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CÔNG TY CP  LEGAMEX      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

DỰ THẢO      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 05  năm 2016 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2016-2020) 

 
I-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 
THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ II (2011-2015): 
 

1/ Đặc điểm tình hình và đánh giá hoạt động Công ty: 
 Trong nhiệm kỳ II (2011-2015), tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm 
sau suy thoái toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến 
phức tạp, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị 
của các thị trường trên thế giới, giá cả đời sống tiếp tục tăng cao, đơn hàng dệt 
may xuất khẩu thì không tăng, cạnh tranh giá sản phẩm dệt may diễn ra gay gắt, 
sức mua của thị trường sụt giảm, chi phí sản xuất ngày càng cao hơn; một số thị 
trường xuất khẩu chính như EU, Mỹ, Nhật ở trạng thái bão hòa có ảnh hưởng 
đến tình hình xuất khẩu của ngành may;  tình hình xuất khẩu nói chung và xuất 
khẩu dệt may nói riêng có xu hướng giảm.  
 
 Hội đồng quản trị Công ty đã theo dõi về diễn biến của thị trường, dựa 
vào các chính sách kinh tế - xã hội của chính phủ, chủ trương của Ủy ban nhân 
dân Tp.Hồ Chí Minh và thực tế của ngành dệt may, đã có các Nghị quyết để 
định hướng cho Ban Tổng giám đốc nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp; 
đảm bảo công tác điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
trong nhiệm kỳ II (2011-2015) do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với mục 
tiêu: Điều hành sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm đều phải có hiệu quả, 
trên cơ sở đó ổn định lực lượng lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động 
và phải có cổ tức ngày càng cao cho cổ đông cùng với mục tiêu phát triển bền 
vững của Công ty. Củng cố, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống để 
ổn định nguồn hàng sản xuất xuất khẩu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại 
để phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới có tiềm năng, kiên trì chủ 
trương thực hiện tổ chức và phát triển sản xuất kinh doanh linh hoạt theo tình 
hình thị trường; tiếp tục kiểm soát công tác quản trị tài chính chặt chẽ; củng cố, 
sắp xếp, kiện toàn, tái cấu trúc bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý điều 
hành, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính. 

 
 Theo số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II  (2011-
2015) của phòng kế toán: 
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a.Thực hiện theo kế hoạch 5 năm của nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2011-2015) chưa có điều chỉnh: Doanh thu tăng 
15%, lợi nhuận tăng 15%, cổ tức tăng đến 2014 phải đạt 18% 

 
Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

    TH KH % TH KH % TH KH % TH KH % TH KH % 
Tổng doanh thu tỷ đồng 155,83 125 124,66 154,73 144 107,45 160,36 166 96,60  161,84 191 84,73 143,6 220 65,25  

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 10,29    8  128,71 3,33 9,2 35,09 6,66 12 55,50 8,91 18 49,50 3,57 24 14,88  

Cổ tức % 8 6 133,33  2 7   28,57  4,5 9 50 6 18 33,33  3 18 16,67  

Thu nhập bình quân triệu 4,8     5,34     5,8     6,3     6,7     

Lao động bình quân người 1,442     1,413     1,256     1,281     1,066     

 

 
b. Thực hiện theo kế hoạch hàng năm: (đã điều chỉnh kế hoạch theo các năm) 

 
Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

    TH KH % TH KH % TH KH % TH KH % TH KH % 
Tổng doanh thu tỷ đồng 155,83 125 124,66 154,73 150 103,15  160,36 165  97,19  161,84 175 92,48 143,6 155 92,62  

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 10,29    8  128,71 3,33 8   41,63  6,66 6 111,00 8,91 7 127,29 3,57 7,5 47,60  

Cổ tức % 8 6 133,33 2 6 33,33 4,5 9 50 6 5 120,00 3 6 50 

Thu nhập bình quân triệu 4,8     5,34     5,8     6,3     6,7     

Lao động bình quân người 1,442     1,413     1,256     1,281     1,066     
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Hội đồng Quản trị đánh giá trong nhiệm kỳ II (2011-2015) Công ty đã thực 
hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  thường 
niên hàng năm và nhiệm kỳ II (2011-2015); đã có nhiều cố gắng duy trì các hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định trong điều 
kiện và hoàn cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, tuy nhiên mục tiêu tối đa hoá 
lợi nhuận và mục tiêu cổ tức cho cổ đông trong nhiệm kỳ II (2011-2015)  thì 
không đạt kế hoạch. 

