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I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 
- Việc thành lập:  

+ Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiền thân là trạm gia công vải sợi được 

thành lập năm 1956 với  mục đích quản lý các hợp tác xã dệt trên địa bàn Tỉnh Hà tây và các 

khu vực khác  lân cận. 

+ Năm 1982 được  đổi  tên thành  Xí  nghiệp  gia công dệt  và  sửa  chữa  thiết  bị  đo 
lường  Hà  Đông 

+ Năm 1987 được  đổi  tên thành  Nhà  máy  Dệt  Hà  đông  

+ Năm 1992 được  đổi  tên thành  Công ty Dệt  Hà  đông  

+ Năm 1995 Công ty Dệt  Hà  đông được  sáp  nhập  vào  Xí  nghiệp  liên hợp  sợi  Dệt   

kim Hà  nội(Nay là  Tổng  Công ty Cổ  phần  Dệt  May Hà  nội ) 

+ Năm 2005 theo quyết định số 2628/QĐ- BCN  ngày  17 tháng 8 năm 2005 của Bộ 

công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà đông của Công ty Dệt 

may Hà nội thành Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex. 

2. Qúa trình phát triển: 

+ Nghành nghề kinh doanh 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 

-  Kinh doanh siêu thị, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng. 

Sản xuất, kinh doanh,gia công các sản phẩm dệt may; Xuất nhập khẩu các mặt hàng 
công ty kinh doanh. 
 +Tình hình hoạt động: 

- Duy trì và đẩy mạnh việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng khăn bông 
 
3. Định hướng phát triển: 
-  Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2013: 

+ Doanh thu : 250 tû ®ång 

  + Nép ng©n s¸ch:  3 tû 



  + Lîi nhuËn sau thuÕ: Kh«ng d−íi 4  tû   

  + Cæ tøc  n¨m :  Kh«ng d−íi  20% / mÖnh gi¸ 

+ Lao ®éng kÕ ho¹ch : 342 ng−êi (®· tÝnh c¶ lao ®éng cho ®Çu t− m¸y míi) 

  +Thu nhËp b×nh qu©n: 4.500.000®ång/ng/th¸ng(kh«ng tÝnh phÇn ®ãng 
BHXH,BHYT,BHTN) 

  +S¶n l−îng(tÝnh qui vÒ träng l−îng): 1.320 tÊn 

  + N¨m 2013 lµ n¨m môc tiªu chÊt l−îng phÊn ®Êu ®¹t vµ v−ît phÈm cÊp , kh«ng 
bÞ kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ vÊn ®Ò chÊt l−îng. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
+ §Çu t−: TriÓn khai l¾p ®Æt ,chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ 07 

m¸y dÖt VMT . §Çu t− 04 bé d©y go cho m¸y dÖt Zacka ®iÖn tö vµ  n©ng cÊp  thiÕt bÞ 
sÊy v¨ng ®¶m b¶o hiÖu qu¶. 

  + TiÕp tôc triÓn khai gãi thÇu x©y dùng th©n nhµ x−ëng chÝnh thuéc dù ¸n  ®Çu t− 
di dêi c«ng ty t¹i khu c«ng nghiÖp §ång v¨n II Hµ nam vµ hoµn thµnh trong n¨m  2013. §Õn 
n¨m 2014 sÏ triÓn khai di dêi s¶n xuÊt theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.   

 - Sau khi di dêi xong sÏ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc theo ®óng luËt ®Þnh ®Ó s¸p nhËp c«ng ty 
TNHH MTV Hµ ®«ng Hµ nam víi C«ng ty cæ phÇn DÖt Hµ ®«ng Hanosimex cã trô së t¹i Hµ 
nam 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 
- Doanh thu:       248,790  tỷ  đồng VN 
- Lợi nhuận trước thuế:        24,723 tỷ đồng VN 
- Lợi nhuận sau thuế:        19,838 tỷ đồng VN 
- Thu nhập bình quân :  4.592.441 đồng/người/tháng 
- Cổ tức năm 2012 :      22% 
 
2.Tình hình thực hiện 2012 so với thực hiện 2011(Tình hình tài chính và lợi 
nhuân so với năm trước)   

STT ChØ tiªu §VT N¨m 2011 N¨m 2012 So s¸nh thùc 
hiÖn  
2012/2011 

1 Doanh thu thuÇn vÒ  b¸n 
hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 

 

 

TriÖu 
®ång 
VN 

 

229.596,133 

 

 

 
 
248.790,933 

 

108,36% 

 

 

2 Gi¸ vèn b¸n hµng Triªô 
®ång 
VN 

215.726,712 213.784,784 99,09% 

3 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng 
vµ cung cÊp dÞch vô 

              

TriÖu 
®ång 
VN 

13.869,421 35.006,149 252,39 % 



4 Doanh thu ho¹t ®éng tµi 
chÝnh 

TriÖu 
®ång 
VN 

1214,532 5711,084    470,229% 

5 Chi phÝ  ho¹t ®éng tµi chÝnh TriÖu 
®ång 
VN 

973,476 1377,400  

141,49 % 

6 Chi phÝ b¸n hµng 

 

Chi phÝ qu¶n lý doanh 
nghiÖp  

TriÖu 
®ång 
VN 

3.846,551 

 

6.692,317 

6.510,104 

 

8.161,630 

169,24% 

 

121,95% 

 

7 -Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t 
®éng kinh doanh. 

