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TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
!. THONG TIN CONG TY, THI GIAN, DA DIEM
1. TênCôngty

Tng cong ty C phAn Phong phü

2. Tni sr chInh

S 48 Tang Nhon Phü, Khu ph 3, Phng Tang Nhon Phü
B, Thành ph ThU DUc, Thành ph H Chi Minh

3. Din thoi

02866847979

4. Ma s doanh nghip

S 0301446006 do Sâ K hoach và Du tix TP H ChI
Minh cp ln du ngày 20/02/2009 (s CU: 4106000339),
dang k thay dM ln thU 16 ngày 03/02/2021.

5. Thô'igian

9 gi? 00 ngày 25 tháng 9 näm 2021

6. Bjadim

Tai trij sU chmnh Tng Cong ty c ph.n Phong PhU- s 48
Tang Nhan PhU, Khu ph6 3, Phrng Tang Nhon PhU B,
Thành ph ThU Dire, Thành ph H Chi Minh.

-Fax:0283728 1893

II. HINH THIC 04! HO!:
Dai hi dng c dOng trirc tuyn
I!I.THANH PHAN THAM DU vA TINH Hc1P LI CUA BA! HO!
1. Thành phân tham thy:
•
•

Các ông (bà) trong HBQT, Ban Kim soát và Ban Diu hành Tng Cong ty
CP Phong Phir
Co dông: Dai hi dA có sr gOp mt cUa 86 c dông.

2. Tinh hçrp 1 cüa Diii hi
Dii hi dã nghe Ba Lé Thj Hoàng Trang báo cáo thm tra tu each c dong tham d%r
phiên hçp Dai hi dng c dông thu?rng niên näm 2021 vào ngày 25/9/2021.
- Tng s c dOng cO quyn tham d%r dai hi là: 1.783 c dông, sâ httu 74.670.891
c phn theo danh sách c dóng cht ngày 2 0/8/2021)
- Tai thai dim 9 gi 00, ngày 25/9/2021, tng s c dong CO mt d? hçp trrc
tuyn là: 86 c dông; sU hUu vãJhoc dai din cho: 63.286.415 CP c phn, dat t l
84,7538% vn diu l cUa Tng Cong ty.
- Can cir quy djnh cUa Luat Doanh INghip 2020 và Diu 1 Tng Cong ty v diu
kin, th thirc tin hành Dai hi c dong, s c dOng cUng c phAn dai din và/hoc th hihi
cO mt tai phiên hop Dai hi c dong thi.thng niên näm 2021 cUa Tng Cong ty CP Phong
Phir dã dt t' l cn thit d tin hành Dai hi 'trên 50%,) nên phiên hop Dai hi cô dông
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thuàng niên näm 2021 cüa Tng Cong ty là hcp l và dü diu kin d tin hành (dinh kern
báo cáo tMrn tra tw cách c dông tharn ds dgi
IV. NO! DUNG vA DIEN BIEN CUA D.I HO!
1. Thông qua d cu và biu quyt thông qua danh sách Chü tjch doàn, Ban thir k
và Ban Kim phiu.
-

Chü tjch doàn
Dü hjii dã thJng nh& 100% bu chü tjch doàn diu hành dtii hi bao gEm:
Ong Trn Quang Nghj — Chü tjch HDQT Tng Cong ty

-

Ong Drnmg Khuê

- Uy viên HIDQT, Tng Giám dc Tng Cong ty

-

Ba Pham Minh Htrmg

- Uy vién HDQT Tng Cong ty

-

Banthtrk
Dai hi dã thoAng nhoAt 100% btIu Ban Thw kj bao gôm:
Ba Pham Thj Diu Thiiy - Phó Trung Phông Hành chInh Tng hcyp

-

Ong Ph?.m Van Vu — C dông Tng Cong ty
4-

Ban kim phiu
Dai h3i dâ thông nhoAt 100% boAu ban kkmphi1u bao gem:
Ba Truccng Thj Ngçc Phuçmg

- Giám c1c tài chInh

- Trithng Ban

-

Ong VO Thanh Tong

- TO Trung IT

- Thành viên

-

Ba Pham Thj Ngçc Han

- NV PhOng HCTH

- nt

2. Di hi ttA thông nhât 100% thông qua Chirong trinh và Quy ch lam vic cüa
Di hi dng c dông thirOng niên nAm 2021.
V.

THÔNG QUA VAN MEN CUA D1 HO!:

1. Ong Trn Quang Nghj- Chü tjch HDQT Tp doàn Dt May Vit Nam, Chü tjch HDQT
Tng Cong ty phát biu khai mac Dai hOi.
2. Ba Pham Minh Hirong, Uy viên HDQT Tng Cong ty thay mitt HDQT báo cáo tInh
hmnh hoat dng cüa Hi d6ng quan trj trong nAm 2020.
3. Ong Duong Khue, Uy viên HDQT, Tng Giám 1c Tong COng ty thay mtt Ban diu
hành báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doanh nãm 2020 và k hoach san xu.t
kinh doanh näm 2021 cUa Tng Cong ty.
4. Ba Nguyn Thj M L, Trithng Ban Kim soát báo cáo thm tra tInh hInh san xut kinh
doanh và tài chInh näm 2020 cUa Tng COng ty.
5. Ba Pham Minh Hucrng di din ChU tjch doàn trInh bay các t trinh cüa Hi dng quãn
trj T6ng COng ty.
6. Di hi tháo lun v các ni dung báo cáo và hi trinh:
10.1 Các c dông gri câu hói, dóng gop kin:
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Câu hói 1: Bô Cong Thuong dã chinh thirc ban hành quyt djnh áp d%lng thug chng ban
phá giá t?m thii cti vOi các san phm sçii filament nhp khu Indonesia, Ma1aysia, Trung
Quc và An D Vy xin Qu cty cho bitt diu nay có tác dng tâi lçii nhun cüa cong ty
trong thii gian sp tOi nhu th nào?
Trá lôi: Bt k3r quyt djnh nao cüa ChInh phü nói chung và b Cong thuung nói riêng du
ãnh huông dn môi trueing SXKD trong ntr&c, tuy nhiên quyt djnh trén không anti huâng
tn/c tip tth Phong phii do TCty không SXKD sqi filament.
Cdu hói 2: Hin djch bnh Covid ô TP. HCM vn phüc tap, diu nay có ãnh hung th nào
tOi hoat dng kinh doanh cüa cong ty. Xin Qul COng ty có th uóc lçii nhu.n trong qu 3 là
bao nhiêu?
Trà Rn: Theo dánh giá cüa Phong Phá, tInh hInh san xut kinh doanh trong Q3 chju ãnh
hithng nng n nht cüa djch Covid-19. D duy trI hott dng SXKD, Tng cong ty phãi t
chirc san xut 3 tti ch. Chi phi phuc vi san xutt 3 ti ch tang cao do phát sinh các chi phi
ngoài k hoch nhu: trang bj 4t diing cho cong nhân nghi ngcii, an uing; phii cp liru trü
cho cong nhân, xét nghim theo quy djnh... Ben canh do Tng cong ty cüng dà xem xét trçl
cp cho mt s cong nhãn hoàn cãnh neo dun không th tham gia san xut 3 ti ch; ngoài
ra các chi phi luu thông hang hóa cüng tang cao. Dn gkr nay có th nói can b cOng nhãn
lao dng PP dã cüng nhân dan thành ph HCM sp vucit qua giai doan chng djch khó
khãn nht, bão toân duc toàn bO lrc lung lao dng vâ khách hang cüa mInh.
- Tng cOng ty dang trin khai gói h tn/ theo Nghj quyt s& 09/2021/NQ-HDND v mOt
s ch dO, chInh sách dc thu phiic vii cOng tác phOng, chng djch covid- 19, h trçi ngui
dan bj tác dng bâi djch covid- 19 trén dja bàn Thành pM H ChI Minh. Hin tai M sci dã
duc gui dn phOng LDTBXH TP THU DI1JC.
- Hin tii, TP HCM chua cO chInh sách giám tin din cho các DN san xut. Chi phi lâi
vay Ngân hang cüng khOng duçic giãm. Day cüng là khó khän chung cho các doanh nghip.
- V lçii nhun Qui 3/2021, Doanh nghip chua báo cáo duçic vi khOng bi& chInh sách cüa
nhà nuâc c1i th nhir th nào, nhu các gói vay hay giâm lãi suit... Doanh nghip s cOng M
ci th các chi s tài chInh khi kt thUc QuI 3/202 1 theo quy djnh, hin tai có th uOc lqi
nhun Qu 3 khoãng 27 t.
Cáu höi 3: Xin Qu cOng ty cho bi& khi nào c phiu PPH co th giao djch li bInh
thuông?
Trã l?ii: Theo khoãn 2 Diu 32 Qui ch t chiirc và quán l thj trithng chirng khoán cüa
cong ty dai chOng chua niêm yt tai So Giao djch chiTrng khoán Ha NOi:
Diu 32. Han ch giao djch
2. Can ciTr giái trInh, cOng b6 thông tin, khc phiic nguyen nhân dn dn tInh trng chüng
khoán bj han ch giao djch cüa t chüc dàng k giao djch, SGDCK xem xét cho phép
chimg khoán dang k giao djch bj han ch giao djch &r?c giao djch trO lai blnh thu&ng.
Theo qui djnh trén, sau khi Tng Cong ty CP Phong Phü cOng M thông tin nghj quyt
DHDCD thuông niên näm 2021, SGDCK HN së xem xét cho phép c phiu PPH giao djch
lai binh thuOng.
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Cáu hói 4: Tôi mun hôi sau 1/10 cong ty minh có th phiic hi hoàn toàn nàng 1irc san
xut thu truâc djch hay khong?
Trà 1?yi: Hin tai Tng Cong ty dã chun bj cho KH SXKD bInh thu?mg sau ngày 1/10.
Tinh hInh don hang dâ duçc chutn bj dü trong Qul 4/2021. Tuy nhiên do tInh hInh djch
phirc tap, näng lrc san xut cUa doanh nghip së bj phi thuc dáng k vào các qui djnh
chung cüa UBND Thành ph nhu: cho phép DN t chüc san xut a qui mô mi:'rc d nao,
các quyt djnh v han ch di 1a, phong tôa, giàn cách xã hOi theo chi thj chng djch tip
theo.
Câu hói 5: Chi phi hoat dng 3 ti ch cUa Tng Cong ty trong thci gian qua?
Trá ku: Chi phi duçic tam tInh theo m6i lao dng tham gia hoat dng san xut 3 ti ch
gm: trang bj vt d11ng cho cOng than nghi ngoi, an ung; phii cp luu trü cho cOng nhân,
xét nghim theo quy djnh... , theo do chi phi là #11 triuI1 lao dngItháng.
Phát bku cüa c dóng Tp doàn Dt May Vit Nam:
Ong TrAn Quang Nghj- Phó Chü tjch HDQT Tp doàn Dt May Vit Nam thay mt c
dOng Tp doàn Dt May Vit Nam chia sé, qua khüng hoáng cüa dçit djch covid-19 vra
qua, vài tInh cam gn bó, trách thim và lông tin cüa lirc lucmg lao dng, CBCNV di vói
Phong Phü dã chirng minh chInh sách lao dng dä chãm soc t& cho lirc lucing lao dtng cüa
Phong PhU trong thiu nãm qua. Thirc t cO thiu DN tai TP HCM, Dng Nai, BInh
Duong... sau khi nguui lao dng bj cách ly, khOng hoat dng... dã tim each v quê, dn
dn sau khi kt thñc djch vic thu hut lao dng sé rt khO khän. D nghj Ban diu hành
Tng Cong ty tip tic phát huy chInh sách ct lOi cüa Phong Phü là vira phát trin kinh t
vera có chinh sách dãi ng, dào tao bi duang cho lrc 1ung lao dng.
Ha tng cüa Phong Phü hin nay là 1 thun lvi. Phong Phii cO mt bang san xut uu vit, b
tn tai các dja phuong nhu Thu DIrc, Ninh Thun... thun lçri trong vic cic b hóa san xut
hoc chia nhO san xut d quàn 1 báo dam n djnh sn xut và phông chng djch bnh. D
nghj Ban Diu hành Phong Phü tip tiic phát huy phân b san xut hçip l giüa trti sâ chIth
t?i Thu Düc và các dja phucung khác. Trong chin luçuc, d nghj Ban Diu hành nghien ciru
KH du ti.r ma rng, dc bit là nganh sqi, iru tiên các khu vçrc có vi fri dja 1 khOng qua xa
vói TP HCM d thuan tin trong quan l và b trI ngun nhân lirc.
Ong Trn Quang Nghj thay mt c dOng Tp doàn Dt May Vit Nam cüng chia sé tinh
hinh chung cüa th giói và Vit Nam hin nay, theo do xác djnh th giâi së binh thu?ung
mai chung sang vâi dlch beth nên thj truang và süc mua së dn phiic hi. Do do Phong
Phii cn phãi chun bj k hoach san xut va du tu. Qua dçit djch nay, Phong Phü dã chüng
mith sir dung dn cüa chInh sách hài hôa các lçui ich nht là chàm lo nguai lao dng. Vài tu
cách là c dOng lan, Tp doàn Dt May Vit Nam ghi nhn k& qua san xut kinh doath
cüa Phong Phü trong thai gian qua, d nghj Tng COng ty cn có các giài pháp vuçit trOi
han nfra v thj trithng, quân trj chi phi, quan frj tài chith, hqp 1' hóa san xut, phát trin
ngun vn b&ng các hInh thuc phü hçup.... d dua Phong Phu phát trin n djnh bn vcrng.
10.2 Ong Duong Khuê di din HDQT Tng Cong ty c phn Phong Phu tip thu nhUng
kin chi dao va dOng gop cüa lath dao Tp Doàn Dt May Vit Nam. Trong thai gian djch
vira qua, Ban Diu hành cüng toàn th nguai lao dng luôn dng lông th.t tn cao, chia Se
h trçr và khOng ngrng h9c tp d hoàn thin. Ni dung gOp cüa c dOng s dugc b sung
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vào chin h.rçic phát trin cüa Phong Phü. HDQT và Ban diu hành kéu gçi toãn th can b
và tp th cong nhân Phong Phü doàn kt nht trI cao phin du han ch nhttng tn tai, trin
khai các giái pháp v dào tao nhân 1irc, phát trin thi trtthng, du tix, cong ngh, v.v. . .và
dim Phong Phü ngày càng phát trin.
7. Biêu quyt thông qua các ni dung báo cáo, to' trInh d.i hi:
Sau khi tháo 1un, Dai hi dã tip thu kin dóng gop. Ba Trirong Thj Ng9c Phuçmg thay
mt Ban Kim phiu tin hành 1y kin biu quyt cüa Dai hi các v.n d sau:
11.1. Thông qua báo cáo hotit dng cüa Hi dông quail trj näm 2020:
KIt qua bilu quylt:
63.286.415 Co phiu, dt tr 1:
0 Co phiu, dt t 1:
0 C phiu, dat t' 1:
11.2. Thông qua Báo cáo kt qua hot dng SXKD näm 2020:

