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PHẦN A 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. 
 
I- Đặc điểm tình hình: 

1. Thuận lợi: 
Được sự  quan tâm hỗ  trợ  của Bộ  Công thương, Bộ  Tài chính, UBND 

các địa phương, đặc biệt là Tập đoàn dệt may Việt Nam tháo gỡ  các khó 
khăn về  vốn, nhân lực… trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
công ty CP Dệt May Hà Nội. 

2. Khó khăn: 
- Năm 2012 nền kinh tế  thế  giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế  

toàn cầu giảm mạnh, tác động tiêu cực đến nền kinh tế  nước ta nhất là 
thị trường dệt may khi thị  trường xuất khẩu chủ  yếu là Mỹ .  Các doanh 
nghiệp đều thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp qui mô sản 
xuất, giảm giờ  làm thậm chí phải đóng cửa dừng hoạt đông. 

- Thị  trường tiêu thụ  trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi, tiêu thụ  
chậm, hàng tồn kho tăng cao do thu nhập của người dân khó khăn bắt 
buộc phải thắt chặt chi tiêu trong khi nhà nước từng bước thả  nổi giá 
điện, xăng dầu, tỷ  giá hối đoái, cắt giảm thuế  nhập khẩu… theo cam kết 
khi gia nhập WTO.  

- Lãi suất  vay giảm nhưng các vật tư đầu vào đều tăng, lương cơ  bản 
tăng cao trong khi giá bán các sản phẩm may mặc đều giảm.  

 
Ngoài các khó khăn chung, Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội có những 

khó khăn đặc thù riêng ảnh hưởng đến SXKD: 
- Tiến độ  các dự  án từ  năm 2011 không đúng yêu cầu do bị  ảnh hưởng 

các yếu tố  như  trượt giá, tiến độ  giải ngân, nguồn vốn. 
- Nguyên liệu bông giá cao tồn năm 2011 vẫn còn sản xuất đến giữa năm 

2012 mới kết thúc nên ảnh hưởng đến hiệu quả  SXKD chung.  
- Nguồn nhân lực sau di dời vừa thiếu vừa yếu chưa đáp ứng yêu cầu 

phát triển là những khó khăn thách thức lớn trong năm 2012.  
- Do quản lý tiến đô di dời kém nên phát sinh nhiều chi phí, chất lượng 

thiết bị  lưu kho bị ảnh hưởng, thị  trường tiêu thụ  cả  xuất khẩu và nội 
địa đều mất một số  các khách hàng lớn.  
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 II- Công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2012: 

1. Kết quả  thực hiện Nghị  quyết Đại hội đồng cổ  đông năm 2012    
(Các chỉ  tiêu chính) 

 

TT CHỈ  TIÊU 
ĐVT 

 
NQ-ĐHĐCĐ  

2012 
THỰC 

HIỆN 2012 

%TH/ 
NQ 

ĐHĐCĐ  
2012 

1 Vốn Điều lệ  Tr.đồng 205.000 205.000 100,0

2 Doanh thu (không VAT) “ 1.572.956 532 336 33.84

3 Lợi nhuận trước thuế  “ 41.000 31 829 77.63

4 Lao động Người 926 400 40.3

5 Thu nhập bq (ng/thg) đồng 4.000.000 4 304 509 107.6

6 Cổ  tức dự kiến % 12 12 100

 
Qua bảng số  liệu cho thấy các kết quả  SXKD năm 2012 cho thấy các 

chỉ  tiêu đoanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế  hoạch đề  ra do các 
nguyên nhân chủ  yếu sau:  
- Khi xây dựng kế  hoạch dựa trên báo cáo thực hiện năm 2011, tuy nhiên 

số  liệu năm 2011 được tập hợp trên cơ  sở  cộng dồn số  liệu của tất cả 
các đơn vị  của Tổng công ty không loại trừ các giao dịch nội bộ , số  
liệu bị  trùng lắp. Năm 2012 số  liệu thực hiện đã được loại trừ  các giao 
dịch này. Mặt khác các năm trước đây thực hiện mua bán lòng vòng 
giũa các đơn vị trong Tổng công ty số  liệu doanh thu thực hiện cao 
nhưng gây ra những chi phí vốn: lãi vay, thuế  phải nộp… ảnh hưởng 
đến hiệu quả  hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2012 đã chấm dứt  
các hoạt động này.   

