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CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI
CUA UY BAN CHI5NG KHOAN NHA NIXO'C VA S GDCK HA NO!
KInh gCri:
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc;
- S?i Giao djch Chüng khoán Ha NOi.
Ten cong ty
M chirng khoán
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Dja chi tr1i s chInh
: S 48 Tang Nhcin Phü, Khu ph 3, Phtrng Tang NhGn
Phü B, Thãnh phô Thu Dfrc, TP.Hô ChI Minh.
Diên thoai
: (028) 66 847 979
Fax: (028) 37 281 893
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0 Yêu câu

11 Bat ththng

0 Djnh k'

NOi dung cong b:
Tài Iiu h9p Dii hi t'tng c dông thtrô'ng niên näm 2021 cüa Tng Cong ty cô
phn Phong Phil.
Thông tin nay dixçic dang tãi trén trang thông tin din ti:r cüa Tëng Cong ty Co phân
Phong PhU theo diring dja chi www.phongphucorp.com mvc Quan h c dông vào
ngày 03/09/202 1.
Chüng tôi xin cam kt thông tin cam k& trên day là dung sir that và hoàn toàn chju
trách nhim tri.râc pháp lust v ni dung các thông tin dà cong b&
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Try s& chInh: 48 Tang Nhcn Phü, Khu phO 3, Phu'&ng Tang Nho'n Phü B, Thành phO ThCi DO'c,
Thành phO HO Chi Ivinh
OT: (028) 3514 7340 - Website: http://www.phongphucorp.com
Ma sO Doanh nghip: 0301446006

THÔNG BAO MOI HQP TRU'C TUYEN
HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2021

- T.P
KInh gO'i Di hi d6ng cO dông TOng Cong ty CO phn Phong Phi)

HOi dOng Quàn trj TOng Cong ty CO phn Phong Phi) trân tr9ng kinh m&i Qu' CO dông tham dy' Di hi dOng cO dOng
thu'&ng niên Nàm 2021 TOng Cong ty CO phn Phong PhU nhu' sau:
• Th&i gian: Vào lOc B giO' 30 phOt, ngày 25/9/2021, (thCi' 7)
• Ola dim: Van phong TOng Cong ty CO phân Phong PhO, so 48 du'ô'ng Tang Nho'n PhO, Khu phO 3, Phi.ô'ng Tang Nhn

PhO B, Thành phO ThO Dü'c, Thành phO HO Chi Mnh
Lu'u Nhm thy'c hin chO tru'ng phong djch COVID - 19 cOa Chinh phi), can ci)' theo quy djnh phãp lut, Cong ty
không tO chü'c dOn tip cO dông ti dia dim h9p nêu trên. Qu' CO dOng vui lông dàng k' tham dy' và thy'c hin biu
quy4t các nQi dung bng hinh thO'c try'c tuyn. Chi tit vic dang k' tham dy' và biu quyt các ni dung bng hInh thO'c
hpp try'c tuyn, Qu' cO dOng tham ktiáo trong Quych Iàmvic ti Di hi dOng cO dông thu'ô'ng niên nãm 2021.
• Ni dung Di hi: Các nQi dung thuc thm quyOn D?i hQi dOng

cO dOng, chi tit ti Website

http://www.phonciphucorp.com và xem t?i Website: ezgsm.fpts.com.vn.
• Dãng k' dy' hçp: Qu' CO dOng vul lông Dang k' dy' Di hOi t?i website: ezgsm.fpts.com.vn tru'âc ngày 25/9/2021.

• CJyquyn thamdii'Di hi: NOu Qu9 CO dOng Oy quyn cho ngu'&i khác tham dy' Di h, Qu' CO dong vul lông Sang k'
Uy quyn dv' D?i hQi t?i website: ezgsm.fpts.com.vn va gi)'i Giy Ciy quyOn (theo mu tO' h thông hoc theo quy dinh cOa
luât dan sy') di) k v dia chi du?&i day tru'c ngày 25/9/2021.
cO dOng thy'c hin quyn biu quyt, bu co' t?i website: ezgsm.fpts.com.vn (Thô gian bO
phiu din tO' quy djnh cy thO ti quy ch lam vic).

• Biu quyOt, bu ci)': Qu9

Sla chi gü'i cãu hOi thào Iuân và lien h hO trç':
Ngu'O'i lien h

Phong Hânh chfnh
TOng hp

Dja chi

ErmilIDin thoi

48 Tang Nhon PhO, Khu phO 3, Phu'&ng Tang

Email: ptnhanphongphucorp.com

Nhn Phi) B, Thành phO ThO DO'c, TP.HCM

Din thoi: (028)22 134 108

• Thu' mo'i h9p cho tCvng cO dông sé du'o'c gi)'i theo phu'o'ng thi)'c d dam bào dn d1a chi lien lc cCia các cO dông
ngay khi hOt giãn cách.
• Thông tin clang nhâp he thông Oai hi cO dông tru'c tuyOn tai website: ezgsm.fpts.com.vn
Ten clang nhp : Du'ç'c in trong thu' mO'i h9p gO'i dOn cho tO'ng CO dOng

Mt khu

: Duc in trong thu' m&i h9p gO'i dOn cho tCrng cO dOng

Trân tr9ng.
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UV.HDQTITONG GIAM DOC
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BiJ HQI BONG CO BONG THUNG NIEN 2021

TONG CONG
CO PHAN

CHIXONG TRINH
Di hi dng cô dông thtrô'ng niên 2021
cüa Tong cong ty cô phãn Phong Phü
7h&i gian: Vào itic 09 gi& 00, ngày 25 tháng 9 nám 2021 (t/n'iBáy).
Dia diem: Ti Hi trtrô'ng Tong Cong ty cô phân Phong Phü, so 48 Tang Nho'n Phñ,
Kliu ph 3, Phuông Tang Nhon Phil B, TP Thu Bfrc, Tp.HCM.

STT

Chü trI

Ni dung

1.

- C dông dang nhp vào h thng tham di,r hçp trirc tuyn;
- Kim tra tu each c dong
2.
Khai mc Bai hôi:
- Tuyên b 11 do, giài thiu dai biu.
- Báo cáo k& qua kim tra tu cách c dông tham dir Dai hi và tInh hçip
3.
1 cUa Dai hi.
4.
- Giâi thiêu và bu Doàn Chü tjch Di hi
- Giài thiu Ban thu k, Bait kim phiu
5.
NQI DUNG PAl HOI
- Thông qua Chung trInh Di hi
6.
- Phát biu khai mac dai hOi cUa Chü tich doàn
7.
- Báo cáo Hi dng quân trj
8.
- Báo cáo kt qua hoat dng SXKD nm 2020;
- K hoach san xut kinh doanh nàm 2021 và phuGng huóng diu hành.
- Báo cáo th.m tra hoat dng san xu.t kinh doanh và tài chInh näm
9.
2020 cüa Ban kiêm soát.
10.
- Ta trinh xin kin Dai hOi dng c dông thuang niên 2021.
11.
- C dông thão 1un và biu quyt các ni dung Van kin Dai hi.
12.
- C dong chi phi- Tp doàn Dt May Vit Nam phát biu
13.
- Thông qua dir thão nghj quyt và Biên bàn Dai hi dng c dông
thuang nien 2021.
14.
- Phát biu tng kt và b mac di hOi

Ban t chüc
Ban t chüc
Ban thArn tra ttr
each cô dông
Ban tó chüc
Doàn Chü tjeh
Doàn Chü tjch
Doàn Chü tjch
Doàn Chü tjch

Ban Kim soát
Doàn ChU tjch
Doàn Chil tjch
Vinatex
Thu k Dai hi
Doàn Chü tjch

BAN TO CH1DC PAl HQI
D tham khão tài 1iu Di hi, Qui c dông vui lông truy cp website:
http://www.phongphucorp.com/shareholder/dai-hoi-dong-co-dong-thuon-nien-2O2 html

TONG CONG TV CO PHAN
PHONG PHU

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA V!T NAM
Bc Ip- Ttr do- Hnh phác
Thành ph Ha C'hi Minh, ngày 25 tháng 9 nám 2021
QUY CHE LAM VIC

BI HQI BONG CO BONG THUNG MEN NAM 2021
TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
-

Luát Doanh nghiêp so' 59/2020/QHJ4 du'yc QuO'c h5i Nzthc Cç$ng HOa Xâ Hi Chi
NghIa Vit Nam thông qua ngày 1 7/06/2020;

-

Luçt Ch&ng khoán sO' 54/2020/QHJ4 duv'c QuO'c h5i Nzthc Jng HOa Xâ H5i Cht
Nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2020,

-

Nghj cl/nh 155/2020/ND-Cp Quy cl/nh chi tiê't thi hành mç5t sO' dieu cia Lu2t Chzng
khoán thông qua ngày 3 1/12/2020,

-

Diu lé To' chic và hoit d5ng cza To'ng Cong ty Co'phn Phong Phi.

Nhm dam bão Dai hi dng c dông thuô'ng niên nãm 2021 cüa Tng Cong ty C phn
Phong Phü din ra thãnh cong Mt dçp, Hi dng quãn tr xây diing quy ch, nguyen tAc lam
vic, Ung xir, biu quyt trong Dai hi nht.r sau:
Biu 1. Muc dIch
- Dam bão trinh tu, nguyen tc iimg xir, biu quyt t?i DHDCD thng niên cüa
Tng Cong ty Co phAn Phong Phü din ra dung quy djnh và thành cong Mt dçp.
- Các nghj quyt cña DHDCD th hin chI thng nht cüa DHDCD, dáp iimg
nguyen v9ng quyn Iqi cua c dông vã dUng pháp 1ut.
Biu 2. Bôi trçrng và phm vi
-

Do'! twp'ng dp dyng: Tt cã các c dOng, ngixi dti din (ngu?ñ dixçic Uy quyn) cilia
c dông dang si hü'u c phiu Tang Cong ty C phn Phong Phu và khách mi
tham d DHDCD thuO'ng niên Tng Cong ty C phn Phong Phu du phãi chip
hãnh, tuân thU cac quy djnh ti Quy ch nay, Diu 1 Tng Cong ty và quy djnh
hin hành cUa pháp Iut.