-Lîi nhuËn kh¸c 

TriÖu 
®ång 
VN 

3.571,607 

   

     95,003 

24.668,098 

 

54,951 

690,672% 

 

57,8% 

8 Lîi nhuËn tr−íc  thuÕ TriÖu 
®ång 
VN 

3.666,611 24.723,049  674,27% 

9 Lîi nhuËn sau thuÕ Tû 
®ång 
VN 

3.020,181 19.838,052  656,84% 

10 Vèn nhµ n−íc n¾m gi÷            42,88% 42,88%  

11 Gãp vèn vµo c¸c c«ng ty 

trong hÖ thèng Hanosimex 
vµ CT TNHH 1 thµnh viªn 
Hµ ®«ng Hµ nam 

TriÖu 
®ång 
VN 

9.301,875 

 

9.657,875  

 

3.Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012 
 

-C«ng t¸c qu¶n trÞ  s¶n xuÊt : ®· cã thay ®æi ®ét ph¸ trong ph−¬ng ph¸p  ®iÒu hµnh s¶n 
xuÊt b»ng c¸ch giao quyÒn chñ ®éng ®iÒu hµnh c©n ®èi kÕ ho¹ch cho c¸c gi¸m ®èc nhµ m¸y 
,t¨ng c−êng t¸c nghiÖp nhãm ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña tõng ®¬n hµng, khi 
x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· quan t©m ®Õn tÝnh c©n ®èi vÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ trong d©y 
chuyÒn s¶n xuÊt ,lu«n kiÓm tra ,kiÓm so¸t thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó dù b¸o l−êng tr−íc nh÷ng biÕn 
®éng nh»m  ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ,gi¶m thiÓu  lµm thªm giê quay ca. T¨ng c−êng 
kiÓm so¸t sè liÖu ®Ó s¶n xuÊt theo ®óng kÕ ho¹ch cña tõng ®¬n hµng, kh«ng s¶n xuÊt thõa .V× 
vËy gi¶m ®−îc tån kho,h¹n møc d− nî gi¶m tíi møc tèi thiÓu . Chñ ®éng ®Ò xuÊt gi¶I ph¸p ®Ó 
thuyÕt phôc kh¸ch hµng  nh»m tr¸nh nh÷ng rñi ro cho c«ng ty. v× vËy s¶n xuÊt trong n¨m lu«n 
®¸p øng ®−îc tiÕn ®é giao hµng cña kh¸ch.  

- T¨ng c−êng  kiÓm so¸t chÊt l−îng s¶n phÈm ,gi¶m thiÓu kh¨n xuèng lo¹i trªn tõng 
c«ng ®o¹n s¶n xuÊt  Th−êng xuyªn  ®−a ra nhiÒu ý t−îng c¶i tiÕn kü thuËt ¸p dông vµo s¶n 
xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm .TËn dông tÝnh −u viÖt cña tõng lo¹i thiÕt bÞ ®Ó thiÕt 
kÕ nh÷ng mÆt hµng phï hîp nh»m ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao.§èi víi  m¸y dÖt Hµn 
quèc ®· ®−îc c¶i tiÕn hoµn thiÖn h¬n nªn n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®· ®−îc ®¶m b¶o,gi¶m 



thiÓu gia c«ng dÖt kh¨n méc ë bªn ngoµi(do chÊt l−îng gia c«ng dÖt bªn ngoµi thÊp h¬n so víi 
s¶n xuÊt t¹i c«ng ty) ,nh»m tiÕt gi¶m chi phÝ;T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm so¸t thiÕt bÞ víi môc 
tiªu “phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh ”nªn thiÕt bÞ n¨m qua ho¹t ®éng t−¬ng ®èi æn ®Þnh vµ khai 
th¸c triÖt ®Ó thiÖt bÞ hiÖn cã . 

-Gi¶i ph¸p ®Çu t− thiÕt bÞ : §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,tiÕt gi¶m hao phÝ lao ®éng n¨m 
2012 c«ng ty ®· tËp trung vµo c«ng t¸c ®Çu t−  víi tæng gi¸ trÞ lµ 2,7 tû ®ång b»ng 496% so víi 
n¨m 2011  bao gåm 01 m¸y dÖ zacka ®iÖn tö, 01 m¸y nÐn khÝ vµ 01 m¸y sÊy khÝ. Gi¶i ph¸p 
®Çu t−  ®· thËt sù  ®em l¹i  hiÖu qu¶, ®¶m b¶o t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt gi÷ ®¬n hµng, tiÕt gi¶m 
chi phÝ trong s¶n xuÊt. .Ngoµi ra c«ng ty ®· ®Çu t−   9,1 tû  vµo c«ng ty TNHH mét thµnh viªn 
Hµ ®«ng Hµ nam ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh gãi thÇu phÇn mãng  cña dù ¸n x©y dùng s¶n xuÊt 
nhµ m¸y kh¨n b«ng T¹i Hµ nam. 

-M« h×nh tæ chøc SX :   bè trÝ thao t¸c dÖt ®éc lËp tæ s¶n xuÊt nh»m kiÓm so¸t chÆt chÏ 
chÊt l−îng dÖt  vµ n©ng cao tÝnh tù chñ trong c«ng viÖc cña nhãm thao t¸c nµy. bè trÝ l¹i lao 
®éng t¹i tæ chÊt l−îng nhµ m¸y May vµ phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao vai trß tr¸ch 
nhiÖm c¸ nh©n .§Þnh biªn lao ®éng ®−îc bè trÝ theo xu h−íng tinh gi¶m hîp lý kÕt hîp ph©n 
c«ng kiªm viÖc t¹i bé phËn dÖt giao nhiÖm vô vÖ sinh m¸y cho c«ng nghÖ ®¶m nhiÖm thay v× 
tr−íc ®©y cã ®Þnh biªn lau m¸y riªng.ViÖc thay ®æi nh»m t¨ng c−êng tr¸ch nhiÖm cña c«ng 
nh©n víi thiÕt bÞ m×nh ®¶m nhiÖm ,m¸y lu«n s¹ch sÏ chÊt l−¬ng ®−îc æn ®Þnh, thu nhËp t¨ng vµ 
tiÕt gi¶m lao ®éng . Th−êng xuyªn ®iÒu tiÕt lao ®éng  gi÷a c¸c bé phËn trong s¶n xuÊt ®Ó sö 
dông lao ®éng hiÖn cã cã hiÖu qu¶. 

