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   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Theo Phụ lục số II -Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng  04 năm 2012 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 
 

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Giày da và May Mặc xuất khẩu (Legamex) 
Năm báo cáo : Năm 2012 
  

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty CP Giày da và May Mặc xuất khẩu (Legamex) 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 4103005199, đăng ký lần đầu, 
ngày 25 tháng 08 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 22 tháng 10 năm 2008. 

 Vốn điều lệ: 74.000.000.000 VNĐ ( Bảy mươi bốn tỷ đồng) 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

 Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh 

 Số điện thoại: (08) 22146213   

 Số fax: :    38660565       

 Website: www.legamex.com.vn 

 Mã cổ phiếu (nếu có):  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

  Quá trình hình thành và phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời 
gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay). 

Tiền thân của Công ty Legamex là Xí nghiệp Giày da và May mặc Xuất khẩu trực 
thuộc Ủy Ban Nhân Dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 
15/08/1986, theo quyết định số 105/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí 
Minh, nhiệm vụ chính là sản xuất và gia công giày da, hàng may mặc xuất khẩu sang 
Liên Xô cũ và một số nước khác. 

Tháng 08/1988, Xí nghiệp Giày da và May mặc Xuất khẩu Quận 10 được phép sử 
dụng tên viết tắt "Legamex" (từ ghép của các mẫu tự đầu tiên các từ trong tiếng Anh 
là Leather Footwear and Garment Making Exporting Factory) để giao dịch với khách 
hàng nước ngoài. 

Tháng 12/1988, do quy mô, cơ sở sản xuất phát triển lớn, Ủy Ban Nhân Dân thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định đổi tên Xí nghiệp Giày da và May mặc Xuất khẩu Quận 
10 thành Công ty Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với nhiệm vụ chính là 
sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành dệt – da – may, phục vụ xuất khẩu và 
thị trường trong nước. Tháng 8/1991, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đã 
quyết định chuyển giao Công ty Legamex thuộc Ủy Ban Nhân Dân Quận 10 về trực 
thuộc Sở Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh quản lý. 

Tháng 12/2005 Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 6663/QĐ-
UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty Giày da và May mặc Xuất khẩu 
(Legamex) thành Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).  
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Đến tháng 08/2006, công ty được cấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công 
ty cổ phần Số 4103005199, đăng ký lần đầu, ngày 25 tháng 08 năm 2006, đăng ký thay 
đổi lần thứ 1, ngày 22 tháng 10 năm 2008. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc, giày 
da và nhãn dệt các loại; Thiết kế và sản xuất quần áo thời trang cho thị trường nội địa 
và xuất khẩu. 

 Địa bàn kinh doanh: Kinh doanh chính tại Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

4.1.  Mô hình quản trị. 

 Hội Đồng Quản Trị: HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty giữa 2 
kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vân đề có liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của Công ty ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ. HĐQT họat động theo Quy chế họat động của HĐQT ban hành năm 2007. 

 Ban Kiểm Soát: Ban kiểm soát có nhiệm kỳ làm việc tương đương nhiệm kỳ 
HĐQT. Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
công ty . 

 Ban Tổng Giám Đốc: Ban Tổng Giám đốc Công ty được HĐQT bổ nhiệm, 
gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng 
giám đốc theo sự phân công của Tổng Giám đốc. 

 Phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc: 

a- Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu và tổ chức thực hiện nhất quán 
trong toàn Công ty về chính sách, chế độ lương, bảo hiểm xã hội và công tác hành 
chính quản trị của Công ty. Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc về nhân 
sự của Công ty. Tập trung xây dựng, qui hoạch phát triển nguồn nhân lực và làm 
nòng cốt xây dựng hệ thống trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000 và tiêu 
chuẩn khác để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty. Lập hợp đồng, theo 
dõi và thanh lý các hợp đồng thuộc về quản trị hành chính. Theo dõi công tác cơ 
điện, xây dựng, sửa chữa cơ sở vất chất, PCCC, PCBL, bảo vệ Công ty v.v... 

b- Phòng tài chính kế toán: thực hiện đúng các chế độ về hạch toán kế toán, 
thống kê và các chức năng khác do pháp luật quy định; chịu trách nhiệm thu chi, 
theo dõi, thu hồi công nợ, thanh toán và báo cáo, phân tích tài chính định kỳ của 
Công ty; tham mưu xây dựng dự án, phương thức đầu tư và đảm bảo nguồn vốn cho 
các hoạt động theo định hướng phát triển của nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc HĐQT 
Công ty. Quản lý định mức chi phí các loại, giá cả nguyên phụ liệu, vật tư, có chế 
độ kiểm tra, kiểm soát tài chính các đơn vị trực thuộc. 

c- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu: Quản lý, theo dõi, tham 
gia điều phối kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty, phối hợp xí nghiệp tìm 
kiếm đơn hàng bảo đảm việc làm liên tục cho người lao động. Thực hiện việc xuất - 
nhập, giao nhận nguyên phụ liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị phục vụ cho quá 
trình sản xuất kinh doanh ; chịu trách nhiệm thanh lý hợp đồng với hải quan; lập 
báo cáo tình hình xuât nhập khẩu của Công ty với các cơ quan chủ quản và HĐQT, 
Tổng giám đốc Công ty; có trách nhiệm theo dõi quản lý, đề xuất ban Tổng giám 
đốc Công ty giải quyết hàng nguyên phụ liệu, thành phẩm tồn kho tại các đơn vị. Tổ 
chức thực hiện việc kinh doanh, mở rộng các hoạt động dịch vụ khác trên cơ sở lợi 
thế của Công ty và phù hợp nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, BTGĐ Công ty. 
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d- PhòngDự án - Kỹ thuật - Công nghệ: 

Tham mưu xây dựng phương án, phương thức đầu tư theo hướng phát triển SX-
KD của Công ty trong từng thời kỳ. 