-

Sphiudng9:
S phiu không dng :
S phiu không " kin:

100%
0%
0%

Kt qua hot dng kinh doanh näm 2020 (HQ'p nht:
Stt

Chi tieu

DVT

Ke hoach
.
nam 2020

Thtrc hien
nam 2020

%sovO'i
ke hoach
nam 2020

1

Tng doanh thu

T dng

2.500,0

2.464,7

98,6%

2

Lqi nhi4n truOc thu

T dng

210,0

285,6

136%

3

Lçii thun sau thug

T dng

204,0

283,4

139%

KIt qua bilu quylt:
-

Sphiudng:
S phiu không dng :
S phiu không kin:

63.286.415 C phiu, dat t) I:
0 C phiu, dt t 1:
0 C phiu, dt t' 1:

100%
0%
0%

Kt qua ho.t dng kinh doanh nAm 2020 (cüa Tong Cong ty mç:
Stt

Chi tiêu

Don
vj
tmh

Kê hoich
nám 2020

Thirc hién
näm 2020

%sovOi
kê hoach
näm 2020

1

Tngdoaththu

Tdng

1.800,0

1.906,8

105,9%

2

Lqi nhun trithc thug

T dng

200,0

205,8

102,9%

3

Lçñ nhun sau thu

T dng

200,0

205,4

102,7%

4

T lé chia c tIrc

%

10%-15%

18%

120,0%

Kit qua bilu quylt:
-

S phiu dng :
S phiu không dng :
S phiu không kin:
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63.286.415 CO phiu, dat t3 1:
0 Cphiu,datt'1:
0 C6phiu,dttI:

100%
0%
0%
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11.3. Thông qua k hoach SXKD 11am 2021:
K hoch 2021
Don vj tInh
Chi tiêu
Stt
(hçrp nht)
2.220
Tdng
Tngdoanhthu
1

K hoich 2021
(TCT mc)
1.260

2

Li nhun tnrOc thug

T dng

300

250

3

Lçi nhun sau thu

T dng

298

250

4

T 1 chia CO ffic

%

15%-i 8%

KIt qua bilu quylt:
-

Sphiudng:
S phiu không dng :
S phiu không kin:

63.286.415 C phiu, dt t 1:
0 Co phiu, dat t' lé:
0

100%
0%
0%

11.4. Thông qua báo cáo tài chmh tng hçrp và báo cáo tài chmh hçrp nhât dA thrçrc
kim toán nám 2020:
KIt qua bilu quylt:
-

S phiu dng :
S phiu không dng :
S phiu không kin:

63.286.415 Co phiu, dat t 1:
0 Co phiu, dat t' 1:
0 C phiu, dt t' 1:

100%
0%
0%

11.5. Thông qua báo cáo thâm tra tlnh hlnh hot dng SXKD Va tài chmh näm 2020
cüa Ban kim soát:
KIt qua bilu quylt:
100%
63.286.415 C phiu, dat t 1:
0 C phiu, dat t 1:
0%
0%
0 C phiu, dat t 1:
11.6. Thông qua phtro'ng an phân phi 19'i nhun, chi trã c tfrc nàm 2020 và üy quyn
cho Hi dông quãn trj v vic trá c tfrc:
-

S phiu dng :
S phiu không dng :
S phiu không kin:

a) Phucrng an phân phi lçii nhun và chi trã c tCrc näm 2020:
TT

Ni dung

DVT

S tin

1

Lcii nhuãn sau thug chua phân phi trên báo cáo tài
chInhhqpnht2020

Dng

456.840.597.191

2

Lçi nhun duçrc sü ding d phân phi

Dng

205.429.521.547

3

Các khoán giám tth

Dng

389.333.334

4

Lqi nhun dir kin phân ph6i:

Dng

205 .040.188.213

a

Chia c tirc cho c dong (18%/Mnh giá c phiu)

Dng

134.407.603.800

b

TrIch thu&ng HDQT. BKS. Ban diu hành và kinh
phi ngoai giao (3%LNPP)

Dng

6.151.206.000

c

TrIch thuâng vuqt KH (10% LN vut)

Dng

542.952.000

d

TrIch qu5 du tu phát trin (20% LNPP)

Dng

41.008.038.000
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e

TrIch qu khen thu&ng phüc igi (7% LNPP)

Dng

14. 352.813.000

5

Lcrinhuncon1ai

Dng

8.577.575.413

T 1 chi trã c trc nãm 2020: 1 8%Imnh giá.
Ngun thrc hin: Tir igi nhun sau thug chisa phân phi trên báo cáo tài chInh hqp
nMt näm 2020 di.rac kim toán.
Các khoãn trIch trên có th có sir thay di thy thuc vào kt qua quyt toán thus
näm 2020 cüa Co quan thug lam ãnh hisâng dn igi nhun d phân phi. Tng Cong
ty së báo cáo khi có sir thay di cho Qu c dong trong th?yi gian sam nht.
Thus thu nhp cá nhân phát sinh tr c tiTrc sê dugc kh.0 tth khi cc dông nhn c t1rc
nãm 2020 theo qui djnh.
b) Uy quyn cho HDQT trin khai thrc hin chi tit phuong an trá c trc cho c
dông hin hthi.
KIt qua bilu quylt:
-

S phiu dng 'r:
S phiu không dng :
Sé phiu không kin:

