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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển : 

1.1  Giới thiệu chung về công ty : 

- Tên Công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

- Tên tiếng anh : PHU BAI SPINNING JOINT STOCK COMPANY 

- Trụ sở chính :  KCN Phú Bài – P. Phú Bài – TX. Hương Thủy – Tỉnh TT. Huế - VN  

- Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) 

- Vốn điều lệ thực góp: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) 

- Điện thoại :  054.3863240; Fax: 54-3863363; 

- Website :  http://phubaispinning.com  

- Logo  :   

 

 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám Đốc 

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 02/06/2016 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300352720 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 

02 năm 2016; 

- Ngành nghề kinh doanh: 

 Sản xuất kinh doanh sợi, dệt vải, nguyên phụ liệu và các sản phẩm ngành sợi, dệt, 

nhuộm; 

 Bán buôn chuyên doanh : bông, xơ, sợi các loại và các sản phẩm ngành sợi, dệt, 

nhuộm; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 

 May trang phục; 

 Sản xuất quần áo may sẵn; 

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; 

 Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật; 

 

http://phubaispinning.com/


TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch : 

 Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Mã chứng khoán : SPB 

 Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của 

Công ty cổ phần sợi Phú Bài : 0 cổ phiếu. 

 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định 

tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và Thông tư số 

123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ tài chính quy địnhvề tỷ lệ nắm giữ đối với 

nhà đầu tư nước ngoài.  

Tại thời điểm ngày 06/06/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại 

Công ty cổ phần sợi Phú Bài là 0 cổ phần – tương ứng 0%. 

1.3 Quá trình hình thành và phát triển : 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài có trụ sở và nhà máy đóng tại Khu Công Nghiệp Phú Bài, 

Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập mới theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300352720 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên 

Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003 và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 03 

năm 2003, với số vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh 

Sợi các loại và kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi. 

Với dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi được đầu tư với máy móc thiết bị đồng bộ, 

công nghệ tiên tiến, hiện đại của các hãng chế tạo nổi tiếng, như: Trutzschler và Volkmann- 

Đức, Rieter và SSM- Thụy Sỹ, Murata và Toyota- Nhật Bản và của Trung Quốc (Saurer 

Jintan, Qingdao Yunlong, Jiangsu Hongyuan, Jiangsu Kaigong, Tianjin Hongda, Jingwei); 

CBCNV Công ty nhiệt tình năng động trong công việc, nhanh nhạy tiếp thu công nghệ mới, 
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có nhiều kinh nghiệm, cần cù chịu khó vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành công việc 

được giao; đặc biệt, trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ tích cực 

về mặt kỹ thuật, việc áp dụng phương pháp điều hành quản lý chặt chẽ về mọi mặt của Ban 

Tổng giám đốc Công ty và các Cán bộ điều hành quản lý các cấp, nên trong các năm qua sản 

phẩm sợi và thương hiệu của Công ty đã và đang được khách hàng trong và ngoài nước đánh 

giá cao, khẳng định đẳng cấp về thương hiệu Sợi Phú Bài trên thị trường. Công ty luôn đảm 

bảo duy trì 60 – 70% sản lượng các mặt hàng sợi để xuất khẩu trực tiếp đến các nước Hàn 

Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Philippines, Mỹ, ..v.v..  

1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty kể từ khi thành lập đến nay :  

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài có 03 lần tăng vốn. 

Lần 

Thời gian 

hoàn 

thành đợt 

phát hành 

Vốn điều lệ 

thực góp tăng 

thêm 

(Đồng) 

Vốn điều lệ 

thực góp sau 

phát hành 

(Đồng) 

Hình thức phát 

hành 

Cơ sở pháp lý 

 

Lần 

đầu 
  6.000.000.000 

Thành lập công 

ty CP 

GCNĐKKD số 

3300352720 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế cấp lần đầu 

ngày 14 tháng 01 

năm 2003; 

1 30/06/2007 2.100.000.000 8.100.000.000 

Chia cổ tức 

bằng cổ phiếu 

và phát hành cổ 

phiếu để tăng 

vốn điều lệ cho 

cổ đông hiện 

hữu. 

- Nghị quyết Đại 

hội cổ đông ngày 

30/06/2007. 

- Nghị quyết 

HĐQT ngày 

14/08/2007. 

- GCNĐKKD số 

3300352720 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế thay đổi lần 2 

ngày 14/01/2008; 

2 24/12/2010 6.000.000.000 14.100.000.000 

Phát hành cổ 

phiếu cho cổ 

đông hiện hữu. 

- Nghị quyết Đại 

hội cổ đông thường 

niên năm 2010. 

- CNĐKKD số 

3300352720 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế thay đổi lần 4 

ngày 24/12/2010; 

3 

 
31/10/2015 35.900.000.000 50.000.000.000 

Phát hành cổ 

phiếu tăng vốn 

điều lệ từ nguồn 

- Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông 

thường niên năm 
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vốn khác của 

chủ sở hữu cho 

cổ đông hiện 

hữu. 

2015. 

- GCNĐKKD số 

3300352720 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế thay đổi lần 5 

ngày 14/01/2014; 

Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty  

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

- Đại hội đồng cổ đông : Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty, gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết. 

- Hội đồng quản trị: là Cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 
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+  Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là 05 thành viên; 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công 

ty.  

- Tổng Giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Tổng Giám đốc 

đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Ban kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên: 01 Trưởng ban và 

02 thành viên. 

- Các ph ng nghiệp vụ tham mưu giúp việc:  

+ Phòng Tổ chức – Hành chính; 

+ Phòng Kế toán - Tài chính; 

+ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh xuất nhập khẩu; 

- Các đơn vị trực thuộc:  

+ Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên – Công ty CP Sợi Phú Bài. 

Địa chỉ : Km35 Quốc lộ 1, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. 

+ Văn phòng Đại diện Thành Phố Hồ Chí Minh- Công ty CP Sợi Phú Bài 

Địa chỉ : Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. 

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 06/06/2016 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Loại cổ 

phần 

Số cổ 

phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

 25 Bà Triệu – P. Hàng Bài – 

Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội 

– VN 

Phổ 

thông 
2.692.270 53,85% 

2 
Công ty CP Bông 

Việt Nam 

 15-17 Đường D2 – Bắc Văn 

Thánh – P.25 – Q.Bình 

Thạnh – HCM – VN 

Phổ 

thông 
886.525 17,73% 

3 Vũ Tiến Thắng 
Số 54/3/26 Bạch Đằng, P. 2, 

Q. Tân Bình, Tp. HCM.  

Phổ 

thông 
443.262 8,87% 

4 Bùi Nguyên Tiến 
656/C6 Khu phố 4, P.An 

Phú, Q.2, TP.HCM 
Phổ 

thông 
311.170 6,22% 

TỔNG CỘNG  4.333.227 86,67% 

Nguồn : Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài chốt tại 

ngày 06/06/2016 
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Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: Theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, hiện nay quy định về hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập Công ty đã hết 

hiệu lực.. 