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo nghị quyết của ĐHCĐ, 
HĐQT, BTGĐ Công ty. Giám sát tiến độ xây dựng công trình dự án, sửa chữa nhà 
xưởng v.v... 

Chịu trách nhiệm về công tác quản lý định mức, kỹ thuật, công nghệ và chất 
lượng sản phẩm. 

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, tiêu chuẩn kỹ thuật, triển khai 
sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm giúp các xí nghiệp tăng năng suất, cải tiến công 
nghệ, cải tiến điều kiện làm việc cho người lao động. 

Quản lý hệ thống công nghệ thông tin, website, mạng máy tính truyền dẫn dữ liệu 
của công Công ty đảm bảo họat động tốt phục vụ yêu cầu cần thiết của Công ty. 

e- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc : 

1) Về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị: 

- Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, quản lý các chức danh trưởng, phó phòng 
ban ( hay cấp tương đương) trở xuống trong đơn vị. 

- Điều động nội bộ trong phạm vi đơn vị.. 

- Tuyển dụng và đào tạo công nhân phục vụ cho sản xuất đảm bảo đầy đủ, chính 
xác về hồ sơ, thủ tục, thời hạn do Công ty quy định. Đối với nhân viên quản lý hay 
gián tiếp: nhân sự do đơn vị đề xuất Công ty quyết định (quyết định Công ty điều 
chuyển, tuyển dụng cho đơn vị). 

- Giải quyết đúng, kịp thời và đầy đủ các chính sách chế độ cho CB-CNV gồm : 
trợ cấp thôi, việc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội v.v... theo hướng dẫn và kiểm tra của 
Công ty. 

- Có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ về công tác tổ chức, lao động tiền 
lương của đơn vị theo yêu cầu của Công ty. 

- Cùng với Công ty giám sát quản lý họat động của nhân viên bảo vệ, chịu trách 
nhiệm trong công tác bảo vệ an toàn tài sản, PCCC tại đơn vị mình quản lý. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thường xuyên công tác an tòan 
lao động, vệ sinh công nghiệp, an ninh trật tự trong phạm vi đơn vị, sẵn sàng phối hợp 
với lực lượng bảo vệ Công ty, đội PCCC Công ty giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Quản lý tốt nhà ăn, căn tin, nhà vệ sinh, các công trình phúc lợi khác và các 
phương tiện khác do Công ty giao đơn vị quản lý. 

- Được quyền sáp nhập, giải thể và thành lập mới các tổ, đội, bộ phận trực thuộc 
đơn vị mình quản lý; phải có kế họach và phương án cụ thể trình lãnh đạo Công ty 
quyết định. 

2) Về công tác kỉnh doanh-xuât nhập khẩu: 

- Trực tiếp đàm phán, đề xuất Công ty ký kết hợp đồng xuất khẩu, liên kết trong 
nước, cung ứng, mua bán nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh dưới sự giám sát giá cả, 
chất lượng, nhà cung cấp do công ty quyết định. 

- Chủ động hoặc phối hợp với Công ty quan hệ khách hàng, tìm kiếm đơn hàng 
bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm liên tục cho người lao động 

- Thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, thời gian giao hàng đối 
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với hợp đồng đã đề xuất Công ty ký. 

3) Về công tác tài chính-kế toán : 

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính Công ty ban hành. 

4) Về quản lý sản xuất và kinh doanh nội địa: 

- Chủ động thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh Công ty phân giao hằng năm. 

- Tổ chức sản xuất hợp lý, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất 
lao động nhằm bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 

- Quản lý máy móc thiết bị và bảo quản nhà xưởng. 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý. 

 

 

 Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, 
công ty liên kết):    Không có. 

5. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Phaán ñaáu xaây döïng vaø phaùt trieån Legamex laø moät trong caùc Coâng ty saûn 

xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm may maëc thôøi trang trong top ñaàu cuûa TP.HCM vaø 

Vieät Nam; xaây döïng, khai thaùc trung taâm Legafashion House vaø khôûi ñoäng caùc döï 

aùn ñaàu tö dòch vuï khaùc; duy trì caùc chæ tieâu taêng tröôûng cô baûn: 

 Doanh thu ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình quaân haêøng naêm töø 15%. 
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 Taêng daàn tyû troïng saûn xuaát haøng FOB bình quaân 15%/naêm. 

 Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình quaân laø 15%/naêm. 

 Phaán ñaáu ñeán naêm 2014 coå töùc ñaït 18% (so vôùi voán ñieàu leä hieän nay). 

 Thu nhaäp bình quaân cho ngöôøi lao ñoäng ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình 

quaân 15%/naêm. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

 Cô caáu laïi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh sau khi ñieàu chænh chuyeån 

dòch cô caáu ñaàu tö trong thôøi gian tôùi. Duy trì söï oån ñònh vaø phaùt trieån Coâng ty 

Legamex nhieäm kyø II (2011-2015), xaây döïng thöông hieäu Legamex vôùi ngaønh 

ngheà chính laø saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm may maëc xuaát khaåu vaø kinh doanh 

saûn phaåm coâng nghieäp thôøi trang tieâu thuï taïi thò tröôøng noäi ñòa; ñoàng thôøi phaùt trieån 

ñaàu tö khai thaùc dòch vuï,ï môû roäng maïng löôùi phaân phoái; Chuû tröông di dôøi caùc cô sôû 

saûn xuaát ra ngoaïi thaønh hoaëc caùc tænh laân caän, xaây döïng khu saûn xuaát taäp trung coù 

naêng löïc saûn xuaát ñôn haøng lôùn, coù loä trình thöïc hieän döï aùn taïi cuïm maët baèng soá 15 

ñöôøng Tröôøng Sôn quaän 10, seõ xin yù kieán coå ñoâng veà chuû tröông taêng voán ñieàu leä 

ñeå thöïc hieän caùc döï aùn cuûa Coâng ty vôùi loä trình vaø phöông aùn phuø hôïp ñeå ñaûm baûo 

muïc tieâu taêng tröôûng, ñaûm baûo vieäc laøm, thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng vaø coå töùc cho 

coå ñoâng.  

