
 CTY CỔ PHẦN GIÀY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ______ _________ 

                           Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NĂM 2021 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2022 

______ 

 

Kính thưa :  - Đoàn Chủ tịch 

- Quý vị cổ đông. 

 
 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Giày Bình Định được bầu lại tại Đại hội đồng  

cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2021 gồm có : 

1. Ông Phạm Văn Quân Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty 

2. Ông Trần Văn Khiêm Thành viên HĐQT/phó Giám đốc Cty 

3. Bà Phan Vân Quỳnh  Thành viên HĐQT 
 
  

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty 

cổ phần Giày Bình Định. 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 

Hội đồng quản trị Cty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 như sau : 

Trong năm 2021, HĐQT Cty đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Cty. HĐQT đã thực hiện việc xây dựng các phương án 

kinh doanh, khách hàng và xác định sản phẩm chủ lực của cty; Giám sát việc tổ chức thực 

hiện công tác quản lý và điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 

2021 gồm : 

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 : 

1) Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2021 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh : 

 

Số TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2021 

% 

TH/KH 

1 Doanh thu Tr.đ 165.000 206.641 125,24 % 

 - Trong đó : Kim ngạch XK 1.000 usd 5.500 5.457 99,22 % 

2 Sản phẩm chủ yếu     

 -Giày dép các loại xuất khẩu đôi 500.000 564.507 112,90% 

 -Giày gia công đôi 300.000 604.785 201,60% 
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 -Gia công mũ giày đôi 200.000 410.360 205,18% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 2.100 -2.176 -103.61% 

4 Lợi nhuận sau thuế “ 1.680 -3.210 -191.07% 

5 Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ % 6,00 0  

 

b) Kết quả thực hiện công tác đầu tư : 

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng, cải 

tạo, sửa chữa nhà xưởng trong năm theo các danh mục và kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 thông qua, gồm : 

- Tổng vốn đầu tư thực hiện : 1.076.898.545đ/ Kế hoạch 3.000.000.000đ  = 35,9% 

- Trong đó :   

+ Máy móc thiết bị :     704.184.000đ/ KH 2.000.000.000 đ  = 35,21% 

+ Đường dây 22KV và TBA 250KVA cấp điện 40 Tháp Đôi : 372.714.545đ/KH 

1.000.000.000 = 37,27 % 

2) Tổng kết các cuộc họp và ban hành các quyết định, nghị quyết của HĐQT : 

a) HĐQT gồm 3 thành viên đã tổ chức các phiên họp để giải quyết các vấn đề có 

liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. 

 

Ngày 26/4/2021: Cuộc họp xem xét và quyết định các vấn đề: 

- Cuộc họp triển khai việc tổ chức thực hiên các chỉ tiêu SXKD, đầu tư và một số nội 

dung mà ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 23/4/2021 

- Cuộc họp thông qua kết quả SXKD quý I/2021 và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 

tháng 4+5+6/2021. 

- Đề nghị quản lý xưởng tăng sản lượng, nghiên cứu gia công công đoạn bên ngoài để 

giảm chi phí. Tiếp tục thực hiện hợp đồng nguyên tắc HĐGC/21 ngày 1/3/2021 của nhà 

thầu phụ là Cty TNHH sản xuất Thanh Sơn. 

- KH sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, PX 

- Một số nội dung về nhận gia công hàng xuất khẩu cho khách hàng Columbia và Olukai 

của Cty CP Phước Kỳ nam nhằm duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ trong giai đoạn 

khó khăn về thị trường và xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

 

Ngày 30/6/2021: cuộc họp xem xét và quyết định một số vấn đề: 

- Một số nội dung về tổ chức gia công hàng hóa, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ. 

- Tình  hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 

2021 giao ; đánh giá, phân tích nguyên nhân các tồn tại và giao kế hoạch SXKD 6 tháng 

cuối năm 2021.  

- Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 với kinh phí Cty tự chi trả cho 1200 lao động 

nhằm chủ động ứng phó với đại dịch. 

- Mục tiêu xuất xưởng 110.000 đôi/ tháng (trong đó 70.000 đôi giày lạnh/ tháng và 40.000 

đôi giày lưu hóa/ tháng) từ tháng 8/2021 
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- Sắp xếp lại bộ phận mẫu, không lập chuyền may mẫu, chuyển may mẫu về xưởng, xem 

xét tính lại đơn giá trả cho công đoạn làm mẫu; xem xét sắp xếp lại lương quản lý phục 

vụ. 