-Thay ®æi bæ sung c¸c tiªu trÝ h×nh thøc thi ®ua khen th−ëng s¸t thùc tÕ vµ ngµy cµng 
hoµn thiÖn h¬n .TiÕp tôc ¸p dông vµ n©ng møc tr¶ l−¬ng thu hót,chuyªn gia,thî giái,lòy tiÕn 
v.v …t¹o ®éng lùc ®Ó b¶o toµn nguån lùc vµ ng−êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn ®Ó phÊn ®Êu t¨ng thu 
nhËp æn ®Þnh ®êi sèng. Trong t×nh h×nh lao ®éng cã biÕn ®éng c«ng ty ¸p dông ph©n m¸y vµ 
tr¶ l−¬ng theo côm 8 m¸y bè trÝ 01 c«ng nh©n chÝnh vµ 01 phô(lµ häc sinh ®ang ®µo t¹o nghÒ) 
.Tõ viÖc thay ®æi nµy c«ng ty cã c¬ héi ®µo t¹o c«ng nh©n theo h−íng chuyªn nghiÖp h¬n, bít 
¸p lùc vÒ lao ®éng vµ t¹o ®éng c¬ ®Ó c«ng nh©n chÝnh phÊn ®Êu t¨ng thu nhËp,c«ng nh©n phô 
ph¶I cÇn cï chÞu khã ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh c«ng nh©n chÝnh. Víi c¸c chÝnh s¸ch hç trî kinh 
phÝ ®µo t¹o 2.000.000®ång/ng−êi cho lao ®éng míi tuyÓn ®ang trong thêi gian häc nghÒ vµ ®èi 
víi lao ®éng ®· tèt nghiÖp ra nghÒ l−¬ng d−íi 3 triÖu ®· vµ ®ang lµ chÝnh s¸ch thu hót vµ gi÷u 
loa ®éng t¹i bé phËn dÖt hiÖn nay. 

 -C«ng t¸c tµi chÝnh: Trùc tiÕp lµm dù ¸n quan hÖ giao dÞch víi c¸c ng©n hµng ®Ó vay 
vèn ®Çu t−  thiÕt bÞ dÖt vµ vèn phôc vô s¶n xuÊt víi l·i suÊt thÊp.Th−êng xuyªn cËp nhËt c¸c 
chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc (nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ ) ®Ó thùc hiÖn ®óng, ®¶m b¶o  
minh b¹ch trong qu¶n lý tµi chÝnh vµ tr¸nh ®−îc nh÷ng thiÖt h¹i rñi ro cho c«ng ty. Phèi hîp 
víi bé phËn kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña c¸c ®¬n hµng.Gi¸m s¸t chÆt chÏ,chÊn chØnh kÞp 
thêi trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ,øng phã víi khã kh¨n . V× vËy c«ng t¸c tµi chÝnh cña 
c«ng ty qua kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý trong nghiÖp vô tµi chÝnh. 

         -C«ng t¸c  thÞ tr−êng : lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô xuÊt khÈu s¶n phÈm 
trùc tiÕp nh−ng còng ®· cã hiÖu qu¶ .§©y lµ mét b−íc ®ét ph¸ chñ ®éng SXKD cña c«ng ty 
trong n¨m 2012.Trong ®iÒu kiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Çy t¶I, n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty thiÕu 
c©n ®èi,bé phËn kinh doanh ®· chñ ®éng t×m ®èi t¸c kh¸ch hµng ®Ó gia c«ng dÖt méc víi chÊt 
l−îng ®−îc ®¶m b¶o nh»m ®¸p øng ®¬n hµng  cho kh¸ch .MÆt kh¸c c«ng ty thÞ tr−êng còng ®· 
n¨ng ®éng ,kinh nghiÖm h¬n trong viÖc t×m kiÕm nguån cung cÊp nguyªn phô liÖu ®Çu vµo 
®¶m b¶o æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l−îng,®¸p øng ®−îc tiÕn ®é theo yªu cÇu s¶n xuÊt,tiªu thô 
s¶n phÈm néi ®Þa linh ho¹t kh«ng ®Ó hµng tån kho xuèng lo¹i g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty.  



 -C«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt: n¨m 2012 c«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh 
c«ng vµ ®−a vµo d©y chuyÓn s¶n xuÊt chØ,sîi mÇu t¹i c«ng ty ®¶m b¶o chÊt l−îng thay v× tr−íc 
®©y ph¶i ®i mua bªn ngoµi chÊt l−îng kh«ng æn ®Þnh hay bÞ kh¸ch hµng khiÕu n¹i.chÝnh v× vËy 
®· tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt kh¸ch hµng hoµn toµn yªn t©m.  

 -C«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n:Thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 
2012,C«ng ty ®· triÓn khai thùc hiÖn: 

 + Bµn giao ®Êt t¹i khu vùc vùc Hµ ®«ng cho c«ng ty Hanovid tõ th¸ng 12/2012 vµ thuª 
l¹i mÆt b»ng ®Ó  s¶n xuÊt kinh doanh víi thêi h¹n 1 n¨m tõ 1/2013 ®Õn th¸ng 1/2014.  

 + Thuª  l¹i 2,5 ha ®Êt t¹i khu c«ng nghiÖp §ång v¨n II tØnh Hµ n¨m víi ph−¬ng thøc tr¶ 
tiÒn mét lÇn víi tæng sè tiÒn ®· tr¶ lµ gÇn 26 tû.HiÖn nay ®· hoµn thiÖn vµ göi hå s¬ xin cÊp sæ 
®á cho l« ®Êt t¹i së Tµi nguyªn vµ m«I tr−êng Hµ nam. 

