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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Tên viết tắt: 28.1 JSC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Mã số thuế 0304484232 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 

cấp phép hoạt động lần đầu tiên vào ngày 01/08/2016, đăng ký thay đổi lần lần thứ 5 vào ngày 26/8/2020

Vốn điều lệ: 48.633.860.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 48.633.860.000 đồng

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 38 940 914

Số fax: (028) 38 941 668

Website: www.agtex28-1.com

Email: info@agtex28-1.com

Mã cổ phiếu: AG1
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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

1992
Xí nghiệp may X 28 
đổi tên thành Xí nghiệp 
may 28.1

1998
Tiếp tục đổi tên 
thành Xí nghiệp 
may 1- công ty 28

1999

Xí nghiệp 
này được 
Tổng cục 
Hậu cần 
tặng danh 
hiệu Đơn vị 
Quyết thắng

2006
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng 
đã ra quyết định chuyển Xí 
nghiệp 1 thuộc Công ty 28 
- Tổng cục Hậu cần thành 
Công ty TNHH một thành 
viên 28.1

2015
Căn cứ theo quyết định số 2103/QĐ-BQP của Bộ 
Trưởng Bộ Quốc Phòng ngày 04/06/2015 về việc 
cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 28.1 
thuộc Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc Phòng, Công ty 
đã đánh giá tài sản, xây dựng phương án cổ phần 
hóa Công ty cổ phần.
Kỷ niệm 40 năm truyền thống Tổng Công ty 28.

2016
30/05/2016: Bộ Quốc Phòng phê duyệt phương án chuyển 
Công ty TNHH MTV 28.1 thuộc Tổng Công ty 28 thành Công 
ty cổ phần.
04/07/2016: Công ty đã tổ chức IPO tại CTCP chứng 
khoán Quân đội và tổ chức ĐHĐCĐ lần thức nhất vào ngày 
24/09/2016.
29/09/2016: Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304484232 
và chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ 
ngày 30/09/2016 với số vốn điều lệ là 48.633.860.000 đồng.

2020

Từ năm 2020 đến 
nay, Công ty hoạt 
động ổn định dưới 
sự quản lý của ban 
điều hành Công ty 
Cổ phần 28.1
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CÁC THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

• 1999

Xí nghiệp này được Tổng cục Hậu cần tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

• 2012

Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động Thời kì đổi mới.

• 2015

Đón nhận huân chương lao động hạng nhất.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

» Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc;
» Buôn bán vải, hàng may sẵn, giày dép;
» Mua bán nguyên phụ liệu ngành may.

Địa bàn kinh doanh

Cóng ty hoạt động trén địa bàn lãnh thổ Việt Nam và hoạt động xuất khẩu ra thị trường nước 
ngoài tập trung chủ yếu ở các nước Mỹ, EU, Nhật Bản,...

Sản phẩm chính

» Bộ Veston Nam;
» Quần Tây;
» Jile (waitcoat).
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Cơ cấu bộ máy quản lý Mô hình quản trị

Các công ty con, công ty liên kết:  Công ty 28.1 không có công ty con và công liên kết

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

P.HÓ 
GIÁM ĐỐC

PHÒNG  
TC - KT

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH

3 TỔ 
CHỨC 
QUẦN 

CHÚNG

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT

XƯỞNG 
CẮT

XƯỞNG 
MAY

BAN 
KIỂM 
SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết 
định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật Doanh nghiệp 
và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương 
chính sách đầu tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, 
thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy 
tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh 
Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt 
động của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc 
Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất 
cả những vấn đề quản lý Công ty theo điều lệ, nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ của Ban điều hành công ty theo đúng quy định. Ban 
kiểm soát đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật 
và thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của 
Hội đồng quản trị Công ty.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh cảu Công ty 
dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
về trách nhiệm điều hành Công ty
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Với phương châm “Chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, giao hàng đúng hẹn”. Công ty đã luôn cố gắng, nỗ lực xây 
dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa của riêng mình để tạo ra một con đường phát triển bền vững

ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa cốt lõi của Công ty

Tầm nhìn và sứ mệnh
Công ty cổ phần 28.1 phát triển từ một xưởng sản xuất quân trang của Tổng công ty 28 ngay từ những năm đầu giải 
phóng (09/05/1975). Công ty luôn nỗ lực phát triển trở thành Công ty hàng đầu trong ngành Dệt may cũng như trở thành 
thương hiệu thời trang tốt nhất Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt 
nhất và giúp thỏa mãn nhu cầu thời trang cho mọi tầng lớp xã hội.
Giá trị văn hóa cốt lõi
Công ty đã và đang nỗ lực xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh và hài hòa nhất giữa Công ty, người lao động, cổ đông và 
khách hàng. Phải luôn thật sự thấu hiểu, thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng về sản phẩm với mức giá tốt nhất. Để 
góp phần làm được điều này, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cho nhân viên. Khuyến 
khích chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất giúp nâng cao trình độ, tăng hiệu quả công việc và 
sẵn sàng thích ứng với những xu hướng, thị hiếu mới của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty luôn đề ra những mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh doanh để không ngừng vươn lên, tạo uy tín cũng như tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông

Văn hóa Công ty

Học tập
Công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện 
và cơ hội để nhân viên học tập, rèn luyện 
nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực 
bản thân. 
Tập thể công ty luôn chủ động học hỏi áp 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm 
thúc đẩy hiệu quả sản xuất và chất lượng 
sản phẩm đầu ra.
Khuyến khích nhân viên luôn cập nhật 
các xu thế thời trang, thị hiếu của khách 
hàng để phục vụ tốt nhất yêu cầu người 
dùng.

Đồng đội
Động viên, thúc đẩy tin thần đoàn 
kết, gắn bó trong nội bộ công ty 
bằng việc thường xuyên tổ chức các 
cuộc họp mở để mọi người chia sẻ 
quan điểm cũng như là khó khăn 
của bản thân để tập thể cùng giải 
quyết, giúp tăng năng suất công 
việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Luôn luôn đảm bảo đầy đủ lợi ích, 
quyền lợi của mỗi nhân viên trong 
tập thể Công ty.

Chất lượng
Không ngừng tìm kiếm nguồn 
nguyên vật liệu tốt, giá thành 
hợp lý. Cùng với đó là đội ngũ kỹ 
thuật viên tay nghề cao sẽ tạo ra 
những thành phẩm tối ưu nhất 
cho khách hàng.
Nâng cao tính chuyên nghiệp 
trong công tác dịch vụ khách 
hàng, gắn bó, tạo mối quan hệ 
bền vững với khách hàng. Từ đó 
tạo hình ảnh đẹp của Công ty 
trong lòng người tiêu dùng cũng 
như trên thị trường.

Tinh thần kinh doanh
Khuyến khích tinh thần tự chủ của mọi thành viên, tạo môi trường chủ động sáng tạo thể hiện khả năng của mỗi người. 
Không phụ thuộc cũng như là e ngại cấp trên. Kết quả sẽ là tiêu chuẩn tốt nhất đánh giá năng lực mỗi người.
Tạo môi trường làm việc với “sáng kiến, sáng tạo, đổi mới” sẽ là phong cách sống của mỗi cán bộ công nhân viên Công ty.
Mọi sự đóng góp của các thành viên trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả đều được trân trọng và 
đền đáp xứng đáng.