63.286.415 Co phiu, dt t l:
100%
0 Co phiu, dat t l:
0%
0 C phiu, dat t) l:
0%
11.7. Thông qua mtrc thu lao và thirö'ng cho Hi dng quân trj, Ban Kim soát, Ban
diu hmnh và chi phi ngo1i giao näm 2020 và du kin nm 2021:
a) Nãm 2020:
Tng mirc thu lao cho thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim soát là 66.000.000
dngItháng (thu nhp sau thué). Mirc thuàng Hi dng quán trj, Ban Kim soát, Ban diu
hành va chi phi ngoai giao là 3% cüa lçii nhi4n sau thug và 10% phn lçri nhun sau thus
vuo't k hoach d ra.
b) Näm 2021:
Tng müc thu lao cho thành viên Hi dng quàn tn, Ban Kim soát giü nguyen nhu
näm 2020. Müc thuâng cho Hi dng quán trj, Ban Kim soát, Ban diu hãnh và chi phI
ngoai giao là 3% cüa igi nhun sau thug và 10% phn lqi nhun sau thug vixqt k hoach d
ra.
KIt qua bilu quylt:
- S phiu dng :
63.286.415 Co phiu, dat t l:
100%
- S phiu không dng :
Co phiu, dat t)' l:
- S phiu không kin:
Co phiu, dat t) l:
%
11.8. Thông qua Giao quyn cho Hi dng quán trj tim kim di tác thoái vn theo lust
djnh cac khoân du tir chua hiu qua, tn d9ng kéo dài do vuâng co ch Va ngoài
ngành d tp trung vn phát trin ngành ngh kinh doanh c& lOi có hiu qua cao cüa
Tng Cong ty ('theo tà trInh sd 01/TTr-HDQT ngày 25/9/2021 dInh kern,).
KIt qua bilu quylt:

-

S phiu dng :
S phiu không dng ':
S phiu không kin:

Biên bàn DHDCD thztàng niên 2021

62.875.650 Ct phiu, dat t l:
0 CO phiu, dt t 1:
410.765 CO phiu, dat t l:

99,3509%
0%
0,6491%
7

8. Thông qua Dir thão Nghj quy& DHDCD:
KIt qua bilu quyIt:
- S phiu dng :
- S phiu không dng :
S phiu không kin:

63.286.415 C phiu, dt t 1:
Co phiu, dat t) lé:
C phiu, dt t) 1:

100%
%
%

Bién bàn hQp dai hi c dông thuông niên näm 2021 cüa Tng Cong ty phn
Phong Phü duqc 1p lüc 11 gi 00 ngây 25/9/2021.
Biên bàn nay dã di.rçc Thu k dai hi ghi 1i toàn b, trung thrc ni dung dai hi,
d9c tru6c toàn th dai hi./.
BAN THu KY

Phm Thj Diêu Thñy Phim Van Vu

Biên bàn DHDD thu-&ng niên 2021

Quang Ngh
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TONG CONG TY cO PHAN
PHONG PHTJ
S6: 3'.9 /NQ-DHDCD/PP

CONG HOA XA HQI CHU NGHI VIT NAM
Bc Ip- Tir do- Hinh phüc
ThànhpM H C/il Minh, ngày 25 tháng 9 nám 2021

NGH QUYET
BI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021
TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU
Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 dugc Quc hôi Nuàc Cong Hôa Xã Hi
Chü Nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các van bàn huàng dan thi hãnh;
Can cir Diu 1 th chtirc va hoat dng cüa Tang Cong ty c ph.n Phong Phü;
Can cir kt qua biu quy& thông qua các nOi dung tai Di hOi dng c dông
thu?mg nien nàm 2021 Tong Cong ty cô phân Phong Phü va biên bàn hp ngày 25/9/2021.
QUYET NGH:
Biêu 1. Thông qua Báo cáo hoyt dng cüa Hi dông quãn trj 11am 2020
Dai hi thng tht thông qua Báo cáo hoat dng cüa Hi dng quãn trj näm 2020.
Biu 2. Thông qua Báo cáo kt qua san xuât kinh doanh näm 2020
Di hi thng nht thông qua Báo cáo kt qua san xut kinh doanh näm 2020 vài các chi
tiêu chInh nhu sau:
1. Kt qua hot dng kinh doanh näm 2020 (IIç'p nht):
% so vOi
ke hoach
nàm 2020

CM tiêu

Don vj
tInh

Kê hoach
näm 2020

Thtrc hién
nâm 2020

1

Tng doanh thu

T dng

2.500,0

2.464,7

98,6%

2

Loi nhun truâc thus

Tr dng

2 10,0

285,6

136%

3

Lçii nhun sau thug

T' dng

204,0

283,4

139%

Stt

2. Kt qua hott dng kinh doanh nàm 2020 (cüa Tong Cong ty me):
Stt

Chi tieu

i3OI1 Vi

tinh

Ke hoach
.
nam 2020

Thirc hien
.
nam 2020

so voi
ke hoach
Dam 2020

1

Tngdoaththu

Tdng

1.800,0

1.906,8

105,9%

2

Lqi nhun truOc thug

T' dng

200,0

205,8

102,9%

3

Lçii nhun sau thug

T dng

200,0

205,4

102,7%

4

T lê chia c tirc

10%-15%

18%

120,0%

%

3. Thông qua Ké hoch san xuât kinh doanh nàm 2021

Dai hi th6ng nht thông qua K hoach san xut kinh doanh näm 2021 vài các chi tiêu
chInh nhu sau:
Sit

Chi tiêu

1

Tngdoanhthu

Tdng

2.220

1.260

2

Lçii nhun trithc thus

T dng

300

250

3

Lqi nhun sau thug

T dtng

298

250

4

T' lê chia c, ti'rc

%

Don vj tInh

Kê hoch 2021
(hyp nht)

K ho.ch 2021
(TCT mc)

15%-i 8%

Diu 3. Thông qua Báo cáo thâm tra tlnh hInh hoat dng san xuãt kinh doanh và tài
chInh 11am 2020 cüa Ban Kiêm soát
Di hOi thng thAt thông qua Báo cáo thm tra tinh hinh hot dng san xuAt kinh doanh
và tài chInh näm 2020 cüa Ban kiêm soát.
Diêu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh tong hçrp và Báo cáo tài chInh hqp nhât dã
thrçrc kiêm toán näm 2020
Dai hi thng nhAt thông qua Báo cáo tài chInh tng hçip va Báo cáo tài chInh hp nht
nm 2020 cüa Tong Cong ty cô phân Phong PhU dã duçic kiêm toán bâi Cong ty TNHH
Kiêm toán và Tu van A&C.
Diêu 5. Thông qua Phu'ong an phân phi lçri nhun và chi trã cO tu'c nAm 2020
Dti hôi thng nht thông qua Phucmg an phân phi lçii nhun và chi trã c tCrc nam 2020,
cii the nhu sau:
TT

Ni dung

DVT

S tin

1

Lcyi nhuãn sau thud chua phân phi trên báo cáo tài
Dng
chInhhpnht2020

456.840.597.191

2

Lçyi nhun duçc sir dimg d phânpMi

Ding

205.429.521.547

3

Cáckhoángiãmtrr

Dng

389.333.334

4

Lçñ nhun dir kin phân phi:

Dng

205.040.188.2 13

a

Chia c tüc cho c dông (18%IMnh giá c phiu)

Dng

134.407.603.800

b

TrIch thuèng HDQT. BKS. Ban diu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)

Dng

6.151.206.000

c

TrIch thuông vuçlt KH (10% LN vuçYt)

Dng

542.952.000

d

Trich qu dAu tu phát trin (20% LNPP)

Dng

4 1.008.038.000

e

Trich qu5 khen thu&ng phüc lçii (7% LNPP)

Dng

14. 352.8 13.000

5

Lçri nhun con 1i

Dng

8.577.575.4113

- T 1 chi trá c tIrc näm 2020: 1 8%/mnh giá.
- Ngun thirc hin: Ti'r lçii nhun sau thu chua phân phi trén báo cáo tâi chInh
hçip nhât nm 2020 duçrc kiém toán.
- Các khoãn trIch trén có th có sx thay di tOy thuc vao kt qua quyt toán thus
näm 2020 cUa CG quan thué lam ánh hu0ng den lçii nhi4n dé phân phôi. Tong
Cong ty s báo cáo khi có s11 thay dôi cho Qu)2 cO dông trong th?yi gian sam nhât.

-

Thug thu nhp Ca nhãn phát sinh tir c tüc sê disçic khu trft khi c dông nhn C(
tüc nam 2020 theo qui djnh.
- lily quyn cho HDQT trin khai thijc hin chi tit phuang an trã c tirc cho Co
dông hin hUm
Diêu 6. Thu lao và thirö'ng cho Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Ban tiu hành và
chi phi ngoi giao Ham 2020 và diy kiên nàm 2021
Dti hOi thérng nht thông qua thu lao và thuâng cho HOi dng quán tn, Ban kim soát,
Ban diêu hành và chi phI ngoi giao nAm 2020 và d kiên nm 2021
- Näm 2020:
• T6ng thU lao HDQT, BKS là 66.000.000 dng/tháng (thu nhap sau thuê).
• Mirc thuàng cho HOi dng quán trj, Ban Kim soát, Ban diu hành và chi phi ngoti
giao là 3% cUa 1çi nhun sau thuê.
- Khoachnäm 2021:
• Tng thu lao cUa HDQT, BKS vn gift nguyen nhu näm 2020.
• Mi'rc thuing cho HOi dng quãn tn, Ban K im soát, Ban diu hành và chi phi ngoi
giao là 3% cUa lçii thun sau thuê và 10% phân lçii nhun sau thuê vtxçt kê hoach dê
ra sau khi giàm các khoãn giãm tth.
Di hOi Uy quyn cho HDQT quyt djnh Phucrng an phân ph6i c11 th.
Diêu 7. Thông qua vic tái câu trUc các khoãn dan tu' và ngành ngh cüa Tng
Cong ty: Thông qua giao quyn cho Hi dng quán trj tim di tác thoái von theo 1u,t djnh
các khoán dau tu chua hiu qua, ton dong kéo dài do vithng cc ché và ngoài ngành dê tp
trung von phát triên ngành nghe kinh doanh cOt lOi có hiu qua cao cUa Tong Cong ty (theo
tà trInh so 01/TTr-HDQT ngày 25/9/2021 dInh kèm).
Diêu 8. Hiu hrc cüa Nghj quyt
Nghj quyt nay duccc Dai hOi dng c dông thtr?ng niên nm 2021 cUa Tng Cong ty
cO phân Phong PhU thông qua toàn van tii cuOc hQp và có hiu 1irc ké tir ngày 25/9/2021.
Hi dng quail trj chju trách nhim cOng b Nghj quyt trên website Tng Cong ty
theo dUng quy djnh cUa Pháp 1ut và diêu l Tong Cong ty.
Biu 9. Trách nhim ph biên và triên khai Nghj quyt
Dai hOi thng nht giao cho HOi dng quãn trj, Ban kim soát và Ban diu hành chju
trách thim phô biên, tnien khai thirc hin và kiêm tra giám sat qua trInh thrc hin theo
tinh than Nghj quyêt.
Tt Ca CáC c dOng cUa T6ng Cong ty c phn Phong PhU, thành viën HOi dng quãn
trj, Ban Kiêm soát, Ban dieu hành và toãn the can b cong nhân viên cUa TOng COng ty
có trách thim thi hành nghj quyêt nay±j
TM. DAI HQI BONG cO BONG
ICH HBQT

TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc lip- Tr do- Hnh phüc
PHONG PHU
Thành pM H GhI Minh, ngày 25 tháng 9 nám 2021

BAO CÁO
HOiST BQNG CUA HQI BONG QUAN TRI
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU NAM 2020
I. DANH GIA CHUNG YE HOLT DQNG CUA TONG CONG TY NAM 2020:
a. ThunIqi:
Vài b dày ljch sii trãi qua nhiu giai don phát trin quan tr9ng cilia dat nuâc ttr
nàm 1964 dn nay, Tang Cong ty CP Phong Phü dang mi ngày khâng djnh là mt
thrnmg hiu uy tIn duçic bi& dn nhiu trong và ngoài nuâc vâi các san phm n& bt
nhu khän bOng, sçñ chi may...,
Phong Phil là ncii hi ti1, dào t?o duçic nhiu can bt) quãn 1 dU tam, dü tm và có
nang lirc dà hotc dang gifi các vj tn quan trQng trong Tp doãn Dt May Vit Nam và
các doanh nghip thành viên, lien kt. Da s6 CBCNV lao dng có thii gian gân bó vâi
Phong Phü lâu dài, giàu kinh nghim và yêu ngh.
Các c dông, nhà du tti luôn chia sé tin tLthng, dng hành và thóng that cao vài
chin hrçic phát trin lâu dài cilia Tng Cong ty.
Mt s chmnh sách cüa ChInh phU duçic ban hành kjp th?i dã h trçi cho các
doanh nghip. Các Hip djnh Thucmg mai Co Vit Nam tham gia nhu Hip djnh CPTPP
cO hiu lijc ngày 30/12/20 18, Hip djnh Thucmg mti ti do Vit Nam-EU (EVFTA) CO
hiêu lrc ngày 01/8/2020; Hip djnh Di tác Kinh t toàn din khu virc (RCEP) CO hiu
1irc ngày 15/11/2020, Hip djnh thuorng mi tr do Vit Nam - Vucing Qu& Anh
(UKVFTA) Co hiu hrc ngày 31/12/2020 duçic dánh giá mang li nhiu thun lçii cho
các doanh nghip dt may Vit Nam.
b. KhO khàn:
Th giOi: Näni 2020 là mOt nam muon van khó khan trong b6i cãnh djch Covid19 bilmg phát mmnh Va din bin khO kr?ng trên phm vi toàn cu dä lam ãnh humg
nghiêm trQng dn mci mt kinh t — xA hi cilia các quc gia trên th giOi, trong dO cO
Viêt Nam. Cho dn cui näm 2020, thuang mai toàn cu, gin cà hang hóa mOi din duçic
phiic hi, thj trrnmg chilmg khoán toàn cu cO du hiu tang mmnh trong tháng 11 và
tháng 12/2020 nh? tIn hiu tIch circ tilr vic san xut và hiu qua cüa vc-xin phOng
Covid-19. Các ntrOc cO nn kinh th phát trin nhu M5, Trung Quc, Nht Ban, Cong
&ng chung châu Au tuy vn phâi d6i mt vOi nhiu khó khän nhimg dã có xu huOng
ph11c hi trong nhüng tháng cui nam 2020 và d%r báo tang trithng khà quan hmi trong
näm 2021.
Trong nuOc: Ben c?nh nhttng thun lçi tr kt qua tang truOng tIch circ näm
2020, kinh t vi mô tuy n djnh nhung phái di mitt vOi rt nhiu khó khán, thách thüc.
Djch Covid- 19 din bin philrc tap, khO hx?mg lam tang truàng 0 hu ht các ngành, linh
vtrc chm lai. Tmnh hmnh dilrt gay thucmg mai qu6c th gay ra nhU'ng h liiy tOi hoat dng
san xut và xut, thp khAu cilia Vit Nam. T 1 tht nghip, thiu vic lam 0 mirc cao.
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Ben cnh do, hn han, xam nhp men, bäo, mua, 1(1 ành hu0ng ntng n dn nang suit,
san luçmg và d?ñ s6ng nhân dan.
Tai Phong Phü: Ngoai vic phãi chju ânh huing cUa cac yu t khách quail, ánh
huâng v chi phi lumg, din, nuâc cp, nuâc thai tang và cnh tranli lao dng vn là
nhng yu t ãnh hung lan dn hiu qua hoat dng cüa doanh nghip.
Trong bi cãnh do, Hi dng quail trj cting vOi Ban diu hành Tng Cong ty dã
CO nhiu giãi pháp 1mb boat, quyt lit d vuçit qua nhttng khO khan, thách thirc và dim
Tng Cong ty dat duqc các kt qua thu sau:
TMg doanh thu hçp nhAt dat 2.464,7 t dng.
Li thun truOc thug hqp nht dat 285,6 t dng.
Lyi nhuãn sau thud hp nht dat 283,4 t dng.
Mirc chi trá c t(rc cho c dong näm 2020 dr kin là I 8%/mnh gm CP.
II. HOT BONG CUA HQI BONG QUAN TRI NAM 2020:
Trong näm 2020, Tng Cong ty CP Phong Phü dà cO sij thay di v nhân sir diu
hành. Ci th& ngày 06/10/2020, HDQT Tng Cong ty dA Co quyt djnh s 404/QDHDQT v vic b nhim ông Duang Khuê - Uy viên HDQT gi chirc vii Tng Giám
dc/dai din theo Pháp 1ut Tng Cong ty CP Phong PhU thay cho Ong Pham Xuan
TrInh. L do: Ong Phm Xuân Trmnh cO dmi xin tCr nhim chüc viii Tng Giám dc theo
nguyen vong cá than là sirc khOe không dam bâo. Mc dü có sir thay di v nhân sij
diu hành, cac hoat dng cUa Tng Cong ty vn giU vtng n djnh và kt qua SXKD
thu dà nêu trên th hin tinh thn doàn k& nOi bO, n lirc vi rnt Phong Phü phát trin
bn vthig cUa tp th co quan diu hành.
Cüng vâi cc quan diu hânh, HOi dng quãn trj da thu?mg xuyên theo sat mi hoat
dng cüa Tng Cong ty và dà cO thiu chi dao, giãi pháp quan trQng, hiu qua, kjp thyi
v thj trtl?Yng, nhân sr, du ttl, tái cu trUe h thng,... giUp cho boat dng cUa Tng
Cong ty duçic thun lçii, hiu qua.
Hi dng quãn trj Tng Cong ty dä th chirc hçp theo dUng trinh tsr, thU titc quy djnh
tai Diu 1 Tng Cong ty, Lust doanh nghip va Lust Chang khoán nhiim trin khai
th?c hin t& Nghj quyt Dai hOi dng c dOng, dng thai chi dao, giái quyt kjp thai
nhftng phát siith dam bào cho hoat dng cUa Tng COng ty dt hiu qua và dUng djnh
huâng phát trin cUa Hi dng quãn tn. Toàn bO biên bàn các cuOc hop Hi dng quàn
trj di.rçic the thành viên HOi dng quãn trj tham gia d hp k dy dU, theo dUng quy
djnh cUa Diu l Tng Cong ty và quy djiih cUa pháp lust.
Các thành viên HOi dng quail trj cia doàn kt, nht trI, có tinh thn trách thim cao,
thijc hin tt nghTa vi và quyn htn cUa thành viên HOi dng quãn trj theo quy djnh cUa
Diu 1 Tng Cong ty và quy djiih cUa pháp lut.
III. MUC THU LAO CUA HBQT VA BAN KIEM SOAT NAM 2020:
MUc thU lao thirc chi cho Hi dng quãn trj và Ban kim soát tnong nàm 2020 là
66.000.000 dngItháng (thu nh4p sau thuê) thrc hin dUng theo Nghj quyt Dai hi
dng c dOng thu?ing niên näm 2020 cIa thông qua.
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iv. BANH GIA CUA HOI BONG QUAN TRI yE