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 

Đáp ứng và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về môi trường, xây dựng 
môi trường xanh sạch đẹp; sản xuất các sản phấm đáp ứng  các yêu cầu về môi trường; 
tiếp tục thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh 
hùng cũng như thực hiện tốt công tác xã hội nhất là trên địa bàn công ty trú đóng.  

6. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty).  

Tình hình kinh teá trong nöôùc vaø theá giôùi coù nhieàu khoù khaên vaø dieãn bieán 

phöùc taïp khoù löôøng. Kinh teá Vieät Nam bò aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng taøi chính vaø 

taùc ñoäng cuûa suy giaûm kinh teá toaøn caàu, trong ñoù ngaønh deät may Vieät Nam ñaõ bò 

nhieàu aûnh höôûng do giaù nguyeân phuï lieäu vaø caùc chi phí taêng, laõi suaát ngaân haøng 

cao, laïm phaùt trong nöôùc coù xu höôùng gia taêng ñaõ laøm taêng chi phí ñaàu vaøo, giaûm 

khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm deät may. 

Coâng ty CP Legamex ñaõ bò aûnh höôûng nhieàu töø nhöõng taùc ñoäng treân trong 

giai ñoaïn naøy, caùc nöôùc nhaäp khaåu haøng deät may töø Vieät Nam ñieàu chænh keá hoaïch 

nhaèm giôùi haïn saûn löôïng saûn xuaát vaø nhaäp khaåu haøng hoùa vaøo thò tröôøng cuûa hoï. 

Tình hình lao ñoäng cuûa Coâng ty cuõng  bieán ñoäng theo xu höôùng giaûm, thieáu huït gaây 

khoù khaên cho vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh.  

Tröôùc tình hình ñoù, HÑQT Coâng ty ñaõ ñeà ra nhieàu chính saùch ñònh höôùng 

linh hoaït ñeå Ban Tổng giám đốc duy trì hoaït ñoäng ôû Coâng ty ñöôïc oån ñònh vaø truï 

vöõng; quan taâm ñeán ñôøi soáng coâng nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát - kinh doanh nhaèm 
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thöïc hieän chính saùch an sinh xaõ hoäi; ñoàng haønh cuøng khaùch haøng ñeå coù ñôn haøng, 

oån ñònh hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, töøng böôùc vöôït qua khoù khaên ñeå phaán ñaáu thöïc 

hieän toát nhaát caùc chæ tieâu keá hoaïch haøng naêm ñaõ thoâng qua taïi ÑHÑCÑ thöôøng 

nieân. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: (Nêu các kết quả đạt được 
trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, 
lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp…vvv.)  

- Doanh thu thực hiện: 154,734 tỷ đồng đạt 103,1%/ kế hoạch 150 tỷ đồng; so 
với cùng kỳ năm 2011 đạt 99,29% 

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: đạt 3,333 tỷ đồng, sau khi chia lãi cho công ty 
Dệt may Thế Hòa 893 triệu đồng; còn lãi trước thuế là 2,440 tỷ đồng/ kế hoạch lãi 8 tỷ 
đồng, đạt 30,5%. 

- Thu nhập bình quân: 5.344.000 đồng/người/tháng/ kế hoạch 4.750.000 đồng, 
đạt 112,50%. So với cùng kỳ năm 2011 đạt 110,18% 

- Lao động bình quân: 1413 lao động (bao gồm lao động XN hợp tác Lega Thế 
Hòa 320 người) so với kế hoạch là 1450 người, đạt 97,45%. So với năm 2011 đạt 
97,98%. 

- Cổ tức: 200 đồng/cổ phần, đạt 2 %/cổ phần; so với kế hoạch cổ tức trên 6%: 
đạt 33,33%; là không đạt chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 đề ra. So 
với cùng kỳ năm 2011 chỉ đạt 25% (cổ tức năm 2011 là 8%).  

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu: 2,15% (năm 2011 đạt 6,61%) 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu: 1,1% (năm 2011 đạt 5,99%) 

- Hiệu quả sinh lợi: 

+Sử dụng tài sản (ROA)= 2,64% (năm 2011 đạt 9,88%) 

+ Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) = 1,89% (năm 2011 đạt 10,44%) 

+ Lãi suất cơ bản/ cổ phần (EPS) = 230 đồng/CP (năm 2011 đạt 1260 
đồng/CP) 

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so 
với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn 
đến việc không đạt/ đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.    

Năm 2012 chỉ có 2 chỉ tiêu doanh thu và thu nhập lao động đạt kế 
hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt do chi phí năm 2012 tăng cao nhưng giá 
đầu ra không tăng và tỉ giá đứng yên nên không có nguồn bù đắp khi tăng chi 
phí. Các chi phí tăng bao gồm : 

- Chi phí đầu vào tăng hàng năm cho tất cả các loại vật tư, nguyên 
nhiên liệu sản xuất. 