 

Ngày 30/9/2021: Cuộc họp xem xét và quyết định một số vấn đề: 

- Hoán đổi chức năng một số nhà xưởng ( PX Gò – Kho thành phẩm ) tại cơ sở II Phú tài, 

kết hợp lắp đặt phương tiện PCCC đáp ứng theo thẩm duyệt phương án thiết kế đã phê 

duyệt của Cảnh sát PCCC và CNCH Tỉnh Bình Định. 

- Lắp đặt hệ thống lọc nước uống tinh khiết công nghiệp RO công suất 1000 lít/ h tại 2 cơ 

sở Tháp Đôi và Phú Tài. 

- Cải tạo, chuyển đổi các khu vực SX nhà xưởng. 

- Một số nội dung về tổ chức gia công hàng hóa, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ. 

- Đề nghị không nhận tiền lương của Giám đốc và thù lao Chủ tịch HĐQT. 

      

Ngày 17/12/2021: Xem xét và quyết định một số vấn đề về: 

- Công tác tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống thang máy nâng bán thành phẩm chặt – in tại cơ 

sở I Tháp đôi. 

- Một số nội dung về công tác nhân sự, tinh giảm bộ máy quản lý. 

- Lắp thêm 1 chuyền gò thể thao. 

- Mục tiêu cần đạt được từ tháng 1/2022 xuất xưởng 110.000 đôi/ tháng đối với giày thể thao và 

40.000 đôi/tháng đối với giày lưu hóa. Tổng 150.000 đôi/ tháng 

- Một số nội dung về tổ chức gia công hàng hóa, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ. 

- Ước tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2021, kế hoạch giao hàng, nhất là hàng hóa 

phải giao trước Tết ÂL, kế hoạch chi trả lương- tạm ứng tháng 1/2022, nguồn quỹ 

thưởng Tết ÂL Nhâm Dần cho NLĐ trong Cty 

 

Ngày 1/3/2022: Xem xét và quyết định một số vấn đề về  

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD 2021 và kế hoạch đầu tư 2021 theo nghị quyết 

đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021. 

- Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 2022 và danh mục đầu tư 2022. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

- Tình hình nhận hàng gia công từ Cty CP Phước Kỳ Nam. 

- Tình hình đặt hàng gia công tại Cty TNHH Sản xuất Thanh Sơn. 

 

Ngày 11/4/2022: Xem xét và quyết định một số vấn đề về : 

- Thông qua báo cáo tài chính 2021 của Công ty kiểm toán AAC. 

- Xác định thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông 2022. 

- Vay vốn bổ sung tại Vietcombank – Số tiền 10 tỷ VN đồng 

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I/ 2022. Triển khai kế hoạch SXKD quý 

II/2022 

- Một số nội dung về tổ chức gia công hàng hóa, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ 

trong các tháng tiếp theo. 

 

b) Các quyết định, nghị quyết đã được ban hành : 
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• Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc phân công công tác trong 

HĐQT 

• Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 4/5/2021 về phê chuẩn tiếp tục nhận gia công XK 

cho Cty CP Phước Kỳ Nam tại KCN Thuận Yên, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, tiếp tục 

duy trì hợp đồng gia công cắt – chặt – may mũ giày đã ký với Cty TNHH Sản xuất 

Thanh Sơn tại số 6/6 Nguyễn Phi Khanh, Tp Quy Nhơn. 

• Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 1/7/2021 về phê chuẩn chiến lược sản phẩm, công 

suất thiết kế, khách hàng chính yếu. 

• Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 1/10/2021 về phê chuẩn đề nghị của Giám đốc 

kiêm Chủ tịch HĐQT về việc không nhận tiền lương trong Ban Lãnh đạo Cty và thù lao 

của HĐQT hằng tháng kể từ tháng 11/2021 

• Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 2/10/2021 về phê chuẩn tiến hành hoán đổi chức 

năng nhà xưởng giữa PX Gò giày và kho thành phẩm tại Cơ sở II Phú tài phải xong 

trước 28/1/2021. Chọn đơn vị tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC theo phương án đã 

thẩm duyệt tại cơ sở II Phú tài. Thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 30/5/2022. 

• Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về phê chuẩn yêu cầu rà soát nhân sự 

khối quản lý phòng ban phục vụ. Bố trí, sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, làm cơ sở tăng thu 

nhập tiền lương. 

• Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 1/3/2022 về phê chuẩn Công ty TNHH Kiểm toán 

và kế toán AAC – Thành viên PrimeGlobal là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 

năm 2021. 

• Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/4/2022 về phê chuẩn thời gian, địa điểm tổ 

chức đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kế hoạch vay vốn bổ sung tại Vietcombank. 

 

3) Thù lao và các chi phí khác cho HĐQT, các thành viên HĐQT : 

 

a) Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT : 

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT trong năm là : 122 triệu đồng và các thành viên 

HĐQT được hưởng đều thực hiện theo đúng quy định mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

thông qua. Từ tháng 11/2021 Ông Phạm Văn Quân CTHĐQT không nhận thù lao HĐQT.  

b) Các chi phí khác cho HĐQT, các thành viên HĐQT : Không có phát sinh. 

 

4) Kết quả giám sát đối với Giám đốc và những ngƣời điều hành của Cty:  

Đối với Giám Đốc: 

Trong năm qua HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung:  

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu KH đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt; 

- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực; 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. 
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Ngoài ra, các vấn đề khó khăn vướng mắc trong mọi lĩnh vực trong công ty đều được GĐ 

xác định và giải quyết triệt để và kịp thời. 

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như 

quản trị doanh nghiệp.  

 

Đối với cán bộ quản lý: 

- Đa số đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và 

hoàn thành nhiệm. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra 

môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục 

tiêu được giao. 

- Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ quản lý còn thụ động chưa bắt kịp theo sự chuyển 

đổi của công ty.  

 

5) Đánh giá chung : 

 Năm 2021, là một năm đầy biến động, dịch hại vẫn diễn biến phức tạp nhưng HĐQT, 

Giám Đốc và những người điểu hành khác của công ty đã không ngừng nổ lực tìm mọi cách 

để đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì công việc thường xuyên cho người lao động trong mùa 

dịch. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid 19, đảm bảo an toàn 

cho sản xuất, có phương án khoanh vùng, xử lý nhanh, đảm bảo sản xuất vẫn duy trì ổn định 

khi có phát hiện ca nhiễm mới. 100% người lao động của công ty đã tiêm đủ 2 đến 3 mũi. 

 

-Tỷ lệ lương khối VP/lương khối trực tiếp sản xuất đã giảm rõ rệt từ năm 2020 đến 

năm 2021.  

Năm 2020 là 18,47%.  

Năm 2021 là 9,4%.  

 

-Tỉ lệ CB CNV khối hành chính-PV/ Khối trực tiếp sản xuất cũng đã giảm rõ rệt từ 

năm 2020 đến năm 2021.  

Năm 2020 là 146/1275=11,45%.  

Năm 2021 là  109/1298=8,4%. 

Mục tiêu năm 2022 còn 6%. 

 

Mặc dù còn nợ các cổ đông lời hứa cắt lỗ từ năm 2021 và năm nay tiếp tục lỗ nhưng 

chúng tôi đã duy trì được sản xuất ổn định trong suốt 12 tháng và sản lượng càng ngày càng 

tăng trong điều kiện vừa chống dịch vừa sản xuất; việc tiếp tục sắp xếp lại nhân sự các 

phòng ban trong năm 2022 sẽ tiếp tục giảm thiểu chi phí, tăng thêm thu nhập cho người lao 

động và từng bước hiện thực hóa lời hứa với cổ đông là sẽ cắt lỗ từ năm 2022 và có cổ tức 

cho quý vị cổ đông.  

 

6) Tình hình diễn biến cổ đông, cổ phần (tính đến 31/12/2021) : 

 

Số 

tt 
Nội dung 

Đầu kỳ 

31/12/2020 

Cuối kỳ 

7/4/2022 

Tỷ lệ 

% 

1 Số lƣợng cổ đông 90 89 100 



Trang 6 

 
 Cổ đông là nhà đầu tư, cá nhân ngoài Cty 40 50 56,18 
 Cổ đông là CBCNV trong Cty 50 39 43,82 

2 Số lƣợng cổ phần 1.550.000 1.550.000 100 

 Cổ phần của các nhà đầu tư, cá nhân ngoài Cty 333.384 382.884 24,70 

 Cổ phần của CBCNV trong Cty 1.216.616 1.167.116 

 