bAT BONG CUA BAN

TONG GIAM BOC TRONG NAM 2020:
1. Bánh giá chung:
- Các thành viên trong Ban Tng Giám Dc du có trinh dO tcr dai hçc Ira len,
phn lan du Co bang thac s quán trj kinh doanh, bang quân frj Cong ty, duçc dào tao
dy dU, chuyên sâu v chuyên mOn, am hiu sâu v linh vrc duçc giao phii trách và dä
cO nhiu näm kinh nghim trong cong tác quãn 1, diu hành doanh nghip.
- Tang Giám d& thirc hin ch dO báo cáo kt qua th?c hin nghj quyt HOi dMg
quán trj hang qu theo dung quy djnh cüa Quy ch NOi bO v qwin frj Tng Cong ty.
- Ban Tng Giám dc dã diu hành hoat dOng san xut kinh doanh cüa Tng Cong
ty phU hçp vOi Nghj quyt cüa Dai hOi dng c dông, nghj quyt cüa HOi dMg quãn trj
va tuan thU dung Diu 1 doanh nghip, quy djnh cUa pháp 1ut.
- Ban Tang Giám dc nhn thUc rO nh0ng thun lqi và khó khan cUa Tng Cong
ty nén da linh hoat trong vic diu hành các hoat dng san xuAt kinh doanh, dng thai
dã ban hành các van ban tài lieu nOi bO theo thm quyn nhim kim soát CO hiu qua
mci hoat dng san xut kinh doarih cUa Tng Cong ty, thirc hin t& vai trO kim soát
rUi ro ngay tr Ban diu hãnh và các cp quail l cAp trung gian.
- Dc bit, trong näm 2020, ngoài vic t chUc n djnh boat dOng san xuAt kinh
doanh, Ban Tng Giám dc dA thuang xuyen quán trit vic nãng cao thUc phOng
chng djch Covid-19 cho toàn th nguYi lao dOng thông qua các chi dao ciii th nhu yêu
cAu toàn th ngu?i lao dng thirc hin do than nhit, deo khAu trang ncli cong sâ, thrc
hiên giü khoáng cách an toàn theo qui djnh khi giao tip, không tii tp noi dông
nguai...
2. MOt s van d can Ban Tong Giám dc quan tam sâu sat trong thói gian
tói:
- Tip tiic dánh giá khâ näng cnh tranh dài hn cUa Tng Cong ty trong giai doan
5nämtâivàthmnh'mlOnäm(ddutu', thjtru'áng, nhán4cc, ched5daing3,.v.v...).
- Hoàn thin và n djnh ngun nhan lirc vâi mUc dO hài lông cao, xay dirng chInh
sách va chin hrçc than lrc cüa Tng Cong ty ICr dào tao, phát trin, dãi ng mang tInh
lâu dâi phic v1i chin krçic phát trin cUa Tng Cong ty.
- Rà soát toàn bO quy trInh, thijc hin s boa toãn bO d lieu quãn trj, buy dOng
chAt xám chuyen gia d giãm chi phi trong hoat dng cUa Tng Cong ty, k ca các chi
phi ngoài phn cirng nhix vn chuyn, lung vUng min, thud, lqi th khác,.v.v...
- Xây dirng chInh sách dào tao và giao chi lieu dào tao cho tCrng vj trI: s6 krng,
nOi dung,.v.v...
- ThuCrng xuyên thU dOng cO k hoach üng phO khi djch Covid- 19 hang phát 1a,
dánh giá ãnh hu&ng cUa djch Covid-19 dn boat dng san xuAt kinh doanh cUa T6ng
Cong ty va d ra các giãi pháp khc phic sau khi tmnh hmnh djch duc kim soát tht.
V. CAC KE HOiCH, BJNH HIX(ING CUA HQI BONG QUAN TRI NAM 2021:
HOi dng quãn tn cUng Ban Tng Giám d& và tp th CBCNV quy& tam n 1irc
phn dAu trong Cong tác quan trj vã diu hành doanh nghip d hoàn thành các m1ic
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tiêu, nhim vi Dai hOi dMg c dông giao nàm 2021 dam bào tiêu chI "di mâi, hOi
nhp, hiu qua và tit kim" vâi các k hoach, djnh huâng sau:
- Chi dao trin khai quy& lit và có hiu qua các nghj quy& cüa HOi dng quãn tn
v: cong tác nhân sr, giám sat hiu qua dtu tnt, vn hóa doanh nghip, kim soát ni b,
san xu&, tài chinh, thirc hành ti& kim chng lng phi
- Clii dao hoàn thin cOng tác tái cu tthc h thMg th chirc theo djnh huàng và k
hotch dä d ra.
- Chi dao cong tác 1p quy hoach, k ho?ch dài h?n và chin hxcyc phát trin cüa
T6ng Cong ty Va CC don vj thành vién.
- Chi dao dy rnnh cOng tác du tnt phát triM, trong do tp trung vâo the dir an
trQng dim thuOc linh vçrc san xut dt may.
- Clii dao dy m?nh cOng tác nghin cfru phát triM, sang kiM cái tiM hçip l hOa
san xut kinh doanh nhm da d.ng hóa san ph.m, mu ma, M djnh và nãng cao chit
krçmg san phm djch vii, tik kim chi phi và nâng cao näng lrc c?nh tnanh.
Trên day là báo cáo hoat dng cüa HOi dng quán tn TMg Cong ty c phn
Phong Phü nm 2020, kInh báo cáo Dai hOi dMg c dong xem xét thông qua.
Trân tr9ngTj
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TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU

CQNG IIOA XA IIQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc lop- Tir do- Hinh phñc
Thành p1i IJ C/il Minh, ngày 25 tháng 9 nãm 2021

BAO CÁO
TONG KET HOiT BONG SAN XUAT KINII DOANH NAM 2020
vA KE HOCH SAN XUAT KINH DOANU NAM 2021
PHAN I
TONG KET HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
I. DANH GIA TINH HINH:
a. Thun lo'i:
Vài ljch sr gAn 60 näm hinh thành va phát trin, Phong Phü mi ngày khang dinh
là mt thucing hiu uy tin:
- Phong Phü là nha san xut duy nht tai Vit Nam cung cap các loi svi chi may
cho h thng chi may COATS toàn cu;
- Phong Phü là nhà cung cp các san phm gia dçing: trong nuOc là các san phâm
khän nhu Mollis, Hal Cu, Macjo..., xut khu các loi khän cho các khách hang tin cy
ti Nht Bàn, Han Quc...;
Di ngfl CBCNV có thii gian gn ho vOi Phong Phü lâu dài, giàu kinh nghim và
yêu ngh.
Các c dông, nhà du tu luôn chia sé tin tithng, dng lông, thng nht cao vâi
chin luqc phát trin lâu dài cUa Tng Cong ty.
Phong Phü cüng thu các doanh nghip dt may khác dugc hithng các chInh sách
cüa Nhà nuic, các Hip djth Thucing mai toàn cu cO sir tham gia cüa Vit Nam;
b. KhOkhàn:
- Näm 2020 kinh t Th GiOi khó khän bii chin tranh thuang mi M5- Trung; Sir
bUng phát cüa ditch Covid- 19 lam dirt gay chui cung irng, suy giám dáng k siirc mua
toàn câu.
- Trong nuic, tInh hinh thiên tai bao hit ãnh hu&ng dn tang trumg kinh tê, ben
cnh dO tt cã các doanh nghip du phài tang chi phi nhân công, din, nuâc... theo qui
dinh cüa Chinh Phü.
II.

KET QUA HOAT BONG KINTI DOANH NAM 2020:

Nhüng khó khän, thách th'rc trong nàm 2020 da ãnh huâng trirc tip den hot
dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty. Truóc tInh hinh do, HDQT, Ban diêu hành
Tng Cong ty da kjp thôi chi do quyt 1it các ngânh san xut, Ban Phông nghip vi
thirc hiên dong b, hiu qua cac giãi pháp vüa phông chng djch, bão dam sirc khOe
ngui lao dng, vra phOng chng suy giàrn tang truO'ng kinh th và tp trung giü vüng n
dnh san xut, n liic phn du cao nMt tic hin các imic tiêu, thirn v1i san xitht kinh
doanh nãm 2020. Nh do, k& qua san xut kinh doanh näm 2020 dt dugc k& qua dang
ghi nhn thu sau:

1. Kt

qua

hot dng kinh doanh näm 2020 Hqp nht):
Chi tiêu

Stt

DVT

K hoach
näm 2020

Thrc hin
näm 2020

% so vâi
k hoach
näm 2020

1

Tng doanh thu

T dông

2.500,0

2.464,7

98,6%

2

Lcri nhuân truâc thu

Ti dng

2 10,0

285,6

136%

3

Lçii nhun sau thud

T c1ng

204,0

283,4

139%

1

t auã hoat dôn kinh doanh näm 2020 (ctia Tong Cong ty me):
.
%sovó'i
Don
Kehoach Thirchien
ke hoach
vi
Chi tieu
nam 2020 nam 2020
nam 2020
tinh
105,9%
1.906,8
1.800,0
T dng
Tng doanh thu

2

Lçi nhun truâc thud

T dng

200,0

205,8

102,9%

3

Lçi thun sau thu

T dng

200,0

205,4

102,7%

4

T1êchiacôtrc

%

10%-15%

18%

120,0%

1

Stt

•

•

Ben canh nhng kt qua kinh doanh dat thrqc nói trên, trong näm 2020 Ban länh
dao và tQp th CBCNV Tng Cong ty d thtrc hin nhiu hoat dng d ciing c han nüa
ni lirc cüa Tng Cong ty chun hi; cho chin 1uçic phát trin trong thtyi gian tOi, cii th:
- Rà soát, cp nht và xây dimg b sung hoàn thin h thng van ban quãn trj nOi
b trong toàn Tng Cong ty tr các Phông Ban chüc nang dn các Ngành san xut tao
hành lang pháp 1 cho các hoat dng cüa các don vi duc man thu và ch.t chê.
- Phát huy sang kin, cài tin k thu.t hçp l' hóa day chuyn san xut, thrc hin
phong trào tit giãm, loai bO các chi phi bt hçip 1, thirc hành ti& kim .v.v... Nhiu cãi
tin cüa cac phOng ban, d.c bit là tang näng sut lao dng, giàm lao dng dä thrçc thirc
thi và phát huy.
hi, t1r thin, üng h
- Thirc hin nhiu chirong trInh marketing, PR, hoat dng
và chia sé vOi dng bào bj ánh huO'ng bi thiên tai... d cüng c& nâng cao hinh ãnh,
thuong hiu Tng Cong ty.
- Thirc hin chInh sách tin hang và phüc lgi dira vào näng hrc và hiu qua KPI
can cir vào thj tnrông tin luong d linh hoat cho trng cá nhân, trng vi trI.
xa

- Tmg buâc áp diing chuang trInh s hOa dü 1iu quãn 1 vào quàn trj nhäm nâng
cao näng hrc quãn trj, kt ni các phOng ban nghip vii san xut, kho tang, mua ban và tài
chInh cOng nhu ngun nhân hrc... dam bào giãi quy& cong vic nhanh, chInh xác và
giãm chi phi.
- Tinh g9n hoat dng cOa các ngành san xut, Phàng Ban sau khi chAm dt hot
dng san xut cUa ngành May Wash Denim và Dt Denim.
III. PB1XCNG AN PHAN PHOI Ui! NHU4.N NAM 2020:
Can ciLr Li thun sau thu chua phân phi trên Báo cáo tài chInh hçip nht nam
2020 cUa Tang Cong ty da duc kim toán và Li nhun sau thu chua phân phi trên
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Báo cáo tài chInh tng hcip näm 2020 dã drçc kim toán cña Tng Cong ty mc, phuong
an phân phi 1i nhun näm 2020 dir kin nhu sau:
TT

Ni dung

DVT

S tiên

1

Lm nhuán sau thuê chira phán phi trên báo cáo
tài chInh hop nht 2020

Dông

456.840.597.19 1

2

Loi nhun thrçrc sfr diing d phân phi

Bong

205.429.521.547

3

Các khoãn giãm trw

Dông

389.333.334

4

Lçri nhun di kin phân phôi:

Bing

205.040.188.213

a

Chia c tirc cho c dông (18%/Mnh giá c phiu)

Dng

134.407.603.800

b

TrIch thuông HDQT. BKS. Ban diu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)

Dng

6.15 1.206.000

c

Trich thuóng vuçYt KH (10% LN vuçit)

Dng

542.952.000

d

TrIch qu du tu phát trin (20% LNPP)

Dng

41.008.038.000

e

Trich qu khen thuó'ng phic lçxi (7% LNPP)