- Chi phí tăng do chính sách nhà nước thay đổi hàng năm như thay 
đổi lương tối thiểu làm tăng chi phí bảo hiếm, kéo theo phải tăng hrơng công 
nhân... và các phí khác liên quan như trợ cấp thôi việc v.v... 

- Là năm thay đổi giá thuê đất mới góp phần làm tăng chi phí. 
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- Đốn kỳ hài quan kiểm tra thanh khoản hàng hóa phải trích nộp 
thêm thuế v.v... 

Do gánh chịu nhiều loại chi phí tăng và phát sinh cùng lúc và việc tái 
cấu trúc lại sản xuất thực hiện chậm, nội lực tăng chậm nên năm 2012 không 
đạt lợi nhuận theo kế hoạch. 

Ngoài ra khó khăn trong năm là giá cả đời sống tăng nhanh nhưng thu 
nhập ngành may không tăng theo kịp, ảnh hưởng đời sống, lao động xin nghỉ 
để nhận trợ cấp giải quyết khó khăn trước mắt của gia đình, Công ty mất dần 
nguồn lực. Đơn hàng so với năm trước giá không tốt bằng ( giá không hạ 
nhưng đơn hàng nhỏ nhiều ) nên lợi nhuận suy giảm. 

Từ đầu năm đến nay đơn hàng đủ, có thời điểm ít hàng Công ty cho đi 
nghỉ mát và cộng với việc tiết kiệm, giảm chi phí bù thêm vào thu nhập nên 
thu nhập công nhân giữ được ổn định tăng so với cùng kỳ 2011. 

Các đơn vị năm nay hoạt động tốt hơn so với năm trước do điều hành 
tập trung hơn, nhưng hiệu quả thấp hơn do tăng chi phí và giá thành nhưng 
giá bán không tăng, TTTT thì lỗ so với năm trước do thị trường tiêu thụ nội 
địa giảm mạnh, hàng bán chậm nhưng chi phí cố định lại tăng và năm 2011 
lãi ít, đến khi thị trường 2012 khó khăn thì tái lỗ. Năm nay Công ty đã tăng 
được đơn hàng nội địa bán vào Coop-mart sản phẩm đồng phục học sinh 
tăng, hàng nhãn riêng tăng và hàng đồng phục cho các công ty cũng phát 
triển tốt. 

Về xí nghiệp LG-Thế Hòa đến nay đã hoạt động tương đối ổn định, 
hiệu quả tốt, thời gian nầy cũng có trở ngại về lao động ra vô biến động, tay 
nghề không đồng đều và cán bộ khung còn yếu, sẽ tiếp tục củng cố để tăng 
hiệu quả hoạt động. Về phát triển đơn hàng FOB năm nay tỉ lệ hàng FOB có 
cao hơn năm 2011, tuy nhiên tỉ trọng vẫn còn thấp, chưa đạt tỉ lệ kế hoạch 
15%, nguyên nhân khách hàng FOB và Công ty cũng từng bước làm với số 
lượng nhỏ để thăm dò năng lực và hiệu quả. Ngoài ra việc cơ cấu lại các đơn 
vị để hướng tới làm hàng FOB với số lượng lớn còn chậm nên chưa mạnh 
dạn nhận đơn hàng lớn. 

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần 
có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám 
đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác). 

 

STT Họ và tên Chức danh Năm sinh Tỷ lệ sở hữu CP (%) 

1 Nguyễn Văn Dũng TGĐ 1963 0,041 

2 Nguyễn Hồ Thiện Nhân P.TGĐ 1966 0,023 

3 Phạm Hoàng Liêm P. TGĐ 1966 0,046 

4 Nguyễn Thị Thúy Nga P. TGĐ 1967 0,17 

5 Dương Hồng Trang Kế toán trưởng 1964 0,023 
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 Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 
trong năm). 

Ông Nguyễn Lai – Phó tổng giám đốc Công ty, chấm dứt hợp đồng lao động với 
Công ty theo đơn xin kể từ 31/08/2012. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên. (Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách 
đối với người lao động).  

Tổng số lao động công ty đến thời điểm 31/12/2012 : 1.316 lao động. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: (Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm 
(bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện 
các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các 
dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến 
việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).   

 Trong năm Công ty không thực hiện các khoản đầu tư tài chính và dự án.  

 Về tình hình thực hiện dự án tại số 106, đường 3/2, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh: 

Do dự án Lega-Plaza đã có Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Legamex 

thông qua tại các ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ I, nhưng do thị trường bất động 

sản gặp khó khăn nên các nhà đầu tư chưa thể triển khai được dự án và có đề nghị 

thay đổi phương án tìm cách khai thác ngắn hạn theo phương án tạm thời trong thời 

gian từ 3 đến 5 năm. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính 
của các công ty con, công ty liên kết). Không có. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chæ tieâu Naêm 2011 Naêm 2012 
% taêng 

giaûm 

Toång giaù trò taøi saûn   114,467,042,870    108,037,539,625  94.38% 

Doanh thu thuaàn   149,297,777,118    149,616,331,416  100.21% 

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh       8,888,676,371        2,055,474,951  23.12% 

Lôïi nhuaän khaùc       1,408,310,627        1,278,405,134  90.78% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá     10,296,986,999        3,333,880,085  32.38% 

Lôïi nhuaän sau thueá       9,345,337,126        1,704,653,289  18.24% 

Tyû leä lôïi nhuaän traû coå töùc 6% 2% 33.33% 

 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ 
kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Caùc chæ tieâu Naêm 2011 Naêm 2012 Ghi chuù 

1. Chæ tieâu veà khaû naêng thanh toaùn       

 + Heä soá thaønh toaùn ngaén haïn       

      TSLÑ / Nôï ngaén haïn 

                      