-

Phzm vi dp ding: Quy ch nay duçic sir diing cho vic M chirc h9p DHDCD
thiràng niên näm 2021 cilia Tng Cong ty C phn Phong Phil

Biu 3. Giãi thIch thut ngfr/tir vit tht
-

Ting Cong ty

- HDQT
-

BTC

Tng Cong ty C phn Phong Phit
Hi dng quán tr
: Ban M chirc Dai hôi

Quy ch lam vic tçii Dai h5i dng c dong thu'&ng nien 2021
- DHDCD
Dai biu
- H thng livestrearn
cuc h9p DHDCD

Dai hti dng c dông
C dông, ng11i dai din (ngui duoc üy quyn)
He thng phát sOng video cuc h9p DHDCD triic
tip trên website www.ezgsm.fpts.com và
www.youtube. corn

Diu 4. Diu kin tin hãnh Di hi dông c6 dông
- Cuôc hop Dai hi dng c dông duoc tiên hành khi cO so cô dông dir hp dai din
trên 50% tng s c phAn có quyn biu quyt'.
- TnrOng hop cuc hop 1n thir nMt không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai
khoán 1 Diu nay thI thông báo rnii hop In thir hai dugc g1ri trong thai han 30
ngày, k tr ngày dir djnh hop 1n thir nht. Cuc hop Dai hti dtng c dông 1n thir
hai duac tin hành khi cO s c dông dir hop dai din tir 33% thng s c phn cO
quyn biu quyt tth len.
Tnrng hop cuc hop IAn thu1r hai không dü diu kin tin hành theo quy djnh t?i
khoán 2 Diu nay thI thông báo mi hop lAn thulr ba phãi thrçc gu1ri trong thai han 30
ngày k tu1r ngày dir djIIh hop lAn thu1r hai. Cuc hop Dai hi dng c dông ln thu1r
ba thrçc tin hành không phii thuc vào tng s phiu biu quyt cUa các c dông
dir hop.
Diu 5. Di biu tham gia Dti hi ttông c dông thu*ng niên näm 2021
-

Tt cà c dông cüa Tng Cong ty theo danh sách cht ngày 20/08/202 1 du cO
quyn tham dir hoc u quyn cho dai din cüa rnInh tham dir DHIDCD trirc tuyn
thông qua H thng bô phiu din tu1r. Tnrng hop cO nhiu han rnt nguii dai din
duac üy quyn theo quy djnh cilia pháp 1ut duçc cu1r tharn dix thi phài xác djnh ci.i
th sé c phAn cilia rni nguri di din.

- Khi tham d truic tuyn, dcii biu luxu :
• Yêu cAu k5 thuãt: C dông cAn cO thit bj din tilr kt ni internet (vi
dii may vi
tInh, may tInh bang, din thoi di dng, thi& bi diên tilr khác có kt ni internet).
• Cách thilrc thirc hin: Di biu truy cp thrà'ng dAn, dàng nhp theo các thông tin
duçic cung cp quy djnh d tharn dci DHDCf) trcrc tuyn và thcrc hin bO phiu
dién tilt.
Diéu 6. Khäch m?yi ti Dii hôi
-

Là các chilrc danh quãn 1 cilia Tng Cong ty, khách rnM, thành viën trong BTC Di
hi không phãi là c dông Tang Cong ty nhung duçc mñ tharn duj Dai hi.
Khách rn?ti không tharn gia phát biu ti Di hi (tnt trrth'ng hQp du'çrc Chi tQa Dgi
hói mài, hoàc có dàng kj tru'ó'c vái BTC Dgi hç31 và dup'c Chr tQa Dqi h5i dng5).

Khoãn 1 Diu 19 Diu li Tng Cong ty
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Quy ch lam vic tqi Dqi hç51 ddng cd cnlóng thzr&ng niên 2021
Diu 7. Chü toa và Doàn chñ toa
- Chü tjch Hôi dng quãn trj lam chü t9a các cuc hcp do Hi dng quãn trj triu
tip.
- Doan chü t9a gm 03 nguyi, bao gm 01 ChU t9a và 02 Thành viên. Chü tjch Hôi
dng quãn trj lam chU t9a các cuc h9p do Hi dng quán trj triu tp hoc chü tjch
Hi dng quãn trj Uy quyn cho thãnh viên Hi dng quán trj khác lam Chü t9a
Dai hôi. Cu th nhu' sau:
STT

Ten thành viên

Chtrc vii

1

Tthn Quang Nghj

Chü tjch HDQT

2

Duang Khuê

UV.HDQT/ Tng Giám dc

3

Phm Mirth Huang

UV.HDQT

Triing hap Chü tjch vng mt hoc tm thñ mt khá näng lam vic thi các thành
viên Hi dng quãn trj cOn li bu mt ngrr1i trong s h9 lam chü t9a Di hi theo
nguyen thc da s. Trrr?mg hap không bu drrç'c ngui lam chü t9a, Trrrâng Ban
Kim soát diu khin d Dii hi dng c dông bu chü to cuc h9p trong so
nhung ngrri dir h9p vâ ngrrO'i cO phiu bu cao nht sê lam Chü t9a cuc h9p.
- Trong các tnxO'ng hap khác, nguYi k ten triu tp h9p Dti hi dông c dông së
diu khin d Dti hi dng c dông bAu Chü ta cuc hçp và nguâi có phiu bu
cao nht dirc cir lam Chü t9a cuc h9p.
-

Nhiêm vu cüa Doàn ChU toa:
Diu khin Dai hi theo dUng ni dung chuang trinh nghj sr, các th 1 quy ch
dä du?c Dti hi thông qua;
• Phân công, gii thiu di din thành viën HDQT, Ban Kim soát Ttng Cong ty
trInh bay các báo cáo tti Dai hti;
• Giài thiu thành phn Ban kim phiu d Di hi biu quyt;
• Giri thiu thành phn Ban chU t9a d D?i hi biu quyt (nu co);
• Hrràng din Di hi thão 1un, Iy 2 kin biu quyt các vn d nrn trong nôi
dung chuang trInh nghj sir cUa Dui hi va các vn d có lien quan trong su& qua
trInh Dai Hôi;
• Trã lèii và ghi nhn nhung vn d thuc ni dung chuang trinh dâ duçic
Dai hôi
thông qua;
• Giái quy& các vAn d nay sinh trong sut qua trinh Dai hi;
• Phê chuAn, ban hãnh các van ban, kt qua, biên ban, nghj quyt cUa
Dai hi sau
khi kt thUc Dai hôi;

3

Quy ch lam v4c tai Dai h5i dng c a'óng thu'àng niên 2021
• Chü t9a lam vic theo nguyen the tp trung dan chü và quy& djnh theo da s.
Diu 8. Ban kim tra tu' each dai biu
- Ban kim tra tu each dai biu cüa D?i hi gm 03 nguYi, bao gm 01 Truâng ban
và 02 thành viên, chiu trách nhiêm truOc Doàn Chü toa, DHDCD v nhiêm vu cüa
mInh. Ban kim tra tu each di biu do Chü t9a giài thiu cii th nhu sau:
STT

Ten thành viên

Chtrc vçi

1

Lê Thj Hoàng Trang

Trithng phOng HCTH- Truâng Ban

2

Pham Thj Ngoc Han

CV. HCNS

3

VO Thanh TOng

To truO'ng to IT

- Nhiêm vu:
• Kim tra tu cách và tInh hInh c dông, dii din c dông dir hop trrc tuyn;
• Nhân giy t cüa c dông (nu phát sinh), di chiu kim tra tInh hçp l cüa c
dông tham dir trirc tuyn;
• Báo cáo truc DHDCD v kt qua kim tra tu each c dông truàc khi DHDCD
chInh th(rc tin hành;
• Phi hcrp vth Ban kim phiu d hixàng dan, h trV và giám sat biu quyêt.
Diu 9. Ban Thir k Bai hôi:
- Ban thu k cUa Dui hi bao gm mt hotc mt s ngui do Chü toa chi dinh, chju
trách nhiêm truOc Doàn Chü toa, DHDCD v nhiêm vi cüa mInh và duài six diu
hành cüa Doàn Chü t9a. Ban Thu k do Chü t9a giYi thiu cii th nhu sau:
STT

Ten thành viên

Ghi chü

1

Phm Thj Diu Thüy

Thu k HDQT

2

Duong Thanh Hiu

Thu k co' quan TGD

Nhiêm vu:
• Tip nhn, rà soát phiu dàng k phát biu các kin cüa các dai biu tham dr,
chuyn Doàn Chü t9a quyêt djnh;
• Ghi chép Biên bàn hop DHDCD mt each dy dü, trung thixc toân b ni dung
din bin Thu hi vã nhthig vn d dâ duçic các c dông thông qua hoc cOn lu'u
tai Dai hôi;
• H tr? ChU t9a cOng b dir tháo Biên bàn hop Di Hi và các Nghj quyt v các
vn d dà duic thông qua ti Di HQi.
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Quy chE lam vic tgi Dgi h5i ddng cd dóng thu-àng niên 2021
Diu 10. Ban kim phiu
Ban kirn phiu do Chü t9a gii thiu grn 03 nguO'i, bao grn 01 Truâng Ban vã
02 thành viên
-

Ban kim phiu bao gm:

STT

Ten thành viên

Ghi chü

1

Truang Th Ng9c Phu'qng

GDTC/ Truâng Ban

2

Phm TM Ng9c Han

Thành viên

3

VO Thanh Tong

Thành viên

- Nhiêm vu:
• Ban kim phiu phái 1p Bién ban kim phiu và chju trách nhim truc Doãn
Chü t9a, DHDCD khi thuc hiên nhiêm vu cüa minh;
• Xãc djnh chfnh xác kt qua biu quyt v tmg vn d xin biu quyt ti Di hi;
• Nhanh chóng thông báo k& qua biu quyt cho thu k;
• Xem xët và báo cáo Di hOi nhUng tru?mg hçTp vi phm th 1 biu quyt hotc
din thu khiu nti v kt qua biu quyk
Diêu 11. Thão luãn tai l3ai hôi
1. Nguyen täc:
Vic tháo 1un chi duçc thirc hin trong thai gian quy djnh vâ thuc phm vi các
vn d trinh bay trong chuong trInh ni dung DIThCD;
Chi có Di biu mOi duçic tham gia tháo Iun;
Dii biu Co kin däng k nOi dung tháo lun theo hinh tht'rc quy djnh nhu sau:
• Di biu cO th dt câu hôi ti mic Tháo 1un trong giao din tham dir di hOi
trrc tuyn ti thrOng link: https://ezgsm.fpts.com.vn hotc g1ri email (chi chp
nhn email gui do di biu d däng k) v dja chi: dieuthuy74gmail.com hoc
ttnphuongphongphucorp.com (truOc giO' tháo luan).
• Ban Thu k s sp xp cac ni dung câu hOi cOa Dal biu và chuyn len cho
Chit toa.
2. Giãi dáp kin cüa các Dai biu:
Trên co sO Phiu dt câu hôi cüa Dai biu, chU toa hoäc thành viên do chü toa chi
djnh së giái dáp kin Di biu;
TruOng hçip do giOi Mm v thOi gian th chuc, các câu hOi chua duçc trá 101 trirc
tip ti Di hi s duçc Tng Cong ty trã lOi trçrc tip bng van ban.
Diêu 12. Biu quyt tii Di hi
5

