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Năm báo cáo: 2011 
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  

+ Nă m 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: 

- Sản xuất, kinh doanh,gia công các sản phẩm dệt may 
-  Kinh doanh siêu thị, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng. 

 +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 2011: 
- Doanh thu :    200 tỷ đồng 
- Nộp ngân sách:     2tỷ 
- Lợi nhuận trước thuế:    3,5 tỷ 
- Cổ tức năm :     12% / mệnh giá 
- Lao động kế hoạch:    380 người 



- Thu nhập bình quân: 3.000.000đồng/người (không tính phần đóng 
BHXH,BHYT,BHTN) 

- Sản lượng (tính quy về trọng lượng): 1.355 tấn 
- Thực hiện đúng tiến độ dự án đầu tư di dời sau khi được đại hội đồng cổ đông thông 

qua dự án và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung thực hiện di dời Công ty theo đúng 
thời gian của dự án ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt. Sau đó sẽ xây dựng Công ty,  nhà xưởng 
cùng trang thiết bị tại nơi di dời mới. 
 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị: 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010 

- Doanh thu:    181.263,262 triệu đồng 
- Lợi nhuận trước thuế:   2.761,342 triệu đồng 
- Lợi nhuận sau thuế:   2.372,394 tri ệu đ ồng 
- Thu nhập bình quân :  3.134.000 đ ồng/người/tháng 
- Cổ tức năm 2010 :   12% 
2. Tình hình thực hiện 2010 so với thực hiện 2009(Tình hình tài chính và lợi 
nhuân so với năm trước)   

STT ChØ tiªu §VT N¨m 2009 N¨m 2010 So s¸nh thùc 
hiÖn  
2010/2009 

1 Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 
 
Trong đó: + Doanh thu 
bán sản phẩm khăn. 
                 + Doanh thu 
khác 

Triệu 
đồng 
VN 
 

 
126.390,991 

 
126.344,640 

 
 46,351 

 
181.263,262 
126.865,771 

 
54.543,188 

 

 
143,41% 

 
100,41% 

 

2 Giá vốn bán hàng Triệu 
đồng 
VN 
 

119.290,415 170.846,336 143,22% 

3 Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 
              

Triệu 
đồng 
VN 
 

    7.100,576 10.416,926 146,7% 

4 Doanh thu hoạt động tài 
chính 

Triệu 
đồng 
VN 
 

         41,251 139,419    337,9% 

5 Chi phí hoạt động tài 
chính(Chi phí lãi vay) 

Triệu 
đồng 
VN 

     223,299 601,865  
 



 

6 Các chi phí. 
 
Trong đó-Chi phí bán 
hàng 
-Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

Triệu 
đồng 
VN 
 

    6.217,270 
 

    2.490,456 
    3.726,814 

7.673,95 
 

2.464,084 
5.209,870 

123,42% 
 
 
 

7 -Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh. 
-Lợi nhuận khác 

Triệu 
đồng 
VN 
 

      701,258 
 
 

2.280,525 
 

   480,817 

325,2% 

8 Lợi nhuận trước thuế Triệu 
đồng 
VN 
 

      701,258 2.761,342  393,7% 

9 Lợi nhuận sau thuế Triệu 
đồng 
VN 
 

      618,449 2.372,394  383,6% 

10 Vốn nhà nước nắm giữ            42,88%           42,88%  

3.Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010 
- Chủ động trong quản lý điều hành sản xuất: cải tiến phương thức giao dịch 

đàm phán với khách hàng trên cơ sở năng lực và điều kiện thực hiện sản xuất của Công 
ty đáp ứng  yêu cầu tối đa của khách hàng. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ khăn B,C, tổ chức lại bộ máy quản 
lý chất lượng chuyên sâu tại các nhà máy để tăng cường kiểm soát chất lượng trong 
từng công đoạn sản xuất, nâng cao vai trò của nhóm tác nghiệp chất lượng kịp thời giải 
quyết những biến động chất lượng trong công đoạn sản xuất…  