Tinh thần kinh doanh
Phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà cung cấp, khách hàng và Công ty. Từ đó tạo sự phát triển bền vững.
Cố gắng đưa sản phẩm chủ lực của Công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam và mang thương hiệu Việt đến tay bạn bè 
quốc tế.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Trong năm 2021, làn sóng dịch 
Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 
Tư với biến chủng mới có tốc độ 
lây lan nhanh chóng, nguy hiểm 
diễn biến phức tạp tại nhiều địa 
phương, đặc biệt tại các vùng kinh 
tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc 
Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
… đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời 
sống, an toàn của người dân và 
phát triển kinh tế – xã hội. Ngành 
dệt may nói chung và Công ty cổ 
phần 28.1 nói riêng cũng chịu 
những ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Với sản phẩm chính là Vest, Gilê 

Rủi ro pháp luật

và Quần tây - mặt hàng chưa được phân vào nhóm hàng thiết yếu nên Công ty phải chịu tác động tiêu cực về sản xuất, 
xuất khẩu và chuỗi cung ứng dệt may trong giai đoạn nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của 
Chính phủ.

Công ty cổ phần 28.1 đã hạn chế những ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như các rủi ro kinh tế khác bằng cách thường 
xuyén nắm bắt tình hình dự báo biến động nền kinh tế thế giới cũng như tác động của nền kinh tế lén thị trường Việt 
Nam nói chung và ngành Dệt may Việt Nam nói riéng để có kế hoạch ứng phó khó khăn kịp thời và tối thiểu hóa tổn 
thất cho doanh nghiệp.

Rủi ro tỷ giá

Sau thời gian nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua dịch bệnh Covid-19, kết thúc cuộc họp của FOMC ngày 
15/12/2021, Fed bắt đầu lên kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất từ đầu 2022. Lãi suất Mỹ tăng sẽ giúp 
tăng giá đồng USD, gây tác động đến tỷ giá thế giới.

Hoạt động chủ yếu của Cóng ty cổ phần 28.1 là xuất khẩu cho các quốc gia trén thế giới như Nhật, Mỹ, EU ... và chủ yếu 
sử dụng bằng đồng USD. Chính vì vậy sự biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng USD có ảnh hưởng rất lớn đến 
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm.

Để đối phó với rủi ro này, Cóng ty luón theo dõi những biến động tỷ giá trén thị trường để có những biện pháp phòng 
vệ tài chính và thu hồi nợ kịp thời

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu hàng may mặc nên Công ty chịu sự chi phối của Luật Quốc tế và 
các quy định, chính sách đối với ngành dệt may. Bên cạnh đó, Công ty còn bị ảnh hưởng bởi các Bộ luật như Luật Doanh 
Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các văn bản pháp lý liên quan khác. Sự thay đổi về các quy định, chính sách của Nhà 
nước liên quan đến ngành dệt may và Luật quốc tế đều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói 
riêng và toàn ngành dệt may nói chung. 
Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Luật Chứng khoán mới và có hiệu lực ngày 01/01/2021 nhằm cải thiện môi trường, 
hoàn chỉnh quy chuẩn về các hoạt động trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hệ thống Việt Nam đang trong giai đoạn bổ 
sung, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống luật pháp để phù hợp với tình hình thực tại, tạo dựng môi trường kinh doanh 
văn minh, minh bạch hơn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Để đề phòng sự ảnh hưởng của rủi ro pháp luật, Công ty luôn nắm bắt và cập nhật những quy định mới, đưa ra các thay 
đổi phù hợp về chính sách quản lý, chiến lược kinh doanh cho Công ty.
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RỦI RO ĐẶC THÙ
Rủi ro nguyên liệu đầu vào

Bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, khóng chỉ lượng cầu hàng may mặc giảm mà hoạt động sản xuất cũng bị gián đoạn 
do đứt gãy chuỗi cung ứng, khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Do nguyên phụ liệu ngành dệt may chủ yếu đến 
từ nhập khẩu nên phải phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật... Sự thiếu hụt nguồn cung 
trong thời gian dịch bệnh gây tăng giá thành nguyên phụ liệu đầu vào, tạo áp lực cạnh tranh giá cả thành phẩm bán ra.

Trong bối cảnh khó khăn, Công ty cổ phần 28.1 đã chủ động thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước bằng việc thực 
hiện gia công sản phẩm may mặc giúp cải thiện tình hình doanh thu. Bên cạnh đó, để giảm thiểu rủi ro từ nguyén vật 
liệu, Công ty cổ phần 28.1 luón chủ động tìm kiếm các nguồn cung nguyén phụ liệu khác nhau nhằm tránh tình trạng 
phải phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. 

Rủi ro cạnh tranh Rủi ro lãi suất

Các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn gặp trở ngại về quy 
tắc xuất xứ nên chưa thể tối ưu lợi ích từ CTTPP và 
FTA mang lại. Chi phí vận tải, xuất khẩu vẫn còn cao, 
bên cạnh đó, bất lợi về tỷ giá của đồng Việt Nam so 
với các đối thủ cạnh tranh gây ảnh hưởng gián tiếp 
đến sức cạnh tranh của hàng Việt Nam so với đối thủ. 
Trên thị trường quốc tế, các đối thủ cạnh tranh với may 
mặc Việt Nam lại có kết quả tăng trưởng tốt hơn như 
Trung Quốc (+12% so với cùng kỳ), Ấn Độ (+52% so với 
cùng kỳ) và Bangladesh (+13% so với cùng kỳ). Công ty 
cổ phần 28.1 luôn nỗ lực tạo ra sản phẩm chất lượng 
cùng với đó là các kế hoạch chi tiêu, lựa chọn nhà cung 
cấp phụ liệu giá thành hợp lý để kiểm soát tốt giá thành 
đầu vào, tạo lợi thế cạnh tranh vừa giá cả và chất lượng 
sản phẩm.

Trong năm 2021, tiếp tục tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá 
trình hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Gây khó khăn 
trong việc vay vốn cũng như chi trả các khoản nợ của 
doanh nghiệp. Chính phủ đã có những gói hỗ trợ nhằm 
giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Bên 
cạnh đó, Ngán hàng Nhà nước phối hợp cùng các Tổ chức 
tín dụng để thực hiện các chính sách vay vốn, miễn, giảm, 
hạ lãi suất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh. Công ty cổ phần 28.1 cũng tận dụng tối đa sự hỗ trợ 
của Nhà nước để huy động vốn nhằm duy trì hoạt động 
sản xuất trong giai đoạn khó khăn này. Cóng ty luôn chủ 
động cập nhật tình hình biến động lãi suất và theo dõi các 
khoản nợ để lén kế hoạch chi trả và có các phương án huy 
động vốn với lãi suất hấp dẫn giúp hạn chế rủi ro xuống 
mức thấp nhất Rủi ro khác

Những rủi ro khác bao gồm những rủi ro không lường trước được như lũ lụt, thiên tai, ... đặc biệt là hỏa hoạn. Công ty 
cổ phần 28.1 luôn chủ động lên kế hoạch phòng chống, đảm bảo an toàn cho người lao động và cơ sở vật chất, hạn chế 
tối đa các thiệt hại.
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02
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tổ chức nhân sự

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2021, tổng doanh thu mà Công ty thực hiện đã giảm nhẹ so với cùng kì, cụ thể, tỷ lệ thực hiện doanh thu của 
Công ty trong năm 2021 là 96,7% so với năm 2020. Trong một năm kinh tế đầy khó khăn, chuỗi cung ứng xuất nhập 
khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, cơ cấu doanh thu của Công ty dần chuyển dịch sang thị trường nội địa. Mặc dù 
Doanh thu xuất khẩu của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu năm 2021 nhưng đã có sự giảm 
rõ rệt, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu chỉ còn chiếm 57,75% thấp hơn so với mức 70,22% vào năm 2020, trong khi 
doanh nội địa chiếm tỷ trọng 40,51% cao hơn năm 2020 ở mức 12,11% cơ cấu tổng doanh thu thuần.