- Đầu năm 2012: mô hình Tổng công ty mẹ vẫn quản lý xưởng may tại  
Đồng Văn số  liệu kế hoạch cả  năm được cộng vào TCT mẹ ,  từ  
01//04/2012 xưởng May Đồng văn đã chuyển về  Công ty TNHH MTV 
Hà Nam số  liệu thực hiện cộng về  Công ty TNHH MTV Hà Nam. Đối 
với chi nhánh Sợi Bắc Ninh đầu năm thực hiện phương thức bán nguyên 
liệu mua sản phẩm, từ  tháng 8/2012 chuyển sang hình thức gia công 
nên số  liệu doanh thu thực hiện của Tổng công ty mẹ  cũng giảm.   

 
  

 2. Các công tác trọng tâm đã thực hiện năm 2012: 
* Ngành Sợi: 
- Nhà máy Sợi Bắc Ninh: 
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+ Đã đàm phán giảm được giá thuê nhà xưởng thiết bị  gần 50%. 
+ Bổ  sung thêm một số  thiết bị  cân đối dây chuyền nâng cao năng suất và 
hiệu suất sử  dụng thiết bị  tại đây. 
+ Sản lượng đã tăng từ  100 Tấn/tháng lên 300 Tấn/tháng. 
+ Chất lượng sợi từ  không loại lên có loại và xuất khẩu, đã xây dựng được 
thị  trường ổn định và giữ  chân được một số  khách hàng truyền thống tạo 
tiền đề  cho việc tiêu thụ  sợi khi Nhà máy Sợi Đồng Văn đi vào hoạt động. 
- Công ty CP Dệt May Hoàng Thị  Loan: 
+ Năm 2012 đã tăng vốn của HNSM từ  46% lên 52% và đến nay đã tăng 
lên 75.58%. 
+ Lắp thêm 3.4 vạn cọc sợi cũ  của HNSM năng số  cọc sợi từ  4.4 vạn lên 
7.8 vạn và đã đưa vào khai thác hiệu quả  từ tháng 8/2012. 
+ Sản lượng sợi tăng 50% so với đầu năm tuy nhiên vẫn chưa đạt được 
mức kế  hoạch đề  ra. 
- Dự  án Nhà máy Sợi Đồng Văn: đã đẩy nhanh tiến độ  các gói thầu và 

tiến độ  lắp máy, tiết kiệm chi phí xây dựng cơ bản.  
* Ngành Dệt: 
- Công ty CP Dệt kim Hanosimex: trong năm 2012 xác định tầm quan 

trọng của dệt kim trong chuỗi cung ứng Hanosimex và lợi thế  khi có 
TPP, đã củng cố  công tác tổ  chức từ  cấp Công ty đến các bộ  phận 
chuyên môn, nghiệp vụ ,  khai thác có hiệu quả  các máy dệt của Dostex, 
hợp lý hoá nguồn nước và nhiên liệu lò hơi giảm chi phí sản xuất.  

* Ngành May: 
- Sau khi di dời tình hình đơn hàng và nguồn hàng hạn hẹp, các khách 

hàng truyền thống sụt giảm sản lượng hoặc không có đơn hàng, các đơn 
hàng chủ  yếu là gia công, giá gia công thấp không đủ  bù chi phí. 

- Nhà máy May Đồng Văn đã đưa vào khai thác từ  01/4/2012 chưa có 
đơn hàng lớn, các khách hàng lớn đang tập trung đánh giá khi đạt yêu 
cầu mới ký hợp đồng đặt hàng. Nhân lực tại đây hầu hết là tuyển mới 
tay nghề  và ý thức công nghiệp đều còn thấp, năng suất lao động thấp. 

- Trong năm 2012 cả  tổng Công ty cùng các đơn vị  đã tập trung chủ  động 
tìm kiếm nguồn hàng, đến tháng 1/2013 các đơn hàng mới ổn đinh. 

- Tập trung, xây dựng khắc phục hệ  thống đánh giá của khách hàng để  có 
điều kiện đáp ứng yêu cầu của các khách hàng lớn 

* Công tác điều hành tổ  chức và nâng cao hiệu quả  hoạt động của 
TCT: 
- Năm 2012 tiến hành đánh giá khả  năng phát triển và vai trò của các 

công ty thành viên HNSM, thay đổi vốn sở  hữu của các Công ty CP Dệt 
may Hoàng Thị  Loan, Công ty CP May Hoàng Th ị  Loan. 

- Sắp xếp lại bộ  máy quản lý từ  Tổng công ty đến các Công ty thành 
viên, thay đổi người đại diện vốn Hanosimex tại 10/12 Công ty, thay 
đổi giám đốc tại 5/12 Công ty.  