- Giải pháp đầu tư 04 máy nhuộm sofflow thay thế 05 máy nhuộm BC3 và 02 
máy cuốn viền đã thật sự có hiệu quả, tiết giảm chi phí trong sản xuất, năng suất lao 
động tăng, giảm một phần  áp lực về lao động, đảm bảo năng lực sản xuât. 
4. Kế hoạch năm 2011: 
4.1 Kế hoạch kinh doanh 
Với mục tiêu tiếp tục duy trì những khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển 

khách hàng mới ở thị trường trong nước cũng như tại các nước Châu âu, Mỹ. Công ty đã có kế 
hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng sản xuất. Năm 2011 Kế hoạch kinh 
doanh và thực hiện dự án đầu năm 2011 cụ thể như sau: 

- Doanh thu  :   200 tỷ  đồng  
 - Nộp ngân sách :     2 tỷ 
 -Lợi nhuận trước thuế:   3,5 tỷ  
 -Cổ tức năm :     12% / mệnh giá 



-Lao động kế hoạch :   380 người 
 -Thu nhập bình quân: 3.000.000đồng/ng/tháng(không tính phần đóng 
BHXH,BHYT,BHTN) 
 -Sản lượng (tính quy về trọng lượng): 1.355 tấn 
 -Thức hiện đúng tiến độ dự án đầu tư di dời sau khi được đại hội đồng cổ đông thông 
qua dự án và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
III. Báo cáo của ban Giám đốc: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 
- Khả năng sinh lời: 
+ Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu :15,89% 
-  Thống kê cổ phiếu 

 + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  1.300.000 
+ Cổ phiếu phổ thông:   1.300.000 
- Cổ tức năm 2010: 12% 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

            2.1-NhËn xÐt chung 
- Nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng là yếu tố thuận lợi có ảnh 

hưởng khả quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010. Vì vậy hầu 
hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã 
đề ra . Tuy nhiên nộp ngân sách là chỉ tiêu duy nhất trong năm chưa đạt được vì Công 
ty vẫn được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sau 5 năm cổ phần hoá. 

- Doanh thu tăng với tỷ lệ cao(151%) chủ yếu là do biến động giá đầu vào tăng dẫn 
đến giá bán tăng, một phần do tỷ giá đôlla tăng, ngoài ra Công ty cũng đã phát triển 
kinh doanh theo hướng thương mại một số sản phẩm dịch vụ góp phần vào tăng doanh 
thu. 

- Năng suất lao động theo doanh thu tăng với tỷ lệ cao một phần do lao động sử 
dụng được tiết giảm ( tỷ lệ 96,44%), phần khác có doanh thu thương mại trong kết cấu 
doanh thu thuần. Nhưng nếu tính năng suất lao động theo doanh thu sản xuất thì chỉ 
tăng 105.8% so với mục tiêu. 

- Thu nhập bình quân đạt 120%(trong đó tính cả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN) 
so với mục tiêu, nhưng nếu tính thu nhập tiền lương )không tính đóng các loại bảo 
hiểm)thì thu nhập chỉ đạt 2.767.500 đồng tăng 106,4% so với kế hoạch và như vậy tốc 
độ tăng thu nhập phù hợp với tốc độ tăng năng suất lao động.  

- Sản lượng sản xuất tính theo trọng lượng đạt thấp hơn so với mục tiêu do năng lực 
sản xuất thực tế và đơn hang giảm hơn so với năm 2009. 
2.2 Những hạn chế và tồn tại trong SXKD năm 2010: 

- Chất lượng sản phẩm IXK nhập kho đạt tỷ lệ thấp hơn so với năm 2009 phần lớn 
là do chất lượng gia công một số đơn vị như Nghệ an, Thuý đạt còn thấp. 