Dịch covid 19 từ đầu năm 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 28.1, đặc 
biệt trong công tác duy trì nguồn hàng, khách hàng. Khi dịch bệnh bùng phát phát cao điểm vào tháng 4, tháng 5, giãn 
cách xã hội kéo dài, các khách hàng liên tục hủy  đơn hàng, khiến Công ty ngừng sản xuất trong giai đoạn “giãn cách xã 
hội”. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty phải chuyển đổi mặt hàng sản xuất, phải nhận các 
đơn hàng nhỏ lẻ trái công nghệ dẫn đến năng suất rất thấp, nhận may hàng quốc phòng và tìm kiếm các đơn hàng đồng 
phục khác để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Tổng doanh thu năm 2021 dù chỉ đạt 72,15% so với kế hoạch 
đề ra, và 95,66% so với năm 2020, nhưng đây là một điểm đáng khích lệ, chứng minh nỗ lực không ngừng của Ban lãnh 
đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

STT Doanh thu thuần
Năm 2020 Năm 2021

% Năm 2021/ 
Năm2020Giá trị 

(Tr.đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị 
(Tr.đồng) Tỷ trọng (%)

1 Doanh thu xuất khẩu 101.332 70,22% 80.583 57,75% 79,52%

2 Doanh thu nội địa 40.979 28,4% 56.533 40,51% 137,96%

3 Doanh thu dịch vụ 
khác 2.247 1,56% 2.423 1,74% 107,83%

4 Hàng bán bị trả lại -261 - - - -

Tổng cộng 144.297 100% 139.539 100% 96,7%

Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 KH 2021 TH 2021
So sánh (%)

TH 2021/ KH 
2021

TH 2021/ TH 
2020

Tổng doanh thu Tr. Đồng 147.072 195.000 140.691 72,15% 95,66%

Lợi nhuận trước thuế Tr. Đồng -9.278 -5.858 -13.018 - -

Lợi nhuận sau thuế Tr. Đồng -9.278 -5.858 -13.018 - -

Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL % - - - - -
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Danh sách Ban Điều hành (Tính tại thời điểm 01/03/2022)

Lý lịch Ban điều hành

ÔNG: TRẦN DOÃN THOAN

Tổng Giám đốc

ÔNG: NGUYỄN THIỆN

Phó Giám đốc

Năm sinh   : 1985
Quốc tịch   : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ thông tinQuá 
trình công tác  :
» 9/2012 – 6/2014: Nhân viên quản lý hệ thống cửa hàng tại Trung tâm kinh doanh thời trang – Tổng công ty 28
» 7/2014 – 1/2015:  Nhân viên cân đối – Phòng kế hoạch – Công ty TNHH 28.1
» 2/2015 – 3/2019: Phó phòng kế hoạch – Công ty cổ phần 28.1
» 4/2019 – 2/2022: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh – Xí nghiệp may đo quân đội – Tổng công ty 28
» 3/2022 – Nay: Phó giám đốc kiêm TP kế hoạch – Công ty cổ phần 28.1
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  : Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay  
Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL
Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%VĐL

Năm sinh   : 1968
Quốc tịch   : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn  : Đại học
Quá trình công tác  :
» 04/1988 – 11/1991: Thợ may Tổng cục Quốc Phòng thuộc phân xưởng II – Xí nghiệp may X28 – Tổng cục Hậu 

Cần (TCHC)
» 12/1991 – 09/1994: Nhân viên Kỹ thuật Cơ sở I – Công ty May 28 –TCHC
» 10/1994 – 12/2000: Nhân viên Kỹ thuật Xí Nghiệp I – Công ty May 28 – TCHC – Bộ  Quốc Phòng
» 12/2000 – 07/2004: Trưởng phòng Kỹ thuật Xí Nghiệp I – Công ty May 28 – TCHC – Bộ Quốc Phòng
» 07/2006 – 05/2011: Trưởng phòng Kỹ thuật Xí Nghiệp I – Công ty May 28 – TCHC – Bộ Quốc Phòng Phó Giám 

đốc Công ty TNHH 28.1 – Tổng Công ty 28 – TCHC – Bộ Quốc Phòng
» 06/2011 – 02/2014: Thiếu tá - Phó Giám đốc Công ty TNHH 28.1 – Tổng Công ty 28 – TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 03/2014 – 05/2014:Thiếu tá - Giám đốc Công ty TNHH 28.1 – Tổng Công ty 28 – TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 06/2014 – 09/2016: Trung tá - Giám đốc Công ty TNHH 28.1 – Tổng Công ty 28 – TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 10/2016 – 05/2018: Trung tá - Giám đốc Công ty Cổ phần 28.1 – Tổng Công ty 28 – TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 06/2018 – 03/2019: Thượng tá - Giám đốc Công ty Cổ phần 28.1 – Tổng Công ty 28 TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 01/04/2019 – 02/2022: Thượng tá - Giám đốc Công ty Cổ phần 28.1 – Tổng Công ty 28 - TCHC - Bộ Quốc Phòng
» 14/01/2022 – Nay  : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
» 01/03/2022 – Nay  : Giám đốc Công ty cổ phần 28.1
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay  
Đại diện: 790.300 cổ phần, chiếm 16,25% VĐL
Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%VĐL

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở 
hữu và đại diện 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Trần Doãn Thoan Giám Đốc 790.300 16,25%

2 Ông Nguyễn Thiện Phó Giám Đốc - -

3 Ông Nguyễn Văn Tài Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 10.000 0,21%

