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CHIXOG TRtNH DI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

Ngày 28 tháng 06 nAm 2022 

1. Phn Nghi thác 

• Tiep don khách miii, d biêu Va phát tài 1iu BTC 09:15 — 09:30 

• Tuyën b 1 do và giOi thiu thành ph.n tham dr 

Anh Thp 09:30 — 09:40 
• Báo cáo thm tra tu cách c dong tham dr Di hi 

• GiOi thiu Doân ChO tjch 

2. Ni dung di hi 

• 0101 thiu Va biu quyt thông qua: Ban this ks', Ban kim phiu 

• Thông qua chuong trInh Di h&i 

Anh CuOng 09:40 — 09:45 

• Thông qua Quy ch lam vic cüa Ei hi Anh Thp 09:45 — 09:50 

• Báo cáo k& qua thirc hin Nghj quy& DHDCD Nm 2021 Chj Diu 09:50-10:00 

• K hoch và giãi phap thrc hin k hoch Näm 2022; Anh Lan 10:00-10:10 

• Báo cáo hot dng nam 2021, k hoch hot dng näm 2022 cOa 

Ban Kiêm Soát 
Anh Hái 10:10 — 10:20 

• Ti trinh trIch lap qu và chia c trc nam 2021; Anh Thp 10:20-10:30 

• Ti trInh dir ki&n trich 1p qu và chia c tCrc näm 2022; 

3. C6 dông thäo luan  vã biêu quyt các ni dung cUa Bii hGi 

(dãnh du phiu biêu quyet) 

Cdông 10:30-10:45 

4. Phát biu thäo man Va Giäi áp nhUng thc mc cüa c6 dông Chô tjch 

5. Cong b6 kt qua kim phiu biu quyt cäc ni dung di hi. Ban kim phiu 10:45 — 10:50 

6. Thông qua biên ban Di Hi Thu k 10:50 — 10:55 

7. Biêu quyt thông qua cäc ni dung cüa di hii CO dang 10:55— 11:00 

8. B mc Di hi Anh Thp 11:00 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP CONG HOA XA HOT  CI{(J NGHIA VIT NAM 

HØI DONG QUAN TRI Dtc 1p — T do — Hnh phUe 

----oOo---- 

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 nàm 2022 

QUY CHE LAM VIC CUA DROCI) THU(NG MEN NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

• CAn dr QuyEt djnh cUa Chü tjch HDQT ngày 13/05/2022 v vic t ch(rc DHDCD thu&ng 
niên nAm 2022 T6ng Cong ty May Nhà Be — CTCP (g91 tht là Tng cong ty); 

• Ban tó chrc DHDCD thuing niên nAm 2022 kInh trinh Di hQi biu quyt thông qua Quy ch 
lam viêc nhu sau: 

Diu 1. Miic tiêu 

• Dtt dixçic sir dng thuan cao nMt cUa c dông d hoàn thành nhim viii cCia Dai  hi d ra; 

• Dam bão nguyen tAc lam vic cOng khai, cong b&ng, dan chü và doàn k&; 

• VI quyn Jqi ccia c6 dông và dáp frng nhu cu phát trin bn vng cUa T6ng Cong ty. 

Diu 2. Diu kiin tin hành Dai hôi 

• DHDCD thuing niên duçrc tin hành khi có s6 c dông hoc di din c dong tharn dij dti 
din trên 50% thng s6 c phAn Co quyèn biu quyt ccia Tng Cong ty. 

Diu 3. Trt tir cüa Di hi 

• C dông mc trang phic chinh t; 

• Git trt tir và ttr each nghiêm tue trong gir hçp, không hUt thuc La, sCr diing din thoi di 
dng llch  sr, tOn trQng vAn hOa giao tip hOa nhA than thin; không duçic bô v gita gii khi 
ehua cO sir dng cCia chU tça doàn. 

Diu 4. Biu quyt thông qua các vn d ti 03i hi 

• Nguyen tAc: Theo chi djnh cUa ChU tjch doan cn lAy biu quyt cac vAn d trong Di hOi  s 
tin hành biu quyt cOng khai bang hinh thcrc gi the biu quy& do Ban t chirc D?i  hi 
phát ra. 

• Cách biu quyt: Di hi biu quyt theo trng vAn dè trong nOi  dung chung trInh Di hi. 
Vài mi nOi  dung cAn biu quy& c6 dOng th6ng nhAt ' kin bang each gio the biu quy&, 
c6 dông khong giG the biu quy& duçrc xem nhtr khOng cO ' kin, trong tue biu quyét c6 
dông ra ngoai dirçic xem nhi.r dng nQi dung cAn biu quy&. Ngoài ra có mOt so ni dung 
cAn biu quy& bang phiu biu quy&, CO dông dánh dAu vào mt trong hal O: dOng ' hoc 
lJ khOng dOng . 

Diu 5. Phát biu kin ti di hi 

• Nguyen tAc: CO dông tham d Di hi vit phiu dang k2 phát biOu ghi rö nOi  dung, thii 
luçing gài vA Ban ThLr k)2 và chi khi &rçrc sir dOng cUa Chü tça doàn mUi dtrçic phát biu. 

• Cách thü'c phát bih: CO dong phát biu ngan gn và tp trung vào nQi dung dA dang k)2, 
thu,c phm vi chixcng trInh nghj sir cCa Dai  hi. Chü ta doàn tip thu và giâi dáp; ChCt tça 
doàn Co quyOn dè nghj ngrng phat biOu nu kin cO dOng cO ánh htrrng xAu dn tin trInh 
Di hQi. 



Diu 6. Trách nhim cüa Chü toa doàn: 

• Chü t9a doàn gôm 01 ngtthi; 

• Diu khin dai  hi theo ding ni dung chuung trInh nghj sir, các qui ch& th I dà dugc Di 

hi thông qua. Chi ta doàn lam vic theo nguyen tc tp trung dan chü va quy& djnh theo 

das; 

• Huâng dn Dii hi thão lun, lty kin biu quyt các vn d trong ni dung chuang trInh 

nghj sr cüa Di hi Va các vn d có lien quan trong sut qua trinh Di hi; 

• Giãi quyt các vn d phát sinh (nu co) trong qua trInh din ra Di hi. 

Biôu 7. Trách nhim cüa Ban thu k, Ban thm tra tu each ci dông, Ban kim phiu 

• Ban thir ky gm hai nguôi do Chü tça doàn giài thiu, chju trách nhim truâc Chc tça doàn 

va DHDCD v nhiiii vy cOa mInh; ghi chép dy dii, trung thçrc toàn bQ ni dung din bin 
Dii hi va nh&ng vn d dä duct cac c dông thông qua k ca các vn d con báo luu ti Di 

hi; tip nhn phiu dang k phát biu cUa các c dông; son thão biên bàn hp Va Nghj 

quy& DHDCD d drcc thông qua ti Di hi. 