Quy ch lam viéc tgi Dai hói ddng cOZ
dóng thu'&ng niên 2021
1. Nguyen tàc:
Tt cá các vn d trong chrang trinh va ni dung hçp cUa Di hi du phái duçc
DHDCD tháo lun vã biu quyt cong khai. Di biu cO th bO phiu bang each bó
phiu bô phiu din t1r ti thrOng link: https://ezjsJn.fp/s.co,,fl
2. BO phiu din tir:
-

Cách thirc bô phiu biu quy&:
• Di biu ch9n Ira mt trong ba phuang an biu quyt Tán thânh", uKhong tan
thành" hoAc "Không cO kin' vâi mi vn d thrçc dua ra biu quy& ti Dai
hOi dä duçc cài dtt ti h thng bO phiu din tir.
• Sau do, Di biu tin hãnh xac nhn biu quyt d h thng bó phiu din tü' ghi
nhn kt qua.
MOt s quy djnh khac khi thirc hin bO phiu diên t1r:
• TrixOng hçrp Dui biu không thirc hin ht các vn d biu quyt theo ni dung
chucrng trInki Dai hi thi cac vn d chua duc biu quyt duoc xem nhu Dai
biu không tin hành bO phiu biu quyt vn d do.
• TruOng hçp phát sink cac vn d ngoài chucrng trinh di hi d gii'ri, Dai biu có
th biu quy& b sung. Nu Di biu không thrc hin biu quyt, bu cr vâi
nh[thg vn d phát sinh thI xem nhu Dai biu không tin hank bô phiu biu
quyt vn d phát sink do.
• Di biu CO th thay di k& qua biu quyt (nhug không th hüy k& qua biu
quy&); bao gm cá kt qua biu quyt b sung nhithg vn d phát sink ngoãi
chuong trinh Dti hi. H thng trirc tuyn chi ghi nhn kim phiu di vOi k&
qua biu quyt cui cüng tui thOi dim k& thiic hO phiu din tir cüa trng dçrt
kim phiu duc quy djnh trong quy ch lam vic cüa di hi.

-

ThOi gian bO phiu din tir duçc quy djnh cii th nhu sau:
• Các ni dung biu quy& ln thr 01 (gm
Chuang trinh Di hi; Quy ch lam
vic tai Dai hti; thông qua Chü tQa doàn, Ban kim phiu) Di biu thirc hin
biu quyt t1r 10h00 ngáy 23/09/2021 dn trixfrc khi Dai hi thông qua các ni
dung biu quyt 1n thu 01.
• Các nôi dung biu quyt ln thir 02 (gm các Báo cáo cüa Ban Tng Giám Dc;
cac Báo cáo cUa Hôi Dng Quán Trj; cac Báo cáo cUa Ban Kim Soát và thông
qua ni dung các TO' trinh cUa Hi dng quán trj vá Ban kim soát t?i Dai hi):
Di biu thrc hin biu quyt tO' 1 0h00 ngày 23/09/2021 dn tnxâc khi Di hi
thông qua các ni dung biu quy& ln thir 02.
• Các nôi dung biu quyt Mn thi,'x 03 (Thông qua Biên bàn và Nghj quyt d?i hi):
Di biu thrc hin biu quyt tO' 10h00 ngày 23/09/202 1 dn trrnc khi Dii hi
thông qua các ni dung biu quyt Mn thi 03.
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Quy ché' lam vic tQ/ Dai hç5i ddng c dông thicó'ng nien 2021
• Dui biu cO th truy cp h thong bô phiu din tr (theo huOng dn trong thu
nii h9p) và thirc hiên ho phiu 24 gi trong ngày và 07 ngày trong tun trü'
tru6ng hcp bão tn h thng hoc 1 do khác nrn ngoài tarn kirn soát cüa Tng
Cong ty. Kt thüc thOi gian hO phiu, h thng không ghi nhn them kt qua bô
phiu din tir tir Di biu.
3. Th J biu quyt:
-

Cur 01 (môt) c phan tuang duang vi mt quyn biu quyt. Mi di biu tham dr
dai din cho mt hoc nhiu quyn biu quy&.

- T?i ngày ch& danh sách c dông (ngay 20/08/2021) tng si c phân cO quyn biu
quyt cUa Tng Cong ty là: 74.670.891 c phan tuang throng vâi 74.670.891
quyn biu quyt.
- Mi quyt djnh cUa Dai hi dng c dông se throc thông qua khi cO trén 50% tth
len tng s c phan cO quyn biu quyt tham dir Dai hi. Riêng mt s tru.rmg hçp
van d biu quy& duc quy djnh t?i Khoán 1 Diu 21 Diu 1 Cong ty thI phái cO
si.r dng cUa t& 65% s c phn cO quyn biu quy& tharn dir Dti hi.
- Lu'u:
• C dông/dai din üy quyn cO lçri Ich lien quan không cO quyn
biu quyt di
vâi các hop dng và giao djch cO giá trj tir 35% tng giá trj tài san Cong ty ghi
trong báo cáo tài chInh gan nhat; các hap dng hoc giao djch nay chi du?c
chap thuân khi cO s c dOng/ dai din Uy quyn chim tfx 65% tng s phiu
biu quyt cOn lai tan thành (theo Khoán 4, Diu 167, Luât Doanh nghiêp
2020).
• C dông/ di din Uy quyn c dOng sâ hü'u t&
51% tng s c phan có quyn
biu quy& tri len hoc ngui có lien quan cUa c dOng dO khOng có quyn biu
quy& di vOi các hap dng và giao djch cO giá trj lan han 10% (tng giá trj tài
san COng ty ghi trong báo cáo tài chInh gan nhat) vai c dông dO (theo Dim b,
Khoán 3 và Khoãn 4, Diu 167 Lut Doanh nghip 2020).
4. Ghi nhn kt qua biu quyt
Ban kim phiu së kim tra, thng hap va báo cáo Chü t9a kt qua kim phiu cüa timg
van d theo ni dung chuang trinh d?i hi. K& qua kim phiu sê duc chü ta cOng b
ngay tnuâc khi b mc cuc hop.
Diu 13. Biên bàn, Nghj Quyt hQp Dii hi &ng c dông
Tat cá các nôi dung ti Di hi dng c dOng phái duc Thu k D?i Hi ghi vào Biên bàn
h9p Di hi dng c dOng. Bien ban h9p Di hi dng c dOng phai duçrc d9c va thông
qua tnuac khi b mic Dui Hi.
Diu 14. Thi hãnh Quy ch
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Quy ché' lam vic tgi £kii h5i ddng cd dóng thzràng niên 2021
Quy ch M chirc nay thrçc d9c cong khai truàc Di hi dng c dông thix?mg niên näm
2021 vã cO hiëu 1irc thi hânh ngay khi Di hi dng c dông cüa Tng Cong ty C phân
Phong Phü biu quy& thông qua.
C dOng, di din theo üy quyn vâ khách m?ñ vi phm Quy ch nay thl tuy theo mc dO
c th Doàn Chü t9a s xem xét vã có hinh thiirc xir 1 theo Diu 1 Tng Cong ty vâ Lust
Doanh nghip.
TM. HQI BONG QUAN TRJ
CHIIJ TICH

Trin Quang Ngh
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Y CO PHAN
. PHI"\'HU
TO'NG,CON IY
COPHA'N• *

CONG IIOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p- Tr do- Hanh phüc
Thành ph

Ht

C/il Mmli, ngây tháng 9 nãm 2021
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BAO CÁO
OT BQNG CUA HQI BONG QUAN TR!
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU NAM 2020

I. DANH GIA CHUNG YE HOAT DQNG CUA TONG CONG TY NAM 2020:
a. Thuãn lqi:
Vâi b dày ljch sir trãi qua nhiu giai doan phát trin quan tr9ng cüa dat nixOc tir
nm 1964 dn nay, TMg Cong ty CP Phong Phc dang mi ngày khng djnh là mOt
thiicmg hiu uy tin dugc bit dn nhiu trong và ngoài mrâc vOi các san pham ni bat
nhi.r khàn bong, si chi may...,
Phong Phü là ni hi ti, dào tao thrqc nhiu can bO quãn l dU tam, dü t.m và cO
nàng lrc dà ho.c dang giU các v trI quan tr9ng trong Tp doàn Dt May Vit Nam Va
các doanh nghip thành viên, lien kit. Da s CBCNV lao dng Co thai gian gn bó vOi
Phong Phü lâu dài, giàu kinli nghim và yêu ngh.
Các c dông, nhà du tu luôn chia sé tin ttrng, dng hành và thng nhat cao vâi
chin lu?c phát trMn lâu dài cüa Tng Cong ty.
Mt s chInh sách cüa ChInh phü duçic ban hành kjp th?i d h trq cho các
doanh nghip. Các Hip djnh Thuang mai cO Vit Nam tham gia nhu Hip djnh CPTPP
có hiu hrc ngày 30/12/20 18, Hip djnh Thucing mai tir do Vit Nam-EU (EVFTA) CO
hiêu 1irc ngày 01/8/2020; Hip djnh D6i tác Kinh t& toàn din khu virc (RCEP) CO hiu
1irc ngày 15/11/2020, Hip djnh thuong mai tir do Vit Nam - Vuang Qu6c Anh
(UKVFTA) cO hiu hrc ngày 31/12/2020 dixcic dánh giá mang 1ai nhiêu thuan 1i cho
các doanh nghip dt may Vit Nam.
b. Khókhãn:
Th giOi: Näm 2020 là mOt näm muon van khó khän trong b6i cánh djch Covid19 biing phát manh và din bin khó hx&ng trên pham vi toàn cAu dâ lam ãnh hir&ng
nghiëm trçng dn mi mat kinh t — x hi cüa các quc gia trên th giOi, trong do cO
Vit Nam. Cho dn cui näm 2020, thi.rang mai toàn cu, giá cá hang hóa mOi dAn duc
phiic hi, thi trung chirng khoán toàn cAu cO dau hiu tang mnh trong thang 11 và
thang 12/2020 nh tin hiu tIch circ tir vic san xuat và hiu qua cüa vc-xin phông
Covid- 19. Các nuàc CO nn kinh t phát trin nhu M5', Trung Quc, Nhat Bàn, COng
dng chung châu Au tuy vAn phài d6i mat vài nhiu khO khän nhung d cO xu huàng
phuc hM trong nhthig tháng cui näm 2020 vâ dr báo tang truO'ng khâ quan han trong
näm 2021.
—
Trong nisàc: Ben canh nhtrng thuan igi tir kt qua tang trung tIch crc nãm
2020, kinh M vi mO tuy n djnh nhung phãi di mat vài rat nhiu khO khän, thách thc.
Djch Covid-19 din bin phc tap, khó 1trng lam tang truâng hAu ht các ngành, linh
vçrc cham 1ai. Tinh hinh dirt gay thuang mai quc t gay ra nhng h liiy ti hot dng
san xuat và xuat, nhp khAu cüa Vit Nam. T' l that nghip, thiu vic lam & mrc cao.