3.33  

                      

3.43    
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 + Heä soá thaønh toaùn nhanh      

TSLĐ – Hàng tồn kho 
         Nợ ngắn hạn                     2.19                      2.22    

2. Chæ tieâu veà cô caáu voán       

 + Heä soá Nôï / Toång taøi saûn 

                      

0.19  

                      

0.19    

 + Heä soá Nôï / Voán chuû sôû höõu 

                      

0.24  

                      

0.23    

3. Chæ tieâu veà naêng löïc hoaït ñoäng       

 + Voøng quay haøng toàn kho:       

 

      Giá vốn hàng bán 
 
   Hàng tồn kho bình quân 

                    5.38                      5.25  

  

 + Doanh thu thuaàn / Toång taøi saûn 

                      

1.30  

                      

1.38    

4. Chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôïi       

 + Heä soá Lôïi nhuaän sau thueá / Doanh thu thuaàn 

                      

0.06  

                      

0.01    

 + Heä soá Lôïi nhuaän sau thueá / Voán chuû sôû höõu 

                      

0.10  

                      

0.02    

 + Heä soá Lôïi nhuaän sau thueá / Toång taøi saûn 

                      

0.08  

                      

0.02    

 + Heä soá Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh / 

Doanh thu thuaàn 

                      

0.06  

                      

0.01  
  

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

a) Cổ phần: (Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ 
phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty 
có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết 
chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán 
được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước 
ngoài).   

Tổng số cổ phần công ty đến thời điểm 31/12/2012: 7.400.000 trong đó 51% thuộc 
sở hữu Nhà nước và Đại diện là Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định.  

b) Cơ cấu cổ đông: (Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ 
đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và 
cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác).  

Phân loại cổ đông Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ % 

Cổ đông lớn 2       4,503,200  60.85 

Cổ đông nhỏ 545       2,896,800  39.15 

Cổ đông tổ chức 7       4,799,200  64.85 

Cổ đông cá nhân 540       2,600,800  35.15 
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Cổ đông nước ngoài 1            10,000  0.14 

Cổ đông trong nước 545       3,616,000  48.86 

Cổ  đông Nhà nước 1       3,774,000  51 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (Nêu các đợt tăng vốn cổ phần 
trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi 
trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ 
phiếu...vvv thành cổ phần) : không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ (Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao 
dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá 
giao dịch và đối tượng giao dịch): không có. 

e) Các chứng khoán khác (nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện 
trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và 
các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ 
công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng 
khoán): không có. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá 
về tình hình mọi mặt của công ty), Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu 
phải bao gồm các nội dung sau:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 (Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh 
doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc 
đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).) 

 Tổng Doanh thu : 154,734 tỉ đạt 103,1% kế hoạch ( 150 tỉ). 

 Lợi nhuận trước thuế : 3,333 tỉ, chia lợi nhuận cho đơn vị hợp tác Thế 
Hòa 893 triệu còn lại 2,440 tỉ đạt 30,5 % kế hoạch ( 8 ti). 

 Thu nhập bình quân : 5.344.000đ / người / tháng đạt 112,50% kế 
hoạch (4.750.000 đ). 

 Lao động bình quân : 1413 cộng lao dộng Lega Thế Hòa (320 )  
đạt 97,45% kế hoạch ( 1450). 

 Tổng quỹ lương : 77,011 tỉ đạt 99,9 % kế hoạch ( 77,5 tỉ). 

Năm 2012 chỉ có 2 chỉ tiêu doanh thu và thu nhập lao động đạt kế hoạch. 

Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt do chi phí năm 2012 tăng cao nhưng giá đầu ra 

không tăng và tỉ giá đứng yên nên không có nguồn bù đắp khi tăng chi phí. 

Các chi phí tăng bao gồm : 

- Chi phí đầu vào tăng hàng năm cho tất cả các loại vật tư, nguyên nhiên 
liệu sản xuất. 

- Chi phí tăng do chính sách nhà nước thay đổi hàng năm như thay đổi 
lương tối thiểu làm tăng chi phí bảo hiếm, kéo theo phải tăng lương 
công nhân... và các phí khác liên quan như trợ cấp thôi việc v.v... 

- Là năm thay đổi giá thuê đất mới góp phần làm tăng chi phí. 
- Đen kỳ hải quan kiểm tra thanh khoản hàng hóa phải trích nộp thêm 

thuế v.v... 
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Do gánh chịu nhiều loại chi phí tăng và phát sinh cùng lúc và việc tái cấu 
trúc lại sản xuất thực hiện chậm, nội lực tăng chậm nên nấm 2012 không đạt 

lợi nhuận theo kế hoạch. 

Ngoài ra khó khăn trong năm là giá cả đời sống tăng nhanh nhưng thu 

nhập ngành may không tăng theo kịp, ảnh hưởng đời sống, lao động xin nghỉ 

để nhận trợ cấp giải quyết khó khăn trước mắt của gia đình, Công ty mất dần 

nguồn lực. Đơn hàng so với năm trước giá không tốt bằng ( giá không hạ 

nhưng đơn hàng nhỏ nhiều ) nên lợi nhuận suy giảm. 

Từ đầu năm đến nay đơn hàng đủ, có thời điểm ít hàng công ty cho đi 

nghỉ mát và cộng với việc tiết kiệm, giảm chi phí bù thêm vào thu nhập nên 

thu nhập công nhân giữ được ổn định tăng so vổi cùng kỳ 2011. 