4 Ông Tăng Hùng Kế toán trưởng - -

ÔNG: NGUYỄN VĂN TÀI

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

Năm sinh   : 1966
Quốc tịch   : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn  : Đại học
Quá trình công tác  :
» 02/1984 - 06/1988: Bộ đội – Nhán vién bản đồ tại Sư đoàn mặt trận 479 Căm phu chia Tổ trưởng tổ cắt
» 07/1988 - 10/1989:Tổ trưởng tổ cắt Cóng ty cổ phần Bình phú – Tổng Cóng ty 28
» 11/1989 - 03/1991:Tổ trưởng tổ cắt Xưởng giầy Tổng Cóng ty 28
» 04/1991 - 05/1992: Thợ cắt – Xí nghiệp May đo Quán đội Tổng Cóng ty 28 
» 06/1992 - 10/1995: Đi học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
» 11/1995 - 01/1997: Nhán vién Phòng Kỹ thuật Cóng ty cổ phần 28 Hưng Phú – Tổng Cóng ty 28
» 05/1997 - 07/2003:Nhán vién Phòng Kế hoạch Cóng ty cổ phần 28 Hưng Phú – Tổng Cóng ty 28
» 08/2003 - 09/2005: Phó quản đốc Xưởng may 1 Cóng ty cổ phần 28 Hưng Phú – Tổng Cóng ty 28
» 10/2005 - 12/2005: Phó phòng Kế hoạch Cóng ty cổ phần 28 Hưng Phú – Tổng Cóng ty 28
» 01/2006 - 03/2007: Phó Quản đốc Xưởng may 1 Cóng ty cổ phần 28 Hưng Phú – Tổng Cóng ty 28
» 04/2007 - 01/2008: Phó Quản đốc xưởng Veston nam Cóng ty cổ phần 28.1 – Tổng Cóng ty 28
» 02/2008 - 09/2008: Phó Quản đốc xưởng Veston nam Cóng ty cổ phần 28.6 – Tổng Cóng ty 28
» 10/2008 - 02/2009: Phó Phòng nghiệp vụ Cóng ty cổ phần 28.6 – Tổng Cóng ty 28
» 03/2009 - 05/2010: Quản đốc xưởng veston nam Cóng ty cổ phần 28.6 – Tổng Cóng ty 28
» 06/2010 - 09/2010: Quản đốc xưởng veston nam Cóng ty cổ phần 28.1 – Tổng Cóng ty 28
» 10/2010 - 10/2011: Phó Phòng kế hoạch Cóng ty cổ phần 28.1 – Tổng Cóng ty 28
» 11/2011 - 04/2012: Quản đốc Xưởng may 2 Cóng ty cổ phần 28.1 – Tổng Cóng ty 28
» 05/2012 - 10/2017: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cóng ty cổ phần 28.1 – Tổng Cóng ty 28
» 11/2017 - 12/2019: Phó Tổng Giám đốc Cóng ty cổ phần Bình Phú – Tổng Cóng ty 28
» 01/2020 – 4/2020: Phó Tổng Giám Đốc Cóng ty cổ phần 28 Đà Nẵng – Tổng Cóng ty 28
» 31/05/2020 – nay: Thành vién Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Cóng ty cổ phần 28.1
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  : không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay  
Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL
Cá nhân: 10.000 cổ phần, chiếm 0,21%VĐL

TỔ CHỨC NHÂN SỰTỔ CHỨC NHÂN SỰ
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ÔNG: TĂNG HÙNG

Kế toán trưởng

Năm sinh   : 1974
Quốc tịch   : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác  :
» 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 –28/02/2022: Kế toán trưởng Công ty cổ phần 28 Hưng Phú
» 01/03/2022 - nay: Kế toán trưởng - Cóng ty cổ phần 28.1
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác  : Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay  
Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL
Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%VĐL

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Những thay đổi trong ban điều hành

STT Thành viên Chức Vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Trần Doãn Thoan Giám đốc 01/03/2022

2 Nguyễn Vĩnh Long Giám đốc 01/03/2022

3 Nguyễn Thiện Phó Giám đốc 01/03/2022

4 Vũ Sỹ Nam Phó Giám đốc 01/03/2022

5 Lê Mai Dung Kế toán trưởng 01/03/2022

6 Tăng Hùng Kế toán trưởng 01/03/2022

Số lượng cán bộ, nhân viên

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

A Theo trình độ 476 100%

1 Đại học 22 4,62%

2 Cao đẳng 31 140,91%

3 Trung cấp 8 25,81%

4 Phổ thông 415 5187,50%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 476 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 27 5,67%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 446 1651,85%

3 Khác (thử việc, ...) 3 0,67%

1 Đại học

2 Cao đa� ng

3 Trung ca� p

4 Pho�  thông

Biểu đồ thể hiện cơ cấu cán bộ, nhân viên

Theo trình độ Theo tính chất hợp đồng lao động

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 9.023.181 9.212.357 8.371.089 8.303.544
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8400000
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8800000

9000000
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9400000

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân 

1 Hợp đồng có xác 
định thời hạn

2 Hợp đồng không xác 
định thời hạn

3 Khác (thử việc, ...)
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự

Về đào tạo

Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo đồng thời trang bị các điều kiện, cơ sở vật chất làm việc tốt nhất cho người 
lao động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như hiệu quả công việc

Về tuyển dụng

Công ty luôn chú trọng chọn lọc những người lao động có trình độ chuyên môn, phù hợp với công việc đề ra và không sử 
dụng lao động dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Công ty có các chính sách đãi ngộ tốt cho các ứng viên tiềm năng nhằm thu hút 
nhân tài, tạo bệ phóng vững chắc cho quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Môi trường công việc

Để đảm bảo hiệu quả công việc, đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra của Công ty thì việc cung cấp cho người lao 
động một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Công ty luôn đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị. Thực hiện chế độ an toàn, vệ 
sinh trong lao động cho mọi phòng ban, địa điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo các quyền lợi cho nhân viên theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã 
hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp. Chú trọng thực hiện chăm sóc y tế định kỳ cho người lao động.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Nhằm nâng cao trách nhiệm làm việc của mỗi cá nhân, Công ty luôn đảm bảo mọi quyền lợi cũng như quan tâm đến 
sức khỏe và đời sống tin thần của nhân viên:

» Chính sách lương, thưởng: 

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng cho người lao động theo cam kết dựa trên quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, Công ty cũng có các chính sách thưởng cho những cá nhân xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra nhằm khuyến khích 
mọi người làm việc nỗ lực.

» Chính sách phúc lợi:

Công ty chú trọng thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động tham quan du lịch trong và ngoài nước hằng 
năm cho Cán bộ công nhân viên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ thúc đẩy tin thần 
đoàn kết và tạo niềm vui trong công việc.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công tư không thực hiện các khoản đầu lớn.

Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 
2020 Năm 2021 % tăng giảm

Năm 2021/ Năm 2020

1 Tổng giá trị tài sản 96,123 91,15 -5,17%

2 Doanh thu thuần 144,558 139,539 -3,47%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -9,261 -13,629 -

4 Lợi nhuận khác -16 611 -

5 Lợi nhuận trước thuế -9,278 -13,018 -

6 Lợi nhuận sau thuế -9,278 -13,018 -

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Trong năm 2021, tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần 28.1 là 91,15 tỷ đồng, giảm 5,17% so với năm 2020. Lượng 
hàng tồn kho của Công ty vẫn còn tồn đọng, chi phí khấu hao hàng năm theo quy định, làm cho giá trị tài sản của Công 
ty giảm. Doanh thu của Công ty cũng ở mức giảm nhẹ là 3,47% so với năm 2020 vì diễn biến khó lường của đại dịch 
Covid – 19. Năm 2021 là một năm kinh tế khó khăn của ngành may nói chung và Công ty cổ phần 28.1 nói riêng. Ngoài 
ra, thị trường hoạt động chủ yếu của Công ty là thị trường nước ngoài nên khi chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu bị gián 
đoạn doanh thu và lợi nhuận của Công ty đã bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực giảm 
đi các khoản lỗ để Công ty tái cơ cấu thị trường và đưa ra những chiến lược với tầm nhìn dài hạn, qua đó Công ty dần 
thích nghi và phát triển hiệu quả với đặc điểm của tình hình kinh tế khó khăn và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trước mắt.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 1,26 1,12

Hệ số thanh toán nhanh:
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 0,41 0,38

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 57,66 69,63

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 136,17 229,26

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) Vòng 2,66 2,86

Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân) Vòng 1,36 1,49

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % -6,43 -9,33

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % -19,06 -38,7

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % -8,76 -13,9

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần % -6,42 -9,77

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Chi phí khấu hao lũy kế tiếp tục tăng định kỳ theo quy định của 
pháp luật, giảm 6,07 tỷ làm tài sản cố định giảm còn 18,60 tỷ 
đồng, dẫn đến tài sản ngắn hạn giảm 1,90% so với năm 2020, 
đạt 70,81 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn trong năm 2021 
tăng 14,72% so với cùng kỳ, đạt 63,46 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ 
yếu là do khoản phải trả cho người bán tăng 82,55% so với năm 
2020, tương đương đạt 30,6 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu thanh toán 
ngắn hạn và chỉ tiêu thanh toán nhanh của Công ty đều giảm so 
với năm 2020, giảm lần lượt 0,14 lần và 0,03 lần; tương đương 
đạt 1,12 lần và 0,38 lần.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hai hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng 
đáng kể, tăng 11,97% và 93,09% so với năm 2020, đạt 
lần lượt là 69,63% và 229,26% trong năm 2021.