 +Hoµn thµnh xong gãi thÇu x©y dùng mãng nhµ x−ëng chÝnh  thuéc dù ¸n  ®Çu t− di dêi 
c«ng ty CP dÖt Hµ ®«ng vÒ khu c«ng nghiÖp §ång v¨n II Hµ nam.§Õn nay c«ng ty ®ang tiÕp 
tôc lµm c¸c thñ tôc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ sÏ tæ chøc ®Êu thÇu gãi thÇu x©y dùng 
th©n nhµ x−ëng chÝnh vµ triÓn khai c¸c h¹ng môc gãi thÇu nµy vµo th¸ng 5/2013 trªn c¬ së cã 
ý kiÕn chÝnh thøc cña cæ ®«ng lín lµ Tæng c«ng ty CP DÖt May Hµ néi. 

 +§· triÓn khai vµ ký hîp ®ång gãi thÇu mua s¾m thiÕt bÞ thuéc dù ¸n víi sè l−îng 07 
m¸y dÖt kiÕm tæng gi¸ trÞ  ®Çu t− 15 ,7 tû(nguån vèn vay ng©n hµng c«ng th−¬ng Hµ t©y).Dù 
kiÕn th¸ng 5/2013 m¸y sÏ vÒ t¹m l¾p ®Æt t¹i mÆt b»ng c«ng ty t¹i Hµ ®«ng 

+Tæng chi phÝ gi¶i ng©n cho dù ¸n tíi thêi ®iÓm nµy kho¶ng 53 tû. 

 -C«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng: §Ó thùc hiÖn môc tiªu b¶o toµn nguån 
lùc  c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c nµy nh− th¨m hái,trî cÊp chia sÎ nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n 
rñi ro trong cuéc sèng ,®¶m b¶o ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lµm viÖc,ng−êi lao ®éng ®−îc h−áng chÕ 
®é an d−ìng phôc håi søc khoÎ,nghØ m¸t ,lÔ tÕt sinh nhËt… B÷a ¨n gi÷a ca ®· duy tr×  møc 
12.000®ång/xuÊt , ®−îc c¶I tiÕn ph−¬ng thøc phôc vô b÷a ¨n  ®Þnh xuÊt chia theo khay cho 
tõng c¸ nh©n, vµ cã kiÓm so¸t chÆt chÏ ®¶m b¶o chÊt l−îng b÷a ¨n ngµy còng nh− ¨n ca ®ªm 
.Tæ chøc chèng nãng t¹i chç b»ng chÌ,s÷a chua trong nh÷ng ngµy hÌ n¾ng nãng,ph¸t thuèc 
phßng chèng dÞch bÖnh…C«ng t¸c tuyªn truyÒn tíi ng−êi lao ®éng ®· ®−îc lµm th−êng xuyªn  
nªn t− t−ëng ng−ßi lao ®éng trong c«ng ty æn ®Þnh. 

III. Báo cáo của ban Giám đốc: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 
- Khả năng sinh lời: 
-  Thống kê cổ phiếu 

 + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  1.300.000 
+ Cổ phiếu phổ thông:   1.300.000 
- Cổ tức năm 2012 là  22% 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
-MÆc dï nÒn kinh tÕ n¨m 2012 rÊt nhiÒu biÕn ®éng khã kh¨n kh«n l−êng,nh−ng víi 

c«ng ty lµ mét n¨m cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi  ¶nh h−ëng kh¶ quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh cña c«ng ty.V× vËy c«ng ty ®· ®¹t vµ v−ît hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh  mµ  nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· ®Ò ra . 

          -Doanh thu t¨ng víi tû lÖ 114% mét phÇn do s¶n l−îng s¶n xuÊt t¨ng,Mét phÇn do tû gi¸ 
®«lla t¨ng ,ngoµi ra c«ng ty còng ®· ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh th−¬ng m¹i gãp phÇn vµo 
t¨ng doanh thu. 



-N¨ng suÊt lao ®éng theo doanh thu t¨ng víi tû lÖ cao mét phÇn do lao ®éng sö dông 
®ùoc tiÕt gi¶m (tû lÖ 95,08%) mµ s¶n l−îng s¶n xuÊt vÉn thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch. 

-Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 120,8%(trong ®ã kh«ng tÝnh ®Õn tiÒn ®ãng 
BHXHX,BHYT,BHTN) so víi môc tiªu, nh− vËy c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng t¨ng thu nhËp lµ do 
n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ,hîp lý hãa s¶n xuÊt vµ  kinh doanh ®¹t  hiÖu qu¶  cao . Thu nhËp ®−îc 
t¨ng lªn ®·  c¶Ø thiÖn ®−îc ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng nh»m b¶o toµn nguån lao ®éng hiÖn ®Ó 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt.  

- N¨m 2012 lµ n¨m c«ng ty d· ®¹t chØ tiªu lîi nhuËn lín ®¹t 587% so víi kÕ ho¹ch vµ 
b»ng 656% so víi n¨m 2011.§¹t ®−îc chØ tiªu nµy cã rÊt nhiÒu yÕu tè thuËn lîi nh− chÝnh s¸ch 
gi¶m thuÕ cña nhµ n−íc,l·i vay ng©n hµng gi¶m, tiÒn l·i tõ vèn cña dù ¸n ch−a sö dông …Tuy 
nhiªn chØ tiªu nép ng©n s¸ch n¨m 2012 thÊp h¬n so víi n¨m 2011 lµ do chÝnh s¸ch miÔn gi¶m 
thuÕ ®Êt(n¨m 2011 ®· ®ãng ®ñ cho n¨m 2012),thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c«ng ty ®−îc 
hoµn thuÕ . 

2.1 Những hạn chế và tồn tại trong SXKD năm 2012: 
-C«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o  ch−a cã b−íc ®ét ph¸ ®Ó thu hót ®¸p øng ®ñ lao ®éng 

cho khèi s¶n xuÊt 3 ca . 

 -C«ng t¸c chÊt l−îng kiÓm so¸t cßn thiÕu sãt ®Ó kh¸ch hµng khiÕu n¹i 

 - C«ng t¸c Iso ch−a ®−îc ho¹t ®éng  th−êng xuyªn, 

 -C«ng t¸c qu¶n trÞ thiÕt bÞ  ch−a ®−îc  kiÓm so¸t  th−êng xuyªn(lß h¬i than) g©y tæn thÊt 
cho c«ng ty. 