Ben canh do, han han, xâm nh.p rnn, bäo, rnua, lü ãnh huâng ntng nê den näng suât,
san hrcmg và di sng nhân dan.
Tti Phong Phü: Ngoài vic phái chju ãnh hthng cüa các yu t khách quan, ánh
hithng v chi phi kiong, din, nu'àc cp, nuàc thai tang và cnh tranh lao dng vn là
nhQng yu t ành hixâng iOn dn hiu qua hoat dng cüa doanh nghip.
Trong bi cánh do, Hi dng quàn tr cüng vOi Ban diu hành Tng Cong ty dA
CO nhiu giãi pháp linh hot, quy& lit d viM qua nhUng khó khàn, thách thirc Va di.ra
Tng Cong ty dt dirge các kêt qua nhu sau:
Tang doanh thu hcip nht dtt 2.4 64,7 t dng.
Lcii nhun tnrOc thu hcp nht dt 285,6 t dng.
Loi nhun sau thu hçcp nht dt 283,4 t' dng.
-

Mirc chi trã c t1rc cho c dOng näm 2020 dir kin là 18%/mnh giá CP.

II. HOjT BONG CUA HQI BONG QUAN TR! NAM 2020:
Trong nàm 2020, Tng Cong ty CP Phong Phü dà có sr thay di ye nhân sij diu
hành. Cu th& ngày 06/10/2020, HDQT Tng Cong ty dâ có quyt djnh s 404/QDHDQT v vic b nhim Ong Dirong Khuê - Uy viên HBQT giCt chirc vv Tong Giám
dc/di din theo Pháp 1ut Tng Cong ty CP Phong PhU thay cho Ong Phm Xuân
TrInh. L do: Ong Phm Xuân TrInh có don xin tCt nhim chirc vi Tng Giám dc theo
nguyen v9ng Ca nhân là s1rc khOe khOng dam bão. Mc dii CO sir thay di v nhân s,r
diu hành, các hot dng cüa Tng COng ty vn giCt vCtng n djnh và kêt qua SXKD
nhi.r d nêu trên dã dánh giá cao tinh thAn doàn kt ni b, n lirc vi mt Phong Phii
phát trin bn vCtng cüa tp th co quan diu hành.
Cüng vOi co quan diu hành, Hi dng quãn trj dâ thuong xuyên theo sat mi hoat
dng cUa Tng COng ty và dà cO nhiu chi dao, giài pháp quan tr9ng, hiu qua, kjp thai
v thj trirang, nhân sr, dAu tix, tái c.0 trüc h thng,... ghip cho hot dng cüa Tng
COng ty dirge thu.n igi, hiu qua.
Hti dng quãn trj Tng Cong ty d t chrc h9p theo diing trInh tr, thu tVc quy dnh
ti Eiu l Tng COng ty, Lust doanh nghip và Lust Chiing khoán nhAm trin khai
thirc hin tt Nghj quyt Dai hi dng c dOng, dng thai chi dto, giài quyet kjp thai
nhCtng phát sinh dam bäo cho hot dng cüa Tng Cong ty dt hiu qua và dung djnh
hi.rOng phat trin cUa HOi dng quãn trj. Toàn b biên ban cac cuc h9p Hi dng quan
trj dixgc cac thành viên Hi dng quãn trj tham gia dir hçp k' dAy dü, theo dung quy
djnh cüa Diu l Tng Cong ty và quy djnh cüa phap lust.
Cac thànli viên Hi dng quân trj dA doàn kt, nht trI, có tinh thAn trách nhim cao,
thirc hin tt nghia viii va quyn hn cüa thành vien Hi dng quan trj theo quy djnh cüa
Diu l Tang Cong ty và quy djnh cüa phap 1u.t.
III. MIYC THU LAO CUA HBQT VA BAN KIM SOAT NAM 2020:
Mirc thu lao thirc chi cho HOi dng quan trj và Ban kim soát trong nam 2020 là
66.000.000 dng/tháng (thu nhp sau thuê') thirc hin dung theo Ngh quyt Di hi
dng c dOng thirang niên nArn 2020 dä thông qua.
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IV. BANFI GIA CUA HQI BONG QUAN TR! yE IIOT BONG CUA BAN
TONG GIAM DOC TRONG NAM 2020:
1. Bánh giá chung:
- Các thành viên trong Ban Tng Giám Dc du Co trInh d tir di hçc trâ len,
ph.n lan du có b&ng thc s5' quán trj kinh doanh, b&ng quãn trj Cong ty, diic dào to
dÀy dü, chuyên sâu v chuyên môn, am hiu sau v lTnh virc dixc giao ph trách và d
CO nhiu nàm kinh nghim trong Cong tác quàn li', diu hành doanh nghip.
- Tng Giám dc thirc hin ch d báo cáo kt qua thirc hin nghj quyt Hi dng
quãn trj hang qu theo dung quy djnh cüa Quy ch Ni b v quàn trj Tng Cong ty.
- Ban Tng Giám dc dà thirc hin hoat dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong
ty phü hçxp vâi Nghj quyt cüa D?i hOi dng c dong, nghj quyt cüa Hi dng quàn trj
và tuân thu dung Diu 1 doanh nghip, quy djnh cüa pháp lust.
- Ban Tng Giám d6c nhn thi:rc rO nhng thun li vâ khO khän cüa Tang Cong
ty nên d linh hot trong vic diu hành các hoQ.t dng san xut kinh doanh, dng thai
dâ ban hành các van bàn tài lieu ni b theo thÀm quyn nhÀm kim soát CO hiu qua
mci hot dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty, thirc hin tt vai trô kim soát
rüi ro ngay t1r Ban diu hành và các c.p quân l cp trung gian.
- Dc bit, trong näm 2020, ngoài vic t chrc n djnh hot dng san xut kinh
doanh, Ban Tang Giám dc dâ thix?rng xuyên quán trit vic nâng cao thirc phông
chng djch Covid- 19 cho toân th ngixi lao dng thông qua các chi do th nhix yêu
cÀu toân th ngiii lao dng thc hin do than nhit, deo khÀu trang ncii cong sâ, thijc
hin giü khoãng each an toàn theo qui djnh khi giao tip, không ti tp noi dông
ngi...
2. Mt s6 vn d cn Ban Tng Giám dcSc quan tam sãu sat trong thô'i gian
t&i:
- Tip tic dánh giá kha näng cnh tranh dài hn cüa Tng Cong ty trong giai don
5 nàm tOi và tAm nhIn 10 näm ('ddu tu, thj trzc&ng, nhán lrc, chèC d dãi ng,.V. V...).
- Hoàn thin và n djnh ngun nhân lirc vâi mirc d hãi lông cao, xây dirng chInh
sách và chin hrc nhân lijc cüa Tang Cong ty ttr dào t?o, phát trin, däi ng mang tInh
lâu dài phic vi chin hzgc phát trin cüa Tng Cong ty.
- Rà soát man b quy trInh, thuc hin s6 hóa toàn bO dU 1iu quãn trj, huy dng
chat xám chuyen gia d giãm chi phi trong hot dng cüa Tng Cong ty, k cã các chi
phi ngoài phAn cirng nhu vn chuyn, lucing vüng min, thu& lçii th khác,.v.v...
- Xây drng chinh sách dào t?o va giao chi tieu dào to cho trng vi trI: s h.rqng,
ni dung,.v.v...
- Thung xuyen chü dng CO KH irng phO khi djch Covid-19 biing phát lai dánh
giá ánh hi.xang cüa dich Covid-19 dn hot dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty
và d ra các giãi pháp khc phic sau khi tlnh hlnh djch duc kim soát tot.
V. CAC KE HOCH, D!NH HTfONG CUA HQI BONG QUAN TR! NAM 2021:
Hôi d6ng quàn trj cüng Ban Tng Giám d6c và tp th CBCNV quyt tam n hrc
phn du trong cOng tac quàn trj và diu hành doanh nghip d hoàn thành the miic

tiêu, nhim vi Di hi dcng c dông giao närn 2021 dam bão tiêu chi "di mOi, hôi
nhp, hiu qua và ti& kim" vi các k hoach, dlnh hisong sau:
- Chi do trin khai quy& Iit và có hiu qua các nghj quyt cüa Hi dng quán trj
v: cong tác nhân sir, giám sat hiu qua dAu ti.r, van hóa doanh nghip, kim soát ni b,
san xut, tài chinh, thirc hành tit kim ch6ng lang phi
- Chi do hoàn thin cOng tác tái cu trüc h thng t chirc theo dnh hixàng và k
hoach da d ra.
- Chi do cong tác 1p quy hoch, k ho?ch dãi h?n và chin 1ucic phát triên cüa
Tng Cong ty và các dan vj thành viên.
- Chi do dy m?.nh cOng tác d.0 t1.r phát trin, trong dO tp trung vão các dir an
tr9ng dim thuc linh vrc san xu.t dt may.
- Chi do d.y mnh cOng tác nghiên ciru phát trin, sang kin cãi tin hçip I hóa
san xuAt kinh doanh nh&m da dng hOa san phAm, mu ma, n djnh Va nâng cao chat
hiçing san phm dich vu, tit kiém chi phi và náng cao nàng 1irc cnh tranh.
Trên dày l báo cáo hot dng cüa Hti dng quãn trj Tng Cong ty c phAn
Phong Phü närn 2020, kinh báo cáo Di hi dng ct dong xem xét thông qua.
Trân tr9ng .1.
TM. HQI BONG QUAN TR!
CH U T!CH