- Trong những quý đầu năm 2010 nguồn lao động biến động cả về số lượng và chất 
lượng, Thiết bị mới đầu tư còn chưa khai thác hết năng lực thiết bị, dây chuyền xuất 
không cân đối về năng lực (dệt không đáp ứng cho tẩy nhuộm và may)do vậy Công ty 
đã phải đi gia công dệt khăn mộc tại các Công ty khác như: Dệt Nghệ an,Dệt Thuý đạt, 
Công ty X20… dẫn đến chi phí sản xuất tăng do chất lượng thấp phải phát sinh công 
lao động lớn trong việc nâng sửa sản phẩm triệt để nhằm đảm bảo chất lượng khăn xuất 
khẩu. 

- Công tác thị trường dù đã chủ động hơn nhưng đội ngũ cán bộ thị trường còn thiếu 
và chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. 



- Công tác sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa cả về số lượng cũng 
như mẫu mã chủng loại của một số mặt hang. Mặt khác do chưa kiểm soát triệt để năng 
lực thực tế của thiết bị dẫn đến đã sản xuât dư một số mặt hang nội địa. 

- Chưa mở rộng kinh doanh theo hướng dịch vụ thương mại. 
- Tính chủ động vượt qua khó khăn thách thức chưa cao, đôi khi còn lung túng thiếu 

cương quyết trong công tác điều hành khi có biến động xẩy ra. 
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 
3.1Những  cải  tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Thay đổi mô hình tổ chức tinh gọn từ 8 đơn vị xuống còn 6 đơn vị bao gồm 4 
phòng chức năng ( Phòng TCHC, Phòng kế toán tài chính, phòng Kinh doanh, phòng 
điều hành sản xuất ) và 2 nhà máy ( Nhà máy dệt nhuộm ,nhà máy may). sắp xếp tổ 
chức lại sản xuất tinh giảm gọn nhẹ với nguyên tắc giao quyền chủ động điều hành và 
phân rõ trách nhiệm lãnh đạo các phòng ban, nhà máy. Với quy mô tổ chức náy đã giúp 
cho công tác điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả  hơn . 

- Tiếp tục sử dụng ngồn lao động đã nghỉ hưu trước tuổi nhưng có tay nghề cao 
tuyển dụng lại với hợp đồng ngắn hạn vào làm việc tại Công ty nhằm bù đắp lao động 
thiếu hụt, giảm chi phí đào tạo. Mặt khác Công ty đã chủ động đi tuyển lao động tại các 
vùng sau như Nghệ an, Hà nam… Liên hệ với các trung tâm đào tạo nghề và sử dụng 
đầu mối tuyển dụng ngay chính từ CBCNV trong công ty giới thiệu, tổ chức khu ở nội 
trú tại Công ty cho số công nhân mới tuyển bằng giải pháp này Công ty đã tuyển được 
trên 70 lao động đào tạo các nghành nghề dệt, nhuộm, may bù đắp lao động thiếu hụt 
đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện tại, công nhân không phải làm tăng ca thêm giờ. Chính 
điều này là điều kiện thuận lợi cho việc bảo toàn ổn định nguồn lực tại Công ty. 

- Thay đổi phương thức phân phối thu nhập cho một số bộ phận như sửa chữa dệt, 
lò hơi, nâng khăn… tăng cường giải pháp phân công kiêm việc nên đã tạo động lực 
thúc đẩy sản xuất và tăng thu nhập cho người lao động. 

- Năm 2010 mặc dù diễn biến thị trêng có nhiều biến động, nhưng việc làm của 
người lao động luôn đảm bảo, thu nhập bình quân tăng 23% so với năm 2009. Việc 
tăng thu nhập này do tăng năng suất lao động và mức lương tối thiểu vùng, mặt khác 
biến động giá cả thị trường ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, để đảm bảo 
nguồn lực và thu hút lao động, Hội đồng quản trị đã chủ trưong điều tiết tăng mức thu 
nhập cho người lao động. 
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 hoạch 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. Khai thác triệt để năng lực sản xuất 
thực tế để mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa theo hướng xuất khẩu. Bổ sung nguồn lực 
để mở rộng thị trường tại các nước Châu âu và Mỹ tạo nền sản suất 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.  