• Ban thm tra ttr each ci dông gm ba ngträi giip Doàn chU tjch kim tra tu cách cQa cô 

dông; báo cáo kt qua thAm tra tu cách c dông tham dr Dai  hQi. 

• Ban Kim phiu gm ba nguOi do Doàn chü tjch d ci'r Va Di hi biu quy& thông qua có 

nhiêm vy t6ng hçp kt qua biu quy& cUa Di hi và thrc hin các cong vic khác theo phân 

cong cUa Doàn chü tich. 

Biu 8. Biên bàn h9p BHBCD 

• Tat Ca CáC nti dung ti cuc hp DHDCD phãi thrçic Ban thu k cCia Di hi ghi vào biên 
bàn. Biên bàn hp dtrçic dcc và thông qua truàc khi b mc cuc hp và phài dugc cong b 

thông tin theo ding quy djnh. 

Biu 9. Hiêu lire thi hành 

• Quy ch nay gm cO 9 diu va Co hiu hrc ngay sau khi &rgc Di hi biu quyt thông qua; 

• C dong hoc di din c dông vá các thành viên tham dr Dai hti cO trách nhim thirc hin 

Quy ch nay. 
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TONG CONG TY MAY NBA BE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

CONG TY CO PHAN Doe lap - TLr do - Hanh phüc  

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 nãm 2022 

BAO CÁO KET QUA HOJT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

CUA HO! BONG QUAN TRI 

I. Ting quan v tinh hInh thtrc t 

- Näm 2021, các doanh nghip trên toàn th giOi dä phâi di m.t vOi nhUng bin 

dng kh&c nghit chua ti'rng có v kinh th, môi triRng, x hi do ânh hithng tr thiên tai 

Va djch Covid-19. Hot dng cüa NBC chü yu là may mc xu.t kh.u, do 4y b ãnh 

hirOng bii vic giãn cách xa hi và dong cira kinh t ti nhiu nrnc trên the giOi. 

- Trong nuc, ti'r tháng 07/2021 djch bnh Covid-19 ngày càng trâ nên cäng th&ng 

tai Thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Nam, Ha NOi,...  du dã phài áp dvng bin 

pháp phong tôa toàn tinh hoc mt phn, chui cung 1rng gn nhis hoàn toàn bj drt gy va 
san xut kinh doanh buc phãi tm ngirng hoat dng nu khong áp diing nguyen t.c 3 ti 

ch: san xu.t ti ch& n ung ti ch và nghi ngoi ti ch. 

Tuy nhiên vii co ch 1iot dng chü dng, linh hot, quy& tam vira phông chng 

djch vera duy trI n djnh san xu.t. Hi ding quàn tr, Ban diu hành dã quyt lit xay 
dung giãi pháp diu hành và quân trj nhy ben vu,c't qua khó khän giüp NBC hoàn thành 

t& nht nhiêm vu san xut kinh doanh näm 2021. 

II. Kt qua thirc hin các chi tiêu SXKD näm 2021: 

TT Chi tiêu Dvt 1(11 2021 TH 2021 THJK}1 

1 Doanh thu CM USD 12,198,944 10,008,207 82% 

2 Tong thu nlip Tr.d 2,166,438 1,727,468 80% 

3 Lãi gp 89,000 69,929 79% 

- Khu hao 44,000 40,659 92% 

- Lçii nhuân triróc thud 45,000 29,270 65% 

4 Lo nhuân sau thud 37,300 23,002 67% 

5 Dau tir 5,000 0 0% 

6 Kim ngch xuãt nhp khu 1000USD 

- Kim ngch XK tInh dü 245,000 145,828 60% 

- Kim ngch NK tInh dü 42,000 38,864 93% 

7 Lao dng blnh quail NgirOi 3,000 3,014 100% 

8 Thu n14p bInh quãn l000d/ng 8,500 7,800 92% 

Trong do: Tin luong 7,100 6,500 92% 

9 V6n diu lê Tr.d 182,000 182,000 100% 

10 LNST/VDL % 20.49% 13.74% 67% 

11 Läi co ban trên c phiu Dng 2,049 1,374 67% 

12 T lê cliia c tue dii kiên % 10%-15% 10% 100% 

13 Np ngân sách Tr.d 36,000 23,312 65% 



III. Dánh giá kt qua thic hin hot dng cüa Tang cong ty näm 2021: 
Cong tdc quân trj doanh nghip: 

- Tang cithng cong tác quãn l diu hành, phân cong thim vij, luân chuyn can b, 
kin toàn b may quãn l cac don vj trrc thuc và don vj thãnh viên. 

Ca cu li ngun hang san xut ti các don vj cho phü hcp vâi tinh hinh thirc t và 
quy mO cüa ti.irng don vj. 

Thirc hin tit giãm chi phi toàn din, uu tiên chäm lo cho ngiiñ lao dng, giU khãch 
hang, dam bâo duy trI nang lirc san xu.t d cO th nhanh chóng khôi ph1ic SXKD 
ngay khi thj truông kinh t phiic hi. 

Kim tra, duy trI cOng tác dánh giá nQi bQ v h thng quãn tr chAt li.rçing, an toàn v 
sinh lao dng, bão v môi truông, an toàn PCCC... 

Tng Cong ty luOn thirc hin dung quy djnh cüa Pháp lu.t, Diu l và quy ch quãn 
trj ni b cüa Tng Cong ty, thirc hin ngh quyt cüa Di hi dng c dong và các 
quyt djnh Hi dng quãn trj dâ ban hành. 

• CôngtdcSânxut: 

- TInh tinh thj tr11ng gp nhiu kho khan, doanh thu giãm do Ting cong ty phãi thirc 
hin gian cách xâ hi nhung NBC vn duy tn t& h thng san xuAt câi tin vo mvc 
tiêu thüc dAy tang nhanh näng suAt. 

- Thuing xuyên kim soát quân 1 chAt lucing hang hóa trong toàn h thng Tng cOng 
ty. HAu ht các nhà may trong toàn h thng du tuân thu quy trinh san xuAt va quãn 
1 chAt lixcing san phAm. 

Ap ding nhiu cài tin và sang kin trong san xuAt a gop phAn tang näng suAt lao 
dng dang k. 