4. Cơ cấu cổ đông tại ngày 06/06/2016 

TT Cơ cấu cổ đông 

Số 

lượng 

cổ 

đông 

Số lượng cổ 

phần 

Số tiền 

(VNĐ) 

Tỷ lệ trên 

vốn điều lệ 

thực có (%) 

1 Cổ đông trong nước 101 5.000.000 50.000.000.000 100% 

 Tổ chức 3 3.800.426 38.004.260.000 76% 

 Cá nhân 98 1.199.574 11.995.740.000 24% 

2 Cổ đông nước ngoài - - - - 

3 Cổ phiếu quỹ - - - - 

 Tổng cộng 101 5.000.000 50.000.000.000 100% 

Nguồn : Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài chốt tại 

ngày 06/06/2016 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty, những công ty mà công ty 

đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm 

soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đăng ký giao dịch.  

5.1 Danh sách công ty mẹ: 

*  TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

 Tòa nhà SENTINEL PLACE -41A Lý Thái Tổ,Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; 

 Tel:  (+84-4).38257700 -                  Fax: (+84-4).38262269 

 Vốn điều lệ : 5000.000.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ vốn góp của Sợi Phú Bài/ Vốn điều lệ Công ty : 53,84%, tương đương giá 

trị vốn góp 26.922.700.000 đồng. 

 Tổng Giám đốc: Ông Lê Tiến Trường         

 Ngành nghề chủ yếu : 

- Sản xuất và kinh doanh từ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hoá 

chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, chỉ khâu, khăn bông, len thảm, đay tơ, 

tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, vải không dệt, vải trang trí nội thất; 

- Kinh doanh nguyên liệu bông xơ, xơ tổng hợp; nguyên phụ liệu, bao bì cho sản 

xuất và chế biến bông, xơ tổng hợp. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: 

Hàng công nghệ thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; và các mặt hàng tiêu dùng khác;  
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5.2 Công ty liên kết :  

*  CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 2 

 Khu công nghiệp Phú Bài – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế 

 Tel: +84-54- 3862268; Fax: +84-54- 3862269; Email: tuanphubai@gmail.com 

 Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ vốn góp của Sợi Phú Bài/ Vốn điều lệ Công ty : 48%, tương đương giá trị 

vốn góp 24.000.000.000 đồng. 

 Giám đốc: Ông Trần Quốc Tuấn                                                 

 Năng lực: 19,200 cọc sợi                                               

 Các sản phẩm chính: 100% Cotton chải kỹ & chải thô – (Ne 20/1 ~ Ne 40/1) 

6. Hoạt động kinh doanh. 

6.1 Những hoạt động kinh doanh chính của Công ty :  

 Công ty cổ phần Sợi Phú Bài chuyên sản xuất kinh doanh Sợi các loại, kinh doanh 

nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi. Những sản phẩm chính của Công ty là Sợi 100% 

cotton và sợi pha CVC, TCCm, TCCd,  T/R dùng cho dệt kim và dệt thoi. Sản phẩm mới: 

Sợi pha Cotton/Modal và 100% Modal. 

6.2 Sản lượng thực hiện : 

Trong năm 2015, mặc dù tình hình phát triển kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó 

khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm động viên, quản lý chặt chẽ của Ban lãnh đạo điều hành 

Công ty, sự nỗ lực phấn đấu tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên, nên hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty hiện nay đang có những bước phát triển đáng kể: duy trì ổn 

định chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, đẩy mạnh khả năng kinh doanh bán hàng và nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đạt 

các chỉ tiêu sau:  

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Đã thực 

hiện 

năm 

2014 

KH 

năm 

2015 

Thực 

hiện 

năm 

2015 

So sánh (%) 

TH/KH 

2015 

So với 

Năm 

2014 

1 Giá trị sản xuất công 

nghiệp 
Tỷ đồng 733,08 740 750 101,35 102,30 

2 Sản lượng sản xuất Tấn 13.200 13.100 13.565 103,54 102,76 

3 Doanh thu Tỷ đồng 806 800 762 92,25    94,54 

4 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 30,68 29,50 26,40 89,49 86,05 

5 Thu nhập bình quân 

của lao động tại Cty 

Cp Sợi Phú Bài 

Triệu 

đồng/người

/tháng 

6,0  6,5  108,33 

                                        Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 
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Trong sản xuất, Công ty thực hiện chủ trương quản lý và khai thác tốt các máy móc 

thiết bị đã đầu tư, nâng cao hiệu suất thiết bị đạt công suất thiết kế với các sản phẩm phù hợp 

với thị trường, chất lượng bảo đảm đáp ứng yêu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Công 

ty không ngừng nghiên cứu cải tiến, đề ra các phương án nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm, năng suất và hiệu quả làm việc của máy móc, thiết bị đồng thời việc thực hiện tiết 

kiệm chi phí sản xuất (điện, nước, nguyên phụ liệu, vật tư...) được quan tâm hàng đầu. 

Công ty thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác bán hàng và các khâu chuẩn bị, 

đảm bảo giữ vững được khách hàng truyền thống ở các nước: Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai 

Cập, Nhật Bản, Philippines, Mỹ, ..v.v.. và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để đẩy mạnh 

tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty đã tận dụng linh hoạt, có hiệu quả những chính 

sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh–xuất nhập khẩu.  

Thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển ngành Dệt May Việt Nam, Công ty đã và đang 

tham gia góp vốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số công ty kéo sợi 

khác; Quy mô sản xuất tại Công ty CP Sợi Phú Bài hiện đạt trên 65.600 cọc sợi, năng suất 

đạt khoảng 13.500 tấn sợi/năm. Trong đó, sợi xuất khẩu chiếm khoảng 60 - 70%, đến các 

nước Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Philipines, ..v.v.., sợi tiêu thụ nội địa 

chiếm khoảng 30-40%. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và chi phí Công ty qua các năm 2014, 

2015 như sau : 

Cơ cấu doanh thu thuần    

                                                                                    Đơn vị tính : VNĐ 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 
Tỷ trọng/ 

DTT 
Giá trị 

Tỷ trọng/ 

DTT 

1 Doanh thu bán hàng 788.536.326.886 99,2% 733.555.416.078 99,33% 

2 
Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
6.392.914.236 0,8% 4.922.958.052 0,67% 

Tổng cộng 794.929.241.122 100% 738.478.374.130 100% 

                   (Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 CTCP Sợi Phú Bài) 