Trn Quang Ngh
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TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
PHONG PHU
Bc l(Ip- Tr do- Hinh phuic
Thành phd Nd ChI Minh, ngày tháng 9 nám 2021

BAO CÁO
TONG,CONG TY
CO PHAN

*

TONG KET HOT BQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
vA KE HO3CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021

PHONG PHU
PHAN I
TONG KET HOiST DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
I. DANH GIA T!NH HINB:
a. Thun Ic/i:
VOi ljch sü gn 60 nàm hInh thành và phát trin, Phong Phü mi ngày khng djnh
là mt thi.rcing hiu uy tin:
- Phong Phü là nhà san xut duy nht t?i Vit Nam cung c.p các loi sçxi chi may
cho h thng chi may COATS toàn c.u;
- Phong Phii là nhà cung cp các san phm gia diing: trong nixâc là các san phAm
khän nhir Mollis, Hãi Cu, Macjo..., xut khu các 1oi khàn cho các khách hang tin cy
tai Nht Bàn, Han Qu6c...;
Dôj ngii CBCNV Co thyj gian gn bO vOi Phong Phü lâu dài, giàu kjnh nghim và
yêu ngh.
Các c dông, nhà d.0 tr luôn chia sé tjn tuàng, dng lOng, thng nht cao vàj
chjn ltrc phát trin lâu dài cüa Tng Cong ty.
Phong Phü cOng nhi.r các doanh nghip dt may khác dugc huo'ng các chInh sách
cOa Nhà nuOc, các Hip djnh Thuang mai toàn cAu có sr tham gia cüa Vit Nam;
b. Khókhàn:
- Nãm 2020 kjnh th Tht GiOi khO khän byj chjn tranh thiiang nwi M- Trung; Sir
bOng phát ca djch Covid-19 lam di.rt gay chui cung lung, suy giãm dáng kê si'xc mua
toàn cu.
- Trong nuc, tInh hinh thiên tal bao liit ãnh hu&ng dn tang tnrâng kinh t ben
canh dO tht cà các doanh nghip du phãi tang chi phi nhân công, djn, nuâc... theo qui
djnh cüa Chinh PhO.
II.

KET QUA HOAT BQNG JUN11 DOANH NAM 2020:

Nhcing kho khän, thách thlurc trong nAm 2020 dä ãnh hthng tr1rc tip dn hot
dng san xut kinh doanh cOa Tng Cong ty. Tnróc tInh hInh do, HDQT, Ban diëu hành
Tng Cong ty da kip thi chi dao quyt 1it các ngành san xuAt, Ban Phông nghip vii
thirc hin dng bô, hju qua các giài pháp vira phông chng djch, bão darn slurc khOe
ngrii lao dng, vira phOng chng suy giãm tang triiâng kinh t và tp trung gic vüng n
djnh san xut, n lirc phn du cao nht thirc hiên các miic tiêu, nhim vii san xuât kinh
doanh näni 2020. Nli dO, kt qua san xut kinh doanh nãrn 2020 dt duc kt qua dáng
ghi nhn nhis sau:

1. Kt qua hoat dng kinh doanh nm 2020 (HQp nht):
Stt

Chi tieu

DVT

Ke hoach
nam 2020

Thixc hien
narn 2020

%sovOi
ke hoach
nam 2020

1

Tang doanh thu

T' dng

2.500,0

2.464,7

98,6%

2

Li nhun truâc thu

T5' dng

2 10,0

285,6

136%

3

Lçii nhu.n sau thus

T5' dng

204,0

283,4

139%

2. Kt qua Iioat dng kinh doanh näm 2020 (cüa Tong Cong ty mv):
%sovói
Don
Kehoach Thirchien
ke hoach
vi
Chi tieu
Stt
nam 2020 nam 2020
nam
2020
tinh
105,9%
1.906,8
1.800,0
T dng
Tng doanh thu
1
2

Lgi nhu.n truOc thu

TS' dng

200,0

205,8

102,9%

3

Lçi nhu.n sau thug

T' dng

200,0

205,4

102,7%

4

T5' lê chia c trc

10%-15%

18%

120,0%

%

Ben cnh nhttng kt qua kinh doanh d.t duçic nói trên, trong näm 2020 Ban 1nh
dao và t.p th CBCNV Tng Cong ty d thirc hin nhiu hot dng d cüng c han na
ni 1rc cüa Tng Cong ty chun bj cho chin krc phát trin trong th?ii gian tOi, cii th:
- Rà soát, cp nh.t và xây drng b sung hoàn thin h thóng van bàn quàn trj ni
b trong toàn Tng Cong ty tr các PhOng Ban chrc nàng dn các Nganh san xut to
hành lang pháp l' cho các hot dng cUa các don vj &rçic tuân thu và ch.t chê.
- Phát huy sang kiên, cài tiën k thuat hçp 1 hóa dày chuyên san xuât, thjc hin
phong trào tit giám, Ioi bO cac chi phi b.t hcip I, thrc hãnh tit kim .v.v... Nhiu cãi
tin cüa các phông ban, dc bit là tang nang sut lao dng, giàm lao dng dà duçxc thrc
thi và phát huy.
- Thirc hin nhiu chuong trinh marketing, PR, hot dng xã hi, fl'x thin, üng h
va chia sé vâi dng bào bj ành hiiO'ng b&i thiên tai... d cüng c& nâng cao hInh ãnh,
thixang hiu Tng Cong ty.
- Thirc hin chInh sách tin Iuang và phüc 1i dira vào nang 1irc và hiu qua KPI
can cir vào thj tmông tin lucing d linh hot cho timg Ca nhân, tirng vj trI.
- Trng buOc áp ding chiiang trinh sé. hóa d lieu quãn 12 vào quàn trj nhm nâng
cao näng hrc quãn trj, kt n6i cãc phong ban nghip vi san xu.t, kho tang, mua ban và tài
chinh cOng nhu ngun nhân 1irc... dam báo giãi quyt cong vic nhanh, chInh xác và
giãm chi phi.
- Tinh g9n hot dng cOa các ngành san xut, Phông Ban sau khi chm düt hoat
dng san xut cüa ngành May Wash Denim và Dt Denim.
III. PH1X€NG AN PHAN PHOI Lç%I NBUN NAM 2020:
Can cir Lgi nhun sau thu chixa phân phi tren Báo cáo tài chInh hqp nht nãm
2020 cOa Tng Cong ty d d.ic ki&m toán và Li nhuan sau thug chua phân ph6i trên
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Báo cáo tài chInh tng hçip nãm 2020 d duc kim toán cüa Tng Cong ty mc, phuang
an phân phói li nhu.n näm 2020 dçr kin nhi.r sau:
A .X

So tien

TT

Ni dung

DVT

1

LQ'i nhun sau thuê chua phân phi trên báo cáo
tài chInh hqp nht 2020

Dng

456.840.597.191

2

Lçi nhun duçrc sir dyng d phân phoi

Dng

205.429.521.547

3

Các khoãn giãm trfr

Dong

389.333.334

4

Lçi nhun diy kin phân phi:

Dng

205.040.188.213

a

Chia c ti:rc cho c dong (18%/Mnh giá c phiu)

Dng

134.407.603.800

Dng

6.15 1.206.000

Dng

542.952.000

A.

c

TrIch thuing HDQT. BKS. Ban diu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)
TrIch thu&ng vi.rçit KH (10% LN vuyt)

d

Trich qu5 du tu phát trin (20% LNPP)

Dng

41.008.038.000

e

Trichqu5'khenthithngphic1cii (7%LNPP)

Dng

14. 352.813.000

5

Loi nhun con Ii

Dng

8.577.575.413

b

Ghi

c/ia:

Các khoãn trIch trên CO th cO sir thay d,i tCiy thuc vào kt qua quyt toán
thuê nám 2020 cüa C quan thuê lam ánh hi.rng den Içii nhun dé phân phOi.
TOng COng ty sê báo cáo khi có sir thay dOi cho Qu cô dông trong thai gian
sam nhât.
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PHAN II
KE HOCH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021
I. NHiN DINH TINH HINII:
1. Các yu t th gió'i:
Näm 2021 thxçic k' vQng là näm ma toàn th giài c1ng chung lay doàn kt vuvt qua
di djch Covid-1 9 vói sir trq giüp cüa v.c-xin ngra Covid-19.
Ngân hang Th giài (WB) mâi day dã Cong b báo cáo "Trin vQng kinh t toàn cu
nàm 2021", theo do du báo tang tri11ng kinh t th giói së dt müc 4% trong näm nay, khi
các quc gia trin khai tiêm dai trà v&c-xin ngra Covid-1 9. Tuy vy, nu tInh hinh din bin
b.t igi, djch bnh tip tUC gia tang và vic trin khai vc-xin bj trI hoAn, mi.rc tang trung
toàn Câu cO th giàm xung 1,6%. Ngirgc li, dà tang trixâng kinh t bàn cAu CO th d?t gân
5% trong näm 2021 nu th giói kim soát dai djCh hiu qua. Theo WB, tang truO'ng kinh t
toàn cAu dA giâm 4,3% trong nam 2020, dn tâi vic han mt nCra s quc gia bj tiit hang
trong báo CáO Trin vng kinh t toàn cu näm 2021.
BO li nhQng khó khän, nam 2021 dixcic k' v9ng CO th dánh d.0 sr phiC hi kinh t
giai doan dAu, tilclng t.r thai kS' sau CUC khüng hoáng tài chInh toàn CâU näm 2008. ChU tjCh
WB D.Man-pát dánh giá, nn kinh t toàn cu dâ có du hiu virc dy sau CUC suy thoái sâu
nht trong nhiu näm tr1 1a day.
Thrc th, mt s quc gia dang phi thuc khá nhiu vào Trung QUC do Trung Quc
vn thrçic dánh giá là trung tam cüa chuôi cung irng toàn Câu.
2. Các yu t trong nu&c:
Nghj quyt 01 v nhim vi, giái pháp Chü yu thrc hin k hoch phát trin kinh t xâ hi và dr toán ngân sách nhâ nuâc näm 2021 cta ChInh phU dat m lieu tôc d tang
tng san phm trong nl.râC (GDP) trong näm 2021 dt khoáng 6,5%, cao han k hoch nAm
2021 duçc QUC hOi giao là khoãng 6%. GDP tInh theo binh quân d.0 nguai trong näm
2021 theo do s dt khoâng 3.700 USD.
DjCh Covid- 19 duçc kirn soát chat Chê, nn kinh t së timg buOc hot dng trâ li
trong diu kitn bInh thiRmg mcii. Vit Nam se don nhn them Ian song FDI trong bi Câflh
nhiu Hip djnh TMTD dA cO hiu 1trC nhu CPTPP và EVFTA.
Dr kin nam 2021, chi phi du vào cüa nganh Dt May tip tçc cO xu hi.ràng tang theo
1 trInh dã dIJçYC ChInh PhU phê duyt.
C?nh tranh quc th cüng nhis ni dja ngày cang quyt Iit.
II. CHIEN Lu'qC VA PHIXONG HUOT'4G DIEU HANH:
1. Chin 1uçrc:
- Gitr vQng và phát trin 02 chui cung Cmg Chi May Coats và San phm Gia Dyng.