-Từng bước mở rộng kinh doanh thương mại phấn đấu đạt tỷ trọng 20% doanh thu 
 
IV Báo cáo tài chính:  
1 VÒ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

- Tæng tµi s¶n cã ®Õn 31/12/2010:    53.722.927.656, ®ång 
Trong ®ã: Tµi s¶n ng¾n h¹n:                                               22.870.092.302, ®ång 
Bao gåm:  
+ TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn                           1.531.470.157, ®ång 
+ C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n                                      3.000.000.000, ®ång 
+ C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n         4.331.158.624, ®ång 
+ Hµng tån kho:                                                    14.005.463.521, ®ång 
+ Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                      2.000.000, ®ång 
Tµi s¶n dµi h¹n:                                      30.852.835.354, ®ång 
+ Tµi s¶n cè ®Þnh:        29.658.835.354, ®ång 
+ C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n:       1.194.000.000, ®ång 
 
- Tæng nguån vèn cã ®Õn 31/12/2010:               53.722.927.656, ®ång 
Trong ®ã: Nî ph¶i tr¶      36.349.472.377, ®ång 
Bao gåm: 
+ Nî ng¾n h¹n:        19.806.869.626, ®ång 
+ Nî dµi h¹n:        16.542.602.751, ®ång 
- Vèn chñ së h÷u:       17.373.455.279, ®ång 
Bao gåm: 
+ Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u:      13.000.000.000, ®ång 
+ Vèn kh¸c cña chñ së h÷u:        1.333.294.583, ®ång 
+ Quü®Çu t ph¸t triÓn:            174.200.790, ®ång 
+ Quü dù phßng tµi chÝnh:                      493.915.377, ®ång 
+ Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi:       2.372.044.529, ®ång 
 
2. VÒ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 
- Tæng doanh thu thuÇn n¨m 2010 lµ:              181.263.262.979, ®ång 
- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh:                                                  139.419.524, ®ång 
- Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ lµ:       2.761.342.636, ®ång 
Trong ®ã: 
+ Lîi nhuËn tõ SXKD chÝnh lµ:          2.280.525.172, ®ång 
+ Lîi nhuËn kh¸c:                           480.817.464, ®ång 
 
- Lîi nhuËn tríc thuÕ n¨m 2010 lµ 2.761 triÖu ®ång ®¹t 138.05% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra 

lµ 2 tû ®ång. 
-  Doanh thu thuÇn n¨m 2010:    181.263 triÖu ®ång 
Trong ®ã: Doanh thu thuÇn b¸n kh¨n:   126.865 triÖu ®ång 
                 Doanh thu b¸n hµng hãa:       54.370 triÖu ®ång 
                 Doanh thu dÞch vô:                      28 triÖu ®ång  
- Nép ng©n s¸ch n¨m 2010: 1.513 triÖu ®ång ®¹t 75.87% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 2 tû 

®ång. 
3. Dù kiÕn ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2010 
LN sau thuÕ TNDN   2.372.394.528, ®ång dù kiÕn ®îc ph©n phèi nh sau: 



- Nép ph¹t m«i trêng                 350.000, ®ång chiÕm 0.015% LN sau thuÕ 
-TrÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn 4% LN sau thuÕ vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc u ®·I 
lµ:                         373.533.333 ®ång chiÕm 15.74% LN sau thuÕ 
- TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh      237.239.453, ®ång chiÕm 10% LN sau thuÕ 
- Chia cæ tøc n¨m 2010:    1.560.000.000, ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 12% 
trªn vèn ®iÒu lÖ (t¨ng 9% so víi 2009) chiÕm tû lÖ 65.75% LN sau thuÕ. 
- Thëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh Cty       75.000.000, ®ång chiÕm 3.16% LN sau thuÕ 
- TrÝch lËp quü khen thëng      126.271.742, ®ång chiÕm 5.335% 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 QUỐC TẾ VIỆT NAM 
- Trụ sở : Tầng 3,P.310& 311 Tòa nhà số 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
- Ý kiến kiểm toán độc lập:Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010, kết quả 
kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với 
chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 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 
- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: Đầu tư tài chính dài hạn tại các đơn vị khác 
là có hiệu quả ngoại trừ khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Coffee Indochine là không có hiệu 
quả và hiện tại Công ty khó có khả năng thu hồi lại khoản đầu tư này. Hiện tại, công ty đã lập 
đủ dự phòng khoản đầu tư này là 307,88 triệu đồng 
  