Dng

14. 352.8 13.000

5

Loi nhun con Ii

Bong

8.577.575.413

G/,i c/ia: Các khoãn trIch trên cO th cO sir thay di tuy thuc vào kt qua quyt toán
thuê näm 2020 cUa Ca quan thud lam ãnh htthng den igi nhun d phân phôi.
Tong Cong ty sê báo cáo khi có sir thay dôi cho Qu cô dông trong th?i gian
sam nhât.
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PHAN II
KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021
I. NHAN DINH TINH H!NH:
1. Các yu to th gió'i:
Nàm 2021 duçic k' vong là näm ma toàn th gii cüng chung tay doàn kt viiçit qua
di djch Covid-19 vài sr trç giUp cüa vc-xin ngcra Covid-19.
Ngân hang Th giâi (WB) mth day dà cong b báo cáo "Trin v9ng kinh th toàn cu
näm 2021", theo do dr báo tang tnrOng kinh t th giâi së dat mic 4% trong näm nay, khi
các quc gia trin khai tiêm dai trà vc-xin ngüa Covid- 19. Tuy 4y, nu tInh hInh din bin
bt 1i, djch bnh tip tic gia tang va vic trin khai vc-xin bi trI hoàn, müc tang truâng
toàn cu có th giám xung 1,6%. Nguc lai, dà tang trung kinh t toàn cu có th dat gn
5% trong nàm 2021 nu th gii kim soát dai djch hiu qua. Theo WB, tang trithng kinh t
toàn cu d giám 4,3% trong näm 2020, dn ti vic han mt ni'ra s6 quc gia bj tiit hang
trong báo cáo Trin v9ng kinh t toàn cu nãm 2021.
Bô 'ai nhthig khó khàn, näm 2021 duçic kS' v9ng có th dánh du si.r phic hi kinh t
giai doan du, tuang tir th?yi k' sau cuc khüng hoãng tài chInh toàn cu nàm 2008. Chü tjch
WB D.Man-pát dánh giá, nn kinh t toàn cu dä có du hiu virc dy sau cuc suy thoái sâu
nht trong nhiu näm tr& lai day.
Thuc th, mt s quc gia dang phi thutc khá nhiu vào Trung Quc do Trung Quc
vn du9c dánh giá là trung tam cüa chui cung iimg toàn cu.
2. Các yu tO trong nu&c:
Nghj quyt 01 v nhiêm viii, giãi pháp chtj yu thrc hin k hoach phát trin kinh t xã hôi va dr toán ngân sách nhà nuàc nám 2021 cia ChInh phü dt mic tiêu tc d tang
tng san phAm trong nisóc (GDP) trong nam 2021 dat khoãng 6,5%, cao han k hoach nam
2021 duçc Quc hi giao là khoãng 6%. GDP tInh theo binh quân du ngui trong nam
2021 theo do së dat khoãng 3.700 USD.
Dich Covid- 19 duQc kim soát chat chë, nn kinh t sê tirng buóc hoat dng trâ 'aj
trong diu kin binh thung mdi. Vit Nam sê don nhn them lan song FDI trong bi cãnh
nhiu Hip djnh TMTD dã có hiu 1rc nhi..r CPTPP và EVFTA.
Dr kin näm 2021, chi phi dAu vào cüa ngành Dt May tip tiic có xu huóng tang theo
1 trInh dã thrçic Chinh Phü phê duyt.
Canh tranh quc t cing nhu ni dja ngày càng quyt Iit.
II. CHIEN LUC VA PHUNG HIIONG IMEU HANH:
1. Chin hroc:
- GiQ vüng và phát trin 02 chui cung 1mg Chi May Coats và San phm Gia Diving.
Vó'i Coats:
" Pha b ngun lirc hçip 1,2 cho ngành Sçi Chi May;
V Tich crc chü dng cling Coats eái tin và phát trin mt hang mdci; Da dang các
chüng loai sçmi mc cung cp cho Coats có giá trj cao;
V GiQ vling vi th là dan vj duy nht tai Vit Nam cung 1mg san phm sçi chi may cho
Coats Vit Nam. Phn du ma rng thj tru?ng cung 1mg sçi chi may cho Coats khu
virc Va toàn cãu;
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Vâi Gia Dyng:
v' Thành 1p bt phn tto mu Innovations;
V'

Phát trin thj tru'ng trong nuic và xut khu;

/ Cüng c các kênh ban hang truyn thng, phát trin mâi cáe kênh ban hang k thut
so;
V'

San xu.t tinb gun, dáp img nhanh và giãm chi phi san xuât;

- Nghien ciru tim co hi gia nhp vào các chui cung üng mài d du tu phát trin;
- S hóa toàn bO d 1iu quãn trj trong Tng Cong ty;
- Tuyn diing và dao to di ngü can b, cong nhân lao dng dáp irng thrc yêu cu
nhiêm vu mdi;
2. Phiro'ng huó'ng diu hành:
a. Vt thj /rwà'ng:

- Tp trung khai thác thj truO'ng mçic tiêu sn có, coi day là nhim vii tr9ng tam trong
näm 2021. TAng cu&ng phAt trin các thj trixông ma Vit Nam dang có igi th cnh tranh và
tn d%lng t6i da cci hi ti các thj trlx&ng a nhtlng quc gia tham gia các Hip djnh thuung
mai vii Viêt Nam.
- Ly khách hang lam trng tam, xAy dirng h thng hoat dng theo yêu cu cüa chui
cung i'mg.
b. Vtàic1zmnh:
- NAng dng, linh hoat trong vic tim kim, sü diing nhftng ngun vn vay và cAc
chucing trInh thanh toán trA chm lien kt vâi Ngan hang có lAi suit uu dãi canh tranh. Can
di vay ngoi t phü hgp d tit giAm chi phi lAi vay. Ben canh do, tüy theo tInh hinh thirc tê
së can nh.c hra ch9n các kênh huy dng vn ti ru nht, dam bAo dü ngun vn vai chi phi
hçp l cho du tu khi thj trung phát trin manh.
- Hoàn thin chucmg trinh s hóa dcr lieu tp trung cüa h thng quàn 1, nâng cp h
thng cung cp thông tin, dtr Iiu v tài chInh, k toAn d phic vçi tt nht cho hoat dng
quãn trj, diu hành cüa LAnh dao Tng Cong ty.
- Ca cu lai danh mitc du tu, tAng cuang hiu qua sci dçing vn dAu tu bang nhiu bin
phAp nhis dAu tu theo t1mg giai doan phü hgp vói nhu cAu thj tru&ng.
- Nâng cp h thong kim soAt chi phi nhm kim soAt t& nht toàn b chi phi hoat
dng phát sinh. Ngoài ra con chü tr9ng cong tác thçrc hành tit kim, chng lAng phi.
c. Vnhânsr:
- QuAn trj ch.t chë và nAng cao ngun nhan lirc i tt CA CAC cap, phân cong giao vic,
giao chi tiêu KPI, tao diu kin phát huy ti da nAng 1irc CA nhân.
- CO k hoach tuyn diing dao tao di ngü k thu.t chuyên mon am hiu sâu ye cong
ngh sAn xut chi may. Xây dimg chinh sAch dAi ng phü hgp cho di ngü k su, cong nhân
lao dông giOi có sAng kin, giAi phAp cAi tin sAn xut, hqp 1' hóa quAn trj v than lçrc, diu
bath sAn xut mang lai hiu quA thit thçrc cho Tng Cong ty nh.m tao dng 1c phát huy
nAng lirc vA khuyn khIch CB-CNV sn sang "dam nghtdám lam";
- Di mài cong tAc tuyn dung va di tuçing tuyn ding bang nhiu hinh thtrc thfch
hap, bang thiu kênh khác nhau, tuyn üng viên nguai nuac ngoài cho nhUng vj tn chua có
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img viên Vit Nam dáp irng dtiçc, lam cho các Ung viên th.y duçc Tang Cong ty luôn ma
ring cüa don mai và tao moi diu kin thun lqi nht v vic lam, thu nhp, co hi thãng
tiên, các u'u dài và phüc lçi.... cho các 11mg viên tilr cong nhân dn nhân sr cp cao v Tng
Cong ty.
- Tip tic duy trI và phát huy rnnh me các net dçp van hóa dà tth thành truyn thng
qu báu cUa Tng Cong ty, tinh thin doàn kt trén du'ai mOt lOng, tInh trung thrc do diirc
trong san xu.t kinh doanh, sir thüy chung gn bó vói Tng Cong ty, sir chân thành cói m&
Coi day
giüp d ln nhau, ' th11rc t ch11rc k' luât và tinh thin trách nhim trong Cong
là thim v'i quan trçng d xây dmg nn tang vftng chic cho Tng Cong ty phát trin hiu
qua và bn vttng.
d. Quán tn san xut:
- Các don vj, nhóm k5 thut chuyên gia thixrng xuyên chü dng tip cn k& ni thông
tin vOi kbách hang nh&m phát trin mt hang mâi, phi hçip th?c hin gia cong kéo dài them
cOng don san xut chi may thành phm nhu nhum màu, xü l hoàn tht...
- Tang ctxang kim soát các djnh müc: nàng sut, chAt lu'çing, lao dng, tiêu hao
nguyen - nhiên - vt - phi lieu, các chi phi phát sinh khác, du vào, d.0 ra...
- Không ng1mg nghiên cUu cãi tin phiwng pháp san xuAt, áp diing các cong ngh k
thut mOi nhu: cong ngh tách lap
- h các loui Soi däc bit Tencel, PVA, Bamboo, Modal; Thi1m nghim Sçi Compact
thay th cho Siro cho thj tru?lng Nhat; Phân tich Sçii nn: dung Sçii pha cho thj trixang Mg...
Tp trung chi dao, diu hành quyt lit bang các giài pháp dng b, khoa h9c nhm nhanh
chong chim iru th v khã näng canh tranh và n djnh chAt luçng.
e. Quãn 14 h thJng thông tin:
- Ap ding dng b s hóa dr 1iu quàn l vào quàn trj toàn Tng Cong ty. Hoàn thin
he thng thông tin bang vic du tu thay th trang thit bj cong ngh thông tin tiên tiên có
giá trj bão mt cao.
- Sü diing the phn mm quãn trj tiên tin, ri'it ngn thai gian, báo cáo kp thai cho các
Co quan hilmu quan và cong tác cong b thông tin.
III. CAC CIII TIEU KE bACH NAM 2021:
Nàm 2021 vn là 1 näm co hOi và nhiu thách th11rc do ãnh huOng cüa djch Covid-19
và hãu qua cüa no. Tng Cong ty sê có nhiu kjch bàn duy tn hrc hr'ng san xuAt, duy trI
khách hang, tip tVc phiic hi san xuAt và thj thrOng, luOn theo dOi chat che tInh hInh thrc t
d diu hành san xuAt kinh doanh phü hp nhm nâng cao ni l%rc va lçri Ich cüa c dOng.
Ban Diu hành Tng Cong ty xây dirng mic tiêu cho nàm 2021 là phAn dAu giü vung müc
phát trin n djnh, lâu dài cüa Tng Cong ty.
Các ehi tiêu tài chInh cho näm 2021 diroc dat ra nhir sau:

T' dông

K hoach 2021
(ho'p nhAt)
2.220

K hoach 2021
(TCT mc)
1.260

Li nhun truóc thug

T dng

300

250

3

Lçri nhun sau thu

T dng

298

250

4

T'lêchiacôt11rc

%

Stt

CM tiêu

1

Tong doanh thu

2

Thin vj tInh

15%-18%
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Trên day là báo cáo tang kt hot dng san xu.t kinh doanh trong näm 2020, dr kin
phuang an phân phi lçi nhu.n näm 2020 và k ho?ch san xut kinh doanh näm 2021, tràn
trong báo cáo Dai hOi dng c dông xem xét thông qua.
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TONG CONG TY CP PHONG PHU
BAN KIEM SOAT

CONG HOA xA HQI ciiU NGHtA VIT NAM
Dc lIp — Tr do — Hnh phüc
Thành phd H ChI Minh, ngày 25 tháng 9 nám 2021

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT
Vt tIn/i 1,lnh hoçit d3ng san xut kin/i doani, và tài chin/i näm 2020
cüa Tong COng ty CO phân Phong P/ia
KInh gui: Di hi cIng c dông Tong Cong ty c phãn Phong Phil
Can ccr Lust doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cüa Quc hi;
- Can cir Dieu 1 Tong Cong ty cô phân Phong Phü dä dixçc Di hOi dông cô
dong thông qua;
- Can cir Quy chê to chirc vã ho?t dng Ban kiêm soát;
- Can cir vào tinh hinh hott dng san xuât, kinh doanh Va báo cáo quyêt toán
tãi chInh näm 2020 do Tong Cong ty 1p dâ duçic kiêm toán bi COng ty
Kiêm toán và tu van A&C;
Ban Kim soát kInh trinh Dai Hi Dng C DOng kt qua giám sat tinh
hinh hott dng san xuât kinh doanh và tái chInh näm 2020 cüa Tong Cong ty
CP Phong Phü niên d kêt thüc tai ngáy 3 1.12.2020 nhu sau:
I. Kt qua giám sat tInh hInh thrc hin Nghj Quyt Di Hi Bong Co Bong và
các quyt dlnh cüa HQi lJông Quãn Tn:
1. Thirc hin k hoach phân phi lçii nhun và chia c tue näm 2019 duçic Dai hi
dOng cô dOng thông qua.
2. Ch9n Cong ty Kiêm toán vá tu van A&C lam dcm vj kiêm toán cho näm tài
chfnh 2020.
3. Kinh phi hot dng va thu lao Hti dOng quãn trj, Ban Kiêm soát d duçc chi
dung theo sir phê duyt cüa Di hi dông cô dông;
4. Trong näm Ban diëu hành cia tO chirc triên khai và thrc hin Nghj quyêt cUa Di
hi dOng cO dOng và HOi dOng quãn trj day dü, kjp thai theo dung chrc nang
nhim vi quyên hmn ducc quy djnh trong diêu l cüa Tong Cong ty Co phân
Phong Phu.
5. Trong nám có sir thay dôi Tong Giám doe Tong Cong ty CP Phong Phü: Ngày
06/10/2020 Ong Dung Khuê duçc b nhim Tng Giám Dôc thay Ong Pham
Xuân TrInh.
6. Viêc thirc hiên kê hoach lci nhuân nàm 2020 theo chi tiêt sau:

1

6.1 Kêt qua hott dng kinh doanh (hçrp nhO:

STT
1
2
3

Chi tiêu

Nghj quyêt
DHCD 2020
2.500
210
204

Tong doanhthuvàdjchvikhác
LGinhuântmOcthu
Lorinhuânsauthuê

DVT: Tj dng
Thirc hin nàm 2020
% So
Giá trj
sánh
98,6%
2.465
136,2%
286
138,7%
283

6.2 Kt qua hot dng kinh doanh (cüa Tong Cong ty mc):

STT
1
2
3
4
II.

Chi tiêu

Nghj quyt
DHCD 2020
1.800
200
200
10% - 15%

Tong doanh thu
LçinhuntruOcthuê
LGinhunsauthuê
T lê chia c tirc dir kin

DVT: T dn
Thiyc hin nàm 2020
% So
Giá trj
sánh
105,9%
1.907
103,0%
206
102,5%
205
120%
18%

Kt qua giám sat báo cáo tài chInh nám 2020
Tong Cong ty dã 1p và cOng bô các Báo cáo quyêt toán tài chInh näm 2020.
Báo cáo quyêt toán tài chInh cüa Tong Cong ty nãm 2020 d thrçrc kiêm toán
bri Cong ty TNHH Kiêm toán và Tu van (A&C). Theo i kiên cüa Kiêm toán
vien dc lip, báo cáo tài chInh cüa TOng COng ty cO phân Phong PhU näm 2020
d phãn anh trung thirc vá hçip 1 trên the khIa canh tr9ng yêu ye tinh hInh tài
chInh t?i ngày 31/12/2020, cüng nhu kêt qua hot dng kinh doanh và tInh hInh
liru chuyên tiên t cho näm tài chInh kêt thüc cUng ngày, phü hçip vi các Chuân
mrc Kê toán Vit Nam, Chê d Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy
djnh pháp 1 có lien quan den vice 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh tong hcip.

Mt s chi tiêu tài chInh tti báo cáo tài chInh nãm 2020:
1- Bang Can dôi ké toán tong hçrp tii ngãy 31.12.2020 cüa Tong Cong ty mc:
DVT:tj) dóng
sO DAU
sO cuOl
Cm TIEU
NAM
NAM
3.846
3.098
TAI SAN
1.998
1.154
A- Tài san ngn hin
49
91
1. Tiên Va các khoãn tucrng di.rang tiên
1.339
903
2. Cáckhoãnphãithungtnhan
608
159
3. HàngtOnkho
2
1
4. Tài san ngân han khác
1.848
1.944
B- Tài san dãi hin
68
68
1. Cáckhoánphãithudãihan
2

2. Tài san c djnh
3. Bat dng san du tu
4. Tài san dâ dang dâi han
5. Các khoãn dâu tu tài chInh dài han
6. Tài san dài han khác
NGUON VON
C- Nq phãi trã
1. Ncinganhan
2. Nadàihan
D- Vn chü s& hfru
1. VônchUsâhüu
- Von gop cüa chü sâ hU'u
- Thing dix von cô phn
- Qudâutupháttriên
- Lçiinhutnsauthuêchuaphânphôi
+ LN sau thu chua phân pMi ki truâc
+ LN sau thu chua phân pMi k nay
2. Nguôn kinh phi và qu5 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 hach toán và 1p báo cáo Quyêt toán tài chfnh cüa Tong Cong ty tuân
thU theo Lut kê toán doanh nghip, Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 cUa B Tài chinh cUng nhu các Thông tu huàng dan thçrc hin
chuân muc va ché do kê toán cUa B Tài chinh ban hành.
- Tong Cong ty thrc hin trIch l.p các khoãn dir phOng: phãi thu ngän han khO
dOi; hang ton kho, dàu tu tài chInh dài han day dU theo quy djnh.
a/V tãi san
Tong tài san cUa Tong Cong ty cô phân Phong PhU den 31/12/2020 là 3.098 t'
dong, giãm 19,4 % so vâi so cUng kr näm truOc, trong do:
- Tài san ngàn han giãm tU 1.998 t dOng xuOng con 1.154 t5' dOng, tuong l'rng
giãm 42,2%.
- Tài san dài han tang tü 1.848 t dng len 1.944 t dong, tuGng img tang 5,2%.
b/Vênguônvôn
- Nçi phãi trã giâm tü 2.388 t dong xuOng cOn 1.633 t dong, trnYng i'rng giãm
31,6 % so vâi sO cUng ki näm truc, trongdó:
+ Nç ngan han giám tr 1.447 t dOng xuOng cOn 733 t)' dong, tucfng 1rng giãm
49,3%.
+ Nç dài han giãm t1r 941 t dng xung cOn 900 t dong, tuong Ung giãm
4,4%.
- Vn chU si hU'u tang tU 1.458 t dng len 1.465 t dng, tung Ung tang them
0,5% trong do qu Dâu tu phát triên tang tir 338 t len 375 t tuang Ung tang
them 10,9%.
2- Báo cáo kt qua kinh doanh ti Tong Cong ty mc:
- Doanh thu dat 1.907t' dong, dat 105,9% so k hoach
- Li nhun truâc thue dt 206 t' dOng, dat 103,0% so kê hoach
3

- Lçi nhuan sau thu dt 205 t dng, dit 102,5% so k hoch

stt

Chi tiêu

1
2

Tngdoanhthu
TOng lçi nhuntnrâcthuê
Lqi nhuân sau thuê con lai d phân
phôi
Tflêchitrãcot(rcdukiên

4

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

- Môt s chi tiêu tài chInh tai Tng Cong ty me:
Chi tiêu
stt
1 Khã nàng sinh 10'i trên doanh thu:
- TS' suât lqi thun trwic thud trên doanh thu
- T suât lqi nhu.n sau thuê trên doanh thu
2 T5 sut Içri nhun trên tong tài san
- T suât lçii nhun truâc thuê trên tOng tài san
- T' suit lçii nhun sau thuê trên tng tài san
3 T sut lçri nhun trên vn
- T suât li nhun truâc thuê trên von diêu l
- T suât loi nhun sau thuê trên von diêu l