 

6.3 Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty : 
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7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 -2015 

            Đơn vị tính: VN đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản  284.563.872.710 309.416.407.259 8,73% 

Vốn chủ sở hữu 77.153.345.086 115.823.212.570 50,12% 

Doanh thu thuần 794.929.241.122 738.478.374.130 -7,10% 

Lợi nhuận từ HĐKD 19.171.969.490 52.333.544.727 172,96% 

Lợi nhuận khác 158.380.137 489.301.301 208,94% 

Lợi nhuận trước thuế 19.330.349.627 52.822.846.028 173,26% 

Lợi nhuận sau thuế (LNST) 15.639.248.324 43.040.115.808 175,21% 

Giá trị sổ sách 54.719 23.165 -57,66% 

Tỷ lệ LNST/VCSH bình quân 20,27% 44,61% - 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 86,76% 92,14 - 

( Nguồn:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 CTCP Sợi Phú Bài) 
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8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1 Vị thế của công ty trong ngành : 

Với quy mô đầu tư ban đầu là 30.000 cọc sợi vào năm 2002, đến năm 2006 năng lực 

của Công ty đã tăng lên 50.000 cọc, dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, công nghệ tiên 

tiến, hiện đại của hãng Trutzschler, Volkman - Đức, của hãng Rieter, SSM - Thụy Sĩ, của 

hãng Murata, Toyota - Nhật Bản và của Trung Quốc, hiệu suất khai thác thiết bị duy trì đạt 

90% công suất thiết kế, sản lượng bình quân khoảng 930 tấn/tháng. Mặc dù ra đời sau so với 

các doanh nghiệp khác trong Ngành, nhưng Sợi Phú Bài không ngừng phát triển qua từng 

năm và đã  từng bước tạo dựng được vị thế trong ngành Dệt May Việt Nam. Sản phẩm của 

Công ty được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng. 

Hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, có thể nói Công ty đã thực hiện thắng lợi 

các chủ trương, đường lối phát triển cũng như tiếp nhận có hiệu quả các chính sách ưu đãi 

của Nhà nước và Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Cán bộ công nhân viên của Công ty nhiệt 

tình năng động, sáng tạo trong công việc, nhanh nhạy tiếp thu công nghệ mới, cần cù chịu 

khó vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành công việc được giao.  

Hơn nữa, Công ty cũng sẵn sàng nắm bắt cơ hội đón đầu Hiệp định Đối tác Kinh tế 

chiến lược xuyên Thái Bình  Dương (TPP) khi các nước thành viên TPP tham gia  chuỗi 

cung ứng bắt đầu từ sợi sẽ được giảm thuế suất nhập khẩu từ 38% xuống dần đến 0%, tạo đà 

đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

8.2  Triển vọng phát triển của ngành : 

Ưu đãi về thuế do Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại là 

yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ. Hàng dệt may 

Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ hiện chịu thuế suất khoảng 17-18%, khi TPP được ký kết thuế 

suất này sẽ giảm dần xuống 0%.  Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 

của Việt Nam vào Mỹ luôn tăng 12-13%/năm, trong khi Mỹ nhập khẩu hàng dệt may của thế 

giới chỉ tăng 3%, tức là thị phần của chúng ta tại thị trường Mỹ đang được cải thiện rất tốt. 

Hơn nữa, dệt may Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 9% tỷ trọng nhập khẩu hàng may mặc 

của Mỹ.  

Tại thị trường Nga, thuế quan áp dụng cho hàng dệt may chính ngạch của Việt Nam rất 

cao và được tính theo trọng lượng của sản phẩm. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và 

Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan) được ký kết vào đầu năm 2015 sẽ cải thiện 

đáng kể chính sách thuế, hải quan và tạo sức hấp dẫn lớn với doanh nghiệp. 

Như vậy, hiệp định TPP đang mang lại những cơ hội cũng như thách thức lớn cho nên 

kinh tế Việt Nam nói chung cũng như ngành dệt may nói riêng về mặt thuế suất và thủ tục 
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hải quan. Vì vậy, ngành dệt may cần có những bước đi đúng đắn để tranh thủ được các lợi 

ích từ hiệp định TPP. 

9.    Chính sách đối với người lao động 

Tính đến 30/06/2016 tổng số lao động của Công ty là 770 người, trong đó có 398 nam 

và 372 nữ. Cơ cấu lao động của Công ty thể hiện như sau : 

Phân loại lao động 
Tại ngày 30/06/2016 

Số lượng Tỷ lệ 

I. Theo trình Độ Lao động 770 100% 

1. Trình độ Đại học và trên Đại Học 38 4,9% 

2. Trình độ cao đẳng 11 1,4% 

3. Trình độ trung cấp 68 8,9% 

4. Lao động khác ( PTTH + THCS ) 653 84,8% 

II. Theo tính chất  của hợp đồng lao động 770 100% 

1. Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm 29 3,8% 

2. Hợp đồng có thời hạn từ 1-3 năm 5 0,6% 

3. Hợp đồng không xác định thời hạn 736 95,6% 

Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

9.1 Chính sách đối với người lao động  

Chính sách đối với người lao động của Công ty được áp dụng theo chuẩn mực của Bộ 

luật lao động. Các nội dung được thể hiện trong thỏa ước lao động của Công ty đã thể hiện 

chính sách ưu đãi cho người lao động, trong đó các chế độ như: chế độ lương, tiền thưởng, 

BHXH, BHYT, bảo hộ lao động… được quan tâm thực hiện tốt. 

Chế độ làm việc: Không quá 8 giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần theo chế độ 3 ca hoặc theo giờ 

hành chính, đảm bảo đủ ngày công kế hoạch trong 1 tháng là 26 công/ tháng sau khi trừ đi 

các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành. Trong trường hợp tăng ca, làm 

thêm giờ Công ty sẽ thỏa thuận với người lao động. Việc tăng ca làm thêm giờ thực hiện 

theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành. Công ty luôn tạo điều kiện để cho nhân viên  

phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp. 

Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ luật lao động. 

Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép theo chế độ mỗi năm. 

Điều kiện làm việc: Văn phòng công ty thoáng mát, Công ty cấp đồng phục cho 

CBCNV, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. 

Công ty cam kết xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân 

thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình. 
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Đảm bảo việc làm cho người lao động: Để giải quyết việc làm cho hơn 770 lao động, 

Ban tổng giám đốc Công ty luôn tìm cách đa dạng hoá ngành nghề, tìm kiếm những khách 

hàng tiềm năng, những đối tác mới trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh.  