Các đơn vị năm nay hoạt động tốt hơn so với năm trước do điều hành tập 

trung hơn, nhưng hiệu quả thấp hơn do tăng chi phí và giá thành nhưng giá 

bán không tăng, TTTT thì lổ so với năm trước do thị trường tiêu thụ nội địa 

giảm mạnh, hàng bán chậm nhưng chi phí cố định lại tăng và năm 2011 lãi ít, 

đến khi thị trường 2012 khó khăn thì tái lổ. Năm nay Công ty đã tăng được 

đơn hàng nội địa bán vào Coop-mart sản phẩm đồng phục học sinh tăng, hàng 

nhãn riêng tăng và hàng đồng phục cho các Công ty cũng phát triển tốt. 

Về xí nghiệp LG-Thế Hòa đến nay đã hoạt động tương đốì ổn định, hiệu 

quả tốt, thời gian nầy cũng có trở ngại về lao động ra vô biến động, tay nghề 

không đồng đều và cán bộ khung còn yếu, sẽ tiếp tục củng cố để tăng hiệu 

quả hoạt động. 

Về phát triển đơn hàng FOB năm nay tỉ lệ hàng FOB có cao hơn năm 

2011, tuy nhiên tỉ trọng vẫn còn thấp, chưa đạt tỉ lệ kế hoạch 15%, nguyên 

nhân khách hàng FOB và công ty cũng từng bước làm với số lượng nhỏ để 

thăm dò năng lực và hiệu quả. Ngoài ra việc cơ  cấu lại các đơn vị để hướng 

tới làm hàng FOB với số lượng lớn còn chậm nên chưa mạnh dạn nhận đơn 

hàng lớn. 

 Những tiến bộ Công ty đã đạt được : Ổn định và duy trì được sản xuất trong 
tình hình rất nhiều khó khăn, nâng cao được đời sống người lao động, phần nào giữ 
được lao động trong tình hình lao động biến động chung. 

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản: 

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu 
quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 
kinh doanh). 

 Tình hình tài sản: 
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 Nợ phải thu: 

 

b) Tình hình nợ phải trả 

 Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 
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 Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay. 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Tổng doanh thu : 165 tỉ tăng 10% so với năm 2012. 

 Lợi nhuận trước thuế : 6 tỉ do tinh hình 2013 van còn khó khăn, chi 

phí đầu vào tiếp tục tăng, trong khi giá có cải thiện tăng nhưng 

chậm hơn tăng chi phí. 

 Thu nhập bình quân : phấu đấu 6.000.000 đ/ người / tháng 

 Lao động bình quân : 1300 lđ ( bao gồm lao động Thế Hòa 350 ). 

 Tổng quy lương : dự kiến 82,5 tỉ. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý 
kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). 

Ý kiến của kiểm toán:” Công ty đã chưa tiến hành kết chuyển vào kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2012 đối với khoản chi phí là giá trị còn 
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lại của tài sản là nhà cửa vật kiến trúc trên đất tọa lạc tại số 106 đường 3/2, quận 10, 
Tp.Hồ Chí Minh do mang đi hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 
004/2010/HĐKD-Legamex-GDI-OGC-OCEANBANK (dự án xây dựng Trung tâm 
thương mại, dịch vụ, cao ốc văn phòng Lega-Fashion House) ngày 17/12/2010 được 
ký giữa 4 bên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định, C.ty CP tập đoàn Đại 
dương, Ngân hàng TMCP Đại Dương và Công ty CP Legamex’’. 

 Tổng giám đốc đã có văn bản đề xuất đưa các khoản chi phí phát sinh nêu trên 
vào phần vốn góp của Công ty trong dự án và các bên trong trong Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh trong cuộc họp ngày 14/3/2013 đã đồng ý ghi nhận và sẽ có ý kiến thống 
nhất bằng văn bản khi Ban quản lý mới tiến hành xem xét các khoản chi phí này. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Tổng kết hoạt động SX-KD năm 2012, Ban TGĐ thực hiện tổng doanh thu vượt kế 

hoạch 3,1% là có nhiều cố gắng trong tình hình SX-KD có nhiều khó khăn; tuy nhiên, 

thu nhập bình quân thực hiện vượt 12,5%/kế hoạch; như vậy tốc độ tăng thu nhập cao 

hơn so với tốc độ tăng doanh thu; về cổ tức dự kiến phân phối chỉ đạt 2%/cổ phần so 

với chỉ tiêu kế hoạch là trên 6%/cổ phần thì không thực hiện được nghị quyết ĐHĐCĐ 

năm 2012 đề ra. 

 Kết quả SX-KD năm 2012 mặc dù đã có sự cố gắng của Ban Tổng giám đốc và 

CB.CNV trực tiếp SX-KD; tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của cổ đông, 

đặc biệt là về chỉ tiêu cổ tức. 

 Về công tác đầu tư của dự án tại Lega Fashion House tại số 106, đường 3/2, 

Q.10, theo báo cáo của Tổng giám đốc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông 

qua ngày 12/5/2012 về tiến độ thực hiện các hạng mục phần móng, hầm và tường vây 

của công trình đã không thực hiện được do nhà đầu tư báo cáo là thị trường còn gặp 

khó khăn nên đã không triển khai được. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Ban tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn chức năng theo quy định pháp 

luật cũng như Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT. 

Trong năm 2012, mặc dù đã có sự cố gắng của Ban Tổng giám đốc, tuy nhiên vẫn 

chưa đáp ứng được mong đợi của cổ đông, đặc biệt là về chỉ tiêu cổ tức. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị cho năm 2013: 

- Doanh thu: 165 tỷ đồng/ doanh thu thực hiện năm 2012 là 154,734 tỷ đồng, 

đạt 106,63%. 

- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng/ lợi nhuận thực hiện năm 2012 là 2,440 tỷ 

đồng đạt 245,9% 

- Thu nhập bình quân (phấn đấu tăng năng suất lao động): 6.000.000 

đồng/người/tháng/ thu nhập bình quân thực hiện năm 2012 là 5.344.000 

đồng/người/tháng, đạt 112,27%. 

- Lao động bình quân: 1300 lao động (bao gồm lao động tại XN hợp tác Lega 

Thế Hòa 350 người). 

- Cổ tức: theo nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II đối với năm 2013 = 9% 

- Quỹ tiền lương: Ban TGĐ sẽ có báo cáo chi tiết với HĐQT dựa theo năng suất 

lao động và kết quả thực hiện thực tế. 
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Sắp xếp lại lực lượng SX-KD hiện nay, với bộ máy hoạt động tinh gọn, hợp lý, 
đồng bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

Tiếp tục cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị, quản 

lý doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng được mong đợi của cổ 

đông. 

Đánh giá, phân tích thường xuyên về lộ trình thực hiện của nhà đầu tư trong việc 

hợp tác thực hiện dự án của Công ty, để nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua 

được thực hiện. 

V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái 
phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại 
Mục này). 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng 
quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty 
phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên 
khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác). 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Tỷ lệ cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết 

Ghi chú 

1 Ông Lê Đông Triều 
Chủ tịch 

HĐQT 
0.14 

Đại diện vốn nhà 

nước 

2 Ông Phan Thanh Quan 
Phó Chủ tịch 

HĐQT 0 
Đại diện vốn nhà 

nước 

3 Ông Phạm Xuân Hồng UV HĐQT 0  

4 Ông Nguyễn Văn Dũng 

UV HĐQT 

0.04 

Đại diện vốn nhà 

nước – Tổng giám 

đốc C.ty 

5 Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân 
UV HĐQT 

0.02 
Phó Tổng Giám 

đốc C.ty 

6 Ông Nguyễn Lai UV HĐQT 0.18 Cổ đông độc lập 

7 Ông Phạm Hoàng Liêm 

UV HĐQT 

0.05 

Đại diện vốn nhà 

nước – Phó Tổng 

giám đốc C.ty 

( Ghi chú: Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là tỷ lệ cổ phần của mỗi cá nhân sở hữu). 

Chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của 
công ty nắm giữ tại các công ty khác. 

Stt Họ và Tên Chức danh tại C.ty khác 

1 Ông Lê Đông Triều Hội đồng thành viên,Tổng Giám đốc C.ty TNHH 
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MTV Dệt may Gia Định; Chủ tịch HĐQT C.ty CP 
Dệt may Gia Định - Phong Phú 

2 Ông Phan Thanh Quan Hội đồng thành viên C.ty TNHH MTV Dệt may Gia 
Định; Chủ tịch HĐQT C.ty Bông Bạch Tuyết. 

3 Ông Phạm Xuân Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Sài gòn 3, Thành 
viên HĐQT C.ty Đầu tư phát triển Gia Định 

4 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT C.ty CP XNK Dịch vụ Đầu tư 
Việt Nam 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng 
quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). Không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:( đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, 
nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc 
họp.) 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Lê Đông Triều 
Chủ tịch 

HĐQT 
4 100%  

2 Ông Phan Thanh Quan 
Phó Chủ 

tịch HĐQT 4 100%  

3 Ông Phạm Xuân Hồng UV HĐQT 4 100%  

4 Ông Nguyễn Văn Dũng UV HĐQT 4 100%  

5 Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân UV HĐQT 4 100%  

6 Ông Nguyễn Lai UV HĐQT 4 100%  

7 Ông Phạm Hoàng Liêm UV HĐQT 4 100%  

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 07-NQ/HĐQT/NK2 28/03/2012 NQ HĐQT phiên họp ngày 28/03/2012 

2 08-NQ/HĐQT/NK2 04/05/2012 NQ HĐQT phiên họp ngày 04/05/2012 

3 09-NQ/HĐQT/NK2 30/06/2012 Tăng tiền cho thuê COOP Mark 

4 NQ ĐHĐCĐ 2012 24/5/2012 NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012  

5 10-NQ/HĐQT/NK2 10/08/2012 NQ HĐQT phiên họp ngày 10/08/2012 

6 11-NQ/HĐQT/NK2 29/11/2012 NQ HĐQT phiên họp ngày 29/11/2012 

7 06 -QĐ/HĐQT/NK2 30/08/2012 
QĐ Chấm dứt HĐLĐ Ông Nguyễn Lai-

Phó Tổng giám đốc C.ty 

8 07 - QĐ/HĐQT/NK2 30/08/2012 
Quyết định miễn nhiệm Ông Dương 

Kinh Bắc – GĐ TTTT 
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9 08 - QĐ/HĐQT/NK2 30/08/2012 
QĐ bổ nhiệm ông Phạm Hoài Văn làm 

Quyền GĐ TTTT 

10 11 - QĐ/HĐQT/NK2 18/12/2012 

QĐ Phân công ông Nguyễn Hữu 

Phương- GĐ XN L6 làm Phó giám đốc 

XN Lega-Thế Hòa 

11 12 - QĐ/HĐQT/NK2 18/12/2012 
Thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Cử, 

Phó Giám đốc XN Lega-Thế Hòa 

 Hoạt động của HĐQT: 

HĐQT đã định hướng, đề ra những giải pháp để duy trì hoạt động SXKD, 
hoạch định  chiến lược phát triển kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài của công ty. 
HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định, ban hành những Nghị 
quyết chỉ đạo Ban giám đốc và phê duyệt các hồ sơ liên quan thuộc thẩm quyền của 
HĐQT. 