 
2/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Legamex, với vai trò là đại diện cho 
các cổ đông, quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội, đã thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc, trong thời điểm rất khó khăn đã đưa ra 
các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty được 
ổn định. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Legamex đã phát huy vai trò định 
hướng chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và đồng thời giám sát các hoạt động điều hành 
của Ban Tổng giám đốc, thúc đẩy việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên hàng năm, điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của 
Công ty. 

Trong nhiệm kỳ II (2011-2015), Hội đồng Quản trị đã tổ chức 35 cuộc 
họp Hội đồng Quản trị và chủ trì một số cuộc họp mở rộng với Ban Tổng giám 
đốc và các cán bộ chủ chốt, đã phân tích đánh giá tình hình hoạt động, khảo sát 
thực trạng quản lý doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ II (2011-2015), Hội đồng 
Quản trị đã ban hành 39 nghị quyết để lãnh đạo và duy trì  hoạt động quản trị 
Công ty; Hội đồng Quản trị cũng đã có 5 lần xin ý kiến bằng văn bản với các 
thành viên Hội đồng Quản trị để giải quyết nhanh một số vấn đề phát sinh. 

 

3/ Tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: 
Sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 22/05/2011, Hội 

đồng Quản trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tiến hành bầu chức danh Chủ  
tịch, Phó Chủ tịch và phân công công việc cho các thành viên Hội đồng Quản 
trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc để hoạt động theo đúng 
quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ngày 11/07/2011 Hội đồng 
Quản trị cũng đã họp để cho ý kiến về các bản dự thảo quy chế: Hoạt động của 
Hội đồng Quản trị, Quản lý nội bộ công ty; Hoạt động của ban Tổng giám đốc; 
Hoạt động của ban Kiểm soát; Quản lý Tài chính công ty. Tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2014 ngày 29/04/2014 đại hội đã biểu quyết thông qua 
việc sửa đổi một số điều của điều lệ Công ty theo luật Doanh Nghiệp 2014. 
Điều lệ hoạt động mới của Công ty Cổ phần Legamex dựa theo điều lệ mẫu do 
Bộ tài chính ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 
2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. 

 
 Trong năm 2013, theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng 
Quản trị đã có nghị quyết số 17-NQ/HĐQT/NK2 ngày 14/08/2013 thống nhất 
thông qua phương án tái cấu trúc lại sản xuất bằng việc hợp nhất 3 xí nghiệp 
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may gồm: Xí nghiệp Lega 1, Xí nghiệp Lega 5, Xí nghiệp Lega 6 thành Xí 
nghiệp Lega Trường Sơn; mục đích hợp nhất để giảm lao động gián tiếp: trước 
thực trạng công nhân trực tiếp giảm nhiều, khối gián tiếp không giảm dẫn đến 
việc lương công nhân giảm, vì vậy phải làm sao cho lương công nhân tăng và 
tăng hiệu quả sau sản xuất. 
  
 Trong năm 2015, theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng 
Quản trị đã có nghị quyết số 29 - NQ/HĐQT/NK2  ngày 17/04/2015 thống nhất 
thông qua phương án tái cấu trúc lại sản xuất bằng việc hợp nhất 2 xí nghiệp 
may gồm: Xí nghiệp Lega 4, Xí nghiệp Lega 7 thành Xí nghiệp Lega 4, mục 
đích hợp nhất để giảm lao động gián tiếp: trước thực trạng công nhân trực tiếp 
giảm nhiều, khối gián tiếp không giảm dẫn đến việc lương công nhân giảm, vì 
vậy phải làm sao cho lương công nhân tăng và tăng hiệu quả sau sản xuất. 
 
