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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 
PHONG PHÚ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚNĂM 2015 
 
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2015 

Trong  năm qua, bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, 
nhưng sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty vẫn phải bảo đảm các yếu tố về chất lượng, 
mẫu mã, tiến độ cùng với cung cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách 
hàng đã tác động rất bất lợi và khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Sự cạnh tranh khốc liệt về lao động giữa các đơn vị trong ngành dệt may và ngành 
dệt may với các ngành khác đã tạo nên một áp lực rất lớn cho Phong Phú phải tăng chi phí 
lương và các chế độ phúc lợi để giữ lao động, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 

Giá nguyên liệu không ổn định, cạnh tranh gay gắt, sức mua xã hội tiếp tục giảm 
sút nghiêm trọng, hàng hóa tồn kho nhiều,… gây khó khăn cho hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
thấy xu hướng doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể vẫn tiếp tục, với hơn 71.000 doanh 
nghiệp biến mất trong năm 2015, cộng với gần 120.000 doanh nghiệp đã phá sản trong hai 
năm liền trước đó là những con số phản ánh rõ nét nhất khó khăn của các doanh nghiệp 
trong giai đoạn này. 

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng Công ty đã có 
nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng 
Công ty đạt được các kết quả như sau: 

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.166tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204,5 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 196 tỷ đồng 
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 dự kiến là16%/mệnh giá CP. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 
Hội đồng quản trị đã định hướng và thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng 

Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, 
nhân sự, đầu tư,… giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả. 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định 
tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho 
hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng 
quản trị. 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; 
các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, 
nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị 
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được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, đúng theo đúng quy 
định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật. 

Các thành viên Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa 
vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty 
và quy định của pháp luật. 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thông qua 57 Biên bản họp và 24 Nghị 
quyết, Quyết định. 
 

III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 
2015 

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là 
65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2015 

1. Đánh giá chung : 

• Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, 
phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về 
chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh 
nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

• Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám 
đốc điều hành và định kỳ hàng tuần tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện công tác, 
kịp thời có giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc và giao kế hoạch công việc kỳ 
tới. 

• Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản 
trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật. 

• Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công 
ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã 
ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro 
ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung gian. 

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát trong thời gian tới 

• Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện những giải pháp mang tính đột phá trong 
công tác kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nhân lực để khẳng 
định hơn nữa thương hiệu Tổng Công ty, qua đó chủ động chiếm lĩnh thị trường. 

• Tiếp tục hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng khép kín “sợi - dệt - nhuộm - may 
hoàn tất” để tạo lợi thế cạnh tranh cho Tổng Công ty, đáp ứng được nhu cầu trọn gói, đa 
dạng, lớn của khách hàng, nhất là khi Hiệp định TPP được ký kết. 

• Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến 
hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng 
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. 
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V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 
Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực 

phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết 
kiệm với các kế hoạch, định hướng sau: 

• Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản 
trị về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, 
sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí … 

• Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế 
hoạch đã đề ra. 

• Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của 
Tổng Công ty, các đơn vị thành viên. 

• Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án 
trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may. 

• Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa 
sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong 
Phú năm 2015, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng báo cáo./. 
 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 