- Năm 2012 đã có 6/12 đơn vị  trong hệ  thống Hanosimex bảo toàn được 
vốn và có lãi : Tổng công ty mẹ ,  Công ty CP Dệt May Hoàng Thị  Loan, 
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Công ty CP May Hoàng Thị  Loan, Công ty CP Dệt Hà Đông, Công ty 
CP Thời trang, Công ty CP May Đông Mỹ .   
 

III - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  SXKD NĂM 2012:  
1. Ưu điểm: 
- Công tác điều hành chủ  động, quyết liệt hơn so với các năm trước đây 

đưa đến kết quả  SXKD khả quan, đảm bảo tiến độ  đầu tư của các dự  án 
Nhà máy May Đồng Văn, Nhà máy Sợi Đồng văn, Nhà máy May Nam 
Đàn, dự  án đầu tư chiều sâu và mở  rộng tại Nhà máy Sợi Bắc Ninh, 
Công ty CP Dệt May Hoàng Thị  Loan. 

- Phục hồi được thị  trường sợi, làm tốt công tác chuẩn bị thị  trường và 
khách hàng cho Nhà máy Sợi Đồng Văn. 

- Giám sát chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng chấn chỉnh kịp thời các đơn vị  
thành viên về SXKD, quản lý tài chính, ứng phó với khó khăn. 

- Áp dụng nhiều chính sách, chế độ  đối với người lao động, tuyển dụng 
và đào tạo đủ  lao động cho các nhà máy mới đi vào hoạt động. 

2. Tồn tại: 
- Công tác quản lý, quản trị  hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tốt nên  

chi phí SX cao, làm giá thành sản phẩm sản xuất cao, giảm khả  năng 
cạnh tranh trên thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả  sản xuất : nhà máy 
Sợi Bắc Ninh, Công ty CP Dệt kim Hanosimex, nhà máy May Đồng 
Văn. 

- Công tác thị  trường sản phẩm May chưa tốt, thị trường xuất khẩu chủ  
yếu làm gia công chưa có nhiều đơn hàng FOB, chưa sử  dụng hiệu quả 
chuỗi liên kết nội bộ  sợi -dệt- may. Thị  trường nội địa chưa phát huy 
được thế  mạnh của thương hiệu Hanosimex, chưa đưa được sản phẩm 
đặc trưng ra thị  trường.  

- Công ty CP Dệt kim HNSM công tác thị  trường kém, sản xuất luôn non 
tải, đơn hàng nhỏ  lẻ  không ổn định hiệu quả  thấp.                              

 
PHẦN B 

KẾ  HOẠCH SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2013 
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2013: 
 1. Thuận lợi 
- Do ảnh hưởng của hiệp đinh TPP có sự dịch chuyển đầu tư  ngành dệt 

may vào Việt Nam. 
- Một số  dự  án đầu tư ,  hợp tác đầu tư  của Tổng công ty đi vào hoạt động: 

Nhà Sợi Đồng Văn, nhà máy May Nam Đàn tăng sản lượng sản xuất sợi 
3400 Tấn/năm, sản phẩm May tăng 500.000 sản phẩm qui đổi năm 
2013.  

- Hệ  thống quản lý của TCT đã được cải tiến theo hướng tinh gọn, hiệu 
quả .  Đã ổn định và phát triển lực lượng sản xuất tại TCT và các Công 
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ty con. Có thuận lợi trong việc tiếp cận được nguồn vốn từ  chuyển đổi 
mục đích sử  dụng đất,   

 
2. Khó khăn 
- Nền kinh tế  thế  giới và Việt Nam chưa ngăn chăn được đà tuột dốc ảnh 

hưởng tiêu cực đến các ngành kinh tế  nói chung và dệt may nói riêng. 
- Bên cạnh các khó khăn chung, năm 2013 Tổng công ty còn có các khó 

khăn đặc thù riêng: lực lượng lao động có trình độ ,  tay nghề  cao mất 
nhiều sau di dời, hệ  thống quản lý mới sắp xếp lại cho tinh gọn nhưng 
địa bàn hoạt động lại rộng hơn nên chưa thích nghi hoàn toàn. Một số  
các công ty con và công ty góp vốn hoạt động chưa hiệu quả .  

 
II.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 
1. Mục tiêu: 
- Phấn đấu đạt các chỉ  tiêu năm 2013 ( bảng số  liệu).  
- Tổ  chức lại hệ  thống quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả ,  năm 

2012 đã thực hiện ở  cấp Tổng công ty sang năm 2013 tiếp tục thực hiện 
đến cấp trung gian và cấp thừa hành của các công ty. 