 Sau khi hợp nhất các xí nghiệp, mặt bằng 11 Trường Sơn còn trống, theo 
đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết số 
19-NQ/HĐQT/NK2  ngày 11/12/2013 thông qua chủ trương hợp tác với Công 
ty Cổ phần  đầu tư  và phát triển Nguyễn Kim có địa chỉ tại 1-5 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh để hợp tác kinh doanh tại mặt bằng này. 
 
 Tháng 09/2014 ban Tổng giám đốc đã tiến hành thuê mặt bằng của Công 
ty TNHH may mặc Cửu Tôn tại Hương Lộ 2, Quận Bình Tân và 11/2014 xí 
nghiệp Lega Bình Tân đã đi vào hoạt động. Xí nghiệp Lega Bình Tân ngoài số 
lỗ năm 2014, năm 2015 còn lỗ trên 2,5 tỷ. Theo ban Tổng giám đốc thì xí 
nghiệp mới thành lập thì thời gian đầu sẽ bị lỗ, nhưng do không có nguồn lực để 
duy trì nên đã đóng cửa và chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng từ tháng 03/2016. 
Hội đồng quản trị đã có nghị quyết 32-NQ/HĐQT/NK2 ngày 16 tháng 07 năm 
2015, đề nghị Ban Tổng Giám đốc phân tích hoạt động của xí nghiệp này và có 
phương án cụ thể về việc giải thể xí nghiệp theo ý kiến của Tổng giám đốc và 
báo cáo cho Hội đồng quản trị, nhưng  Hội đồng Quản trị vẫn chưa nhận được 
báo cáo chi tiết. 
 
 Hội đồng Quản trị đã cũng có nghị quyết số 20-NQ/HĐQT/NK2  ngày 
11/12/2013 thống nhất thông qua chủ trương mở rộng sản xuất ở ngoài thành 
phố. Việc đầu tư mở rộng sản xuất ở Long Hậu – Long An hoặc công ty 
Biofeed tỉnh Vĩnh Long hoặc công ty Đay Sài gòn ở tỉnh Bình Dương theo đề 
nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc cần phải lập phương án cụ 
thể và có đề xuất gởi Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị có căn cứ và cơ 
sở xem xét quyết định. 
 
 Hội đồng Quản trị Công ty đã có một số chủ trương để Ban Tổng giám 
đốc Công ty có thể khai thác tối đa lợi thế của Công ty về thương hiệu, mặt 
bằng kinh doanh bán lẻ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động hợp tác khai thác kinh 
doanh nội địa, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
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Việt Nam”. Hội đồng Quản trị khẳng định trước đây Công ty Legamex rất nổi 
tiếng về thương hiệu Lega Fashion do Trung Tâm Thời Trang thiết kế, kinh 
doanh, tiêu thụ và quảng bá, Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Legamex yêu 
cầu Tổng giám đốc xem lại và có chương trình phục hồi hoạt động của Trung 
Tâm Thời Trang. 

 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Legamex đã có nghị quyết yêu cầu 

Ban Tổng giám đốc thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong quá trình 
điều hành để tích lũy hiệu quả sau sản xuất kinh doanh; cải tiến phương pháp 
làm việc, tăng năng suất lao động nhằm tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm 
việc (nhà ăn, nhà lưu trú cho công nhân) để ổn định lực lượng lao động cho 
Công ty. 

 
 Dự án Lega Fashion House tại địa chỉ 106 đường 3/2, P.14, Q.10 TP.HCM 
đã có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Legamex thông qua 
tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ I (2006-2010), nhưng do 
tình hình thị trường bất động sản gặp khó khăn nên các nhà đầu tư chưa thể triển 
khai được dự án. Tổng giám đốc công ty đã có tờ trình gửi Hội đồng Quản trị 
xin chủ trương khai thác ngắn hạn khu đất số 106 đường 3/2, P.14, Q.10 trong 
giai đoạn bất động sản gặp khó khăn và chủ trương này đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất biểu quyết thông qua. Sau đó Tổng 
giám đốc có đề nghị với Hội đồng Quản trị là tìm cách khai thác ngắn hạn theo 
phương án tạm thời trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên UBND TP không 
đồng ý với chủ trương này và tuyên bố sẽ thu hồi đất nếu công ty và các nhà đầu 
tư không thực hiện theo phương án ban đầu.  
 
