuế -3.784.858.287 6.864.169.423 -

Giá trị sổ sách/cổ phần 9.909 14.451 45,84%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) -39,92% 11,01% -

Đơn vị tính: Đồng

T Ì N H  H Ì N H  T À I  C H Í N H

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 %Tăng/Giảm

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 76.849 60.095 -21,80%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 12.833 11.967 -6,75%

Tổng tài sản Triệu đồng 89.682 72.062 -19,65%

Với việc không sử dụng nợ dài hạn nên áp lực nợ chỉ đến từ khoản nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn năm 2018 
giảm 32,77%. Chủ yếu đề từ việc thanh toán khoản vay Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng 
Ngãi, đã làm khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 39,99% từ 35,36 tỷ đồng về mức 14,14 tỷ 
đồng. 

Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu lại tăng 45,84% so với năm 2017 và đạt mức 21,84 tỷ đồng. Điều này được giải 
thích: Do lợi nhuận sau thuế kỳ này tăng đáng kể đến 6,86 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế năm 
2017 lại ghi nhận mức âm 3,78 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngải luôn cố gắng cập nhật các quy định pháp luật mới điều chỉnh hoạt động của 
mình nhằm đề ra các kế hoạch cải tiến cụ thể về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý qua đó cho thấy được 
tuân thủ nghiêm túc vừa đáp ứng được yêu cầu của các văn bản pháp luật hiện hành vừa hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2017 2018

83%

49,9%

70%

23%

Nợ/Tổng tài sản

Nợ/Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 %tăng/giảm

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 74.709 50.225 -32,77%

Nợ dài hạn Triệu đồng -                            -   -

Tổng nợ Triệu đồng 74.709 50.225 -32,77%

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 14.973 21.837 45,84%

N H Ữ N G  C Ả I  T I Ế N  V Ề  C Ơ  C Ấ U  T Ổ  C H Ứ C ,  C H Í N H  S Á C H  Q U Ả N  L Ý



4443 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH |

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

K Ế  H O Ạ C H  P H Á T  T R I Ể N  T R O N G  T Ư Ơ N G  L A I

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để hoàn thành tốt kế hoạch 
sản xuất kinh doanh đã đề ra, năm 2019 Công ty sẽ thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Giải pháp về tổ chức sản xuất, kinh doanh

• Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hiện đại, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; 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;

• 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;

• Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm phát huy tối đa tính chủ 
động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;

• Ban lãnh đạo Công ty: Thực hiện các biện pháp quản lý điều hành hiệu quả, xây dựng và kiểm tra việc 
thực hiện các quy chế quản lý nội bộ; Các phòng ban thực hiện các chức năng theo nhiệm vụ cụ thể, đảm 
bảo cho bộ máy toàn Công ty hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả;

• Phát huy tính chủ động sáng tạo của Phòng ban, Phân xưởng trong điều hành sản xuất đạt năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao nhất.

• Tối ưu hóa các thao tác vận hành, áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật theo tiêu chuẩn;

• Thường xuyên cập nhật, cải tiến quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

• Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng lao động, chủ trọng công tác đào tạo và đẩy mạnh chương trình thi 
đua trong sản xuất, khuyến khích người lao động chủ động, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến thao tác 
nhằm nâng cao tay nghề;

• 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;

• 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.

Giải pháp về thị trường

• 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 để mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nội địa để tăng hiệu quả kinh 
doanh và hạn chế rủi ro;

• Tranh thủ ủng hộ của các cơ quan chức năng của các Bộ ngành trong và ngoài quân đội; Tăng cường 
hợp tác bằng các hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đem lại hiệu quả cao và bền vững; 

• 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.

Giải pháp tài chính  

• Đưa ra các giải pháp huy động và quản lý nhằm sử dụng tối đa nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư;

• Theo dõi sát tình hình công nợ, vốn lưu động, đảm bảo vòng quay vốn đạt hiệu quả;

• Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí, xây dựng định mức các 
khoản chi nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả kinh doanh;

Giải pháp về lao động

• 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;

Giải pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

• Thực hiện triệt để các biện pháp quản lý chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, Xây dựng hệ thống 
định mức kỹ thuật tiên tiến, khoán chi phí cho tập thể, cá nhân sử dụng hiệu quả tiết kiệm: Vật tư, phụ 
tùng, văn phòng phẩm, xăng dầu, điện, điện thoại, chi phí xuất nhập khẩu… 

• Thường xuyên đánh giá các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, phụ tùng vật tư để lựa chọn nhà cung cấp 
tốt nhất, nhà cung cấp lớn theo quy hoạch mặt hàng, sản phẩm chuyên biệt. 