Thung xuyên trin khai nhiu giái pháp kim soát tit giãm chi phi tang hiu qua 
trong san xuât. 

- Các nhOm Sale dä n 1irc tim kim phát trin các don hang d duy trI n dnh san 
xuAt, chAp nhn nhttng don hang khó, chAt luçmg cao; quy hoch ngun hang san 
xuAt phü hçp vâi quy mô và tInh hinh thrc té các don vj; 

• Cong tác dâu 1w: 

Trong näm 2021 do ãnh hixàng cüa djch Covid-19, Tng cong ty chi tp trung vào 
cong tác sang kin cài tin tang näng suAt lao dng, không dAu Pr mcci MMTB; 

• Cong tdc thj tru'O'ng: 
> Di vó'i thj 1ru0ng xuO't kháu: 

- Djch bênh kéo dài da ãnh htthng iOn dn toàn b hoat dng san xuAt cüa Tng cOng 
ty nhung b phan  th trung d rAt n lijc tim kim cáo don hang d duy trI hot dng 
san xuât. 

- Thrc hin nhiu giãi pháp linh hot d gi diic khách hang và cüng chia s khO 
khän. Dng thi tIch circ phát trin them khách hang mdi, day cüng là co hi d dánh 
giá và ch9n 190 khách hang d tip tic phat trin. 
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> Dcii vái thj trzthng ni dja: 

- Tip tic nghiên cru, phát trin kiu dáng, mu ma và chUng loai nguyen phv 1iu phü 
hcip vOi thu cu và xu th cüa th&i trang trong nuóc; 

- Tang cuông k na.ng cüa nhân viên ban hang chuyên nghip gop phn vão vic dixa 
thuang hiu cüa các san phm cüa Tng Cty vào tam trI nguñ tiêu dimg trong nuôc 

ngày câng sâu rng hcm. 

• Cong tác tài chmnh: 
Ca cu lai  vic sr dimg v6n vay tai cac t chüc tIn ding dat dticic hiu qua ti ixu 

nhât; 
Tái Ca cu v6n du tu tai mOt s6 dan vj d dt hiu qua cao han. 

- Kim tra, kim soát Cong tác k toán - tài chInh, ngan ngüa riM ro, tit giãm chi phi 

hçp l' trên Ca sà dam bão duy trI hoat dng lien tic cUa các dan vj trong toàn h 

thng. 
Quãn l dàng tin dam bão dü ngun vn cho hoat dng san xut kinh doanh. 
Cong tác k toán quãn trj thung xuyên, kjp thai phân tIch chi phi và hiu qua san 
xut kinh doanh hang thang. 

• COng Mc clzám lo del s6ng cho Can b3 Cong n/tail viên: 

- Näm 2021 mc dü hoat dng SXKD cia Tng cong ty vn con gp nhiu khO khän 
nhung Tng cong ty cIA Co nhiu giâi pháp dam bào dü vic lAm cho ngixôi lao dng, 
thrc hin tt CáC chInh sách tin luang tin thu&ng n djnh thu thp vA giü chãn 

ngu&i lao dng. 

- ChInh sách luang thung cüa T6ng cong ty du?c áp dung theo nguyen tic: gn tin 
hang vâi cht lucmg, n.ng sut, vA hiu qua lAm vic cüa mi nguM. Ben canh  do 

Tng cOng ty luôn chii trQng hAi hOa igi ich cüa doanh nghip, lçii Ich cia c dong vA 

phUc lcii cCia nguM lao dng; 

- Tang cong ty luôn chU tr9ng tâi cong tác chAm to däi s6ng cho ngu&i lao dQng nhu: 
tao môi trlxng lAm vic thoAi mãi, thAm hOi, cham sOc src khôe, quan tam ch d 
dinh duöng,. .& ngui lao dng yen tam cong tác g.n bó vOi Tng cong ty. 

• congtdckhdc: 

- Tinh hInh an ninh chInh tr - trt tr an toàn cüa Tng cong ty luôn di.rgc giU vng 

Cong tAc phOng ch6ng djch beth luôn dugc thrc hin nghiem tic, trit d. 

Thtring xuyên th chrc kim tra cOng tác PCCC tai Tang cOng ty vA các dan vj thành 
viên. Qua do kjp thai phát hin nhUng t6n tai,  riM ro và dua ra bin pháp khc phiic 

ngay nhttng nguy ca có th xAy ra cháy n& 

Ben canh  hoat dng san xut kinh doanh, NBC luOn luôn quan tam và hu6ng 1rng tich 
circ cac hot dng xA hOi  t thin hiràng v cong  ding ... Ding hãnh cüng Tng 
Cong ty cOn cO cac t chirc doAn th thu DoAn Thanh Nien, Cong BoAn.. . cfing cO 
nhling hoat dng thi& thrc chAm to t6t diM s6ng cho nguiM lao dng. 
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IV.Kêt 1un: 

D cO duçc kt qua san xuAt kinh doanh t6t nht, dng th&i gia tang giá tn Tng Cong 

ty trn các mt thu uy tIn d6i vOi khách hang, d6i tác, cãc cp chInh quyn; uy tin vài cac 

th chrc tin dung. Do là nhô vào sir dng thu.n cüa HDQT, Ban diu hành Tóng Cong ty; 
sir kiên tn, n lrc phn d.u, thit huyt trong lao dng; sr tIm tôi, sang tto khOng ngrng 

nâng cao hiu qua và dc bit là sir doàn kt gân bO ciba dOi  ngil CB-CNV trong toàn 

Tang Cong ty. Ben cnh dO con có sr dng hành và tip süc ca các c dOng, d6i tác va 
khách hang là nn tang vCtng chic d NBC không ngfrng phát trin và hoàn thành mic 

tiêu Dai  hi dng c dông giao. 

Trên day là báo cáo kt qua thrc hin nhim vi 2021 cUa Tang Cong ty may Nba Be 
— CTCP. Kinh trInh Di hi dng c dOng xem xét thông qua. 

PHJM PHU CII1NG 



TONG CONG TY MAY NHA BE CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
CONG TV CO PHAN Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 nàm 2022 

BAO CÁO KE HOACH & GIAI PHAP THVC HIN NAM 2022 

CUA HOI DONG QUAN TRI 

I. Nhãn dinh tInh hInh: 

- Näm 2022 thj tru&ng dt may phic hi, ngun hang di dào to diu kin cho các 

don vj t chirc san xut hiu qua hon. Tuy nhiên tInh hInh kinh t chInh trj th giâi din 

bin phirc tap, khó 1ung. T' 1 lam  phát tang eao tai  M và mt s nuOc Châu Au, dày là 

nhflng quc gia lan chi phM hoat dng thuong mai,  thj trnng tài chInh toàn c.u. 