 -C«ng t¸c thÞ tr−êng néi ®Þa ch−a ph¸t triÓn. 

 -C«ng t¸c di dêi ch−a triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é cña dù ¸n ¶nh h−ëng ®Õn 
thêi h¹n bµn giao ®Êt. 

-C«ng t¸c §Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ch−a cã tÝnh ®ét ph¸ ,ch−a ®−îc xem xÐt th−êng 
xuyªn nh»m phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt.cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc sè liÖu b¸o c¸o. 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 
3.1Những  cải  tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
§· cã thay ®æi ®ét ph¸ trong ph−¬ng ph¸p  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt b»ng c¸ch giao quyÒn 

chñ ®éng ®iÒu hµnh c©n kÕ ho¹ch cho c¸c gi¸m ®èc nhµ m¸y ,t¨ng c−êng t¸c nghiÖp nhãm 
®iÒu ®é s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña tõng ®¬n hµng, khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· 
quan t©m ®Õn tÝnh c©n ®èi vÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ,lu«n kiÓm tra ,kiÓm 
so¸t thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó dù b¸o l−êng tr−íc nh÷ng biÕn ®éng nh»m  ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu 
qu¶ ,gi¶m thiÓu  lµm thªm giê quay ca.  

T¨ng c−êng kiÓm so¸t sè liÖu ®Ó s¶n xuÊt theo ®óng kÕ ho¹ch cña tõng ®¬n hµng,  cñng 
cè vµ duy tr× hÖ thèng ISO,  Thay ®æi tæ chøc nh©n sù   vµ c¬ chÕ tr¶ l−¬ng víi ®éi ngò lµm 
c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng chó träng ®Õn c«ng nh©n thao t¸c dÖt,c«ng nh©n chÊt l−îng nhµ 
m¸y May nh»m kiÓm so¸t chÊt l−îng trong tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. TËp trung nguån lùc cã 
kinh nghÖm ®Ó kiÓm so¸t nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ chÊt l−îng t¹i bé phËn hå m¾.Duy tr× chÕ ®é 
t¸c nghiÖp nhãm chÊt l−îng,nhãm m¸y ®éc  mét c¸ch th−êng xuyªn cã c¬ chÕ thï lao cho c¸c 
nhãm ho¹t ®éng ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng biÕn ®éng chÊt l−îng trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n 
xuÊt; Th−êng xuyªn  ®−a ra nhiÒu ý t−îng c¶I tiÕn kü thuËt ¸p dông vµo s¶n xuÊt nh»m n©ng 
cao chÊt l−îng s¶n phÈm .TËn dông tÝnh −u viÖt cña tõng lo¹i thiÕt bÞ ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng mÆt 
hµng phï hîp nh»m ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao.§èi víi  m¸y dÖt Hµn quèc ®· ®−îc 
c¶i tiÕn hoµn thiÖn h¬n nªn n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®· ®−îc ®¶m b¶o,gi¶m thiÓu gia c«ng 
dÖt kh¨n méc ë bªn ngoµi(do chÊt l−îng gia c«ng dÖt bªn ngoµi thÊp h¬n so víi s¶n xuÊt t¹i 



c«ng ty) ,nh»m tiÕt gi¶m chi phÝ;T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm so¸t thiÕt bÞ víi môc tiªu “phßng 
bÖnh h¬n ch÷a bÖnh ”nªn thiÕt bÞ n¨m qua ho¹t ®éng t−¬ng ®èi æn ®Þnh vµ khai th¸c triÖt ®Ó 
thiÖt bÞ hiÖn cã . 

Bè trÝ thao t¸c dÖt ®éc lËp tæ s¶n xuÊt nh»m kiÓm so¸t chÆt chÏ chÊt l−îng dÖt  vµ n©ng 
cao tÝnh tù chñ trong c«ng viÖc cña nhãm thao t¸c nµy. bè trÝ l¹i lao ®éng t¹i tæ chÊt l−îng nhµ 
m¸y May vµ phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao vai trß tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n .§Þnh biªn 
lao ®éng ®−îc bè trÝ theo xu h−íng tinh gi¶m hîp lý kÕt hîp ph©n c«ng kiªm viÖc t¹i bé phËn 
dÖt giao nhiÖm vô vÖ sinh m¸y cho c«ng nghÖ ®¶m nhiÖm thay v× tr−íc ®©y cã ®Þnh biªn lau 
m¸y riªng. 

 -TiÕp tôc sö dông nguån lao ®éng ®· nghØ h−u tr−íc tuæi nh−ng cã tay nghÒ cao tuyÓn 
dông l¹i víi hîp ®ång ng¾n h¹n vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty  nh»m bï ®¾p lao ®éng thiÕu hôt 
,gi¶m chi phÝ ®µo t¹o .MÆt kh¸c x©y dùng c¬ chÕ  tuyÓn dông ,®µo t¹o g¾n liÒn víi quyÒn lîi vµ 
tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n cã khen th−ëng ®éng viªn ®Ó tthu hót  nguån lao ®éng th«ng qua 
giíi thiÖu cña CBCNV trong c«ng ty vµ chñ ®éng t×m nguån lao ®éng th«ng qua tuyÓn dông 
trùc tiÕp t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng.tæ chøc vµ duy tr× khu ë néi tró t¹i c«ng ty cho sè c«ng nh©n n÷ ,hç 
trî tiÒn thuª nhµ 200.000 ®ång/ng−êi cho c«ng nh©n nam míi tuyÓn. 