Chủ yếu là do Nợ phải trả tăng 14,51% so với cùng kỳ, 
đạt 63,46%. Trong cơ cấu nợ phải trả, khoản phải trả 
người bán ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn tăng. Đồng thời Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu 
giảm mạnh. Trong năm 2021, dịch bệnh diễn biến 
phức tạp làm đứt gãy chuỗi cung ứng, Công ty phải 
đối diện với các đợt hủy đơn hàng cùng nhu cầu tiêu 
thụ veston giảm nhưng vẫn phải chịu chi phí khấu 
hao hàng năm. Từ đó, làm doanh thu giảm, chi phí 
tăng cao và kéo theo lợi nhuận giảm, vốn chủ sở hữu 
giảm đáng kể. Năm 2021, vốn chủ sở hữu giảm từ 
40,7 tỷ đồng năm 2020 còn 27,68 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Năng lực hoạt động của Công ty trong năm 2021 
không thay đổi nhiều so với năm 2020, Vòng quay 
hàng tồn kho và Vòng quay tổng tài sản duy trì ở 
mức 2,86 vòng và 1,49 vòng. Nguyên nhân là do giá 
vốn hàng bán trong năm 2021 tăng 1,83% (133,27 tỷ 
đồng) so với mức giá vốn ở năm 2020 (130,88 tỷ đồng) 
mặc dù doanh thu giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của Công ty trong năm 
2021 vẫn ở mức âm. Cụ thể, ROS, ROE, ROA và hệ số lợi 
nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh / doanh thu thuần 
của Công ty lần lượt là -9,33%; -38,7%; -13,9%; -9,77%. Trước 
diễn biến của nền kinh tế hiện tại, đa số các doanh nghiệp 
đều chủ trương cho cán bộ công nhân viên làm việc tại 
nhà kéo theo nhu cầu sử dụng vest giảm. Từ đó đã gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực thích nghi với những đặc 
điểm của nền kinh tế hiện nay để đề ra những chính sách 
phù hợp, đưa Công ty trở lại vị thế vốn có.
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

 4.863.386  cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

4.863.386 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/cổ phiếu

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

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 31/12/2021)

STT Loại cổ đông Số cổ phần (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước 3.161.201 31.612.010.000 65%

II Cổ đông trong nước 1.702.185 17.021.850.000 35%

1 Cá nhân 1.672.185 16.721.850.000 34,38%

2 Tổ chức 30 300.000.000 0,62%

III Cổ đông nước ngoài - - -

Tổng cộng (I+II+III) 4.863.386 48.633.860.000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

(*) Tỷ lệ theo Thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nộp tại VSD. AG1 sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy 
định của pháp luật, ngay sau khi hoàn tất thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và có công văn xác nhận từ UBCKNN.

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

Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần 28.1 không thực hiện tăng vốn

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

QUẢN LÝ 

NGUỒN NGUYÊN

VẬT LIỆU

Là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực may mặc thì việc 
quản lý nguyên vật liệu là công tác rất cần thiết đối với Công ty. Hiện nay, 
Công ty vẫn sử dụng nguồn lao động chính là con người vì vậy rất khó để 
kiểm soát lượng phế phẩm hoặc sản phẩm không đúng theo yêu cầu, gây tổn 
thất về chi phí cho Công ty. Trước rủi ro đó, Công ty luôn chủ động giám sát 
quy trình sản xuất, nghiên cứu và đưa ra định mức kinh tế kỹ thuật để giảm 
chi phí trong sản xuất.

CHÍNH SÁCH LIÊN 

QUAN ĐẾN NGƯỜI 

LAO ĐỘNG

TIÊU THỤ 

ĐIỆN VÀ NƯỚC

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 
may mặc, nguồn điện năng thường được Công ty sử dụng trong hoạt động sản 
xuất cụ thể: vận hành các thiết bị, máy cắt vải, máy may,… Nhận thức rõ được 
tầm quan trọng trong việc tiết kiệm năng lượng, Công ty thay thế các nguồn điện 
đã hư hỏng hoặc sử dụng công suất điện cao bằng các trang thiết bị hiện đại, 
ít hao tốn điện năng và thân thiện với môi trường. Đối với nguồn nước, Công 
ty cũng luôn tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm nước và đưa ra sáng kiến sử 
dụng nguồn nước an toàn và hiệu quả. Nước thải ra trong quá trình sản xuất 
luôn được Công ty tái chế để sử dụng vào các mục đích khác như: vệ sinh công 
nghiệp, chăm sóc cây trồng, cảnh quan môi trường… Thêm vào đó, người lao động 
luôn được Công ty tuyên truyền trong việc tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ 
nhằm nâng cao ý thức chung, tiết giảm chi phí cho Công ty.

TUÂN THỦ PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường do Nhà nước ban 
hành, thực hiện chính sách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại đơn vị cũng 
như môi trường chung của cán bộ công nhân viên và hoạt động tiết kiệm năng 
lượng. Đồng thời, quản lý tốt quá trình xử lý chất thải, đảm bảo tuân thủ đúng 
theo quy định của Luật bảo vệ môi trường cũng như xây kế hoạch sử dụng và 
quản lý nguồn nguyên phụ liệu tránh gây lãng phí.

Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ trích nộp Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả cán bộ công nhân viên. Ngoài 
ra, các hoạt động đoàn thể, khám sức khỏe định kỳ cũng được Công ty tổ 
chức đầy đủ, đảm bảo đời sống sức khỏe lẫn tinh thần cho người lao động. 
Công ty cổ phần 28.1 luôn đảm bảo thực hiện trách nhiệm trả lương đầy 
đủ và đúng hạn cho nhân viên, quan tâm và tổ chức thăm hỏi đối với các 
nhân viên bị ốm đau, có gia cảnh khó khăn.

TÁC ĐỘNG LÊN 

MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công ty cổ phần 
28.1. Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường do Nhà 
nước ban hành đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, người lao động còn 
được nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thu gom, xử lí rác thải công 
nghiệp. Công ty đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, phân bổ hợp 
lý các trang thiết bị trong hoạt động sản xuất để giảm bớt chất thải ra môi 
trường cộng đồng.

BÁO CÁO LIÊN 

QUAN ĐẾN TRÁCH 

NHIỆM ĐỐI VỚI 

CỘNG ĐỒNG ĐỊA 

PHƯƠNG

Để phát triển đến ngày hôm nay, doanh nghiệp không chỉ tập trung 
tạo ra những sản phẩm chất lượng mà còn là sự đồng hành cùng 
khách hàng, cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, từ đó tạo được sự tin 
tưởng trong lòng khách hàng. Công ty luôn chủ động và mong muốn 
được chia sẻ với những gia đình, địa phương đang gặp khó khăn trong 
cuộc sống. Tiếp tục nỗ lực vừa tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp, vừa 
thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, doanh nghiệp đã dần tạo được 
sự tin tưởng trong lòng khách hàng dựa trên nền tảng cộng đồng xã 
hội vững chắc. Nhờ vậy, Công ty luôn ý thức và chủ động chia sẻ, hỗ 
trợ tài chính trong khả năng có thể đối với những gia đình gặp hoàn 
cảnh khó khăn.