75,30 

 

II. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022 :  

 

Năm 2022, cũng sẽ là một năm có nhiều thách thức. Đại dịch Covid 19 có thể tiếp tục 

diễn biến phức tạp, kéo dài và phát sinh những biến chủng mới. Tăng trưởng kinh tế thế giới 

chưa vững chắc và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có những tác động của Covid-19 chưa 

bộc lộ hết. Xu hướng gia tăng các hàng rào bảo hộ thương mại phi thuế quan tại nhiều khu 

vực thị trường lớn, diễn biến giá cả hàng hóa toàn cầu trở nên khó dự đoán, hay nguy cơ lạm 

phát, rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng, chính sách zero Covid vẫn được chính phủ Trung Quốc 

duy trì đã ảnh hưởng đến tình hình mua MMTB và VT phục vụ nhu cầu sản xuất của công 

ty. Xung đột Nga-Ukraina gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, trước mắt và lâu dài 

tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng 

như Việt Nam. 

 

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

về thích ứng an toàn-linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã có nhiều thành tựu nhất 

định, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin ở mức cao, độ bao phủ rộng là những thuận lợi cơ bản. 

 

Trong bối cảnh đó với tinh thần phấn đấu để ổn định sản xuất, tích cực khai thác đơn 

hàng, phát triển thị trường và căn cứ vào một số thông tin từ khách hàng về tình hình đơn 

hàng sắp tới; HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD và các chủ trương, phương hướng hoạt động 

cho năm 2022 gồm : 

 

1) Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh; Về khách hàng và phƣơng án 

sản phẩm : 

- Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh : (so với thực hiện năm 2021) 

+ Doanh thu  :       230 tỷ đồng  = 111,30 % 

+ Kim ngạch xuất khẩu  :    3 triệu USD = 54,98 % 

+ Giày xuất khẩu trực tiếp :   380.000 đôi = 67,32 % 

+ Giày gia công :  1.430.000 đôi =  236,45%  

+ Mũ giày gia công : 100.000 đôi = 24,37% 

+ Lợi nhuận trước thuế  :    2,1 tỷ đồng  

+ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ  :   6 %  

 

- Về khách hàng : xác định khách hàng chủ lực là những khách hàng có sản lượng hàng năm 

tốt : Colum+ Olukai+ MS (CRST+Miki)  

Ngoài ra, vẫn duy trì các khách hàng Ciciban+Moschino+Bangs.  

- Về phương án sản phẩm : Sản xuất song song hai dòng sản phẩm giày lưu hóa và giày 

lạnh (Giày lưu hóa 1 chuyền và giày lạnh 3 chuyền) 

 

2) Về đầu tƣ : 
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- Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ sản xuất : ước 1,0 tỷ đồng 

- Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC giai đoạn II tại cơ sở 

II Phú Tài; lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết RO tại hai cơ sở và các công trình phụ 

trợ : ước 2,5 tỷ đồng 

 

3) Về công tác tổ chức cán bộ: 

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, xem xét, bổ 

sung hoặc thay đổi một số thành viên trong ban quản lý điều hành và cán bộ quản lý cho phù 

hợp đề Cty hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian sắp tới. 

 

4) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 : 

 

- Chỉ đạo, giám sát và quản trị các hoạt động của Cty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu do ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua. 

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật,  Điều 

lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Cty. 

- Điều chỉnh linh hoạt các phương án kinh doanh kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn và 

tình hình thực tế; Phối hợp cùng với Giám đốc Cty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

để xử lý và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền để phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

- Chỉ đạo việc cải tiến hệ thống quản trị, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm và 

chính sách tiền lương, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động của Cty. 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng trách nhiệm của 

mình, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế tồn tại chưa làm được để cùng với Giám 

đốc và những người điều hành khác của Cty phấn đấu đưa Cty ngày càng ổn định và 

phát triển bền vững. 

 

Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực giúp 

HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn để có được những phương án kinh doanh tốt nhất, sản 

xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả đáp ứng được mong muốn của toàn thể cổ đông và 

người lao động trong Cty. 
 

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể 

cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  
 

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp; Xin trân trọng cảm ơn ./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 ( Đã ký ) 

    Phạm văn Quân 
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