- Tuy tInh hInh djch bnh co bàn dà th.rçc kim soát nhi.rng giá nhiên lieu, nguyen lieu 

cho ngành dt may tang trong khi giá ban cho khách hang tang ch.m ho.c không tang. 

KhCing hoàng logistic và giá cuOc v.n chuyn dir kin vn tip tVc  kéo dài, ãnh hu&ng dn 

hoat dng san xut, kinh doanh cüa Tng cong ty. 

- Thiu hiit lao dng có tay ngh và bin dng lao dng; chi phi lao dng ngày càng 

tang cao; tim lirc và ngun Iirc con nguYi có khà näng thIch üng cao trong rnc1 hoàn cành 

và cOng ngh, mO hInh quân trj trong diu kin mói là thQng thách thirc khong nhó trong 

näm 2022. 

- Tng cong ty c.n có each tip cn linh hoat hon, thich Ung vOl sir thay di cüa thj 

truOng sau djch bnh, chU dng thay di phuong thirc san xu.t kinh doanh, tip tc di mOi 

cong ngh, di mOi quãn trj phü hp v6i tinh hinh thii'c t. 

2. Chi tiêu k hoach näm 2022: 

TT Din giãi Dvt Ku 2022 

I Doanh thu CM USD 17,500,000 

2 Tng thu nhp Tr.d 2,700,000 

3 Lçii nhun truOe thus T 60,000 

4 Dâu tu 10,000 

5 Kim ngch XK tInh dU 1000USD 250,000 

6 Kim ngch NK tInh dü 62,000 

7 Lao dng bInh quân NgiRi 2,600 

8 Thu nhp binh quân I 000d/ng 11,000 

9 Np ngân sách Tr.d 9,500 

3. Các giãi pháp tlurc hin k hoach  nàm 2022 

Cong tác san xuât: 

- Tp trung xây dirng hoàn thin chin 1u'çc san xut kinh doanh gn vOi phát trin 

cOng ngh tV dng hOa d djnh hi.rOng phát trin cho Tng Cong ty phii hçip vOl xu 

hiiOng cüa thai dai. 

Nâng cao vai trO Iänh dao  cüa cac thành viên Hi ding quân trj, xây dirng h thng 

quân tr phü hgp vOl the d tang truOng cüa Tng Cong ty. 



Phát huy hoat dng cüa hOi  dng sang tao,  sang kin cái tin khoi dy tinh thin sang 
tao, cài tin san xut lien tiic trong toàn h thing NBC mang lai  hiu qua cao trong 
san xuât. 

Dy nhanh tAng nAng suit lao dng, chit krgng hang hóa, tAng thu nhp cho ngii 
lao dng, n djnh và thu hut lao dng. Quan tam và có giái pháp cho nhUng don vj có 
nAng suit lao dng thp, lao dng bin dng nhiu. 

- Thmg xuyên dánh giá hiu qua hoat  dng quàn trj san xut theo các tiéu chI: nAng 
sut, cht h.rçmg san phm, thñ gian giao hang, chi phI san xut. 

Thrc hin cong tác ti& kim toàn din, cal tin hqp l' trong toàn h th6ng NBC 

+ Cong tác th trtrOng: 
> Di vái thj tritàng xut khdu: 

- Theo dOi sat sao tInh hinh thj truäng d kjp thai co cu ti 1 chUng loai hang hóa, khách 
hang phii hçxp dung nhUng nhu C&U cn thit nMt cUa thj trträng a trng thai binh thuang 
mâi cUa nn kinh t th giOi. 

- San xu&t nhUng mt hang có giá trj gia tAng cao d nâng cao hon nCa hiu qua san xut. 

- Xây drng cac phtrong an dr phông d (mg phó kjp thM vâi nhtng thay dM lien tic eUa 
thj truang. 

- TAng cirông cong tác nghiên ccxu, phân tIch, dánh giá và dr báo thj truing; dánh giá 
dung các d6i thu canh  tranh nhm tn dung CC co hi chim lTnh thj tru&ng; han  ch rüi ro 
va dam bão phát trin bn vthig. 

> Di vó'i thj fru-àng nç31 dja: 

- Khai thác có hiu qua hoat dOng thi.rong mai  din tcr d có nht1ng buóc phát trin dt 
phá cho thj truang nGi  dja cüa Tang Cong ty. 

- Da dng mu m thit k và chUng loai san phm 

- Tip tVc  xây dirng ngân hang d lieu khách hang nhm km trr thông tin khách hang d 
co k hoach  xây dmng mi quan h vOi nhng khách hang truyn thng; chAm sóc, hau  mAi, 
i.ru dAi khách hang mOt  each ci th và hiu qua hon. 

+ Cong tác du tir, cong ngh san xut: 

- Tip tic thçrc hin cong tác nghien c(mu, üng dung sang kin cái tin, tin bO khoa hçc 
k5 thut và Cong ngh vao san xut kinh doanh, nhanh chóng trin khai dng bO các giài 
phap cM thit k và san xut các san phm mâi nh&m khai thác có hiu qua các thi& bj hin 
có, và nâng cao giá trj gia tang. 

- Hoàn thin và khai thác có hiu qua b phn nghiên ciru và phat trin san phm cüa 
Tng Cong ty 

- Nghien cCru may móc thit bj theo huâng tir dng hóa, khai thác ht cong nAng cüa 
thit bj t1r dng, tiêu chun hóa thao tác cong nhân ô eae cong doan khó nhm Ioai  trr yu 
t6 phi thuc vào lao dOng Co tay ngh& cüng nhix dam bão duçic n djnh v ch.t li.rqng và 
nAng suât. 

- Du tti các thi& bj mang tinh tir dung thOng qua các cOng ciii nhix 4p c1rng, cir eài tin 
chu không qua tr dng sn có cüa thit bj tr khâu nghiên c(mu mu cMn san xut dai  trà 
nhm giâm t6i da chi phi du tix, dem 'a hiu qua cMng bO v san xut, cht luc'ng Va näng 
sutt. 

3003  

ONGCO 
MA 

NHA 
CONC 
c6 i 



- Tip tic duy tn và dam báo có hiu qua tai  Nhà may may: Hu Giang, Di'rc Linh, Soc 
Träng dng thôi tip tic chin hxqc phát trin và mô rng san xut cüa HDQT khu vi,tc 
Dng b&ng song CCru Long. 