- Phát triển và phân phối lại lực lượng sản xuất,  giảm tối đa các thiết bị 
ngừng sản xuất, giảm thiểu thiệt hại các dự  án đầu tư  dang dở  ( Bắc 
Ninh, Đồng Văn 2012, Nam Đàn 2013). Đánh giá lợi thế  cạnh tranh 
vùng miền để xác định đại điểm đầu tư  phát triển. 

- Tăng cường liên kết các Công ty trong hệ  thống Hanosimex, sử  dụng 
hiệu quả  chuỗi cung ứng nội bộ  sợi- dệt- may. 

- Phát triển sản phẩm mới có tính khác biệt ,  bán sản phẩm may từ thiết 
kế  ODM. 

- Cân đối các nguồn vốn trong toàn bộ  hệ  thống, vốn hoạt động sản xuất  
kinh doanh, vốn đầu tư .  

 
2. Các chỉ  tiêu chủ  yếu 2013: 
 
TT Chỉ  tiêu ĐVT KH 2013 

1 Vốn Điều lệ  Triệu đồng 205.000 

2 Doanh thu “ 729 300 

3 Lợi nhuận trước thuế  “ 39 000 

4 Lao động Người 1 020 

5 Thu nhập bình quân (người/tháng) đồng 4.500.000 

6 Cổ  tức % 14 
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III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ  THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2013: 
1. Giải pháp về  thị  trường:  
*  Ngành sợi :  
- Phân tích đánh giá nhu cầu từng thị trường, so sánh hiệu quả  để  xác 

định lựa chọn tỷ  lệ hợp lý giữa xuất khẩu và nội địa. 
- Sàng lọc và lựa chọn khách hàng có nhu cầu ổn định, dài hạn, tiềm lực 

tài chính mạnh, khả  năng thanh toán tốt. 
- Đánh giá nhu cầu sử  dụng sản phẩm sợi của từng khách hàng, bố  trí sản 

xuất sợi phù hợp với cấp độ  chất lượng của từng dây chuyền sản xuất. 
- Xác định thị  trường sợi xuất khẩu cho từng khu vực sản xuất: Sợi Đồng 

Văn sẽ  XK trực tiếp cho thị  trường yêu cầu chất lượng cao hoặc xuất 
khẩu gián tiếp thông qua chuỗi cung ứng nội bộ .  Hiện tại công tác 
chuẩn bị  thị  trường và khách hàng TCT đã có các thông tin cụ  thể  như  
loại sợi, thông số  kĩ  thuật từng loại. 

* Ngành May:  
- Tổng công ty giữ  vai trò chủ  đạo trong công tác thị  trường để đảm bảo 

tính bền vững và hiệu quả  lâu dài. 
-  Lựa chọn thị  trường xuất khẩu mang tính bền vững, đa dạng hóa thị 

trường XK. 
- Xây dựng các khách hàng có quan hệ  hợp tác lâu dài. 
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cho các mặt hàng CM, 

FOB…từng bước tiếp cận khách hàng tiến tới làm ODM. 
2. Giải pháp tổ  chức và nâng cao hiệu quả  hoạt động của TCTY :  
- Tăng cường kiểm soát và định hướng hoạt động của các công ty trong 

hệ  thống, thông qua nguời đại diện vốn, chuỗi cung ứng và marketing. 
- Tổ  chức lại hệ  thống quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả  theo mô 

hình Cty Mẹ  - Cty con, TCTY Mẹ  giữ  vai trò quản lý vốn,chiến lược 
đầu tư,phát triển thị  trường,thương hiệu toàn hệ  thống. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ 
ràng theo từng ngành quản lý. 

- Giữ  vững kỷ  cương và tính kỷ  luật tuân thủ  của các Công ty trong hệ 
thống trên cơ  sở  phát huy tính dân chủ  và hiệu quả  của các đơn vị . 

- Tổ  chức đánh giá người đại diện vốn của TCT để  nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của Người đại diện vốn của TCY tại các Cty thành viên 6 
tháng/lần. 

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp gắn liền với thương hiệu của Tổng 
công ty.  

- Tăng cường khai thác ngoại lực, cân đối đơn hàng và bố  trí sản xuất 
hợp lý giữa dây chuyền bên trong và khách hàng gia công bên ngoài. 

- Liên kết khách hàng, đa dạng hoá các hình thức phát triển thương hiệu: 
mua thương hiệu, chuyển nhượng thương hiệu, xây dựng và phát triển 
các nhãn hiệu riêng. 

3. Giải pháp về  quản trị nguồn nhân lực: 



7 
 

- Đổi mới, cầu thị trong công tác cán bộ  (tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, 
quy hoạch, bồi dưỡng, phát triển), chú trọng đào tạo tại chỗ .  