 -Thay ®æi bæ sung c¸c tiªu trÝ h×nh thøc thi ®ua khen th−ëng s¸t thùc tÕ vµ ngµy cµng 
hoµn thiÖn h¬n .TiÕp tôc ¸p dông vµ n©ng møc tr¶ l−¬ng thu hót,chuyªn gia,thî giái,lòy tiÕn 
v.v …t¹o ®éng lùc ®Ó b¶o toµn nguån lùc vµ ng−êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn ®Ó phÊn ®Êu t¨ng thu 
nhËp æn ®Þnh ®êi sèng. Trong t×nh h×nh lao ®éng cã biÕn ®éng c«ng ty ¸p dông ph©n m¸y vµ 
tr¶ l−¬ng theo côm 8 m¸y bè trÝ 01 c«ng nh©n chÝnh vµ 01 phô(lµ häc sinh ®ang ®µo t¹o nghÒ) 
.Tõ viÖc thay ®æi nµy c«ng ty cã c¬ héi ®µo t¹o c«ng nh©n theo h−íng chuyªn nghiÖp h¬n, bít 
¸p lùc vÒ lao ®éng vµ t¹o ®éng c¬ ®Ó c«ng nh©n chÝnh phÊn ®Êu t¨ng thu nhËp,c«ng nh©n phô 
ph¶I cÇn cï chÞu khã ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh c«ng nh©n chÝnh. Víi c¸c chÝnh s¸ch hç trî kinh 
phÝ ®µo t¹o 2.000.000®ång/ng−êi cho lao ®éng míi tuyÓn ®ang trong thêi gian häc nghÒ vµ ®èi 
víi lao ®éng ®· tèt nghiÖp ra nghÒ l−¬ng d−íi 3 triÖu ®· vµ ®ang lµ chÝnh s¸ch thu hót vµ gi÷u 
loa ®éng t¹i bé phËn dÖt hiÖn nay. 

 -C«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt: n¨m 2012 c«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh 
c«ng vµ ®−a vµo d©y chuyÓn s¶n xuÊt chØ,sîi mÇu t¹i c«ng ty ®¶m b¶o chÊt l−îng thay v× tr−íc 
®©y ph¶I ®I mua bªn ngoµi chÊt l−îng kh«ng æn ®Þnh hay bÞ kh¸ch hµng khiÕu n¹i.chÝnh v× vËy 
®· tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt kh¸ch hµng hoµn toµn yªn t©m.  

 -C«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng: §Ó thùc hiÖn môc tiªu b¶o toµn nguån 
lùc  c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c nµy nh− th¨m hái,trî cÊp chia sÎ nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n 
rñi ro trong cuéc sèng ,®¶m b¶o ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lµm viÖc,ng−êi lao ®éng ®−îc h−áng chÕ 
®é an d−ìng phôc håi søc khoÎ,nghØ m¸t ,lÔ tÕt sinh nhËt… B÷a ¨n gi÷a ca ®· duy tr×  møc 
12.000®ång/xuÊt , ®−îc c¶i tiÕn ph−¬ng thøc phôc vô b÷a ¨n  ®Þnh xuÊt chia theo khay cho 
tõng c¸ nh©n, vµ cã kiÓm so¸t chÆt chÏ ®¶m b¶o chÊt l−îng b÷a ¨n ngµy còng nh− ¨n ca ®ªm 
.Tæ chøc chèng nãng t¹i chç b»ng chÌ,s÷a chua trong nh÷ng ngµy hÌ n¾ng nãng,ph¸t thuèc 
phßng chèng dÞch bÖnh…C«ng t¸c tuyªn truyÒn tíi ng−êi lao ®éng ®· ®−îc lµm th−êng xuyªn  
nªn t− t−ëng ng−ßi lao ®éng trong c«ng ty æn ®Þnh. 

 
3.2 Các biện pháp kiểm soát: 
- Giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý tài chính, ứng phó với 
khó khăn. Vì vậy công tác tài chính của Công ty  qua kết quả kiểm toán đảm bảo tính 
pháp lý trong nghiệp vụ tài chính. 
- Kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn sản xuất, nâng cao vai trò của nhóm tác 
nghiệp chất lượng. 



 4. Kế hoach phát triển trong tương lai 
- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống cùng chia sẻ khó khăn và chi 

ân với bạn hàng nhằm ổn định thị trường xuất khẩu hiện tại . Khai thác triệt để năng lực 
sản xuất thực tế và tích cực tìm kiếm đơn vị gia công dệt có chất lượng cao nhằm bổ 
sung nguồn lực để mở rộng thị trường xuất khẩu  tại các nước châu âu, Mỹ  tạo nền sản 
xuất đa thị trường tránh những biến động về đơn hàng  

- Thay đổi mẫu mã công nghệ phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, đưa vào hệ 
thống siêu thị những sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ 
nội địa và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm khăn bông. 
Tự chủ trong Công tác xuất nhập khẩu tiến tới ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng do  
Công ty khai thác tạo dòng tiền lưu thông, tăng cường các giải pháp tài chính đảm bảo 
vốn cho SXKD.  

 
IV Báo cáo tài chính:  
1 VÒ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

 
- Tæng tµi s¶n cã ®Õn 31/12/2012:    135.611, triÖu ®ång 

Trong ®ã: Tµi s¶n ng¾n h¹n:                                              104.919, triÖu ®ång 

Bao gåm:  

+ TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn  
    TiÒn                        31.845, triÖu ®ång 
+ C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n                                       40.000, triÖu ®ång 
+ C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n                            11.583, triÖu ®ång 
+ Hµng tån kho:                                                                18.539, triÖu ®ång 
+ Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                           2.950, triÖu ®ång 
Tµi s¶n dµi h¹n:                                        30.692, ®ång 

+ Tµi s¶n cè ®Þnh:                    21.361, triÖu ®ång 
+ C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n:                   9.330, triÖu ®ång 
 
- Tæng nguån vèn cã ®Õn 31/12/2012:                           135.611, triÖu ®ång 