•:• Cong tác quãn tr ngun nhân hc: 

- DAy manh  s6 hóa và irng diing trit d Cong ngh thông tin trong các mt hoat  dng cüa 
Tng Cong ty, dc bit là cong tác quân frj phân tIch dt lieu. Vn hành van phông k sO 
trong nAm 2022. 

- Chü tr9ng tuyn dung và dào tao  ngun nhãn 1%rc, dc bit tru tiên phát tnin dGi  ngü di 
ngü có trInh d, kinh nghim, nhay ben trong Cong tác thj fruing, sang tao k51 thut, thit 
k, nhân si CO trInh d cong ngh thông tin d dáp 1mg nhu cu phát trin Tng cong ty. 

- Chàm lo d&i s6ng ngtrii lao dng d git vQng ngu6n nhân lirc dáp 1mg yêu cAu san 
xut, thirc hin t& h th6ng trách nhim xà hQi, môi tru&ng theo yêu cAu tInh hInh mcii. 

- DAy manh  truyn thông rO rang và xuyn su6t giá trj c6t lOi dn timng ng1.ri lao dng 
nhtm xây dmng gi gin hinh ânh, uy tIn, thuang hiu NBC d ngtri lao dng chia sê và 
gn bO v&i Tng cong ty. 

•• Cong tác tài chInh 
- Tang cu&ng quãn l phAn v6n cüa T6ng Cong ty tal  các dan vj thãnh viên, náng cao 

hiu qua sIr ding v6n, kim soát tt ngun vn km dung dng thmi vn ditng nhy ben và 
can d6i vn vay vói läi suAt t6t nhAt. 

- Theo dOi cht chê tinh hinh thu hi cong nq, hang tn kho, quãn l dOng tin dam bão 
hiu qua hoat dQng san xuAt kinh doanh và dáp 1mng nhu cAu dAu ttr elm Tang Cong ty trong 
näm 2022 và các nAm tip theo. 

- Tang cixng cOng tác can d6i tài chinh hiu qua d quán l t6t cáe chi tiêu tài chinh elm 
Tng Cong ty, dam bào ngun tài chInh an toàn d vuqt qua các din bin khó h.rng cUa 
tinh hInh th giâi và trong ntrâc. 

- DAy manh  kim tra, kim scat d ngän nglra rlii no, tit giàm chi phi hqp 1 trên ca so 
dam bào duy tn hoat dng hiu qua. 

- Tip tiic giao khoán các chi tiêu cho các &m vj, kim tra giám sat chat chë các khoui 
chi phi khoán, kh6ng ch chi phi trong mIre khoan. 

+ Cong tác khác 

- Ph6i hqp vOi cáe t chIme doàn th dAy manh  các phong trào thi dua lao dng san 
xuAt, tp trung chäm lo tin lutmng và các chinh sách phlic lçri cho nguOi lao dng. 

- Tip tic thirc hin tt cong tác phông djch, dam bão hot dng san xuAt không bj 
gián doan  bOi djch bnh. 

- Thirc hin ch dO b6i dung slrc khOe cho nguOi lao dOng, duy trI n djnh san xuAt va 
tang näng suAt lao dOng. 

- Tip t%lc tp trung cho cong tác môi truông, phông cháy chCa cháy, thiên tai. an toân v 
sinh thrc phAm clia T6ng Cong ty. 
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Kt luân:  

Vâi nhung bin dng, dy khó khän cUa nn kinh t th giâi và trong nuóc, dc bit là 
ành hithng khó luing cüa djch bênh Covid-19 trên pham vi toàn eu trong nhtng nàm qua 
và dc bit là tInh hinh an ninh, xung dt chinh trj trén Th gkM. Dày vn là giai don cOn 

kho khän cüa ngành dt may nói chung và Tng Cong ty May Nhà Be nói ring. 

Mc dü 4y, Hi dng quàn trj vn tin r&ng, bang sir n6 Irc ht mInh vâi tinh th.n trách 
nhim, sr quyt liit trong Cong tác quán trj va diu hành, cüng sr n 1%rc sang tao  cüa tmg 

can bO,  trng nguäi lao dng trong toàn h thng, sv tin ti.thng dng hành cüa khách hang và 
sir dng cam cüa Qu C6 dông. NBC nht djnh s vuçit qua nhting thách thrc, khó khän và 

s vn duy trI CIUVC sir tang trirông và phát trin bn vting, ngày càng lan math,  dáp rng sir 

tin tu&ng cüa Qu C6 dông và CBcNV. 

KInh d nghj dai  hi cl6ng c6 dông xem xét và thông qua các miic tiêu k hoach  nêu trn 

TM, - QUAN T 

PHAM PHU CTRNG 

4 



BA! HO! BONG CO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 

BAN KIEM SOAT Bôc lap - Ttr do - Hanh phñc  

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 nám 2022 

BAO CÁO CUA BAN K!EM SOAT 

TI BiJ HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2022 

Can c!r Diu 1 t chc và hot dng cüa Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP dä duc 

DHDCD thông qua; 

- Can cü Quy ch t chic và hot dung Ban Kim Soát Tng Cong ty May Nhã Be; 

- Can cir Báo cáo tài chInh Näm 2021 thrc kim toán bi Cong ty TNHI-I Kim Toán CPA 

Vit Nam thrc hin; Báo cáo K& qua hot dng san xuAt kinh doanh näm 2021 cUa HOi  dng 

quán tn; 

Ban Kim Soát xin báo cáo truóc DHDCD thi.r&ng niên närn 2022 cüa Tng Cong ty May 

Nhà Be vi nhUng ni dung chinh nhir sau: 

11 HOiT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

Ban kirn soát gôm 03 thành viên, can cr theo Quy ch hot dng cUa ban kim soát và k 
hoch hot dng näm 2021 Ban kim soát dà thixc hin các nhim vi nhm báo dam hot dng 
cCa Tng Cong ty phC hçp voi Diu I, các Quy ch ni b và các quy djnh pháp 1ut có lien 
quan. Hoit dng chInh cüa Ban kim soát trong nám 2021 gm các ni dung sau: 

- Thirc hin giám sat hoot dQng cUa Hi dng quãn trj, Ban diu hành Tng Cong ty, kim 
tra giám sat hot dng san xut cüa cac don vj toãn Tang cong ty trong vic thc hin các nôi 

dung cüa nghj quyt Di hOi  dng cé dOng nam 2021. 