Chế độ lương: Công ty thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công 

việc của nhân viên, năng lực, chức vụ và điều kiện kinh doanh của Công ty. Công ty thực 

hiện chế độ nâng lương cho CBCNV đúng chế độ và có sự quan tâm thường xuyên đến thu 

nhập, đời sống CBCNV. Đối với các CBCNV có thời gian làm việc tại Công ty từ 9 đến 10 

năm trở lên còn được hưởng thêm phụ cấp thời gian công tác hàng tháng. 

Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu 

quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Chính 

sách khen thưởng hàng tháng, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, 

thực hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần 

sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh, 

thưởng đặc biệt đối với những nhân viên giỏi và có nhiều sáng kiến cải tiến công việc trong 

Công ty. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y 

tế cho tất cả CBCNV. Ngoài ra, hàng năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho 

CBCNV tham quan nghỉ mát ngoài nước cho khoảng 50 đến 60 CBCNV đạt thành tích xuất 

sắc trong lao động sản xuất cũng như các công nhân lành nghề, thợ bậc cao và phấn đấu 

thường niên tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát  trong nước ít nhất 1 lần năm. 

Tổ chức công đoàn. đoàn thanh niên: Công đoàn và đoàn thanh niên công ty hoạt động 

khá hiệu quả tạo điều kiện cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức 

khỏe. Thường xuyên tổ chức đi tham quan, sinh họat, học tập ... nhân các ngày lễ lớn trong 

năm, khen thưởng cho con CBCNV trong Công ty có thành tích học tập tốt. Đoàn thanh niên 

là tổ chức đi đầu trong phong trào thi đua, là nơi phát triển của thanh niên tạo lực lượng 

quản lý kế thừa được đào tạo bài bản, vững chắc trong tương lai. 

Công ty Cổ Phần Sợi Phú Bài cam kết các chính sách đối với người lao động trong 

Công ty là nhất quán và luôn hướng tới người lao động để tạo một đội ngũ nguồn nhân lực 

được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty. 

Chính sách tạo nguồn nhân lực: 

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm 

việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công 

ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng yêu 

cầu cơ bản như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng động, nhiệt tình, 

ham học hỏi, có ý thức sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá 
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khắt khe, với các tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, quản lý và trình độ 

ngoại ngữ, tin học…Ngoài lực lượng sẵn có tại đơn vị, Công ty cũng chú trọng bổ sung 

nguồn nhân lực có chất lượng cao để ngày càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng kịp thời 

đòi hỏi của quá trình cạnh tranh và phát triển. 

 Đào tạo: Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp 

và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này. Công ty kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề đào tạo 

và phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo nội bộ 

và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết cho 

nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như 

trong tương lai của Công ty. Công ty tài trợ 100% chi phí học tập cũng như chế độ lương 

trong thời gian học tập, những nhân viên có thành tích học tập khá trở lên sẽ được khen 

thưởng. 

10. Chính sách cổ tức  

Cổ tức do Hội đồng quản trị đề xuất và Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Tỷ lệ cổ tức năm 2013: Công ty đã phân phối khoản cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 

110% trên vốn góp của các cổ đông, tương đương 15,510 tỷ VND từ lợi nhuận chưa phân 

phối năm 2013. 

Tỷ lệ cổ tức năm 2014: 95,8% trên vốn góp của các cổ đông, tương đương 13,507 tỷ 

VND. Toàn bộ phần cổ tức này đã được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 

30/05/2015. 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tỷ lệ cổ tức năm 2015 

bằng tiền mặt: 79,31%/ Vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương  39,656 tỷ VND (Công ty đã 

chi trả vào ngày 30/06/2016). Bên cạnh đó, Công ty còn chi trả cổ tức năm 2015 bằng tài 

sản Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Sợi Đông Phú (tổng giá trị 1.075.000.000 đồng). 

Công ty chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu (Dự kiến chi trả vào cuối 

Quý IV/2016). 

11. Tình hình tài chính :  

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản :  

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 dương lịch hàng năm. 

Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc 

và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy 

định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

Trích khấu hao Tài sản cố định 



TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

16 

 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Trong quá trình sử 

dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn 

lại. Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định : theo nguyên tắc giá gốc (nguyên giá). 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính. Mức khấu hao cụ thể như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 25   

Máy móc thiết bị 5 – 10 

Phương tiện vận chuyển 3 – 6 

Thiết bị văn phòng 3 - 5  

( Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty cổ phần sợi Phú Bài) 

Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  

Trong các năm qua, công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản nợ đến hạn. 

Các khoản phải nộp theo luật định:  

Công ty luôn hoàn thành các khoản nộp đúng qui định và không nợ bất kỳ các nghĩa vụ 

tài chính nào đối với Nhà nước. Số dư Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cụ thể như 

sau:                                                                                                                 

                                                                                                       Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 

Thuế giá trị gia tăng 264.614.325 229.801.801 

Thuế thu nhập doanh nghiệp - 3.267.209.400 

Thuế thu nhập cá nhân 244.076.248 155.053.447 

Cộng 508.690.573 3.652.064.648 

( Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2015 Công ty cổ phần sợi Phú Bài) 

   Trích lập các Quỹ theo luật định 

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định Điều lệ công ty và Pháp luật 

hiện hành. Số dư các quỹ thể hiện tại báo cáo tài chính các giai đoạn như sau : 

                                                                                    Đơn vị tính: VNĐ 

STT Các quỹ 31/12/2014 31/12/2015 

1. Quỹ đầu tư phát triển 13.322.080.135 13.322.080.135 

2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.086.447.818 7.072.613.602 

 Cộng 20.408.527.953 20.394.693.737 

( Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty cổ phần sợi Phú Bài) 

Tổng dư nợ vay: 

Tình hình các khoản nợ vay 
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                                                                                              Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 

1. Vay và nợ ngắn hạn 93.361.782.682 70.497.368.431 

1.1 Vay ngắn hạn  84.001.782.682 61.137.368.431 

+ Các khoản vay từ Vietinbank 30.877.079.810 45.080.000 

+ Các khoản vay từ MB Bank 22.311.517.193 14.959.454.265 

+ Các khoản vay từ BIDV 21.320.635.009 22.282.697.560 

+ Các khoản vay từ ANZ 5.786.360.168 - 

+ Các khoản vay từ Eximbank 3.706.190.502 - 

+ Các khoản vay từ Vietcombank - 11.956.865.026 

+ Các khoản vay từ Techcombak - 11.893.271.580 

1.2 Vay dài hạn đến hạn trả 9.360.000.000 9.360.000.000 

2. Vay và dài hạn 15.795.644.033 6.435.644.033 

2.1 Vay dài hạn  25.155.644.033 15.795.644.033 

+ Các khoản vay từ VDB 25.155.644.033 15.795.644.033 

2.2 Hoàn trả trong vòng 12 tháng (9.360.000.000) (9.360.000.000) 

Nguồn: BCTC kiểm toán  2015 của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