• Thực hiện nghiêm phần mềm quản lý sản xuất ở tất cả các đơn vị gắn với thực hiện nâng cấp LEAN trong 
toàn Công ty để phát huy hiệu quả quản lý góp phần tăng năng suất lao động. 

• Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ đảng viên 
theo chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát việc kê khai tài 
sản của các đối tượng kê khai; đưa ra các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương 
v.v... giám sát việc thực hiện các quy chế và Điều lệ của Công ty. 

• Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí.
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G I Ả I  T R Ì N H  C Ủ A B A N  T Ổ N G  G I Á M  Đ Ố C  Đ Ố I  V Ớ I  Ý  K I Ế N  K I Ể M  T O Á N

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, đơn vị kiểm toán 
độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra ý 
kiến ngoại trừ do Công ty chưa theo dõi được chỉ tiết nguyên 
vật liệu tồn kho theo từng đơn hàng cụ thể nên kiểm toán 
không thể đánh giá được giá trị thuận có thể thực hiện được 
của chi phí nguyên vật liệu trong hàng tồn kho tại thời điểm 
31/12/2018 đang được trình bày với giá gốc là 14,17 tỷ VNĐ.

Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám 
đốc sẽ có các công tác chỉ đạo thực 
hiện giám sát để các bộ phận liên 
quan theo dõi được chỉ tiết nguyên 
vật liệu tồn kho theo từng đơn hàng 
cụ thể, qua đó tuận thủ quy định về 
chuẩn mực kế toán hiện hành.



4847 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

• Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Đ Á N H  G I Á  C Á C  M Ặ T  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A C Ô N G  T Y

Ngành Dệt may là một trong các ngành xuất khẩu trọng tâm của Việt Nam, đồng thời cũng là ngành có số 
lượng doanh nghiệp khá lớn. Do đó, mức độ cạnh tranh trong ngành rất cao, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp nhỏ lẻ và doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển.

CTCP 28 Quảng Ngãi là một trong những đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28. Sau 
gần 13 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty được Tổng Công ty 28 đánh giá là một trong 
những đơn vị hoạt động chủ động, hiệu quả và trở thành    một trong những doanh nghiệp may mặc hàng 
đầu của miền Trung. Tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực sản xuất hàng thời 
trang và bảo hộ lao động, đồng thời tích cực đầu tư vào hệ thống máy móc thiết bị hiện đại được nhập từ 
các nước tiên tiến trên thế giới như: Nhật, Đức..., Công ty đã tạo dựng được thị phần và uy tín nhất định, sản 
phẩm của Công ty được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Tuy vậy, là một doanh nghiệp dệt may với quy mô vừa và nhỏ, Công ty chịu sức ép cạnh tranh không chỉ 
đến từ nội bộ các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty, từ các doanh nghiệp khác trong nước mà còn đến 
từ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp FDI.

Với tôn chỉ “Thân thiện - Chuyên nghiệp - Năng động - Phát triển”, Công ty không ngừng đổi mới và cải tiến 
trong hoạt động, thay đổi các chiến lược kinh doanh cho phù hợp tình hình thị trường và huy động tối đa 
công suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo doanh thu và đóng góp vào sự phát triển chung 
của Tổng Công ty và của ngành Dệt may Việt Nam.

Trong năm qua, mặc dù doanh thu của AQN giảm đi 10,76% tuy nhiên lợi nhận của Công ty lại thay đổi theo 
hướng tích cực khi đã chuyển từ lỗ sang lãi như đã được đề cập. Từ đó nâng cao các tỷ lệ về giá trị sổ sách 
và cổ tức mang lại cho cổ đông.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành luôn 
thực hiện hoạt động giám sát theo Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Quản 
trị Công ty và các quy định hiện hành. Cùng với 
Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị đã tập trung 
khắc phục những khó khăn. Các khoản doanh 
thu và chi phí trong quá trình hoạt động đều rõ 
ràng, minh bạch. Việc chăm lo cho người lao 
động cũng được Công ty Cổ phần 28 Quãng 
Ngãi thực hiện tốt góp phần giữ vững tiến độ 
và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 
hoạch trong năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám 
sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, 
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Liên 
tục đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất 
kinh doanh để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời 
xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền 
của HĐQT theo đúng quy định và Điều lệ. Đảm bảo 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
Hoạt động Công Bố thông tin được thực hiện đầy 
đủ đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.
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Đ Á N H  G I Á  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A B A N  Đ I Ề U  H À N H

C Á C  K Ế  H O Ạ C H  Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  C Ủ A H Ộ I  Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị

Với những thay đổi có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua, Ban 
Giám đốc đã rất nỗ lực phối hợp thực hiện chặc chẽ, hiệu quả thực hiện các giải pháp ứng phó nhằm đảm 
bảo mọi hoạt động của AQN được diến ra thuận lợi, đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông theo kế hoạch đề ra. 
Các thành viên trong Ban giám đốc tiếp tục có được một năm làm việc hiệu quả, thành công và mong rằng 
kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo.

(* ) Kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng thường niên 2019 thông qua.

Năm 2018, Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến trên 2 tỷ đồng do đánh giá lại hàng tồn kho. Kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đặt ra trên cơ sở loại trừ những khoản thu nhập và chi phí đột biến phát 
sinh trong kỳ.

(**) Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch theo từng năm nên chưa có số liệu kế hoạch năm 2020.

Triển vọng ngành

Thuận lợi:

• Theo phân tích của các chuyên gia dựa trên nhu cầu dệt may toàn cầu và tại một số thị trường nhập khẩu 
lớn, Năm 2019 hứa hẹn sẽ tiếp tục là năm khởi sắc của Ngành Dệt may Việt Nam với những lợi thế  đến 
từ các hiệp định CPTPP, FTA và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. 

• Cụ thể, Hiệp định CPTPP tác động không đáng kể trong ngắn hạn do quy tắc về nguồn gốc xuất xứ “từ 
sợi trở đi” khó đáp ứng và 7/10 quốc gia thành viên hiện tại đã có các hiệp định thương mại với Việt Nam, 
tuy vậy Hiệp định mở ra cơ hội cho việc khởi động lại các dự án sợi dệt nhằm đón đầu TPP trong giai 
đoạn trước cũng như tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Australia và Canada. Trong khi đó, Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) được đánh giá có tác động tích cực trong trung – dài 
hạn. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của dệt may Việt Nam, với kỳ vọng 42,5% dòng thuế áp dụng 
đối với các sản phẩm dệt may sẽ giảm về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, còn lại sẽ giảm về 0% theo 
lộ trình 3-7 năm sẽ giúp hàng hóa Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.  

• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng là yếu hỗ trợ cho xu hướng dịch chuyển sản xuất hàng hóa dệt 
may từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ước tính nếu lấy được 1% thị phần hàng may mặc Trung Quốc xuất 
sang Mỹ, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng 70%.

Khó khăn:

• Tuy vậy, vẫn tồn tại không ít thách thức cho ngành Dệt may, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng 
trưởng chậm với nhiều bất ổn, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ cùng nhiều hạn chế nội tại của ngành 
cần được khắc phục. 

• Lợi thế cạnh tranh về nhân công giá rẻ suy giảm kéo theo đơn hàng có thể dịch chuyển sang các thị 
trường lân cận như Bangladesh, Pakistan, Campuchia, Myanmar...

• Ngoài ra, rủi ro từ việc truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu và áp thuế bổ sung. Không loại trừ khả năng 
Mỹ sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc các sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để hạn chế các sản 
phẩm có nguồn gốc nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Do đó, bắt buộc các doanh nghiệp trong nước phải 
chủ động đa dạng hóa thị trường cung ứng nguyên phụ liệu may mặc thay vì phụ thuộc vào nguồn cung 
từ Trung Quốc như hiện tại.

• Mặt khác, các doanh nghiệp dệt may nội địa của Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh 
nghiệp FDI. Các doanh nghiệp FDI tuy chỉ chiếm 25% tổng số doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam nhưng 
lại chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam nhờ vào sự hỗ trợ nguồn hàng từ Công ty 
mẹ tại nước ngoài. Việc những doanh nghiệp FDI sở hữu những lợi thế cạnh tranh vượt trội như nguồn 
nhân lực có kinh nghiệm, năng lực tốt; vốn mạnh - đầu tư máy móc thiết bị hiện đại…là những thách thức 
không nhỏ đối với doanh nghiệp dệt may trong nước.

Các chỉ tiêu kế hoạch 

STT Chỉ tiêu

Năm 2018 Năm 2019

Năm 2020 
(**) 

Thực hiện Kế hoạch (*)
% Tăng/

Giảm so với 
năm 2018

1 Vốn điều lệ 15.110 15.110 0% -

2 Doanh thu thuần 280.511 304.216 8,45% -

3 Lợi nhuận sau thuế 6.864 4,725 -31,16% -

4 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2,45% 1,50% - -

5 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ 45,42% 31,25% - -

6 Cổ tức 5% 15% - -
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sự phát triển của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi luôn gắn liền tăng trưởng kinh tế với bảo 

vệ môi trường và trách nhiệm xã hội - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài 

của Công ty. Trong đó, mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của AQN vì việc thực hiện 

mục tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc thực hiện 

mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường 

nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và 

tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty.