- Ban kim soát dã tham gia dy dü các phiên h9p cüa HDQT d nm bt tInh hinh hot 
dng san xut kinh doanh, tinh hInh d&u tu' Va tài chInh, dng thôi tham gia ' kin, thra ra các 

kin nghj vol HDQT, Ban diu hành Tng Cong ty trong vic quán 1', diu hânh hot dng kinh 
doanh tirng qu' và mic tieu phtrong huOng hot dng tip theo trong phçtm vi trách nhim và 
quyn hn duçrc giao nhm hoàn thành t6t cac chi tiêu k hoch d ra. 

- Thm tra vic hch toán ghi nhan doanh thu, phân b chi phi, phân tIch dánh giá tInh hInh 

tài chinh, hot dng san xut kinh doanh, tInh hInh quãn cong nç Va tInh hInh tnich 1p các 

khoãn dir phOng theo quy djnh; 

- Tham gia phi hgp càng dan vj kim toán v phm vi, ni dung thrc hin kim toán Báo 
cáo tài chInh nàrn ccia Cong ty. Thm djnh Báo cáo tài chinh nam tru'âc và sau kim toán nhm 

dánh giá tInh trung thrc và hqp l' cüa các s lieu tài chfnh, dng thOi xem xét kin cüa kim 

toán viên; 

II. BANH GIA TINH HINH bAT  BONG CUA HBQT, BAN BIEU HANH 

1. Bänh giá hot dng cüa Hi dng quãn trl 

- Ngânh dt may Vit Nam sau thri gian thirc hin giàn cách xä hi do dçt dch COVID-19 

biing phát 1tn thtr tir d,c biet ti các tinh thành phIa Narn, dn cu6i nam 2021 d dn 6n djnh li 
san xut. TInh hInh san xut kinh doanh Tng cong ty may Nhà Be cUng chju nhiu tác dng tiëu 
cçrc cUa djch bnh nhr ãnh hu'Ong cUa dó't gay chui cung rng nguyen phii lieu, lao dng thiu 

hvt khO tuyn dung, phát sinh nhiu chi phi d duy trI san xut theo phuang án"3 ti ch6" cho 
nguOi Lao dng; tmnh trtng thiu container rng và chi phi logistic tang cao... Nhung Hi dng 
quãn trl d nhy ben vã CO nhflng quyt djnh kjp thôi trong chi dao  diu hành, tr do khc phyc 
duct nhUng b.t 19i gitp Tng cong ty thirc hin t& các chi tiêu theo tinh th&n ccia Nghj quyêt fi 
hi dng c dOng nam 2021. 



- Trén co s& ni dung Nghj quyt dà duqc thông qua ti Di hi dng c dông thtthng niên 
näm 2021, HQI dong quãn tr da ban hanh 10 Ngh quyet vi cac ni dung thuQc trách nhiçm va 
thm quyn cta HDQT phü hcip vOl yêu cu quán 1 san xut kinh doanh. 

- HDQT dA tuân thu dÀy dü các quy djnh cüa Pháp 1ut trong quan l và diu hành. Các 
Nghj quy& cüa HDQT ban hành dung trInh tr, dung thÀm quyn và phu hqp Nghj quyt Di hQi 
dng c dOng, tuân thu Diu 1 Tang Cong ty, Lut Doanh nghip và các quy dlnh  pháp 1ut khác. 

- HDQT dà ti chIrc các cuc hçp djnh k5' theo quy djnh cüa Diu I T6ng cong ty va Quy 
ch hot dng cua Hi ding quán trj. Ban kim soát dánh giá hot dng cüa Hi dng quán trj 
trong näm là phü hqp vOl quy djnh pháp lut, tuãn thU dung quy djnh ti diu  1 và quy ch hot 
dQng cUa HDQT, dáp rng kjp thai yêu cAu quãn 1y diu hành hoat dng san xut kinh doanh cUa 
Tng Cong ty may Nhà Be. 

2. Bánh giá hot dng cüa Ban diu hành 
A - Trong nAm 2021, Ban dieu hanh Tong cong ty vOi tinh than doan ket, thong nhat cao, cia 

ra nhiu giài pháp phü hqp vOi dièu kiin thirc t san xuÀt kinh doanh cUa Tang Cong ty nhtr 
tang ciring Cong tác kim soát chAt ltrçmg san phAm; thirc hin phucmg an san xuAt" 3 ti ch"; th 
chCrc san xuAt theo hixOng thi cia näng suAt; dam bào can d6i dU ngun v6n phc vi cho hot dQng 
san xuAt kinh doanh... Tuy nhiên c1i djch Covid-19 din bin phcrc tp da ãnh huOng dn hiu qua 
cUa hoat dng san xuAt kinh doanh cUa Tang cong ty. Doanh thu thrc hin näm 2021 dat  80% so 
vOl k hoach. 

- BKS dãnh giá vic quãn 1 diu hành Tóng cOng ty cUa Ban diu hành dtrcic thirc hin mOt 
each then tr9ng, hqp 1, phà hqp vOi quy djnh cUa pháp Iut hin hành. 

III. KET QUA GIAM SAT TmC HIN CAC cii! TIEU HOAiT 1QNG SAN XUAT KINII 
DOANII NAM 2021 

1. Kt qua thuc hiên các chi tiêu näm 2021 theo Nghi quyt DHDCD  

TT Chi tiêu Dvt KH 2021 TH 2021 THJKH 
1 Doanh thu CM USD 12,198,944 10,008,207 82% 

2 Tng thu nhp Tr.d 2,166,438 1,727,468 80% 

3 Lãi gp 89,000 69,929 79% 

- KhAu hao 44,000 40,659 92% 

- Lçii nhuân trtróc thu 45,000 29,270 65% 

4 Loi nh4n sau thud 37,300 25,002 67% 

5 Duttr 5,000 0 0% 

6 Kim ngch xuAt nhp khAu 1000USD 

- Kim ngch XK tinh dCi 245,000 145,828 60% 

- Kim ngch NK tInh dU 42,000 38,864 93% 

7 Lao dng blnh quân Ngu*i 3,000 3,014 100% 

8 Thu nhp binh quân l000d/ng 8,500 7,800 - 92% 

Trongdó. TiJnhrcrng " 7,100 6,500 92% 

9 Von diu t Tr.d 182,000 182,000 100% 

10 LNST/VIL % 20.49% 13.74% 67% 

11 Läi ci bàn trên CO phiOu BOng 2,049 1,374 67% 

12 T51chiacOtthdikin % 10%-15% 10% 100% 

13 Np ngân sách Tr.d 36,000 23,312 65% 

2 



S • S S S • - 

2. Ket ua giám sat tinh hinh tal chinh cua Tong cong ty  

•• Môt s6 chi tiêu tãi chinh ti Báo cáo täi chinh thrqc 1p ngày 31/12/2021 

• Tom tdt ni3t s clii lieu BOng can thi kl loOn: 
Dvt: triêu dng 

Chi tiêu 
St Iiu Cong ty Mc S 1iu Hçrp nht 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/202 1 31/12/2020 