Tình hình công nợ hiện nay:  

Các khoản phải thu                                                                 

                                                                                   Đơn vị:  VNĐ 

Khoản mục 31/12/2014 31/12/2015 

Các khoản phải thu ngắn hạn 116.883.186.842 126.705.720.957 

Phải thu của khách hàng 45.992.595.526 25.967.044.378 

Trả trước cho người bán 425.027.631 351.233.100 

Các khoản phải thu khác 70.465.563.685 100.387.443.479 

(Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty cổ phần Sợi Phú Bài) 

Các khoản phải trả 

               Đơn vị: VNĐ 

Khoản mục 31/12/2014 31/12/2015 

Nợ ngắn hạn 191.614.883.591 187.157.550.656 

Vay và nợ ngắn hạn 93.361.782.682 70.497.368.431 

Phải trả cho người bán 37.291.520.633 49.910.902.564 

Người mua trả tiền trước 765.911.919 3.686.876.850 
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Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước 508.690.573 3.652.064.648 

Phải trả người lao động 18.738.851.937 15.417.116.011 

Chi phí phải trả 10.710.334.468 19.470.134.795 

Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 23.151.343.561 17.450.473.755 

Quỹ  khen thưởng, phúc lợi 7.086.447.818 7.072.613.602 

Nợ dài hạn 15.795.644.033 6.435.644.033 

( Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty cổ phần Sợi Phú Bài) 

 

Hàng tồn kho :  

Khoản mục 
31/12/2014 31/12/2015 

Giá gốc Dự ph ng Giá gốc Dự ph ng 

Hàng mua đang đi 

đường 

30.960.912.500 - 40.982.799.660 - 

Nguyên vật liệu 28.068.557.952 (5.430.179.923) 37.067.952.966 (647.394.977) 

Công cụ và dụng cụ 2.010.000 - 14.422.727 - 

Chi phí sản xuất 

kinh doanh dỡ dang 

9.763.714.273 (677.336.669) 9.508.612.939 (135.162.804) 

Thành phẩm 20.256.853.700 (1.863.299.084) 17.512.479.448 (1.225.598.728) 

Hàng hóa 22.097.064 - 51.850.943 - 

Hàng gởi đi bán - - - 8.569.951.848 

Tổng cộng 89.074.145.494 (7.970.815.676) 113.708.070.531 (2.008.156.509) 

Đầu tư tài chính dài hạn : 

Công ty SPB đầu tư 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Giá gốc 

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 2 2.400.000 48% 24.000.000.000 

Các khoản đầu tư dài hạn khác 

Công ty cổ phần Sợi Phú Nam (*) 561.228 15,81% 4.430.920.000 

Công ty cổ phần Sợi Phú Việt (*) 226.000 10% 1.900.000.000 

Công ty cổ phần Sợi Phú Mai (*) 204.408 5,43% 1.750.000.000 

Công ty cổ phần Sợi Đông Phú 107.500 3,84% 1.000.000.000 

         (*) Trong năm 2015, Công ty cổ phần Sợi Phú Nam, Công ty cổ phần Sợi Phú 

Việt, và Công ty cổ phần Sợi Phú Mai trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Công ty. Theo quy 
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định của Thông tư 200, Công ty ghi tăng số lượng cổ phiếu do Công ty nắm giữ tại 

các đơn vị nhận đầu tư này.                                                   

  11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

-  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

            TSLĐ / Nợ ngắn hạn 

 

Lần 1,12 1,33 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

              TSLĐ – Hàng tồn kho 

                  Nợ ngắn hạn 

 

 

Lần 0,70 0,74 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:      

-  Nợ / Tổng tài sản % 72,89 62,57 

-  Nợ / Vốn chủ sở hữu % 268,83 167,15 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:      

-  Doanh thu thuần / Tổng tài sản % 279 248 

- Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán 

  Hàng tồn kho 

vòng 

8,94 6,72 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:      

- Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 1,97 5,83 

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 20,27 44,61 

- Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 5,50 14,49 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT % 2,41 7,09 

(Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Công ty cổ phần sợi Phú Bài) 

12. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty). 

12.1 Tài sản cố định hữu hình: 

 Tình hình tài sản cố định hữu hình tại các thời điểm 31/12/2015 

           Đơn vị : VNĐ 

Danh mục 
Tại 31/12/2015 

Nguyên giá Giá trị c n lại % GTCL/ NG 

Nhà cửa, VKT 44.278.546.703 3.957.339.932 8,94% 

Máy móc thiết bị 329.375.166.946 17.056.355.501 5,18% 



TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

20 

 

Phương tiện vận chuyển 15.053.086.580 2.207.035.245 14,66% 

Thiết bị văn phòng 212.463.892 - - 

Tổng cộng 388.919.264.121 23.220.730.678 5,97% 

( Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 CTCP sợi Phú Bài) 

12.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:  

 Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty không có chi phí xây dựng cơ bản dở dang. 

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo : 

 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

Thực hiện 

Năm 2015 

Năm 2016 

Kế 

hoạch 

% tăng 

giảm so với 

năm 2015 

Vốn điều lệ Triệu đồng 50.000 50.000 - 

Doanh thu thuần Triệu đồng 738.478 810.000 9,69 % 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 43.040 40.000 (7,06) % 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
% 5,83 4,94 - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 86,08 80 - 

 Tỷ lệ chia cổ tức % 79,31% 55% - 

Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

Căn cứ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, cổ tức: 

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển hoạt động SXKD năm 2016, phương châm hành 

động của Công ty là: 

+ Chú trọng công tác đào tạo và quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ 

kinh doanh nhanh nhạy, am hiểu nghề, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng làm việc trực tiếp 

với các khách hàng lớn; hoàn thiện bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp.   

+ Duy trì quan hệ kinh doanh với các khách hàng truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị 

trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines; đồng thời, tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị 

trường mới, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Thái Lan, ..v.v.. 

+ Thường xuyên theo dõi sát sao công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và dự 

phòng trong toàn Công ty; yêu cầu các phòng ban, ngành, công đoạn chức năng liên quan 

thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế dự phòng. 

+ Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy 

đủ chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật. 
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+ Củng cố và hoàn thiện bộ phận kiểm soát nội bộ, ATLĐ và PCCC trong Công ty. 

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin 

về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...) : Không có 

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. 

+ Chú trọng công tác điều hành quản lý để đạt được các mục tiêu đề ra. 

+ Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường, khai thác thị trường 

nội khối TPP (Ưu tiên khách hàng tiềm năng như khách hàng Nhật, Hàn quốc) 

+ Duy trì sản lượng, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu trên thị trường nội 

địa và xuất khẩu. 