 Ngày 30/12/2014 Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC) có văn 
bản 482/2014/CV-OCG gởi các đối tác tham gia dự án Lega Fashion House 
thông báo do có biến động lớn về tổ chức nên họ không thể tiếp tục đầu tư vào 
dự án, bằng văn bản này OGC chính thức xin rút khỏi dự án Lega Fashion 
House và giới thiệu nhà đầu tư mới là Công ty TNHH thương mại và kinh 
doanh bất động sản Tuệ Anh Kon tum. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc do không 
đáp ứng yêu cầu chứng minh về năng lực nên Công ty Tuệ Anh đã rút lại ý định 
hợp tác. Tiếp theo đó, ngày 19/01/2015 OGC và GDI có sắp xếp để Công ty 
Legamex tiếp xúc làm việc với đối tác mới là Công ty Cổ phần bất động sản 
Saigon Vina.  
 Sau khi tìm hiểu, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết đồng ý thông qua 
chủ trương thay đổi nhà đầu tư dự án LegaFasihon House tại địa chỉ 106 đường 
3/2, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh và về việc chọn Công ty Cổ phần Bất động 
sản Sài Gòn VINA (Land Sai Gon) thay Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương 
(OGC) để tiếp tục thực hiện dự án sau khi thanh lý hợp đồng số 
004/2010/HTKD-LEGAMEX-GDI-OGC-OCEANBANK ngày 17/12/2010. 
Ngày 09/06/2015 ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Legamex đã ký Biên bản 
thanh lý hợp đồng hợp tác số 004/2010/HTKD-LEGAMEX-GDI-OGC-
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OCEANBANK ngày 17/12/2010 với OGC và GDI. Trong khoảng thời gian 
đang bàn bạc cụ thể để chuẩn bị tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư mới 
giữa 3 bên là Legamex, GDI và Land Sài Gòn thì ngày 05/12/2015 GDI có văn 
bản số 81/GDI gởi Legamex và Land Sài Gòn xin thoái vốn tại dự án Lega 
Fashion House số 106 đường 3/2, P.14, Q.10 TP.HCM. Hội đồng Quản trị đã 
yêu cầu ban Tổng giám đốc làm việc với GDI, OGC để xử lý dứt điểm các tồn 
đọng và ký phụ lục hoặc biên bản thỏa thuận để giải quyết các vấn đề còn tồn 
tại của dự án sao cho hợp tình hợp lý; Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng 
giám đốc cần phải có văn bản báo cáo và đề xuất với Hội đồng quản trị về việc 
đã chọn Land Sài Gòn là đối tác thực hiện dự án 106 đường 3/2 và phải đề nghị 
cụ thể là cho Land Sài Gòn tham gia  góp bao nhiêu % vốn của dự án. 
 Tổng giám đốc đã có báo cáo về dự án di dời công ty Legamex ra khỏi 
thành phố cùng với phương án chuyển nhượng mặt bằng Trường Sơn cho 1 
trong 5 nhà đầu tư gồm: Nguyễn Kim, Đồng Thiên Phú, Sơn Kim, An Gia 
Hưng, Land Sài Gòn. Hội đồng Quản trị đã yêu cầu Tổng giám đốc cung cấp 
thông tin tài liệu của 5 nhà đầu tư nói trên và phải có phương án chi tiết cụ thể 
báo cáo cho Hội đồng Quản trị xem xét thông qua trước khi làm căn cứ trình ra 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) vì đây là 
nội dung rất quan trọng phải xin ý kiến và có nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. 
 

Thông qua các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp mở rộng 
với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, để yêu cầu ban điều hành tìm các biện 
pháp thực hiện nhằm duy trì Công ty hoạt động ổn định, trụ vững trước diễn 
biến phức tạp của thị trường trong suốt nhiệm kỳ II (2011-2015). 

  
Hàng năm đều báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm tiếp theo của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và 
thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông mặc dù cổ tức không đạt được như 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty. 
 