TAI SAN 

A.Tài san ngn hn 1.547.261 1.323.482 1.949.832 1.810.118 

B. Tài san dài han 430.826 480.618 830.917 927.980 

Cong Tãi san 1.978.087 1.804.100 2.780.749 2.738.098 

NGUON VON 

A. Ng phãi trã 1.633.934 1.458.609 2.418.233 2.350.934 

B.V6nchsihiu 344.153 345.491 362.516 387.164 

Cong Ngun vn 1.978.087 1.804.100 2.780.749 2.738.098 

TOm tt mil sii chitiëu Báo Cáo Kt1 quO lzozl 1I3ng kin/i doanli: 
Dvi: triëu dng 

Chi tiêu 
S 1iu Cong ty Mc S lieu Hqp nht 

Nám 2021 NAm 2020 Nám 2021 Nàm 2020 

1. Doanh thu thu.n ban hang vâ 

cung cp d.v 

1.680.637 2.644.442 3.081.070 4.021.389 

2. LN gp v ban hang và cung 

cp d.vu 

335.837 558.117 517.405 723.671 

3. LN thutn tr hot dng kinh 

doanh 

15.818 45.784 11.026 40.561 

4. Tang Iqi nhun k toán truóc 

thu 

29.270 54.879 28.567 56.508 

5. Loi nhuân sau thu TNDN 25.002 5 1.694 9.501 34.858 

•:• Dáiili gid: 

- Các BCTC l.p theo qu/näm dugc cong b thông tin dy dü, cong khai, minh bch. 

- Nht trI vài báo cáo tài chInh näm dà duc kim toán bài cüa Cong ty TNHH Kim Toán 
CPA Vit Nam. Dng vài kin cüa kim toán viên: "Báo cáo tài chInh tng hp dä phãn ánh 

trung thrc va hçp l, trên cac khia cnh tr9ng y&1, tInh hinh tài chInh tang hgp cüa Tang Cong ty 

tal ngày 3 1/12/2021 cUng nhi.r kt qua hot dng kinh doanh tng hp Va tinh hInh luu chuyén 

tin t tcng hçp cho nárn tài chInh kt thtc cüng ngày, phi hçip vO'i Chun myc k toán Vit Nam, 
Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hành va các quy djnh pháp l2 cO lien quan tài vic 

Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh tng hçp". 
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Iv. DANH GIA S!) PHOI HC%P HOAT BQNG GItrA BAN KIEM SOAT vOi 1101 
BONG QUAN TRI, BAN DIEU HAMI vA CAC cO BONG 

- Ban kim soát d tham gia dÀy dü cáo phiên h9p cüa HDQT d nm bat tinh hinh hot dng 
san xuât kinh doanh, tInh hInh dâu tix và tài chInh, dông thi tham gia kin, dua ra cáo kin nghj 
vài HDQT, Ban diêu hành Tong Cong ty. Nhung kiên nghj cUa Ban kim soát du duqc ghi nhn 
Va triên khai thrc hiên. 

- Hi dng quãn trj và Ban diu hành to diu kin thun lçii Ban kim soát trong vic cung 
cap các tài 1iu và thông tin ye cong tác quàn b". diêu hành hot dOng kinh doanh và tInh hinh tài 
chinh eCrn T6ng Cong ty trong qua trinh thirc hin nhim vi. 

- Gifla Ban kim soát vâi HOI  dng quán trj, Ban diu hành và cáo can b quán 1 da duy trI 
thrqc rnoi quan h cong tao, phôi hçp chat che trên nguyen tAo vi igi Ich chung cüa Tong Cong ty, 
cüa cô dông và tuân thu theo dung các quy djnh cüa pháp lut, Diêu I Tng Cong ty và các quy 
chê nQi bO. 

- HOI dng quàn trj và Ban diu hành dA thi,rc hin quyn hn, nghTa vii vài tinh thAn trách 
nhim cao, thumg xuyên trao dôi dê cüng bàn phuong an tháo g khó khAn trên tinh than vi Iqi 
ich chung cüa Tong COng ty, cUa cô dông và cüa ngLri lao dQng. 

- Trong nAm 2021, Tang Cong ty khOng phát sinh bAt oCr vAn d tranh chAp nào lien quan dn 
hot dQng san xuAt kinh doanh, không phát sinh hçirp dng giao k& cüng nhu xung dt lçri ich vài 
nhng ngui cO lien quan. 

- Qua qua trInh giám sat các hoat dOng quãn tn và dièu hành, BKS không thAy Co diu gI bAt 
thu'ông trong hot dQng cüa HDQT, Ban dièu hành Tang cong ty. Ban kim soát chixa nhn dirçic 
don thu yêu cAu kim tra hay khiu ni nào cUa c dông gCri v Ban kim soát. 

V. MEN NGH! CUA BKS 
NAm 2022 dr báo tInh hInh dlch  bnh COVID-19 ti Vit Nam và th giâi s dtrqc kim soát 

t& hon, ngành dt may Vit Nam dA ghi nhn nhiu tin hiu tIch crc, dtrçic dánh giá là nAm cling 
cO nhiu thun lçii v don hang. Dc bit, Vit Nam dA áp dung chInh sách thich Crng an toàn, linh 
hot, kim soát hiu qua djch COVID- 19 d vera phiic hi và phát trin kinh t. Tuy nhien tinh 
hmnh chinh trj th giâi cOn nhiu bAt 6n và dlch  bnh chua chAm dcrt s cOn tác dng tiêu ciic dn 

A hoat d9ng san xuat kinh doanh cua Tong cong ty nAm 2022. Do vy Ban dieu hanh Tong cong ty 
cAn cO them nhiu giãi pháp linh hot d giãm thiu tác dng tiêu circ, tAng nAng suAt lao dng, 
tao viêc lam và thu nhp n djnh cho nguOi lao dung, phAn dAu hoàn thành vtrqt cáo mic tiêu 
nhiêm vu theo k hoach dA d ra, cy th: 

' Cong tác thj tru&ng: cAn chü tr9ng khi Tng cong ty vAn cOn có th di mt vài nhiu khO 
khãn nhu giá nguyen lieu ctAu vào tAng, tmnh trng thiu container rang và chi phi logictis vAn cOn 
tang cao, chi phi nhân cOng tAng... Chü tr9ng vic chçn icc khách hang, m rng thj trithng mài. 
Tp trung cal tin san xuAt d tAng nAng suAt, chuAn hOa h thng san xuAt, h thng quan I chAt 
krgng d nâng cao chAt krçng san phAm lam hài lông khách hang. 