+ Đảm bảo giữ vững ổn định đời sống CBCNV. 

+ Sản xuất các mặt hàng khác biệt:  Cotto/Modal, Tencel/Modal, Acylic, Coolmax, 

Sợi Slup, Siro, ….để cung cấp cho thị trường các mặt hàng có giá cao, ít cạnh tranh. 

+ Tăng cường kết hợp và hợp tác với các Công ty cùng ngành trong hoạt động 

SXKD. 

+ Tham gia chuỗi cung ứng Sợi – Dệt – Nhuộm – May của tập đoàn dệt may VN. 

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có) : Không có 

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị : 

i. Ông Lê Tiến Trường             Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - TVHĐQT không  

                                                         điều hành. 

ii. Ông Bùi Nguyên Tiến           Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

iii. Ông Trần Anh Hào               Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

iv. Bà Trần Thị Kim Chi            Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành    

v. Ông Trần Quang Vinh          Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành    

Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Hội đồng quản trị :  

i. Ông Lê Tiến Trường: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên khai sinh  LÊ TIẾN TRƯỜNG 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 011699781 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 04/01/1973 



TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

22 

 

6. Nơi sinh Bệnh viện Xanh Pôn 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Hà Tây 

10. Địa chỉ thường trú Số 9, Nhà 36, Tập thể Bách Khoa, Phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, 

Việt Nam. 

11. Trình độ văn hóa 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ. 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- Từ tháng 9/1994 đến tháng 7/1997: Trợ giảng 

tại Khoa Kinh tế quản lý trường ĐHBK Hà 

Nội. 

- Từ tháng 8/1997 đến 12/1999: Trợ lý Giám 

đốc Công ty LD Coats Phong Phú. 

- Từ tháng 1/2000 đến 4/2000: Phó Giám đốc 

Công ty LD Coats Phong Phú. 

- Từ tháng 4/2000 đến 8/2007: Giám đốc Công 

ty LD Coats Phong Phú. 

- Từ tháng 4/2002 đến tháng 8/2007: Kiêm 

nhiệm Giám đốc Nhân sự Công ty LD Coats 

Phong Phú. 

- Từ tháng 8/2007 đến tháng 6/2008: Giám đốc 

điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

- Từ tháng 7/2008 đến tháng 8/2010: TV 

HĐTV, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam. 

- Từ tháng 10/2010 đến 08/07/2014: TV  

HĐTV, Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam. 

- Từ 08/07/2014 đến 01/2015: TV HĐTV, 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

- Từ 01/2015 đến 08/06/2016: TV HĐQT, 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

- Từ 09/06/2016 đến nay : TV HĐQT, Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ 

tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng - Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương 



TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

23 

 

2007; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - 2008; 

- Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương 2009; 

- Huân chương Lao động hang III - 2011; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - 2014; 

Huân chương lao động hạng II 2015. 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Sợi Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ Không 

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

1.692.270 cổ phần của Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, tương 

ứng tỷ lệ 33,84%. 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Tập Đoàn Dệt May Việt Nam 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

ii. Ông Bùi Nguyên Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên khai sinh  BÙI NGUYÊN TIẾN 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 021972706 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 13-05-1956 

6. Nơi sinh Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 
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7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Bối Khê, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Đông 

10. Địa chỉ thường trú Số nhà 2/10, đường  Võ Trường Toản, Khu phố 

4, Phường An Phú, Quận 2,  Thành phố Hồ Chí 

Minh 

11. Trình độ văn hóa 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Kỹ sư chuyên ngành Sợi – Dệt 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- 01/1979 – 05/1980: Kỹ sư Công nghệ Sợi tại 

Nhà máy Dệt Việt Thắng 

- 06/1980 – 01/1991: Phó Quản đốc phân xưởng 

sợi tại Nhà máy Dệt Việt Thắng 

- 02/1991 – 09/1992: Phó Phòng kỹ thuật tại 

Liên hiệp Dệt Việt Thắng 

- 10/1992 – 02/1993: Quản đốc Cơ Điện tại 

Công ty Liên doanh ChoongNam Việt Thắng 

- 03/1993 – 07/1994: Phó Phòng kỹ thuật tại 

Công ty Dệt Việt Thắng 

- 08/1994 – 03/1996: Phó Giám đốc Nhà máy 

Sợi - Công ty Dệt Việt Thắng 

- 04/1996 – 02/1998: Phó Tổng Giám đốc, kiêm 

Giám đốc điều hành Công ty Dệt Việt Thắng 

- 03/1998 – 06/2000: Phó Tổng Giám đốc Công 

ty Liên doanh ChoongNam-Việt Thắng 

- 07/2000 – 08/2000: Phó Tổng Giám đốc Công 

ty Dệt Việt Thắng 

- 09/2000 – 06/2002: Giám đốc Công ty 

Thương mại Dệt May Tp. HCM 

- 07/2002 – 12/2002: Giám đốc BQLDA Dệt 

Vải Nhơn Trạch 

- 01/2003 – 10/2004: Giám đốc Công ty Cổ 

phần Sợi Phú Bài 

- 11/2004 – 09/2007: Chủ tịch Hội đồng quản 

trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú 

Bài 

- 10/2007 – 12/2009: Giám đốc điều hành Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sợi Phú 

Bài 
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- 01/2010 – 12/2013: Giám đốc điều hành Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi 

Phú Bài 

- 12/2013 – 20/01/2016: Phó Tổng Giám đốc 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP 

Sợi Phú Bài. 

- 21/01/2016 đến 08/06/2016: Phó Tổng Giám 

đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài. 

- 09/06/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam, Thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi 

Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam. 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ 311.170 cổ phần  

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

iii. Ông Trần Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN ANH HÀO 

2. Bí  danh Không 
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3. CMND/Hộ chiếu 025001210 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 18/03/1963 

6. Nơi sinh Ninh Thuận 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 

Thuận. 

10. Địa chỉ thường trú Số nhà 218 Lô B – Cư xá Thanh Đa – P.27 – 

Q.Bình Thạnh,  Thành phố Hồ Chí Minh 

11. Trình độ văn hóa 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- 08/1987 – 1992 : Cán bộ nghiên cứu thuộc bộ 

môn kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu cây bông 

Nha Hố, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận. 

- 1993-1997 : Trưởng Bộ môn Kỹ thuật, Trung 

tâm nghiên cứu cây bông Nha Hố, Huyện Ninh 

Sơn, Tỉnh Ninh Thuận. 

- 06/1997 – 04/1998 : Quyền Giám đốc chi 

nhánh Công ty Bông Việt Nam tại tỉnh Ninh 

Thuận. 

- 04/1998 – 11/2005 : Giám đốc chi nhánh 

Công ty Bông Việt Nam tại Phan Thiết. 