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: 
Không có
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03
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Tình hình tài chính

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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Thuận lợi

• Công ty cổ phần 28.1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty 28 về 

tìm kiếm nguồn hàng bổ sung và điều hành sản xuất cũng như hỗ trợ đảm bảo ổn định lương thưởng cho người 

lao động.

• Trong tình hình khó khăn chung của các đơn vị ngành may, nhất là vào Quý III nền kinh tế của năm dương lịch 

2021 Công ty đã đẩy mạnh công tác quản lý, thắt chặt việc kiểm soát mọi hoạt động từ sản xuất đến môi trường 

làm việc để đảm bảo tính an toàn sức khỏe và đảm bảo quá trình sản xuất luôn sử dụng được triệt để nguồn 

nguyên phụ liệu sẵn có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung trong toàn đơn vị.

• Công ty có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực may mặc quân trang Quốc phòng và may hàng xuất khẩu, với 

thiết bị công nghệ hiện đại được nhập từ các nước tiên tiến trên thế giới như: Nhật , Đức, Italia và Trung Quốc. 

Thương hiệu Công ty 28.1 đã có uy tín cao trong lĩnh vực may mặc ở Việt Nam và quốc tế, đã được các khách 

hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

• Các hiệp định thương mại tự do ảnh hưởng đáng kể vào sự phát triển ngành dệt may như: Hiệp định thương mại 

tự do với các nước Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ đầu năm 2018, kỳ vọng hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu sang 

EU và thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất dệt may.

Khó khăn

• Kế hoạch sản xuất luôn bị động do nguồn hàng thay đổi, mỗi một chuyền phải sản xuất nhiều mặt hàng nhỏ 

lẻ cho năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không đạt phải tái chế nhiều, giao hàng trễ, không đạt mục tiêu.

• Công tác điều độ sản xuất còn hạn chế, chưa theo kịp sự thay đổi sản xuất linh hoạt của khách hàng dẫn đến 

công tác chuẩn bị sản xuất chưa kịp thời, đồng bộ sản xuất còn bị động.

• Công tác kỹ thuật hướng dẫn sản xuất còn chậm, sản phẩm chưa được nghiên cứu kỹ trước khi vào sản xuất, 

vẫn còn sai sót trong quá trình triển khai, hướng dẫn sản xuất.

• Sự phối hợp giữa Kỹ thuật, Xưởng cắt, Xưởng May phục vụ sản xuất còn chậm, một số vị trí còn đùn đầy trách 

nhiệm, thiếu hợp tác làm kéo dài thời gian xử lý các vướng mắc trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến 

năng suất. 

• Thiếu hụt người lao động có tay nghề do sự cạnh tranh, chính sách thu hút người lao động từ cấc doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp may mặc lớn.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Những tiến bộ công ty đã đạt được
Công ty dần cải thiện công tác quản lý kế hoạch, kỹ thuật. Công ty chủ động định lượng, thực hiện kĩ càng khâu chuẩn 
bị sản xuất để sử dụng nguồn nguyên phụ liệu một cách hiệu quả, qua đó tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu.

Toàn thể người lao động Công ty cổ phần 28.1 đã thích ứng với sự thay đổi và linh hoạt về nguồn hàng, về phương thức 
quản lý.

Công ty đã thích nghi và hoạch định các chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc điểm tình hình thực 
tế.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 TH 2021/ 
TH 2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng năm 
2021

Tài sản ngắn hạn 69.487 70.811 101,9% 72,29% 77,69%

Tài sản dài hạn 26.636 20.339 76,36% 27,71% 22,31%

Tổng tài sản 96.123 91.150 94,83% 100% 100%

Tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021 là 91,15 tỷ đồng và có tỷ lệ là 94,83% so với tổng giá trị tài sản của Công 
ty ở năm 2020. Cụ thể hơn, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng nhẹ ở khoảng 1,9% và không gây ảnh hưởng lớn tổng tài 
sản của Công ty. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn của Công ty giảm, nguyên nhân là do trong năm 2021 Công ty không thực 
hiện việc đầu tư thêm vào tài sản của Công ty và các tài sản cố định vẫn đang trong thời gian khấu hao.

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 TH 2021/ TH 
2020

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng năm 
2021

Nợ ngắn hạn 55.322 63.466 114,5 99,82% 100%

Nợ dài hạn 100 - 0% 0,18% 0%

Tổng nợ phải trả 55.422 63.466 114,51% 100% 100%

Đvt: Triệu đồngĐvt: Triệu đồng

Khoản nợ dài hạn đã được Công ty cổ phần 28.1 tất toán nên tổng giá trị nợ phải trả của Công ty hầu hết là các khoản 
nợ ngắn hạn. Trong năm 2021, tổng nợ phải trả của AG1 tăng 14,51% so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm 
2021, sau khi thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp dần thích nghi với trạng thái xã hội bình thường mới trở lại 
hoạt động sản xuất đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động, khiến cho chi phí nhân công bị đẩy lên 
cao. Sự biến động của nguồn lao động trong năm khiến cho Công ty tiêu tốn rất nhiều chi phí đào tạo nhưng không thu 
lại được lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã ra các chính sách hấp dẫn người lao động và thực hiện nghiêm chỉnh, thắt chặt 
khâu tuyển dụng nhằm tiết kiệm chi phí, giảm khối lượng nợ của Công ty.
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NHỮNG CẢI TIẾN 
VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

» Tập trung tìm kiếm và mở rộng thị trường mục tiêu: chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nội địa cũng 

như quốc tế, từng bước giảm phụ thuộc của nhà máy vào một vài khách hàng truyền thống, nghiên cứu xây 

dựng Phương án kinh doanh thương mại trực tiếp từ nhà máy đến khách hàng cuối cùng (khách hàng trực tiếp 

sử dụng sản phẩm – hình thức ODM).

» Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất: chuẩn bị tốt nguồn lực để sẵn sàng may các sản phẩm trái công nghệ: Veston 

nữ, Coat,  hàng đồng phục, hàng bảo hộ và phát triển sản phẩm với mọi đối tượng khách hàng nam, nữ, trẻ 

em,…

» Tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty. 

» Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững. 

» Tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát của Công ty theo định hướng chiến lược hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT Chỉ tiêu TH 2021 KH 2022 KH 2022/TH 
2021

1 Tổng doanh thu 140.691 250.800 178,26%

2 Lợi nhuận trước thuế -13.018 50 -

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL - - -

Với những dấu hiệu lạc quan của tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2021 nói chung và ngành dệt 
may nói riêng, Ban Giám đốc xây dựng một số kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu mà đại hội đã đề ra và giúp cải thiện 
tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

Đẩy mạnh công tác quản lý, thắt chặt việc kiểm soát mọi hoạt động theo quy trình, đảm bảo đặt hàng và quá trình sản 
xuất luôn sử dụng được triệt để nguồn nguyên phụ liệu sẵn có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung trong toàn 
đơn vị.

Tích cực học hỏi, cải tiến công nghệ, đào tạo đội ngũ lao động nâng cao tay nghề giúp đáp ứng nhu cầu thị trường trong 
nước và xuất khẩu.

Giữ mối quan hệ thường xuyên với tất cả các khách hàng, nhà cung cấp thông qua việc thực hiện đúng những cam kết 
khi hợp tác. Ngoài ra, phải luôn chủ động tìm kiếm khách hàng mới cả trong nước lẫn nội địa nhằm đa dạng tệp khách 
hàng, tránh bị phụ thuộc.