Trong ®ã: Nî ph¶i tr¶                    99.406, triÖu ®ång 

Bao gåm: 
+ Nî ng¾n h¹n:                     25.387, triÖu ®ång 
+ Nî dµi h¹n:                     74.019, triÖu ®ång 
- Vèn chñ së h÷u:                    36.205, triÖu ®ång 

Bao gåm: 

+ Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u:                  13.000, triÖu ®ång 
+ Vèn kh¸c cña chñ së h÷u:                              2.081, triÖu ®ång 
+ Quü ®Çu t− ph¸t triÓn:                                  252, triÖu ®ång 
+ Quü dù phßng tµi chÝnh:                    1.033, triÖu ®ång 
+ Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi:                19.838, triÖu ®ång 
  
2. VÒ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 

- Tæng doanh thu thuÇn n¨m 2012 lµ:           248.790, triÖu ®ång 

- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh:                                            5.711, triÖu ®ång 

- Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tr−íc thuÕ lµ:           24.723, triÖu ®ång 

Trong ®ã: 
+ Lîi nhuËn tõ SXKD chÝnh lµ:         24.668, triÖu ®ång 



+ Lîi nhuËn kh¸c:                   54, triÖu ®ång 
 
- Lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2012 lµ 24.723, triÖu ®ång ®¹t 549.4% so víi kÕ ho¹ch ®Ò 

ra lµ 4.5 tû ®ång. 
-  Doanh thu thuÇn n¨m 2012:    248.847 triÖu ®ång 
Trong ®ã: Doanh thu thuÇn b¸n kh¨n:   211.840 triÖu ®ång 
                 Doanh thu b¸n hµng hãa:        37.011 triÖu ®ång 
                 Doanh thu dÞch vô:                          5 triÖu ®ång  
- Nép ng©n s¸ch n¨m 2012: 2,06 tû ®ång ®¹t 103% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 2 tû ®ång. 

Nguyªn nh©n:  
+ N¨m 2012 C«ng ty ®−îc gi¶m 30% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép theo 

nghÞ quyÕt sè 29/2012/QH13 ngµy 21/6/2012 cña Quèc héi vÒ ban hµnh mét sè chÝnh 
s¸ch thuÕ nh»m th¸o gì khã kh¨n cho tæ chøc vµ c¸ nh©n vµ th«ng t− sè 140/2012/TT-
BTC ngµy 21/8/2012 cña Bé Tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp sö dông trong lÜnh vùc dÖt 
may sö dông nhiÒu lao ®éng. Sè thuÕ TNDN C«ng ty ®−îc gi¶m 1.300.296.411, ®ång 
 

3. Ph−¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2012 

LN sau thuÕ TNDN              19.838.052.419, ®ång dù kiÕn ®−îc ph©n phèi nh− 

sau: 
- L·i tiÒn göi cña kho¶n hç trî di dêi : 4.122.772.219, ® ®Ó l¹i ®Ó dïng cho dù ¸n di dêi. 

LN cßn l¹i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : 15.715.280.200, ®ång ®−îc ph©n bæ 
nh− sau: 
- TrÝch quü ®Çu t− ph¸t triÓn               7.000.000.000, ®ång chiÕm 44.54% LN sau thuÕ 

- TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh  1.571.528.000, ®ång chiÕm 10% LN sau thuÕ 

- Chia cæ tøc n¨m 2012:              2.860.000.000, ®ång t−¬ng øng víi tû lÖ 22% trªn 

vèn ®iÒu lÖ  chiÕm tû lÖ 18.2% LN sau thuÕ. 
- Th−ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh Cty  100.000.000, ®ång chiÕm 0.64% LN sau thuÕ 

- TrÝch lËp quü khen th−ëng, PL        4.183.752.180, ®ång chiÕm 26.62% LN sau thuÕ 

 
V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 
 
1. Kiểm toán độc lập 
- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH 
- Trụ sở : Văn phòng Hà Nội : P801, Tầng 8, Tòa nhà Dilmah Tower,Lô A2A, Phố Duy 
Tân,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
- Ý kiến kiểm toán độc lập:Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ  ảnh hưởng của vấn đề hạn chế 
phạm vi kiểm toán đã nêu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 
các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan   
VI Các Công ty có liên quan 
 
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty : Không 
Trong n¨m 2012, C«ng ty ®· chuyÓn nh−îng l¹i phÇn vèn gãp t¹i C«ng ty CP DÖt may Hoµng 
ThÞ Loan cho Tæng C«ng ty CP DÖt may Hµ néi víi gi¸ trÞ chuyÓn nh−îng b»ng 1.24 mÖnh gi¸ 
cæ phÇn. 



Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình SXKD của các đơn vị mà công ty 
có vốn góp đầu tư nhìn chung là không hiệu quả. Hiện tại, công ty ®·  lập dự phòng cho khoản 
đầu tư vào Công ty cổ phần Coffee Indochine là  307,88 triệu đồng, khoản đầu tư vào Công ty 
CP Cơ điện 19,51 triệu đồng 
  
STT Nội dung Đầu tư vào 

công ty con 
Đầu tư 
vào Cty 
Liên kết 

Dài hạn 
khác 

I Cty TNHH MTV Hà nam Hà đông(đang 
trong giai đoạn đầu tư,chưa có hoạt động 
SXKD) 

   

1 Số vốn góp(vốn gốc) của Cty 9.100,00   
2 Tỷ lệ vốn tham gia(%)     100,00   
II Cty CP Cơ điện – Hanosimex    
1 Số vốn góp(vốn gốc)của Cty 

 
 250,00 

 
 

2 Tỷ lệ vốn tham gia(%)  10,00 
 

 

3 Kết quả hoạt động của đối tượng: Lãi(+);Lỗ(-
) 

   

4 Chia cổ tức cho Cty  Không 
có 

 

IV Cty CP Coffee Indochine(Hiện đã tạm 
dừng hoạt động) 

   

1 Số vốn góp(vốn gốc)của Cty 
 

 307,88 
 

 

2 Tỷ lệ vốn tham gia(%)    
 Cộng vốn đầu tư 9.100,00 557,88  

 
 
 VII. Tổ chức và nhân sự: 
 

1. Cơ cấu tổ chức  
 
 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và các quy định pháp luật liên quan: 
 - Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 
quyết định cao nhất của Công ty. 
 - Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Trừ những vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 
 - Cơ quan Tổng Giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động  hàng ngày của Công ty và 
chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
 - Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động 
kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. 
 