Vol Coats:
1' Phân b ngun hrc hgp l' cho nganh Sgi Chi May;
v' TIch cut chü dng cing Coats cái tin và phát trin mat hang mâi; Da dng CaC
chüng 1oi sgi mc cung dtp cho Coats cO giá trj cao;
v' Git vting vj th là dan vj duy nht ti Vit Nam cung irng san phm sgi chi may cho
Coats Vit Nam. Phn du mô rng thj trirang cung rng sgi chi may cho Coats khu
VUC Va toàn Câu;
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Vol Gia Dyng:

/ Thânh 1p b phn tao mu Innovations;
V Phát trin thj trirOng trong nu'âc và xut kh.u;
/ Cüng c cac kênh ban hang truyn thong, phát trin mâi các kënh ban hang k thut
so;
V San xut tinh gçn, dáp mg nhanh Va giám chi phi san xut;
- Nghien ciru tim co hi gia nhp vào cac chui cung trng mOi d d.0 tu phát triên;
- S hóa toàn b dU lieu quãn trj trong T6ng Cong ty;
- Tuyn dung và dào tao di ngQ can b, Cong nhân lao dng dáp rng dirc yêu câu
nhiêm vu mâi;
2. PhLrong hu*ng diu hành:
a. Vê 111/ tru'àwg:
- Tp trung khai thác thj trtrng muc tiêu sn có, coi day là nhim vu tr9ng tam trong
näm 2021. Tang ctrOng phát trin các thj trrng ma Vit Nam dang có lqi th canh tranh và
tn dung ti da Co hi tai các thj tnrng a nhQng qu6c gia tham gia các Hip djnh thrang
mai vai Viêt Nam.
- Ly khách hang lam trong tam, xây ding h thng hoat dng theo yêu c.0 cüa chui
cung l'rng.
b. VtàicIi,'nIz:
- Nang dng, Iinh hot trong vic tim kim, sr dung nhirng ngu6n vn vay và the
chiicing trInh thanh toán trà chtm lien kt vOi Ngan hang cO lai suAt uu dài canh tranh. Can
d6i vay ngoi t phü hp d tiêt giâm chi phi lai vay. Ben canh do, tt1y theo tInh hInh thrc t
sê can nhc lira chçn cac kênh huy dng vn ti uu nht, dam bào dü ngun vn von chi phi
hcip 1' cho du tt.r khi thj truang phát trin manh.
- Hoàn thin chixong trinh s hóa dQ lieu tp trung cüa h thng quàn l, nâng c.p h
thng cung cp thông tin, dü lieu v tài chInh, k toán d phc vu tt nht cho hot dng
quân trj, diu hành cüa Lânh dao Tng Cong ty.
- Co cu lai danh mic dAu ti.r, tang cithng hiu qua sr dung vn du tu b&ng nhiu bin
pháp nhr du tu theo trng giai doan phi hçip voni nhu Câu thj tnr&ng.
- Nang cap h thng kim soát chi phi nhm kim soát t& nht toàn b chi phi hoat
dng phát sinh. Ngoài ra cOn chü trong cong tác thirc hành tit kim, chOng lang phi.
c. Vnhânsw:
- Quán trj chat ch và nâng cao ngun nhân hrc a tat ca các cap, phân cOng giao vic,
giao chi tiêu KPI, tao diu kin phát huy ti da nang litre Ca nhân.
- Co k hoach tuyn dung do t?o di ng k thut chuyên mon am hiu sâu ye cOng
nghê san xut chi may. Xây drng chInh sách dãi ng phi hgp cho di ngü k six, cong nhân
lao dng giOi cO sang kin, giãi pháp cài tin san xut, hgp l hOa quan trj v nhân lirc, diu
hành san xut mang Iai hiu qua thit thirc cho Tng Cong ty nhm tao dng lirc phát huy
näng lirc và khuyn khIch CB-CNV sn sang "dam nghtdOm lam";

- Di m&i cong tác tuyn dung và di tuqng tuyn dung bang nhiu hInh thóc thIch
hçip, bang nhiu kénh khác nhau, tuyn irng vién ngui nixOc ngoài cho nhung vj trI chi.ra có
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i1ng viên Vit Nam dáp üng dugc, lam cho các Crng viên thy thr9c Tng Cong ty Iuôn m&
rng cCra don môi và to mi diu kin thuan lçi nh.t v vic lam, thu nhp, co hi thäng
tin, các ru dâi va phiic lçii.... cho ác Crng viên tir cong nhân dn nhân sir cp cao v Tng
Cong ty.
- Tip tic duy trI va phát huy mnh me các net dçp van hóa d trà thành truyn thng
qu báu cüa Tng Cong ty, tinh thin doàn kt trên duói mt lông, tInh trung thçrc do drc
trong san xu.t kinh doanh, sv thüy chung gn bó vói Tng Cong ty, sir chân thành câi ma
giüp dO ln nhau, ' thü'c t ch(rc k' 1ut và tinh than trách nhim trong cong vic.... Coi day
là nhim vii quan trQng d xay dirng nn tang vcrng chc cho Tng Cong ty phát trin hiu
quàvàbnvUiig.
d. Quâii fri san xuát:
- Các dn vi, nhóm k thut chuyên gia thung xuyên chü dng tip cn kt ni thông
tin vâi khách hang nhm phát trin mt hang mâi, phi hp thirc hin gia cong kéo dài them
cong don san xut chi may thânh phm nhir nhum màu, xcr ly" hoàn tht...
- Tang cls&ng kim soát các djnh m(rc: näng su.t, ch.t lirçxng, lao dng, tiêu hao
nguyen - nhiên - vt - phi lieu, các chi phi phát sinh khác, d.0 vào, du ra...
- KhOng ngi.'rng nghiên ciru cãi tin phirong pháp san xu.t, áp diing các cOng ngh k
thuat mOi nhir: cOng ngh tách lap
- h các loi Sqi dtc bit Tencel, PVA, Bamboo, Modal; ThCr nghiêm Sql Compact
thay th cho Siro cho thj iru&ng Nht; Phân tich Sqi nn: dung Sçi pha cho thj trirang M5'...
Tp trung chi dao, diu hành quyt lit b&ng các giài pháp dng b, khoa h9c nh&m nhanh
chong chim i.ru th v kha näng canh tranh và 6n djnh chat l.rcing.
e. Quân trj 1: tIung 1/lông tin:
- Ap diving dng bO s hóa dtr lieu quán l' vào quãn trj toàn Tang Cong ty. Hoàn thin
he thng thông tin bng viêc du tu thay th trang thit bj cong ngh thông tin tiên tin eO
giá trj bão mat cao.
- S& dung các phn mm quan tn tiên tin, rut ngn thai gian, báo cáo kjp thai cho các
cci quan htiu quan và cong tác cong b thông tin.
III. CAC CHI TIEU KE bACH NAM 2021:
Nàm 2021 vn là I näm co hi và nhiu thách thcrc do ánh hu&ng cüa djch Covid-19
va hu qua cüa no. Tng Cong ty sê cO nhiu kjch bàn duy tn 1irc lirqng san xut, duy trI
khách hang, tip tiic phiic hi san xut và thj trirang, luOn theo dOi chat che tInh hinh thirc t
d diu hành san xut kinh doanh phü hqp nhm nâng cao ni 1rc và lqi Ich ccia c dOng.
Ban Diu hành Tng COng ty xây dirng mxc tiêu cho näm 2021 là phn dAu giu vung mirc
phát trin n djnh, Iâu dài ccia Tng Cong ty.
Các chi tiêu tài chinh cho nAm 2021 thrcic dat ra nhu sau:
Stt

Chi tiêu

I

Tong doanh thu

2
3
4

Don vj tInh
T' dOng

K hoch 2021
(hçrp nht)
2.220

K hoch 2021
(TCT mc)
1.260

Lqinhuntrirâcthu

T'dng

300

250

Lqi nhuan sau thu
T$'lêchiactrc

T dng
%

298

250
15%-18%
6

Trên day là báo cáo tng kt hot dng san xut kinh doanh trong näm 2020, dr kin
phiio'ng an phân phi Ioi nhuân nãm 2020 và k hoach san xut kinh doanh näm 2021, trân
tr9ng báo cáo Dai hi dng c dông xern xét thông qua.
TONG GIAM

Oc

Du'ongKhuê
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TONG CONG TY CP PHONG PHU
BAN KIM SOAT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tty do — Hnh phñc
Thành p/is Hf ChI Minh, ngày tháng 9 näm 2021