- 12/2005 – 09/2008 : Phó tổng Giám đốc Công 

ty Bông Việt Nam. 

- 09/2008 – 09/2009 : Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Bông Việt Nam. 

- 09/2009 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam; 

thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi 
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Phú Bài Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Bông Việt Nam. 

18. Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân 

nắm giữ 

không 

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

886.525 cổ phần của Công ty CP Bông Việt 

Nam tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương 

ứng tỷ lệ 17,73%. 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Công ty cổ phần Bông Việt Nam 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

iv. Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN THỊ KIM CHI 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 190913822 

4. Giới tính Nữ 

5. Ngày tháng năm sinh 03-09-1967 

6. Nơi sinh Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10. Địa chỉ thường trú Số 5/2 Đường Phan Văn Trị, Phường Tây Lộc, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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11. Trình độ văn hóa 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế_ chuyên ngành Kế toán 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- 05/1988 – 03/1993: Nhân viên phòng Kế toán 

Nhà máy Sợi Huế 

- 04/1993 – 12/1998: Nhân viên phòng Kế toán 

Công ty Dệt Huế 

- 01/1999 – 02/2003: Nhân viên kế toán phòng Tài 

vụ Công ty Dệt May Huế 

- 03/2003 – 09/2004: Nhân viên kế toán phòng Tài 

vụ Công ty CP Sợi Phú Bài 

- 10/2004 – 01/2008: Chuyên viên phòng Kế toán-

Tài chính Công ty CP Sợi Phú Bài 

- 02/2008 – 12/2011: Phó phòng Kế toán-Tài chính 

Công ty CP Sợi Phú Bài 

- 01/2012 – 11/2012: Trưởng phòng Kế toán-Tài 

chính Công ty CP Sợi Phú Bài 

- 12/2012 – 20/01/2016: Phó Tổng Giám đốc kiêm 

Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP 

Sợi Phú Bài. 

- 21/01/2016 đến 08/06/2016: Tổng Giám đốc 

Công ty CP Sợi Phú Bài. 

- 09/06/2016 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng 

Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP 

Sợi Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Không 

18. Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân 

nắm giữ 

6.738 cổ phần  tại Công ty CP Sợi Phú Bài 

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

750.000  cổ phần của Tập đoàn dệt may Việt 

Nam tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương 

ứng tỷ lệ 15%. 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu Không 
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có) 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

v. Ông Trần Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN QUANG VINH 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 191377082 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 27/09/1977 

6. Nơi sinh Xã Thủy An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Xã Thủy An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10. Địa chỉ thường trú Số 1/18 Hoàng Quốc Việt – Tp.Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11. Trình độ văn hóa 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh. 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- 07/2001 -02/2003 : Nhân viên phiên dịch dự 

án Nhà máy sợi – Công ty dệt may Huế. 

- 02/2003 – 05/2006 : Nhân viên phòng Kế 

hoạch – Kinh doanh – XNK tại Công ty cổ phần 

Sợi Phú Bài. 

- 06/2006 – 06/2007 : Phó phòng kế hoạch – 

kinh doanh – XNK tại Công ty CP Sợi Phú Bài. 

- 07/2007 – 12/2009 : Trưởng phòng kế hoạch – 

Kinh doanh – XNK tại Công ty CP Sợi Phú Bài. 

- 01/2010 đến 08/06/2016 : Phó Tổng giám đốc 

Công ty CP Sợi Phú Bài. 

- 09/06/2016 đến nay : Thành viên HĐQT,  Phó 
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Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty 

CP Sợi Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Không 

18. Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân 

nắm giữ 

5.922 cổ phần 

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

250.000  cổ phần của Tập đoàn dệt may Việt 

Nam tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương 

ứng tỷ lệ 5%.. 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

2. Ban kiểm soát. 

i. Bà Nguyễn Thị Dung Trưởng Ban kiểm soát 

ii. Ông Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 

     iii.    Bà Lê Thị Bích Thủy        Thành viên Ban kiểm soát 

Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Ban kiểm soát :  

i. Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát 

1. Họ và tên khai sinh  Nguyễn Thị Dung 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 011416551 

4. Giới tính Nữ  

5. Ngày tháng năm sinh 01/05/1965 
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6. Nơi sinh Tỉnh Sơn La 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh 

9. Nguyên quán Từ Liêm – Hà Nội 

10. Địa chỉ thường trú P 305, Nhà N2, số 25 phố Lạc Trung, P.Vĩnh 

Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

11. Trình độ văn hoá Đại học 

12. Trình độ chuyên môn Tài chính – Kế toán 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- Từ tháng 1/1987 đến tháng 10/1998 : Cán bộ 

phòng TCKT Cty Dệt May Hà Nội 

- Từ tháng 11/1998 đến tháng 9/2002 : Phó 

Phòng TCKT Cty Dệt May Hà Nội 

- Từ tháng 10/2002 đến tháng 6/2004 : Trưởng 

phòng TCKT TCT Dệt May Hà Nội 

- Từ tháng 6/2004 đến tháng 1/2008: Kế toán 

trưởng TCT CP Dệt May Hà nội 

- Từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2012: Kế toán 

trưởng, TV HĐQT TCT CP DM HN. 

- Từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2012: TV 

HĐTQ Tổng Công ty CP Dệt may HN 

- Từ tháng 5/2012 đến 3/2015 : Chuyên viên 

VP Tập Đoàn Dệt May Việt Nam 

- Từ tháng 3/2015 đến nay: Phó ban Quan hệ cổ 

đông & thông tin truyền thông Tập Đoàn Dệt 

May Việt Nam 

- Từ tháng 04/2015 đến nay : Trưởng ban kiểm 

soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Trưởng ban kiểm soát 

17. Chức vụ công tác tại tổ chức khác Phó ban Quan hệ cổ đông & thông tin truyền 

thông Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ Không 

19. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện Không 
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(nếu có) 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

ii. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát 

1. Họ và tên khai sinh  NGUYỄN QUỐC TUẤN 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 190951386  cấp ngày 05/05/2003 

Hộ chiếu :  B1793781 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 15-10-1960 

6. Nơi sinh Bệnh viện Nhà Máy Dệt- TP Nam Định 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh  

9. Nguyên quán Đức Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình 

10. Địa chỉ thường trú 39 Đặng Dung, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11. Trình độ văn hóa Phổ thông trung học 

12. Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- 05/1978- 04/1982: Tham gia nghĩa vụ quân 

sự 

- 05/1982- 11/1989: Làm việc tại XN Dệt Phú 

Xuân- TT Huế. Chức vụ: Tổ trưởng sản xuất, 

Trưởng ca sản xuất, Phó quản đốc phân xưởng, 

Quản đốc phân xưởng Dệt. 