Trong năm 2012 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2012-2013; HĐQT đã 

tiến hành các cuộc họp HĐQT với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và mở rộng đến BTGĐ; và đã có các nghị quyết: Nghị quyết 07-NQ/HĐQT/NK2 

ngày 28/3/2012, NQ 08-NQ/HĐQT/NK2 ngày 4/5/2012, NQ ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2012 ngày 24/5/2012, NQ 09-NQ/HĐQT/NK2 ngày 30/6/2012, NQ 10-

NQ/HĐQT/NK2 ngày 10/8/2012, NQ 11-NQ/HĐQT/NK2 ngày 26/11/2012 đồng thời 

phối hợp với Ban kiểm soát công ty để yêu cầu giám sát Ban điều hành thực hiện các 

nghị quyết của HĐQT và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; đã đề nghị Ban kiểm 

soát thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2012 đã được kiểm toán bởi công ty 

DFK Việt Nam. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của 
các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu 
ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).    Không có. 

Hội đồng quản trị không có các tiểu ban trực thuộc, tuy nhiên, để hoạt động của 

HĐQT được đảm bảo, HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách các vấn đề như 

sau: 

- Ông Lê Đông Triều – Chủ tịch, phụ trách chung các hoạt động của Cty và 

triển khai việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Cty. 

- Ông Phan Thanh Quan – Phó Chủ tịch, thay mặt khi chủ tịch vắng, phụ trách 

công tác pháp lý của Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty phải phù hợp với 

các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Ông Phạm Xuân Hồng – phụ trách việc định hướng các chính sách phát triển 

của Công ty. 

- Ông Nguyễn Văn Dũng – TGĐ điều hành chung, phụ trách SXKD và chịu 

trách nhiệm phát triển thương hiệu Công ty.  

- Ông Phạm Hoàng Liêm – PTGĐ phụ trách tài chính. 

- Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân - PTGĐ phụ trách Tổ chức HC và LĐTL. 

- Ông Nguyễn Lai – PTGĐ phụ trách Dự án và hoạt động PR của dự án. 

Các thành viên đã làm tốt chức trách nhiệm vụ và các vấn đề được phân công 

phụ trách. 
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f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 
quản trị công ty trong năm.  

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, 
tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát 
hành). 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Tỷ lệ cổ phần có 

quyền biểu quyết  
Ghi chú 

1 Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiệp Trưởng ban 0 %  

2 Bà Lê Thị Bích Thu Thành viên 0.08 %  

3 Ông Trần Văn Tuấn Thành viên 0.01 %  

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ 
thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 

- Được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có tham gia góp ý kiến về 
việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT và những vấn đề liên quan 
đến hoạt động của công ty; 

- Hàng quý BKS tiếp nhận báo cáo tài chính từ P.Kế toán công ty, BKS xem và 
đánh giá kết quả hoạt động SXKD của công ty; các phòng ban công ty cung cấp số liệu 
theo yêu cầu, hỗ trợ tốt cho BKS thực hiện nhiệm vụ;  

- Trưởng ban phân công các thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ, Ban 
kiểm soát tiến hành họp thảo luận những vấn đề góp ý với HĐQT, cùng thống nhất ý 
kiến nhận xét đánh giá hoạt động của công ty.  

- Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính toàn niên 2012 của Công ty; Ban 
kiểm soát thống nhất với Công ty kiểm toán DFK về kết quả kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2012 của công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản 
lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, 
lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 
Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá 
bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).  

 

Họ và Tên Chức danh 
Lương,   
phúc lợi 

Tiền cơm Thù lao 
Chi phí 

điện thoại 
Lợi ích 
khác 

LÊ ĐÔNG TRIỀU 
Chủ tịch 
HĐQT 

  48,000,000 8,400,000 7,113,492 

PHAN THANH QUAN 
P. Chủ tịch 

HĐQT 
  42,000,000 6,000,000 6,224,306 

PHẠM XUÂN HỒNG TV HĐQT   36,000,000 6,000,000 5,335,119 

NGUYỄN VĂN DŨNG 
TV.HĐQT 

TGĐ 
278,788,398 2,904,000 36,000,000 6,000,000 5,335,119 

NGUYỄN HỒ THIỆN NHÂN 
TV.HĐQT 

P.TGĐ 
229,626,051 2,976,000 36,000,000 6,000,000 5,335,119 

PHẠM HOÀNG LIÊM 
TV.HĐQT 

P.TGĐ 
230,408,727 2,976,000 36,000,000 6,000,000 5,335,119 
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NGUYỄN LAI 
TV.HĐQT 

P.TGĐ 
77,721,782 1,908,000 36,000,000 6,000,000 5,335,119 

LÊ THỊ NGỌC HIỆP Trưởng BKS -  42,000,000 4,800,000 6,224,306 

LÊ THỊ BÍCH THU TV.BKS 88,197,226 2,916,000 33,000,000 3,600,000 4,890,526 

TRẦN VĂN TUẤN TV.BKS 115,983,590 3,000,000 33,000,000 3,600,000 4,890,526 

DƯƠNG HỒNG TRANG 
Kế toán 
trưởng 

221,221,807 2,940,000  4,800,000  

NGUYỄN THỊ THUÝ NGA P.TGĐ 235,253,621 2,976,000  6,000,000  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu 
của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên). 

Trong năm, cổ đông nội bộ không có thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc 
giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty 
con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên).     Không có. 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa 
thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải 
pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị 
công ty).     Không có. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 
bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế 
toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, 
công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo 
cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng 
thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài 
chính tổng hợp).  
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