DVT: T don
Thirc hin nãm 2020
so sánh
Giá trj
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 và Ban Diu Hành:
Trong näm 2020 TOng COng ty dôi mt vOi nhiêu ãp lirc và khó khän cüa di
djch Covid — 19 mc dü Vit Nam là mt trong so nuâc dà no 1irc tIch circ
kiêm soát ngän chn, truy vet, khoanh vUng lay lan ô djch bnh. Nhung trên
the gii mQt so nuOc djch bnh không ngirng lay lan gia tang nhu M, Pháp,
Nga, Y, Tây ban Nha, An Do,.. .gây thit hai nng nê ye ngui, ành huâng
nghiêm trQng lam cho nên kinh tê toàn câu bj suy giãm
TruOc tinh hInh dch bnh, Tong Cong ty da bj ãnh huâng nng nê ye hoat
dng san xuât kinh doanh, xuât khâu và nOi dja skit giãm mnh, ngui lao
dng khOng cO vic lam. Tuy nhiên, Hi dong quãn trj và Ban Diêu hành
Tong Cong ty c phân Phong Phü chi do và diêu hành hot dng san xuât
kinh doanh vth các giãi pháp thirc hin kjp thai nhàm giãm thiêu rüi ro ye
nguOn lrc, dOng tiên, kêt qua kinh doanh cüa Tong Cong ty ma Dai Hi
Dông CO DOng giao phó.
Hi dông quãn trj và Ban Diêu hành Tong Cong ty cO phân Phong Phü chi
do diêu hành lien tiic cong tác cãi thin chat 1ung quàn i, chat lung
nguOn nhân hrc, quãn trj nguôn nhân lirc tir khâu tuyên dung, tiên luGng den
khâu dào tio theo huo'ng tinh g9n hiu qua, Va dãp 11ng duc yeu câu nâng
cao khã náng canh tranh trong vic dành thj tnthng xuât khâu và ni dja,
chäm 10 di sOng cho ngui lao dng nhàm dam bão phát trien ben vüng.
Hi dOng quàn trj và Ban Dieu hành TOng Cong ty cO phân Phong Phü chi
do và diêu hành ho?t dng san xuât kinh doanh, dâu tu, tài chInh, nhân
4

sir.. . cUa Tng Cong ty tuân thu dy dü các quy djnh cüa pháp lust, thrc hin
nghiêm tue diêu 1 Tong Cong ty, cac nghj quyêt cüa Dai hi dông eô dong.
Tong Giám dôc thng xuyên báo cáo Hi dông quàn trj ye tinh hInh tài
chInh, tInh hInh san xuât kinh doanh và dâu tu eüa Tong Cong ty.
HOi dong quãn trj Tong Cong ty có diêu kin thc hin giám sat chc chê và
kjp thai chi do den cáe hot dng eüa Ban Diêu hành, dc bit trong các
cong tác tO chue, quãn l diêu hành, xüc tiên dâu tu chiêu sâu hin dai boa
may moe thiêt bj và day math các hoat dng san xuât kinh doanh kjp thai và
hiu qua nhäm giãm thiêu và ngän ngüa rüi ro phát sinh.
Tat cã eác van de phát sinh bat thu?ng lien quan den hot dng cUa TOng
cOng ty dêu duçc Ban TOng Giám doe báo cáo ngay eho HOi dOng quãn trj
dê Hi dOng quãn trj nám rO din biên tinh hInh và kjp thai cO kiên chi dao
khi can thiêt.
Các thành viên Hi dOng quãn trj, Ban Diêu hành là nhüng nguôi CO nàng
lirc, dao dirc trách nhim trong cong vic. Thirc hin tot the nghj quyêt,
quyët djnh cUa Dai hOi dOng cO dOng, sü diing và phát huy tIch erc các
nguOn vM h?p pháp, tài san, lao dng tránh lang phi tOn that cho doanh
nghip; hoàn thành tOt day dü nghTa vii ngân sách vâi Nhà nuOc,dãm bão các
chê d chInh sách cho nguii lao dng.
Hi dOng quãn tn và Ban diêu hành chi dto thirc hiên cOng tác báo cáo, cOng
bO thông tin dung quy djnh.
IV Hoit dng cüa Ban Kim soát
Ban Kim soát cO 03 (ba) thành viên doe 1tp, vâi tu each là dai din c
dOng Va duçc HOi dOng quãn trj, Ban Dieu hành và các can b quãn 1' khác
tao diêu kin cho Ban Kiêm soát thirc hin chuc näng, nhim vi cüa Ban
Kiêm soát, tiêp tiic cOng tác giám sat, kiêm tra hoat dng kinh doanh, hoat
dng quãn trj và dieu hành cua TOng COng ty. Ban Kiêm soát ducie tiêp ctn
cac thông tin ye các quyêt djnh cüa Hi dOng quãn trj, da tham dir các phiên
h9p cüa Hi dOng quãn trj, näm bat tInh hInh kinh doanh thirc tê cua TOng
Cong ty và dong gop kien vi HOi dong quãn trj và Ban Diêu hành trong
mt so truông hp, phm yj lTnh vrc có lien quan.
Tren day là toàn b ni dung trong qua trinh kim tra giám sat cüa Ban
Kiêm Soát xin báo cáo truOc Dai HOi Dông CO DOng. KInh trinh Dai Hi
DOng Co DOng xem xét yà thông qua.
Trán trQng báo cao./.
T

BAN KIEM SOAT
NG BAN

TONG,CONG TY
1

'AN.

PHONG PHU
Th M5 L
5

TONG €ONG TY €O PHAN
PHONG PHU

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM

S& 01/TTr-PP

Dc lip- T do- Hnb phñc
Thành ph H ('hI Minh, ngay 25 tháng 9 näm 2021

T TRINH NO! DUNG XIN MEN
BA! HOI BONG CO BONG THIJ'NG NIEN NAM 2021
Can cir Lust Doanh nghip si 59/2020/QH14 dtrçic Quc hOi nuâc Cong hoâ XA hi
Chü nghia Vit Nam thông ua ngày 17/6/2020 và các van bàn huâng dn thi hanh;
Can cut Diu 1 th chirc và hot dng cCia Tng Cong ty c phn Phong Phü.
Hi dMg quail trj kInh trInh DHDCD thông qua các ni dung sau và gop
(nlv co):

b sung

1. ThÔng qua Bao cáo kIt qu hoqi dng san xu& kinh doanh nàm 2020 ci ikl
niur sau:
STT

Chi tiêu

Don vj tinh

I

Tngdoanhthu

Tdng

2

Lçi nhun tnthc thud

T dng

Hç'p nhât
2.464,7
285,6

TCT mc
1.906,8
205,8

283,4
205,4
3
Lçñ nhi4n sau thud
T dng
2. Thông qua Báo cáo tài chink tang hip và báo cáo lài chink h9p nht dâ dir
kiln, loan nám 2020.
3. Thông qua Baa cáo thIJm Ira link kink hagt dng san xuEh kink doank và tài
chInh nãm 2020 cáa Ban kiln, soát.
4. Thông qua phwcng an phân ph6i 10 nkun nàm 2020 nhir sau:
a) Phuong an phân phi 1çi nhu.n và chi trá c tüc näm 2020:
TT

Ni dung

DVT

S tin

1

L4yi nhun sau thuê chira phân phôi trên báo
cáo tài chInh hç'p nht 2020

Bong

456.840.597.191

2

Lçri nhun dirçrc sfr thing d phân phôi

BOng

205.429.521.547

3

Các khoãn giãm trir

Bong

389.333.334

4

Lçri nhun dir kiên phân phi:

Bong

205.040.188.213

a

Chia c tcrc cho c dông (18%/Mnh giá c phiu)

Dtng

134.407.603.800

Dng

6.151.206.000

Dng

542.952.000

c

TrIch thuàng HDQT. BKS. Ban diêu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)
Trich thung vuçYt KH (10% LN vticlt)

d

Trich qu5 du tu phát trin (20% LNPP)

Dng

4 1.008.038.000

e

TrIch qu khen thixâng phüc lqi (7% LNPP)

Dng

14. 352.8 13.000

5

Lçi nhun con ku

Bong

8.577.575.413

b

1

-

T' l chi trá c tCrc 11am 2020: 18%/mnh giá.
Lgi nhuân dung d chi trà c tCrc duçic c.n cir theo lçi nhu.n sau thud chua phãn
phi tren báo cáo tài chfnh hçp nht 2020 dã dirçc kim toán.
Các khon trIch trên có th có sij thay di tüy thuc vào kt qua quy& toán thud
nàm 2020 lam ãnh huông dn lçñ nhun con 'ai d phân phi.

- Thug thu nhp Ca nhãn phát sinh ti c tcrc sê duçc khu trü khi c dông nhn c
tCrc nam 2020 theo qui djnh.
b) Uy quyn cho HDQT trin khai thirc hin chi tit phucmg an trã c tue cho c
dong hin hUm
5. Thông qua má'c 1/ia lao và lhwô'ng cho H3i ttEng quãn tn, Ban Kiêm soát,
Ban dku hành và chi phi ngozi giao ci thi nhw sau:
a) Thông qua mirc thu lao cho HOi dng quán trj, Ban kim soát:
Kmnh trinh Dti hi thông qua tang mirc thu lao cho thành viên Hi dng quán trj,
Ban Kim soát trong nim 2020 là 66.000.000 dng/tháng (thu nhap sau thué) nhu dã
duçic DHDCD näm 2020 thông qua và trInh Dti hi thông qua tng thu lao Hi dng
quán tn, Ban kim soát näm 2021: vn giü nguyen nhu cUa nm 2020.
b) Thông qua mirc thu&ng Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ban diu hành, chi
phi ngoi giao näm 2020 và näm 2021:
-

NAm 2020:

C cit'r vao Nghj quyt Dii hi dng c dông thu?mg niên nm 2020. HOi dng
quãn frj kInh trmnh Dti hOi dng c dông thông qua trIch thu&ng cho hoat ding cüa HOi
dng quãn tn, Ban Kim soát, Ban diu hành va chi phi ngoi giao là 3% cüa lçi nhun
sau thud và 10% phn lçii nhu.n sau thu vuçit k hoach d ra. Phumg an phãn phi c11
th trInh Dai hi dng c dông üy quyn cho HDQT quyt djnh.
-

NAm 2021:

Trong näm 2021, kInh tninh Dti hOi thông qua mt'rc thuOng cho HOi dng quãn trj,
Ban Kim soát, Ban diu hãnh va chi phi ngoi giao là 3% cüa lçñ nhun sau thu và 10%
phân li nhun sau thu vuçt k hoach d ra.
6. Uy quyn cho HDQT tip tiic thrc hin Nghj quyt DHDCD thithng niên 2020
ngày 26/6/2020 v vic thoái vn các khoân du tu chua hiu qua, thn dçng kéo dài do
vuâng co ch và ngoài ngãnh d tp trung vn phát frin ngành ngh kinh doanh ct lOi
có hiu qua cao cUa Tang Cong ty.
7. Thông qua các myc tiêu id hogch nâm 2021 nhw sau:
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Stt

Chi tiêu

Don vj tInh

Ké hoch 2021
(hçrp nhât)

Ké hoich 2021
(TCT mc)

1

Tngdoanhthu

Tdng

2.220

1.260

2

Lçii thun trixâc thu

T dng

300

250

3

Lqinhunsauthu

Tdng

298

250

4

T 1 chia c tirc

%

15%-18%

Trãn trQng kInh trInh Dai hi xem xét và quyt djnhT7i
No'! nhân:
- Co dông;
- Hi dông quãn trj;
- Ban kiém soát;
- Lint VT. TH.

TM. HO! BONG QUAN TRJ
TICH

3