Duy trì các chế độ, chính sách đãi ngộ tốt để khích lệ tinh thần làm việc của người lao động. Đồng thời đảm bảo người 
lao động thực hiện tốt công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ cho khách hàng. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

Đvt: Triệu đồng
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, 
phát thải...)

Công ty luôn chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường làm 
việc. Công ty thực hiện giám sát, kiểm tra quy trình xử lý chất thải công nghiệp và áp dụng các hình phạt đối với những 
nhân viên làm trái nội quy, không đảm bảo vệ sinh chung. Thêm vào đó, Công ty cũng ký kết hợp đồng với các đối tác 
thu gom rác thải để xử lý rác thải công nghiệp kịp thời, không để tồn đọng. Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh thực hiện công 
tác thay thế, sử dụng các nguồn điện năng hiện đại hơn và có công suất thấp hơn nhằm tiết kiệm chi phí, tiết giảm lượng 
tiêu thụ nhiên liệu. Công ty cổ phần 28.1 luôn đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường cộng đồng từ đó xây dựng định hướng 
phát triển bền vững với mục tiêu: phát triển nền kinh tế thụ trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải gắn với nhiệm vụ 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi của Công ty, đóng vai trò quan trọng để Công ty phát triển bền vững. Công ty luôn tổ 
chức thăm hỏi, quan tâm đến vấn đề sức khỏe của toàn thể nhân viên từ đó có thể hỗ trợ kịp thời cho đời sống của người 
lao động. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kì hằng năm cho người lao động, tổ chức các hoạt động đoàn 
thể, hoạt động ngoài trời nhằm tạo cơ hội cho nhân viên gắn kết với nhau hơn từ đó đẩy mạnh hiệu quả làm việc. Đối 
với việc trích nộp các khoản bảo hiểm và thực hiện trách nhiệm trả lương đúng hạn cho nhân viên cũng được Công ty 
đảm bảo thực hiện đúng với những gì đã cam kết đối với người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho 
nhân viên có cơ hội tham gia các khóa học nâng cao tay nghề để đáp ứng mức độ hoàn thiện tính mỹ thuật – kỹ thuật của 
sản phẩm mà Công ty đề ra.

Công ty luôn thực hiện biểu biên chế tổ chức đúng hướng dẫn và tiêu chuẩn dựa trên đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, trong 
năm Công ty đã tổ chức đào tạo với chi phí cao dành cho các lớp đào tạo chuyển đổi công nghệ sản xuất cho công nhân, 
đào tạo công nhân mới, đào tạo thi nâng bậc tay nghề và đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho khối gián tiếp 
nhưng biến động nguồn nhân lực vẫn còn cao.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần 28.1 hiện đã chú trọng xây dựng các chính sách giữ chân người lao động, nâng mức thưởng 
năng suất, chuyên cần.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng 
địa phương

Mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp hướng đến là giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng. Công ty luôn ý thức và 
chủ động chia sẻ, hỗ trợ tài chính trong khả năng đối với những gia cảnh khó khăn do dịch Covid.
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0404
Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của 
Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc 
Công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đối với hoạt động kinh doanh

Với tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp, 
kinh tế thế giới chưa hồi phục, các khách hàng truyền thống của Công ty có xu hướng giảm sản 
lượng, giảm giá và thay đổi phương thức sản xuất từ FOB sang CMPT gây nên những tác động 
tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Mặc dù vậy, Công ty vẫn nỗ lực tìm 
kiếm các đơn hàng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thích nghi với điều kiện kinh tế mới 
và xu thế thị trường đang dần thay đổi.

Đối với tình hình nhân sự

Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Các 
chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao 
động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật,… được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, đảm bảo 
mọi quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng công tác đào tạo nâng cao 
năng lực chuyên môn cho đội ngũ lao động, giúp họ bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của 
công nghệ, tăng năng suất hiệu quả công việc.

Đối với tình hình tài chính

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trong cả quý III/2021 gây đứt gãy chuỗi cung 
ứng, hoạt động kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhưng với năng lực và tinh thần trách nhiệm của 
Ban lãnh đạo, Công ty đã có những kế hoạch, biện pháp khắc phục, đối phó với tình hình dịch 
bệnh chung của cả nước, duy trì hoạt động kinh doanh. Tình hình tài chính của Công ty trong 
năm 2021 vẫn được đảm bảo, Công ty vẫn kiểm soát tốt các chi phí và cơ cấu tài sản, nguồn vốn 
của mình

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra vô vàn khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Ban điều hành đã theo sát tình hình dịch bệnh để có những phương án tối ưu giúp doanh nghiệp vận hành 
vượt qua giai đoạn khó khăn này và nắm bắt những cơ hội trong thời gian tới. Ban điều hành đã thực hiện đúng và đủ 
những chỉ đạo theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, 
Ban điều hành còn đề xuất các kế hoạch về cải thiện công tác quản lý, chiến lược phát triển Công ty, giữ chân người lao 
động, … nhằm giúp Công ty phát triển bền vững.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
Năm 2021,trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nhiều phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, nguồn 
hàng của Công ty, HĐQT dự kiến đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

» Tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty. Tiếp 
tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tập trung chính vào thực hiện chức 
năng giám sát của Công ty theo định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

» Định kỳ tổ chức các phiên họp tối thiểu 3 tháng một lần, tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giải quyết các 
công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc 
thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải quyết 
các vấn đề phát sinh của Công ty.

» Trên cơ cở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết thành các mục 
tiêu, kế hoạch theo quý, theo 6 tháng, đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2022.

» Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban giám đốc Công ty, người lao động tận dụng những thuận lợi, vượt 
qua mọi khó khăn thách thức để giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội 
đồng cổ đông đề ra.
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05
Hội đồng quản trị

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần và cơ cấu HĐQT (Tính tại thời điểm 31/12/2021)

ÔNG: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 

Chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành:

• Đại diện sở hữu: 1.264.480 CP, chiếm 26%VĐL

• Cá nhân sỡ hữu: 0 CP, chiếm 0%VĐL

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác: Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các Công ty khác: Không có

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu và 
đại diện sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch HĐQT 1.264.480 26%

2 Nguyễn Quyết Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 948.360 19,5%

3 Nguyễn Vĩnh Long Thành viên HĐQT 100.300 2,06%

4 Nguyễn Văn Tài Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Giám đốc 10.000 0,21%

5 Vũ Sỹ Nam Thành viên HĐQT 158.061 3,25%

ÔNG: NGUYỄN QUYẾT THẮNG 

Phó chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành:

• Đại diện sở hữu: 948.360 CP, chiếm 19,5%VĐL

• Cá nhân sỡ hữu: 0 CP, chiếm 0%VĐL

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác: Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các Công ty khác: Không có

ÔNG: NGUYỄN VĨNH LONG 

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành:

• Đại diện sở hữu:  0 CP, chiếm 0%VĐL

• Cá nhân sỡ hữu: 100.300 CP, chiếm 2,06%VĐL

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác: Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các Công ty khác: Không có

ÔNG: NGUYỄN VĂN TÀI 

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành:

• Đại diện sở hữu:  0 CP, chiếm 0%VĐL

• Cá nhân sỡ hữu: 10.000 CP, chiếm 0,21%VĐL

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác: Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các Công ty khác: Không có

ÔNG: VŨ SỸ NAM

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành:

• Đại diện sở hữu:  158.061 CP, chiếm  3,25%VĐL

• Cá nhân sỡ hữu: 0 CP, chiếm 0%VĐL

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác: Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các Công ty khác: Không có

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT trong năm

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Huỳnh Thanh Điền Thành viên HĐQT 5/21/2021

2 Vũ Sỹ Nam Thành viên HĐQT 5/21/2021
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

 » Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm

Năm 2021 là một năm Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh chưa tốt trong khi lĩnh vực xuất nhập khẩu đầy biến động, 
ngành may công nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Hội đồng quản trị đã nỗ lực rất nhiều trong nhiệm vụ đảm bảo 
thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; Quyết định phân công nhiệm 
vụ cụ thể thành viên Hội đồng quản trị; tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ; Thực hiện giám sát và đánh giá theo 
từng quý để đảm bảo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông đề ra trong năm.

 » Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị 
và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị. Luôn đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo quy định, tuân thủ đúng pháp luật và theo Điều lệ Công 
ty.

Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch HĐQT 5/5 100%

2 Nguyễn Quyết Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 5/5 100%

3 Nguyễn Vĩnh Long Thành viên HĐQT 5/5 100%

4 Nguyễn Văn Tài Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Giám đốc 5/5 100%

5 Vũ Sỹ Nam Thành viên HĐQT 5/5 100%

Nội dung và kết quả của các cuộc họp

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung 
vào những vấn đề sau:

1. Phiên họp lần thứ 1 Tổ chức ngày 31/03/2021

Nội dung: 

» Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

» Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc chi tiết.

2. Phiên họp lần thứ 2 Tổ chức ngày 28/04/2021

Nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng 4/2021 và lên kế hoạch phân công tháng 5/2021.

3. Phiên họp lần thứ 3 Tổ chức ngày 22/06/2021

Nội dung: 

» Thông qua nội dung tái ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 

» Công tác nhân sự phòng kỹ thuật

» Nội dung các báo cáo chuẩn bị báo cáo Chủ tịch Tổng Công ty về tình hình Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 
cuối năm và chiến lược những năm sắp tới.

4. Phiên họp lần thứ 4 Tổ chức ngày 15/10/2021

Nội dung: 

» Ban GĐ báo cáo kế hoạch xử lý các tồn đọng theo kết luận tại cuộc họp của tổ giám sát đặc biệt ngày 12/10/2021

» Báo cáo công tác xây dựng chiến lược Công ty 5 năm 2021-2025 

» Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

5. Phiên họp lần thứ 5 Tổ chức ngày 10/11/2021

Nội dung: 

» Ban điều hành Công ty cổ phần 28.1 báo cáo kết q¬uả sản xuất kinh doanh Tháng 10, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
Tháng 11 và Quý IV; ước Thực hiện năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

» Nghe báo cáo kết quả hoạt động của 2 Tổ thu hồi công nợ và Tổ xử lý hàng tồn kho.

» Nghe báo cáo công tác nhân sự Phòng Kỹ thuật, Phân xưởng May.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Đào tạo về quản trị công ty: Không có
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BAN KIỂM SOÁT
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu 
và đại diện sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng Ban - -

2 Nguyễn Thanh Định Thành viên - -

3 Trần Thị Mỹ Thành viên - -

Danh sách thay đổi thành viên BKS trong năm: không có

Hoạt động của Ban kiểm soát

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

» Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát 
không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

» Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như 
chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những 
vấn đề tồn tại cần khắc phục và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021. Ban kiểm soát thống nhất với Báo 
cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về các mặt của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác:

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

» Định kỳ kiểm tra các Quyết định nội bộ, đảm bảo các Quyết định, Nghị quyết đi đúng định hướng của ĐHCĐ và 
tuân thủ đúng Pháp luật;

» HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đúng các Quy định về hoạt động trong Quy chế, Điều lệ Công ty cũng như các 
quy định Pháp Luật.

Số lượng các cuộc họp Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buối họp  BKS tham 
dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng Ban 04/04 100%

2 Nguyễn Thanh Định Thành viên 04/04 100%

3 Trần Thị Mỹ Thành viên 04/04 100%

Nội dung và kết quả của các cuộc họp

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung 
vào những vấn đề sau:

» Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát;

» Lập kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm 2021;

» Kiểm tra, theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty;

» Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ chứng từ kế toán và báo cáo tài chính theo quý, năm 2021.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Thu nhập Thù lao

1 Hội đồng Quản trị  587.231.807 57.580.000 

Nguyễn Trường Sơn - 14.580.000

Nguyễn Quyết Thắng - 12.000.000 

Nguyễn Vĩnh Long 360.114.074 12.000.000 

Nguyễn Văn Tài - 12.000.000 

Vũ Sỹ Nam 227.117.733 7.000.000

2 Ban Điều hành - -

Trần Doãn Thoan - -

Nguyễn Thiện - -

Nguyễn Văn Tài - -

Tăng Hùng - -

3 Ban Kiểm soát - 12.000.000

Nguyễn Hữu Phước - 6.000.000

Nguyễn Thanh Định - 3.000.000

Trần Thị Mỹ - 3.000.000

Đvt: Đồng

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với người nội 
bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng...)
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Tài

Người nội bộ: Thành viên 
Hội đồng quản trị-Phó 
Giám đốc công ty CP 
28.1

100.800 2,07% 10.000 0,2% Bán

2 Nguyễn Hữu Phước Người nội bộ: Trưởng 
Ban kiểm soát 60.400 1,24% 0 0% Bán

3 Trần Thị Mỹ Người nội bộ: Thành viên 
Ban Kiểm soát 30.000 0,62% 0 0% Bán

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 
bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan 
hệ liên quan 
với Công ty

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
Công ty 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch

1 Công ty TNHH MTV 
Tổng công ty 28 Công ty mẹ 300516772

Số 3 Nguyễn Oanh, 
Phường 10, Quận Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Năm 
2021

Mua hàng hóa: 
3.147.487.915

2 Công ty cổ phần 28 
Đà Nẵng

Công ty cùng 
tập đoàn 304753615

168 Quang Trung, 
Phường 10, Quận Gò 
Vấp,
TP. Hồ Chí Minh

Năm 
2021

Mua hàng: 
4.289.308
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

» Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo Công ty được 

vận hành suôn sẻ; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung của công ty nói chung và của các cổ đông nói riêng; tạo mọi 

điều kiện cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả. 

» Công ty cổ phần 28.1 đã tiếp tục rà soát và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị, hướng tới các mục tiêu chính 

là: hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường; tối ưu hóa các công 

cụ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động. Theo đó, Công ty có thể tận dụng được tối 

đa các nguồn lực trong công ty. Cụ thể, trong năm 2021, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt 

chẽ xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác quản trị Doanh nghiệp bao gồm: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đánh giá việc 
thực hiện các 
quy định về 
quản trị công ty

» Ngoài ra, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được cử đi tham gia các Hội 

thảo trực tuyến/trực tiếp về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán tổ 

chức nhằm tiếp cận những hướng quản trị mới, hiệu quả hơn. Nhờ đó mà Ban Lãnh đạo Công ty có thể cập nhật 

đầy đủ, chính xác các văn bản hướng dẫn Luật mới của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán, cũng như nâng cao 

khả năng tiếp cận nguồn vốn tiềm năng của thị trường, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, tạo dựng niềm tin của 

nhà đầu tư đối với Công ty cổ phần 28.1.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo tài chính kiểm toán

Ý kiến kiểm toán 
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