II-PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
TRONG NHIỆM KỲ III ( 2016 – 2020): 
 

1/ Đặc điểm tình hình: 
   Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) khác Việt Nam ký kết với các đối tác sẽ mở ra nhiều cơ 
hội xuất khẩu cho ngành may mặc, tuy nhiên ngành dệt may vẫn còn phải đối 
mặt với không ít khó khăn, thách thức do sự cạnh tranh xuất nhập khẩu giữa các 
nước sẽ trở nên gay gắt hơn; các rào cản thương mại ngày càng tăng tại các thị 
trường, nhất là từ Mỹ với các yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, nhãn mác 
sinh thái, bảo vệ môi trường, các quy định về sở hữu trí tuệ…; các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam có chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giá thành 
sản phẩm. Việc tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động thực hiện 
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hàng năm làm cho chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của doanh 
nghiệp tăng cao; việc tăng giá điện, giá xăng dầu, biến động lao động cũng là 
những tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, xu 
hướng giảm giá gia công của khách hàng, đơn hàng thiếu sẽ tác động lớn đến 
doanh thu và hiệu quả của đơn vị. 

 
Hội đồng quản trị đã có những đánh giá, nhận định tình hình chung năm 

2016 và những năm sau đối với công ty Legamex về phương thức sản xuất kinh 
doanh chủ yếu vẫn là gia công, tỷ lệ kinh doanh FOB còn thấp cần phải nghiên 
cứu để phát triển, từ đó đưa ra các giải pháp, mục tiêu phù hợp để Ban Tổng 
giám đốc có kế hoạch duy trì điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của 
Công ty nhằm ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tăng cường giải 
pháp kỹ thuật, hợp lý hóa tổ chức sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, kết hợp với việc phát động phong trào thi đua, tiết kiệm, giảm 
các chi phí trong toàn công ty, tăng hiệu quả, tăng cổ tức cho cổ đông; đồng 
thời, quan tâm tốt đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần để người lao 
động an tâm công tác và làm việc gắn bó lâu dài với công ty.    

   Từ những đặc điểm trên, Hội đồng Quản trị đặt ra định hướng với các 
mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững. 

 

2/ Định hướng phát triển Công ty:  
 Hội đồng Quản trị sẽ xây dựng lộ trình phù hợp, cơ cấu lại các hoạt 
động sản xuất kinh doanh sau khi điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu đầu tư trong 
thời gian tới. Duy trì sự ổn định và phát triển Công ty Legamex nhiệm kỳ III 
(2016-2020), xây dựng thương hiệu Legamex với ngành nghề chính là sản xuất 
kinh doanh các sản phẩm may mặc xuất khẩu và kinh doanh sản phẩm công 
nghiệp thời trang tiêu thụ tại thị trường nội địa; đồng thời phát triển đầu tư khai 
thác dịch vụ, mở rộng mạng lưới phân phối, đảm bảo hiệu quả, việc làm, thu 
nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông và duy trì thương hiệu Legamex. 
 