  
STT Nội dung Tổng cộng Đầu tư 

vào Cty 
Liên kết 

Dài hạn 
khác 

I Cty CP Dệt may Hoàng Thị Loan    
1 Số vốn góp(vốn gốc)của Cty 

 
  644,00 

2 Tỷ lệ vốn tham gia(%)   3,50 
3 Kết quả hoạt động của đối tượng: Lãi(+);Lỗ(-

) 
  17.722,86 

4 Chia cổ tức cho Cty(Dự kiến: 12%/năm)   chờ 
ĐHCĐ 

II Cty CP Thời trang – Hanosimex    
1 Số vốn góp(vốn gốc)của Cty 

 
 300,00 

 
 

2 Tỷ lệ vốn tham gia(%)  10,00 
 

 

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

 1.535,27  

4 Chia cổ tức cho Cty(Dự kiến: 12%/năm)  chờ 
ĐHCĐ 

 

III 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(-
) 

 552,54  

4 Chia cổ tức cho Cty(Dự kiến: 10%/năm)  chờ 
ĐHCĐ 

 

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

) 
 - 

 
 

4 Chia cổ tức cho Cty    
 Cộng vốn đầu tư 1.501,88 857,88 644,00 

 
 
 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 liªn 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 liªn quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Trừ những vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 
 - Ban 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban 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 nhân kinh tế 
c. Phó Tổng Giám đốc 

Tæng Gi¸m 
®èc 

Phã TG§ kü 
thuËt 

Phã TG§ kÕ 
ho¹ch 

Phã TG§ 
nh©n sù 

Phßng §HSX 

 
Phßng TCHC 

Phßng 
KTTC 

NM DÖt nhuém 

NM May 

Phßng Kinh 
doanh 

Héi ®ång 
qu¶n trÞ 

§¹i héi ®ång 
cæ ®«ng 

Ban kiÓm 
so¸t 



Họ và tên:    Nguyễn Thị Ph ượng  
Giới tính:    N ữ 
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 : 380 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 . 
 + Bồi dưỡng hiện vật tại chỗ( trong những ngày hè nóng bức) 
 + Khám sức khoẻ định kỳ hµng 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 
 Ngày 16/4/2011, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT 
của Bà Vũ Thị Ngọc Lan, đồng thời bầu bổ sung Ông Hồ lê Hùng là thành viên của HĐQT. 
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 Nguyễn Khánh Sơn             - Chủ tịch 
Ông Đặng Thái Hưng                  - Thành viên 
Bà Nguyễn Thị Phượng               - Thành viên 
Ông Hồ lê Hùng                    - Thành viên 
Bà Phí Thị Mai Hoa                        - Thành viên 
1.2 Các thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát bao gồm 
Bà Trần Thị Thu Hằng                - Trưởng ban Kiểm soát 
Bà Tiết Quỳnh Vân                     - Thành viên 
Ông Nguyễn Khoa                        - Thành viên 
1.3 Hoạt động của HĐQT 

HĐQT thực h ện 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 2010 Ban kiểm soát đã thực hiện khá tốt vai trò của mình. Định kỳ hang 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 1/3/2011 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 
1/3/2011 
 
 
 
 

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 1 đường 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 1/3/2011 
 
 
 
 

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 

 

 
Các cổ đông khác 
 

 
620.682 
 

 
47.7 

 
742.682 

 
57,13 

 

 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             Tổng giám đốc 
           Đặng Thái Hưng 
                    (Đã ký) 