TONG CONG TV
CO PHAN

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT

PHONG PHU

V tin/i I,lnlz hoçit 4iig san xuih kin/i cloanli và tài chIn/i näm 2020
cüa Tong COng ty cô phân Pliong P/ia
KInh güi: Di hi dng ci dông Tng Cong ty ci phãn Phong Phti
- Can ei Lust doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Quôc hi;
Can cr Diêu l Tong Cong ty CO phân Phong Phü d duqc Dai hi dong cô
dong thông qua;
Can cir Quy chê to chirc và hoat dng Ban kiêm soát;
- Can cr vào tlnh hInh hoat dng san xuât, kinh doanh và báo cáo quyêt toán
tài chInh näm 2020 do Tang Cong ty 1.p d di.rc kiêm toán bâi Cong ty
Kiêm toán và tu van A&C;
Ban Kim soát kInh trInh Dai Hi Ding Co DOng kêt qua giám sat tInh
hInh hoat dng san xuât kinh doanh vã tài chInh näm 2020 cüa Tong Cong ty
CP Phong Phü niên dO kêt thüc tai ngày 3 1.12.2020 nhu sau:
Di HOi Dng c Bong Va
I. Kt qua giám sat tInh hInh thti'c hin Nghj Quyh
các quyêt ainhi cüa Hi BOng Quãn Trj:
1. Thirc hin k hoach phân phi igi nhun và chia c ti:rc näm 2019 duqc Dai hOi
2.

dOng cô dOng thông qua.
Chn Cong ty Kiêm toán và tu van A&C lam &Yn vj kiêm toán cho närn tài

chinh 2020.
Kinh phi hoat dng và thu lao HOi dông cjuán trj, Ban Kiêm soát dâ duc'c chi
3.
dung theo sr phê duyt cUa Dti hOi dong Co dông;
Trong näm Ban diêu hành d to chirc triên khai và thirc hin Nghi quyêt cUa Dai
4.
hOi dong CO dong và HOi dOng quãn trj day dü, kjp thai theo dung chic näng
nhim vii quyên han duçic quy djnh trong diêu 1 cüa Tong Cong ty cô phân
Phong Phü.
Trong näm có sr thay dOi Tong Giám dOe Tong Cong ty CP Phong Phü: Ngày
5.
06/10/2020 Ong Dung Khuê duqc bô nhim Tong Giám Doe thay Ong Pham
Xuân TrInh.
6. Vic thirc hin kê hoach Ici nhun näm 2020 theo chi tit sau:
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6.1 Kt qua hot dng kinh doanh (hqp nht):

i.

Chi tiêu

Ngh quyêt
DHCD 2020

2.500
210
204

Tng doanh thi.i và djch vi khác
I Lqi nhun tn.rOc thuê
I Lqi nhun sau thuê

2
3

DV?": Tj dng
Thic hin näm 2020
% So
Giá trl
sánh
98,6%
2.465
136,2%
286
138,7%
283

6.2 Kh qua hoit dng kinh doanh (cüa Tng Cong ty mc):

Chi tiêu

Nghj quyêt
DHCD 2020

1.800
200
200
10% - 15%

F1 Tng doanh thu
2
3
4
II.

Lgi nhun truOc thuê
Lçii nhun sau thuê
T' 1 chia c 6 tirc dir kiên

DVT: T3 dông
Thirc hin nám 2020
% So
Giátrj
sánh
105,9%
1.907'
103,0%
206
102,5%
205
120%
18%

Kt qua giám sat báo cáo tài chInh näm 2020
Tong Cong ty d 1p và cOng bô các Báo cáo quyêt toán tài chInh nàrn 2020.
Báo cáo quyêt toán tài chInh cüa TOng COng ty nm 2020 dä dugc kiêm toán
b&i Cong ty TNHH Kiêm toán và Tu van (A&C). Theo kiên cUa Kiêm toán
viên dOe lap, báo cáo tài chInh cüa Tong Cong ty cO phân Phong Phü näm 2020
dä phàn ánh trung thirc và hçip 1 trên các khIa c?nh tr9ng yêu ye tInh hInh tài
chInh ti ngây 3 1/12/2020, cOng nhu kêt qua hott dng kinh doanh và tInh hInh
luu chuyên tiên t cho näm tài chInh kêt thüc cOng ngày, phO hp vOi các Chuân
mirc Kê toán Vit Nam, Chê dO Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy
dnh pháp I' có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hqp.
MOt s chi tiêu tài chInh tii báo cáo tài chInh näm 2020:
1- Bang Can dôi kê toán tong hqp ti ngày 31.12.2020 cOa Tong Cong ty mc:
DVT:l dông

sO cuOi

CHI TIEU
TAL SAN
A-Tãisãn ngän hn
1. Tiên Va các khoán tuang ducrng tiên
2. Các khoãn phãi thu ngn hn
3. Hang thn kho
4. Tài san ngn hn khác
B- Tài san dài hn
1. Các khoán pháithu dài hn
2

NAM
3.098
1.154
91'
903
159
1
1.944
68

sO oAu
NAM
3.846
1.998
49
1.339
608
1.848
68

2. Tài san c djnh
3. Bat dng san dâu tu
4. Tài san d dang dài hn
5. Các khoán du tu tài chInh dài hn
6. Tài san dài hn khác
NGUON VON
C- Nq phãi trã
1. Nçingänhfl
2. Ncidàihafl
D- Von chü s& htiu
1. VnchUsâhU'U
- Von gop cüa chU s hUu
- Thng dir vn c phân
- Qu du tu phát trin
- Lgi nhun sau thu chua hân phi
+ LN sau thu chua phân phôi k' truOc
+ LN sau thuê chua phân phôi k' nay
2. Nguôn kinh phi và qu khác

979
228
650
19
3.098
1.633
733
900
1.465
1.465
747
32
376
310
105
205

1.074
13
16
647
30
3.846
2.388
1.447
941
1.458
1.458
747
32
338
341
341

Mt s nhn xét:
- Cong tác hch toán và 1Qp báo cáo Quyêt toán tài chInh cüa Tong Cong ty tuân
thu theo Lust kê toán doanh nghip, Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/20 14 cUa B Tài chinh cUng nhu các Thông tu huâng dn thirc hin
chuan mirc va chê d kê toán cUa BQ Tài chInh ban hành.
- Tong Cong ty thirc hin trIch 1p cac khoán dir phOng: phái thu ngän h?n khó
dài; hang ton kho, dãu tu tài chInh dài hn day dü theo quy djnh.
aIV tài san
Tong tài san cUa Tong Cong ty cô phân Phong Phii den 3 1/12/2020 là 3.098 t'
dông, giàm 19,4 % so vâi so cüng k' näm truOc, trong do:
- Tài san ngän hn giãm tir 1.998 t dông xuOng con 1.154 t' dOng, tung rng
giám 42,2%.
- Tài san dài hn tang tr 1.848 t5' dong len 1.944 t dOng, tixcmg irng tang 5,2%.
b/ Ye nguôn vn
- Nq phái trã giãm t1r 2.3 88 t dOng xuông cOn 1.633 t dOng, tuang irng giám
31,6 % so vOi so cUng k' näm truàc, trong do:
+ Nçi ngän hn giàm tü 1.447 t' dOng xuông cOn 733 t' dOng, tucing rng giám

49,3%.
+ Nçi dài h?n giám ti'r 941 t' dng xung cOn 900 t9 dng, tucYng irng giám
4,4%.
- Vn chU sâ hu tang tü 1.458 t dng len 1.465 t dng, tucing trng tang them
0,5% trong dO qu5 Dâu tu phát triên tang tir 338 t' len 375 tuong img tang
them 10,9%.
2- Báo cáo kt qua kinh doanh ti Tng Cong ty me:
- Doanh thu dat 1.907,tS' dOng, dat 105,9% so kê hoach
- L?i nhu.n truâc thuê dat 206 t' dOng, dat 103,0% so k hoach
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- Lqi nhun sau thu dt 205 t' dng, dat 102,5% so k hoach

Chi tiêu
1
2
3
4

Tng doanh thu
Tng igi nhuan truOc thu
Lçii nhun sau thu cOn lai dê phân
phOi
T' lê chi trâ c t1rc dir kin

Theo NQ
DHCD
2020
1.800
200
200
10%- 15%

3- Môt s chi tiêu tài chInh tai T1ng Cong ty mc:
Chi tiêu
stt
1 Khã näng sinh lOi trên doanh thu:
- T' suât lcyi nhun truc thuê trên doanh thu
- T5' suAt lçri nhun sau thu trên doanh thu
2 T suãt 191 nhun trên tong tài san
- T' suât Igi nhun tnthc thuê trên tong tài san
- T' sut Igi nhun sau thuê trên tong tài san
3 T sut lqi nhun trên vn
- T' suât Igi nhun trrnrc thuê trên von diêu l
- T sut icri nhun sau thu trên vn diu l

DVT: 7)) dông
Thi'c hin nàm 2020
% so sánh
Giá trl
1.907'
206
205

105,9%
103,0%
102,5%

18%

120%

Näm 2020
10,8%
10,7%
6,6%
6,6%
27,6%
27,4%

III. Kt qua hot dng cüa Hi Dng Quãn Trj Va Ban Diêu Hành:
- Trong näm 2020 Tong Cong ty dôi mt vâi nhiêu áp lirc và khó khän cüa dai
dch Covid — 19 mtc dü Vit Nam là mOt trong so nuOc dà no lirc tIch crc
kiêm soát ngän chn, truy vet, khoanh vüng lay lan 0 djch bnh. Nhung trên
the giâi mt so nuàc djch bnh không ngirng lay lan gia tang nhu M5, Pháp,
Nga, Y, Thy ban Nha, An Do,... gay thit hai nng nê ye nguOi, ánh hi.thng
nghiêm tr9ng lam cho nên kinh tê toàn câu bj suy giãm
Trirâe tInh hInh djch bnh, Tong Cong ty d bj ãnh huàng n.ng nê ye hoat
dng san xuât kinh doanh, xuât khâu và nOi dja sVt giàm mnh, ngu&i lao
dng không cO vic lam. Tuy nhiên, HOi dong quãn trj và Ban Diêu hành
Tong Cong ty cO phân Phong Phii chi do và diêu hành hoat dng san xuât
kinh doanh vâi các giâi pháp thi.rc hin kjp thai nhäm giàm thiêu rüi ro ye
nguOn hrc, dông tiên, kêt qua kinh doanh cüa Tong Cong ty ma Dai HOi
DOng CO Dông giao phó.
HOi dông quàn trj và Ban Diêu hành Tong Cong ty CO phân PhongPhii chi
dao diêu hành lien tic cOng tác cãi thin chat lugng quãn 1, chat lugng
nguOn nhân lirc, quàn trj nguOn nhân 1irc tir khâu tuyên dung, tiên krang den
khâu dào tao theo hi.râng tinh g9n hiu qua, và dáp irng dirge yêu câu nâng
cao khà näng canh tranh trong vic dành thj trung xuât khâu và nOi da,
chäm lo di song cho ngtthi lao dng nhàm dam bão phát triên ben vng.
HOi dOng quàn trj và Ban Diêu hành Tong Cong ty CO phân Phong PhU chi
dao và diêu hanh hoat dng san xuât kinh doanh, dâu tir, tai chInh, nhân
4