 



 
 
1.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty: 

 

 

 
§¹i héi ®ång 

cæ ®«ng 
 
 

Héi ®ång 

qu¶n trÞ 

Ban kiÓm 

so¸t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tæng Gi¸m 

®èc 

Phã TG§ kü 

thuËt 

Phã TG§ kÕ 

ho¹ch 

Phã TG§ 

nh©n sù 

Phßng §HSX 

 
Phßng TCHC 

Phßng 
KTTC 

NM May 

Phßng Kinh 
doanh 

NM DÖt nhuém 

 
 

1.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Cơ quan Tổng giám đốc 
a. Tổng Giám đốc 
Họ và tên:    Đặng Thái Hưng 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh  10/4/1960 
Quốc tịch:    Việt nam 
Trình độ chuyên môn  Kỹ sư điện 
b. Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:    Nguyễn Thị Minh Đức   



Giới tính:    N ữ 
Ngày tháng năm sinh  30/11/1963 
Quốc tịch:    Việt nam 
Trình độ chuyên môn  C ử nh ân kinh tế 
c. Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:    Nguyễn Thị Phượng 
Giới tính:    Nữ 
Ngày tháng năm sinh  1/9/1960 
Quốc tịch:    Việt nam 
Trình độ chuyên môn  C ử nh ân kinh tế 
d. Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:    Trần Minh Đức 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh  1/6/1969 
Quốc tịch:    Việt nam 
Trình độ chuyên môn  Kỹ sư công nghệ sợi dệt 

 1.3 S ố l ượng  cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động 
 a. Số lượng cán bộ. CNV : 329 người 
 b. Chính sách đối với người lao động 
 - Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo Luật Lao động, Luật BHXH, 
như: Học nghề,hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và nghỉ nghơi, nghỉ lễ, nghỉ phép, trả 
lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kỷ luật lao động, 
chính sách đối với lao động nữ, an toàn - bảo hộ lao động…. 
 - Các chế độ phúc lợi khác: 
 + Bổ sung lương vào các dịp Lễ, tháng lương thứ 13, thưởng thi đua, thưởng ngày công 
cao, chuyên gia, thu hút . 
 + Bồi dưỡng hiện vật tại chỗ( trong những ngày hè nóng bức) 
 + Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm  
 + Đồng phục và BHLĐ(cho CNV trực tiếp sản xuất) 
 + Các khoản trợ cấp: Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tang chế, Nghỉ mát cho 
CBCNV hàng năm. 
 1.4 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 
  
 
VIII. Thông tin cổ đông/ Thành viên góp vốn và Hội đồng quản trị Công ty 
1. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 
1.1 Các thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm; 
Ông Dương Khuê                - Chủ tịch 
Ông Đặng Thái Hưng                  - Thành viên 
Bà Nguyễn Thị Minh Đức               - Thành viên 
Ông Khổng Đình Hà                    - Thành viên 
Ông Nguyễn Nhất Nguyên              - Thành viên 
1.2 Các thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát bao gồm 
Ông Nguyễn Ngọc Cách                - Trưởng ban Kiểm soát 
Bà Tiết Quỳnh Vân                     - Thành viên 
Ông Nguyễn Khoa                        - Thành viên 
1.3 Hoạt động của HĐQT 



HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ 
Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ HĐQT đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh 
giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, kế hoạch quý tới và đưa ra các giải pháp phấn 
đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 
1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã thực hiện khá tốt vai trò của mình. Định kỳ hàng quý Ban 
kiểm soát đều có báo cáo đánh giá cũng như các khuyến nghị gửi HĐQT và Ban Giám đốc điều hành 
nhằm hoàn thiện hơn nữa trong công tác điều hành quản lý SXKD của Công ty . 
2.Các dữ liệu thống kê về cổ đông 

2.1 Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 1/3/2013 bao gồm: 
 

 
Stt 
 

 
Tiêu chí 

 
SL cổ phần 

 
Tỷ lệ % 

 
1 
 

 
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà nội 

 
557. 318 

 
42,87% 

 
2 
 

 
Các Cổ đông khác 

 
742 .682 

 

 
57,13% 

2.2 Cổ đông Nhà nước 
 

- Tên SL sở hữu theo DS chốt ngày 
1/3/2013 
 
 
 
 

Số lượng 
CP 

 
 

Tỷ lệ % 

 

Địa chỉ, Nghành nghề kinh doanh 

 
Tổng Công ty cổ phần Dệt 
may Hà nội 

 
557. 318 
 

 
42,87% 

Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh 
Nam,phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 
SXKD(Đa nghành nghề) 

 
2.3 Cổ đông sáng lập 
 

Tên 
 
 
 

SL sở hữu theo G ĐKKD 
 
 
 
 
 

Số lượng 
CP 

 
 

Tỷ lệ % 

 

SL sở hữu theo DS 
chốt ngày 1/3/2012 
 
 
 
 

Số lượng 
CP 

 
 

Tỷ lệ % 

 

Địa chỉ, 
Nghành nghề 
kinh doanh 

Tổng Công ty cổ phần Dệt 
may Hà nội 

 
679.318 

 
52.3 

 
557. 318 

 
42,87 

Số 25 ngõ 13 
đường Lĩnh 



 Nam,phường 
Mai Động, 
quận Hoàng 
Mai, Thành 
phố Hà Nội 
SXKD(Đa 
nghành nghề) 

 
Các cổ đông khác 
 

 
620.682 
 

 
47.7 

 
742.682 

 
57,13 
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