I Cong tác dAu tu: thirc hin dAu ttr trcng dim, cAn thi& phc vi cho cOng tao san xuAt, 
khai thác thi da nang hjc cüa thit bj d dt hiu qua tót nhAt. DAy nhanh cong tác tinh gçn giAy 
t, 4n hành vAn phOng s6, k din tCr và (mg diing phAn mm cong ngh thông tin trong quàn l. 

/ Tp trung quan trj hang tn kho, quãn trj cong nq, cong tác kim soát chi phi, khai thác và 
dam bào dci nhu cAu v v6n km dng d phic vi cho hot dQng san xuAt kinh doanh và dAu tu, 
cong tác thrc hành tit kim tlr khâu san xuAt, ban hang và quãn l' nh&m nâng cao nAng lrc canh 
tranh, 

I Dói vâi mQt so Cong ty con, cOng ty lien k& hot dng sAn xuAt chtra hiu qua. D nghi 
HDQT, Ban diu hành cAn có nhling quan tam chi do quy& liit cáo vAn dA cOn tn ti cüa don vj 
d tAng tnrâng san xuAt và phát huy hiu qua kinh doanh. 
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VI. KE HOACH HOiST BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2022 

V Thm dnh tInh dÀy dü, hçp pháp và trung thirc cüa báo cáo tInh hInh kinh doanh, báo cáo 

tài chmnh cüa Tng Cong ty, báo cáo dánh giá cong tác quàn 1)2 cüa H)i dng quãn trj, ban diu 

hành. Lp báo cáo cüa BKS ti cuc h9p Di hOi  dng c dông thu6ng niên. 

V Giám sat tinh hInh trin khai thrc hiên k hoach san xuÀt kinh doanh näm 2022; 

V Giám sat tinh hinh thrc hin các Nghj quyt cüa DHDCD thi.rng niên näm 2022. TInh 

hinh thrc hin các Nghj quyEt, quyt djnh cüa HDQT có lien quan dn hoat dng ccia Tng 

cong ty. 

V Tham dr và tham gia thão 1un, kin nghj ti các cuc hçp Hi dng quàn trj và các cuc 
hopkháccUaTôngCôngty. 
V Thirc hin nhflng cong vic khác theo yêu cAu cüa HDQT và cüa các c dong 

Trên day là toàn b ni dung trong qua trInh kim tra giárn sat cCia BKS trong nám 2021 và k 

hooch hot dng närn 2022. BKS xin báo cáo truOc DHDCD. 

KInh trinh Di hi dng c dông xern xét thông qua. 

TM. BAN KIEM SOAT 

TRIYONG BAN 

Phan Van Hal 
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Kinh trInh DHDCD biêu quyêt thông qua.!. 

TM. I DONGQUANT 

CH 

TONG CONG TY MAY NHA BE CONG HOA XA HOI  CHU NGHTA VIT NAM 
HOI DONG QUAN TRI Dc !p - Tr do - Hnh phiic 

----oOo---- 

TP, FM ChIMinh, ngày 05 tháng 06 nãm 2022 

TO TR1NH PHAN PHOI LUI NHUIN 

TRCH LAP  QUc VA CilIA cO TIJ'C NAM 2021 

- Can cir diu 1 M chüc vã hçat dng cUa Tng Cong ty May Nhà Be -CTCP 

Can cir Báo cáo Kt qua hoat ng kinh doanh näm 2021 d thxc kim tóan bi 

Cong ty TNHH Kim Toán CPA Vit Nam, nay HDQT trInh DHDCD phân phi 

li nhu.n näm 2021 nhu sau: 
Dvt: VN1 

TT Các chi tiêu Thtrc hin 

1 Tng doanh thu và djch vi khác 1,727,468,364,844 

2 Tang chi phi 1,698,198,186,986 

3 Tng lqi nhun tru*c thud 29,270,177,858 

4 Thud thu nhâp doanh nghip 4,268,211,713 

5 Lçi nhun sau thu 25,001,966,145 

6 Trich 1p các qu5 và chia ci tfrc 24,700,511,198 

- Qu5' dAu tu phát trin: 10% 2,500,196,615 

- Qu khen thithng: 8% 2,000,157,292 

- Qu phic lçii: 5% 1,250,098,307 

- TrIch thu&ng HDQT và BKS: 3% 750,058,984 

- Chia c trc: 10% 18,200,000,000 

7 Lçri nhun sau khi trIch 1p qu 301,454,947 

8 
Ting Iqi nhun sau thu chira phân 

phi lüy k 
105,383,656,135 



TONG CONG TY MAY NHA BE CONG HOA XA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 

HOI BONG QUAN TRT Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

----oOo---- 

TP, H C/il Minh, ngày 05 tháng 06 näm 2022 

TO' TRINH D' KIEN PHAN PHOI LQI NHUJN 

TRICH LIP QUY VA CHIA cO T11'C NAM 2022 

Can cir diu 1 t chirc và hot dng cña Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP; 

Can cur K hoch san xuAt kinh doanh nãm 2022 cüa HDQT, nay HDQT trinh 

DHDCD k hoch phân ph& Igi nhun nam 2022 nhu sau: 

TT Các chi tiêu K hoach 

1 Tong doanh thu và djch vy khác 2,700,000,000,000 

2 Tong chi phi 2,640,000,000,000 

3 Tng lqi nhun trithc thu 60,000,000,000 

4 Thuê thu nhIp doanh nghip 11,000,000,000 

5 Li nhun sau thu 49,000,000,000 

6 TrIch 1p các qu5 và chia c tue 41,020,000,000 

- Qu5Y dcu twphát trin: 10% 4,900,000,000 

- Qu5 khen thtthng: 10% 4,900,000,000 

- QuyYphác ku: 5% 2,450,000,000 

- ThithngHDQTvàBKS: 3% 1,470,000,000 

- Dir kién chia c tzc: 10% - 15% 27,300,000,000 

7 Lqi nhuin sau khi trIch lap Qu5 7,980,000,000 

8 Tong Ii nIiun ehtra phân phi luy k 113,363,656,135 

Kinh trInh DHDCD biu quyt thông qua.!. 

TM.HO  I  G QUAN TR 

PHAM P111:1 CIfONG 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