sir.. . cüa Tang Cong ty tuân thu d.y dü các quy djnh cUa pháp lut, thirc hin
nghiêm tue diêu l Tong Cong ty, các nghj quyêt cüa Dai hi dOng CO dong.
- Tong Giám dôc thung xuyên báo cáo Hi dOng cjuàn trj ye tInh hInh tài
chInh, tInh hinh san xuât kinh doanh và dâu tu cüa Tong Cong ty.
Hi dOng quãn trj Tong COng ty có diêu kin thrc hin giám sat ch.c chë và
bit trong các
kjp thai chi dao den các hot dng cüa Ban Diêu hành,
cOng tác tO chc, quàn 19 diêu hành, xUc tiên dâu tu chiêu sâu hin dai hóa
may moe thiêt bj va day mnh các hot dng san xuât kinh doanh kjp thai và
hiu qua nhärn giãm thiêu và ngän ngira rüi ro phát sinh.
- Tat cã các van dê phát sinh bat thung lien quan den boat dng cUa TOng
cOng ty dêu duqc Ban Tong Giám dOe báo cáo ngay cho Hi dôna quán trj
dê Hi dOng quãn trj näm rO din biên tInh hInh và kjp thi cO 9 kiên chi dao
khi can thiêt.
Các thành viên Hi dOng quãn trj, Ban Diêu hành là nhUng nguYi CO näng
hrc, dao drc trách nhim trong cong vic. Thirc hin tOt các nghj quyêt,
quyêt djnh cüa Dai hOi dng cO dOng, sü dung và phát huy tich crc các
nguOn vOn hp pháp, tài san, lao dng tránh lang phi tOn that cho doanh
nghip; hoàn thành tot day dü nghia vit ngân sách vâi Nhà nuâc,dãm bào các
chê d chinh sách cho nguôi lao dng.
Hi dOng quàn trj và Ban diêu hành chi dao thrc hin cOng tác báo cáo, cong
bO thong tin dung quy djnh.
IV Hot dng ella Ban Kiêm soát
Ban Kim soát có 03 (ba) thành viên doe lip, vOi tu cách là dai din c
dOng và duçc Hi dOng quàn trj, Ban Diêu hành và các can b quãn 19 khác
tao diêu kin cho Ban Kiêm soát thrc hin chirc nang, nhim vii ella Ban
Kiêm soát, tiêp tiic cOng tác giám sat, kiêm tra boat dng kinh doanh, hoat
dng quãn trj và di8u hành dlla Tong COng ty. Ban Kiêm soát duc tiêp c.n
các thông tin ye các quyêt djnh ella Hi dOng quán trj, dä tham dir các phiên 1)j
hQp ella Hi dOng quãn trj, näm bat tInh hInh kinh doanh thre të ella Tong
COng ty và dóng gop 9 kiên vài Hi dOng quãn trj và Ban Diêu hành trong
mt sO trung hqp, pham vi linh vuc có lien quan.
Trên day là toàn b ni dung trong qua trInh kim tra giám sat ella Ban
Kiem Soát xin báo cáo truâc Dai Hi DOng CO DOng. KInh trInh Dai Hi
DOng CO Dông xem xét và thông qua.
Trân tr9ng báo cáo.!.
TM. BAN KIEM SOAT
TRUNG BAN

Nguyen Th M Lê
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T TRINH NO! DUNG XIN MEN
BONG THU'ONG NIEN NAM 2021
BA! HO! BONG cO

AO

PRONG PR/I r

T ,,+ flct11i i,ahifl
LtI1 LU LuçJ.L ww-

c

s9/2020/OH14
dxçic Quc hi nuàc Cong hoà X hi
-

-

hü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các van bàn huàng dn thi hành;
Can cir Diu 1 t chrc và hot dng cüa Tang Cong ty ct phn Phong Phü.
Hi dng quãn trj kInh trInh DHDCD thông qua các ni dung sau và gop b sung
('neu có):
Thông qua Báo cáo kIt qua hoit dng san xuct kin/s doanh nám 2020 ci tizl
1.
n/sw san:
TCT mc
Hqp nhM
Don v tInh
Chi tiêu
STT
1.906,8
2.464,7
1
205,8
285,6
T dng
Lgi nhutn trurc thu
2
205,4
283,4
T dong
Lai nhuân sau thuê
n!zt dã dw9'c
2. Thông qua Bdo cáo tài chin/i ing !iç'p và bdo cáo tài chIn/i hçip
kilm toán nám 2020.
hInh holt dng san xuit ku,!: doan/s Va tài
3. Thông qua Bdo cáo t/um tra tin/s
c/sin/s ,,ám 2020 cáa Ban kiI,n soát.
nhuii nánz 2020 n/sW sau:
4. Thông qua phu'ong an p/san p/z6i lçti
a) Phuong an phân phi lqi nhun và chi trà c trc näm 2020:
Ni dung

TT

DVT

S tin

D1ng

456.840.597.191

Being

205.429.521.547

Dng

389.333.334

2

Lqi nhun sau thu chwa phãn phi trên báo
cáo tài chInh hç'p nhât 2020
Lqi nhun dirqc sfr diing d phân phi

3

Các khoán giãm trü
Lqi nhumn dç kin phãn phi:

Bong

205.040.188.213

4

Dông
Dông

6. 15 1.206.000

Dng

542.952.000

C

Chia c tirc cho c dong (1 8%/Mnh giá c phiu)
TrIch thixâng HDQT. BKS. Ban diêu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)
TrIch thuâng vuçxt KH (10% LN vuçYt)

134.407.603.800

a

TrIch qu5 du tu phát trin (20% LNPP)

Dông

41.008.038.000

d

TrIch qu5 khen thuing phiic igi (7% LNPP)

Bong

14. 352.8 13.000

e

Lçi nhun con 1i

Ding

8.577.575.413

5

1

'S

b

1

T' l chi trá c tirc näm 2020: 18%/mnh giá.
Lgi nhun dung d chi trà c trc duqc can cir theo lqi nhun sau thug chixa phân
phi trên báo cáo tài chInh hçp nh.t 2020 cIa &rgc kim toán.
Các khoãn trIch trên có th có sr thay di tUy thuc vào kt qua quyt toán thu
nãm 2020 lam ành hu&ng dn lqi nhu.n cOn 1i d phân phôi.
Thu thu nh.p cá nhân phát sinh tr c trc s di.xçic khu trx khi ct dong nhn c
tüc näm 2020 theo qui djnh.
b) Uy quyn cho HDQT trin khai thirc hin chi tit phucng an trá c tirc cho C6
dông hin hUti.
5. Thông qua má'c 1/là lao và t/uthng cho H3i th5ng quán lrj, Ban Kim sodt,
Ban diu hank và clii p/il ngogi giao ci thl nisu' sau:
a) Thông qua mirc thu lao cho Hi d6ng quán tr, Ban kim soát:
Kinh trInh Dai hi thông qua t6ng mirc thu lao cho thành viên Hi d6ng quãn trj,
Ban Kim soát trong näm 2020 là 66.000.000 d6ng/tháng (thu nhqp sau thuê') nhu cIa
thrçic DHDCD nàm 2020 thông qua và trinh Di hi thông qua t6ng thu lao HOi d6ng
quàn trj, Ban kim soát näm 2021: vn git nguyen nhu cüa näm 2020.
b) Thông qua mirc thirng Hi d6ng quán trj, Ban kim soát, Ban diu hành, chi
phi ngo?i giao nàm 2020 và näm 2021
-

Näm 2020:

Can cir vao Nghj quyt Di hi d6ng c6 dông thuOng niên näm 2020. Hi d6ng
quân trj kInh trinh Di hi d6ng C6 dông thông qua trIch ththng cho hot dng cüa Hi
d6ng quãn trl, Ban Kim soát, Ban diu hành và chi phi ngoi giao là 3% cüa lgi nhu.n
sau thu và 10% phn lçii nhun sau thu vuclt k hoch d ra. Phucmg an phân ph6i ci
th trinh Dai hi d6ng c6 dông üy quyn cho HDQT quyt djnh.
-

Nãm 2021:

Trong nàm 2021, kInh trInh Dai hOi thông qua müc thi.r&ng cho Hi d6ng quàn trj,
Ban Kim soát, Ban diu hành và chi phi ngoi giao là 3% cüa lgi nhuan sau thuê và 10%
phn lqi nhu.n sau thu vi.xclt k hoch d ra.
6. Uy quyn choHIQT tip tVc thrc hin Nghj quyt DHDCD thu?mg niên 2020
ngày 26/6/2020 v vic thoái v6n các khoàn d.0 tu chi.ra hiu qua, t6n dpng kéo dài do
vuOng Ca ch và ngoài ngành d tp trung v6n phát trin ngành nghê kinh doanh c6t lOi
Co hiu qua cao cüa T6ng Cong ty.
7. Thông qua các mic lieu ki ho,ch nám 2021 nhu' sau:

2

Chi tiêu

stt

Do,n v tInh

Kê hoich 2021
(hçrp nht)

Kê hoch 2021
(TCT mc)

1

Tng doanh thu

T' dong

2.220

1.260

2

Lqi nhu.n trtrâc thu

T dong

300

250

3

Lçii nhun sau thu

T dong

298

250

4

T' lê chia c trc

%

15%-18%

Trân trçng kInh trInh Di hi xern xét và quyt dnh./.
No'! n1,in:
- C dông;
- F1Oi dg quân tn;
- Ban kiêm soát;
- Luu VT. TH.

TM. HQI BONG QUAN TR!
CHU TICH

Trn Quang Nghi
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