3/ Mục tiêu:   
 Do nhiệm kỳ II (2011-2015) không đạt được mục tiêu đã đề ra, do vậy 
mục tiêu nhiệm kỳ III (2016-2020) là phấn đấu xây dựng và phát triển Legamex 
là một trong các Công ty sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc thời trang 
trong top đầu của TP.HCM. Các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản: 
 - Doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. 
 - Tăng dần tỷ trọng sản xuất hàng FOB bình quân hàng năm từ 10% trở 
lên. 
 - Lợi nhuận trước thuế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ  
10% trở lên. 
 - Phấn đấu đến năm 2020 cổ tức đạt 10% trở lên. 
 - Thu nhập bình quân cho người lao động đạt tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm từ  10% trở lên. 
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4/ Giải pháp thực hiện:  
 - Tiếp tục kiện toàn lực lượng sản xuất kinh doanh hiện nay, nhằm đạt 
hiệu quả cao nhất.   
 - Tiếp tục duy trì tốt các thị trường đang có, đặc biệt là tận dụng những 
ưu thế cạnh tranh trong những thị trường truyền thống và xúc tiến tăng thị phần 
ở những thị trường mới có tiềm năng; không chạy theo số lượng; cần cải thiện 
chất lượng sản phẩm; tăng cường khai thác thị trường nội địa với thương hiệu 
Legamex để cung cấp hàng hóa sản phẩm của Việt Nam với chất lượng cao, giá 
cả hợp lý. 
 - Rà soát lại chi phí, lợi nhuận của từng đơn hàng, mã hàng đang thực 
hiện, đàm phán lại với các đối tác để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận của từng đơn 
hàng hoặc tìm kiếm và thay thế bằng các đơn hàng, mã hàng mới phù hợp hơn 
và đảm bảo hiệu quả cho Công ty hơn.  
 - Xây dựng phát triển các nguồn lực của công ty, làm công tác quy hoạch 
đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật các cấp, có kế hoạch đào tạo, bố trí đội ngũ cán 
bộ quản lý kế thừa, với nhân sự có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn, đạo đức, 
sức khỏe và chiều hướng phát triển trong đội ngũ CB-CNV; thực hiện tốt các 
chế độ, chính sách, tiền lương; quan tâm làm tốt công tác chăm lo cho người lao 
động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, để CB-CNV gắn bó với công ty 
nhằm xây dựng phát triển công ty một cách bền vững. Có kế hoạch chi tiết trong 
việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho CB-CNV đặc biệt là công nhân trực 
tiếp sản xuất để người lao động có tiền lương cao và ổn định từ đó gắng bó với 
doanh nghiệp 
 - Dựa vào tình hình thực tế của Công ty và tình hình thị trường khi Việt 
Nam tham gia hiệp định TPP và các hiệp định tự do thương mại song phương 
(FTA) với các nước khác để có những kế hoạch phù hợp nhằm tạo các điều kiện 
để tận dụng các cơ hội này để phát triển Công ty. 
 - Đánh giá và rà soát các nhà cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ cho sản 
xuất kinh doanh, để đảm bảo rằng việc mua vật tư nguyên phụ liệu đầu vào với 
giá thật cạnh tranh có so sánh với giá mua các công ty bạn cùng ngành nghề dệt 
may để đạt được hiệu quả cao hơn nữa về lợi nhuận của các đơn hàng sản xuất 
tại công ty. 
 - Phát động và thực hiện rộng khắp về chủ trương tiết kiệm; tiết giảm 
toàn bộ các loại chi phí để đảm bảo tăng hiệu quả của Công ty, phải có phân tích 
chi tiết các loại chi phí ở các khu vực văn phòng Công ty, xí nghiệp, trung tâm 
và thông qua báo cáo tài chính từng quý và cả năm để duy trì ổn định hiệu quả 
lãi của Công ty. 
 - Xem xét lại các vấn đề còn đang vướng mắc tại dự án Lega Fashion 
House để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với quy 
định.  
 - 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. 
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 - Thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan; xây dựng tác 
phong công nghiệp và văn hóa của doanh nghiệp cho toàn thể CB-CNV của 
Công ty để xây dựng tốt hình ảnh của công ty cổ phần Legamex. 
  

Năm 2016 chắc chắn công ty sẽ còn đối mặt với rất nhiều thách thức, Hội 
đồng quản trị đã có định hướng để Ban điều hành có giải pháp thực hiện với 
quyết tâm nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty. Nhất định phải đảm 
bảo cổ tức hàng năm và cả nhiệm kỳ nhằm đáp ứng mong đợi của cổ đông. 
 
 Hội đồng quản trị kính mong quý vị cổ đông tham gia góp ý kiến để xây 
dựng Công ty cổ phần Legamex vượt qua khó khăn và phát triển bền vững. 
 
 Hội đồng Quản trị xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình 
hoạt động, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong nhiệm 
kỳ II (2011-2015) và phương hướng phát triển, hoạt động nhiệm kỳ III (2016-
2020). 

 
Trân trọng. 

            TM. Hội đồng Quản trị Công ty 
                                               Chủ tịch 
 
 
 

      
    
       

 
 Lê Đông Triều 