Mô hình phát triển  bền vững của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi bao gồm các yếu tố sau:

Tăng trưởng kinh tế bền vững

Mục tiêu xã hội và cộng đồng

Bảo vệ môi trường
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Tăng trưởng kinh tế bền vững

Về xã hội và cộng đồng

Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra: Năm 2018, tổng doanh thu do AQN tạo ra đạt 281,8 tỷ đồng. 

Trong đó:

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 280,5 tỷ đồng

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1,3 tỷ đồng 

Ngoài ra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự tăng trưởng của Công ty đã được 

thể hiện đầy đủ và rõ nét trong phần tình hình hoạt động trong năm

Ban lãnh đạo AQN không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên quan đến người lao 

động, sao cho phù hợp nhất, luôn được đảm bảo về đời sống vật chất lẫn tinh thần, để người lao 

động luôn là người đồng hành cùng quá trình phát triển của Công ty.

Mục tiêu công ty hướng đến về trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng:

Tạo việc làm, cho người lao động trong cả nước 

nói chung và trong khu vực nói riêng. Từ đó tạo 

ra nguồn sống, nguồn thu nhập bền vững cho 

người lao động, người dân bản địa từ hoạt động 

của Công ty. - Nâng cao khả năng làm việc, 

nâng cao khả năng lao động: Người lao động 

được đào tạo, hướng dẫn và tạo cơ hội phát 

triển để có thể tự nâng cao năng lực cá nhân, 

chất lượng công việc và khả năng cống hiến. 

Từ đó có kết quả và vị trí công việc tốt hơn, phát 

huy tối đa năng lực làm việc, đem lại lợi ích và 

giá trị cao hơn cho công ty và bản thân.

Tuân thủ toàn diện các yêu cầu luật pháp Việt Nam. 

- Thường xuyên đánh giá tác động xã hội đối với cộng đồng, định kỳ đối thoại với các bên liên quan 

để giải quyết những vướng mắc trên cơ sở hài hòa lợi ích.

 - Đặt yêu cầu thực hiện trách nhiệm xã hội gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp và có được sự ủng hộ của cộng đồng. Trong đó, các chương trình từ 

thiện và đóng góp cho cộng đồng địa phương là một trong những hoạt động thiết thực nhất được 

đưa vào kế hoạch hàng năm.

 - Mở rộng phạm vi kiểm soát, tuân thủ luật pháp và tác động xã hội tới tất cả các công ty thành 

viên. Thúc đẩy các bên cùng tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững để tạo hiệu ứng tới 

toàn xã hội.

Lao động và việc làm

An toàn và trách nhiệm xã hội
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Bảo vệ môi trường

Vè năng lượng

Về chất thải

- Sử dụng tiết kiệm: Giảm lượng năng lượng hao 

phí trong quá trình sử dụng.

 - Sử dụng hiệu quả: Nâng cao hiệu suất và đem 

lại giá trị sử dụng cao nhất trên một đơn vị năng 

lượng sử dụng. 

- Nâng cao nhận thức và lan tỏa mức độ ảnh hưởng 

tới các bên liên quan: Đào tạo các đối tượng để 

việc sử dụng năng lượng ngày càng hợp lý hơn, 

bao gồm cả nội bộ (nhân viên, công ty thành viên) 

và bên ngoài (nhà cung cấp, đối tác, cộng đồng).

- Hạn chế phát thải: Nỗ lực giảm xả thải vào môi 

trường bằng nhiều biện pháp có thể như áp dụng 

công nghệ mới, đầu tư thiết bị và cơ sở hạ tầng, tối 

ưu hóa quá trình sản xuất, lựa chọn sản phẩm và 

quá trình sản xuất thân thiện môi trường…

 - Tái chế: sử dụng chất thải làm nguyên liệu cho 

các quá trình khác, từ đó tạo ra các sản phẩm có 

thể sử dụng vào mục đích khác.

 - Tái sử dụng: Tìm cách nâng cao thời gian sử 

dụng và sử dụng lại các phế liệu hoặc chất thải 

trong sản xuất. - Xử lý chất thải: Tác động vào chất 

thải làm giảm mức độ ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh như xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải, thu gom các chất độc hại trước khi thải ra môi 

trường, áp dụng các biện pháp quản lý để cách ly 

chất thải.

Dưới tác động tiêu cực do các hoạt động của con người, 

môi trường thế giới đang ngày càng trở nên khắc nghiệt. 

Việt Nam xếp thứ 5 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí 

hậu và cũng nằm trong nhóm các nước chịu nhiều tác 

động tiêu cực khác như phá rừng, ô nhiễm môi trường, 

cạn kiệt tài nguyên. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 

AQN cũng tác động trực tiếp đến môi trường chính vì vậy 

tập thể lãnh đạo luôn quan tâm đến vấn đề môi trường 

và xem vấn đề này là vấn đề trọng yếu mà Ban Lãnh đạo 

đặc biệt quan tâm.
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