- 12/1989- 02/2003: Làm việc tại Công ty CP 
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Dệt may Huế. Chức vụ cuối cùng: Phó phòng 

Tổ chức- Hành chính. 

-02/2003- 01/2016: Làm việc tại Công ty CP 

Sợi Phú Bài. Chức vụ: Trưởng  phòng Tổ 

chức- Hành chính, Phó Tổng Giám đốc. 

 - 02/2016 - nay : Thành viên Ban kiểm soát. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

Thành viên Ban kiểm soát. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác Không 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ 84.574 cổ phần 

19. Số cổ phần được ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

iii. Bà Lê Thị Bích Thủy – Thành viên Ban Kiểm Soát 

1. Họ và tên khai sinh  LÊ THỊ BÍCH THỦY 

2. Bí  danh không 

3. CMND/Hộ chiếu 190997271 

4. Giới tính Nữ 

5. Ngày tháng năm sinh 17/09/1964 

6. Nơi sinh Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

7. Quốc tịch Việt Nam 
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8. Dân tộc Kinh 

9. Nguyên quán Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị 

10. Địa chỉ thường trú 147 Duy Tân, Phường An Cựu, TP Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11. Trình độ văn hoá 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Kế toán 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

 

Từ 1983 – 1985 : Học Trung cấp kế toán tại 

trường Tài chính Quảng Ngãi 

Từ 1986 đến 04/2013 : Làm Kế toán tại Công 

ty cổ phần Dệt May Huế. 

 Từ 05/2013 – nay : Trưởng phòng Tài chính 

Kế toán – Công ty cổ phần Dệt May Huế. 

Từ 2012 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài. 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ tại Công ty cổ phần Sợi 

Phú Bài 

Thành viên Ban Kiểm soát 

17. Chức vụ công tác tại tổ chức khác Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ 

phần Dệt May Huế 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ Không 

19. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công ty  Không 
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23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

3. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. 

i. Bà Trần Thị Kim Chi Tổng giám đốc 

ii. Ông Trần Quang Vinh Phó tổng giám đốc 

iii Ông Lê Hồng Quân Phó tổng giám đốc 

iv Bà Hoàng Thái Trúc Trưởng Phòng Kế toán 

Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Ban giám đốc :  

i. Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng giám đốc 

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1 – Hội đồng quản trị 

ii. Ông Trần Quang Vinh – Phó tổng giám đốc 

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1 – Hội đồng quản trị 

iii. Ông Lê Hồng Quân – Phó tổng giám đốc 

1. Họ và tên khai sinh  LÊ HỒNG QUÂN 

2. Bí  danh không 

3. CMND/Hộ chiếu 191555792 

4. Giới tính Nam 

5. Ngày tháng năm sinh 02-7-1974 

6. Nơi sinh Nghĩa Ninh - Đồng Hới – Quảng Bình 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh 

9. Nguyên quán Xã Quảng Phú – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh 

Quảng Bình 

10. Địa chỉ thường trú 4/1 Dương Thiệu Tước – Thủy Dương – 

Hương Thủy – Thừa Thiên Huế 

11. Trình độ văn hoá 12/12 

12. Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông 

13. Quá trình công tác -1991 - 4/1995 : Ở nhà làm một số công việc 
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( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

 

 

theo thời vụ 

-5/1995 - 2/2003 : Công tác tại Cty Dệt May 

Huế 

-2/2003 - 3/2010 :  Công tác tại Công ty CP 

Sợi Phú Bài 

-3/2010 – 12/2012 : Trưởng phòng KTĐHSX 

Công ty CP Sợi Phú Bài 

-12/2012 đến nay  : Phó Tổng Giám Đốc  Cty 

CP Sợi Phú Bài 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ công tác tại tổ chức 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ Phần Sợi 

Phú Bài 

17. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ 1.170 cổ phần. 

19. Số cổ phần được uỷ quyền đại 

diện (nếu có) 

Không  

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 

23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

iv. Bà Hoàng Thái Trúc – Trưởng ph ng kế toán 

1. Họ và tên khai sinh  Hoàng Thái Trúc 

2. Bí  danh Không 

3. CMND/Hộ chiếu 191490502 

4. Giới tính Nữ  
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5. Ngày tháng năm sinh 27/06/1984 

6. Nơi sinh Thừa Thiên Huế 

7. Quốc tịch Việt Nam 

8. Dân tộc Kinh 

9. Nguyên quán Lộc An – Phú Lộc – TT.Huế 

10. Địa chỉ thường trú 93 Ngự Bình – P. An Cựu – Tp. Huế 

11. Trình độ văn hoá Đại học 

12. Trình độ chuyên môn Tài chính – Kế toán 

13. Quá trình công tác 

( nêu tóm tắt nơi công tác, chức 

vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 

- Từ 01/2009 đến tháng 4/2013: Công tác tại 

Phòng kế toán Công ty Cp Sợi Phú Bài. 

- Từ tháng 5/2013 đến tháng 02/2015: Công 

tác tại Công ty Cp Sợi Phú Bài 2. 

- Từ tháng 03/2015 đến 01/2016 : Phó phòng – 

Phụ trách phòng kế toán – tài chính Công ty 

Cp Sợi Phú Bài. 

- Từ tháng 02/2016 đến nay: Trưởng phòng Kế 

toán – Tài chính Công ty CP Sợi Phú Bài 

14. Khen thưởng Không 

15. Kỷ luật Không 

16. Chức vụ công tác tại Công ty cổ 

phần Sợi Phú Bài 

Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP 

Sợi Phú Bài. 

17. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

18. Số cổ phần cá nhân nắm giữ 35.984 cổ phần 

19. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

20. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện 

(nếu có) 

Không 

21. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu 

có) 

Không 

22. Các lợi ích liên quan đối với Công 

ty  

Không 
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23. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Không 

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 

Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp nhằm đáp ứng 

yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo. 

Hội đồng quản trị theo dõi, đôn đốc và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo 

cho Công ty hoạt động tuân thủ đúng pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Cách thức thực hiện hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: 

+  Thông qua trao đổi, thảo luận giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; 

+  Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả,tiến độ 

thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý; 

+  Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.  

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức để tuân thủ theo 

Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/07/2012 về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng.  

Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Công ty sẽ sửa đổi 

Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. 

 

                                                                Thừa Thiên Huế, ngày..... tháng....... năm 2016 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

 

TRẦN THỊ KIM CHI 

 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

GIÁM ĐỐC – CN ĐÀ NẴNG 

(Theo giấy ủy quyền số 121/2014/PC-TH ngày 18/11/2014 của Giám đốc Công ty 

TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam) 

 

 

                                                     PHẠM KIM NGỌC 



TÓM TẮT THÔNG TIN                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 