- Chuẩn hoá các chức danh, chức năng, nhiệm vụ ,  trách nhiệm và quyền 
lợi đối với nhân lực là cán bộ  quản lý, kỹ  thuật, nghiệp vụ: đề ra các 
tiêu chuẩn về  năng lực trình độ ,  phẩm chất chính trị , đạo đức … phù 
hợp với từng thời kỳ  phát triển mới của TCT. 

- Có chính sách đề  bạt, miễn nhiệm thường xuyên, kịp thời,  giải quyết 
tốt mối quan hệ  sử dụng con người trong toàn bộ  hệ  thống, đặc biệt là 
các Công ty hoạt động chưa có hiệu quả .  

- Xây dựng chính sách tiền lương khoa học, chú trọng việc tạo động lực 
thường xuyên cho người lao động để phát huy nội lực và tinh thần đóng 
góp với hiệu quả  cao cho sự nghiệp của TCTY.  

- Có chính sách thu hút rõ ràng minh bạch và có tính cạnh tranh về  tiền 
lương và thu nhập, điều kiện làm việc và cơ  hội thăng tiến, có KH bồi 
dưỡng nguồn cán bộ  kế cận. 

- Chú trọng tuyển dụng, tuyển chọn, liên kết với các địa phương, các cơ 
sở  đào tạo để  tạo nguồn công nhân kỹ  thuật,  lao động phổ  thông đáp 
ứng yêu cầu của các dây chuyền sản xuất. 

- Tạo điều kiện cho các bộ  quản lý kinh tế ,  kỹ  thuật, công nhân lành 
nghề  được tham gia các khoá đào tạo, cặp nhật kiến thức.  

- Cử  các nhóm đoàn tham quan học tập kịnh nghiệm các đơn vị trong 
ngành. 

- Thành lập nhóm nghiên cứu SX nâng cao NSLĐ ,  thành lập nhóm 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm may, tiến tới xuất khẩu theo hình 
thức ODM. 

- Cải thiện điều kiện LĐ ,  môi trường làm việc cho người LĐ .  
4. Giải pháp về  quản trị sản xuất: 
- Cân đối dây chuyền sản xuất hợp lý, đẩy mạnh năng suất và tăng sản 

lượng cho toàn bộ  các dây chuyền. 
- Duy trì chế  độ  bảo toàn, bảo dưỡng máy móc thiết bị , thực hiện nghiêm 

túc lịch xích bảo dưỡng thiết bị ,  thay thế vật tư phụ  tùng theo đúng lịch 
xích. 

- Kiểm soát chặt chẽ  quá trình sản xuất, kịp thời phát hiện và xử  lý kịp 
thời các bất thường trong sản xuất, đảm bảo hạn chế  tối đa sản phẩm 
xuống loại, ổn định chất lượng sản phẩm. 

- Sàng lọc và thiết lập hệ  thống các Nhà cung cấp chiến lược về  nguyên 
liệu, nhiên liệu, phụ  liệu, dịch vụ  vận tải…có chất lượng ổn định, giá 
thành hợp lý.   

- Tiết giảm mọi chi phí sản xuất từ nguyên liệu chính đến vật tư  phụ  
tùng, giảm chi phí năng lượng (điện, than…), cải tiến quá trình sản 
xuất, giảm giá thành sản phẩm.  

Ngành May:  
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- Nhanh chóng chuẩn hóa hệ  thống quản lý chất lượng và nhà xưởng của 
các Cty May thành viên trong hệ  thống Hanosimex để sẵn sàng vượt 
qua các cuộc đánh giá của khách hàng. 

- Nâng cao hiệu quả đơn hàng may với giải pháp đẩy nhanh tiến độ  áp 
dụng mô hình quản lý sản xuất tinh gọn hiệu quả  – LEAN. 

Ngành Sợi: 
- Đồng văn: TCty sẽ  áp dụng các mô hình quản trị  sản xuất tiên tiến như  

học tập Phú bài và hệ  thống hỗ  trợ  quản trị  chất lượng của Mỹ  EFS. 
- Sợi Bắc Ninh và sợi HTL: đầu tư  chiều sâu, tiếp tục tăng chất luợng, 

tăng năng suất bằng cách thay nồi có đường kính nhỏ  hơn, giảm các chi 
phí sản xuất, nhân công, điện và khấu hao.  Đào tạo cán bộ  nguồn cho 
Sợi Hồng lĩnh và các dự án tiếp theo của Tcty tại khu vực miền Trung.  

5. Giải pháp về  tài chính và đầu tư   
* Nhóm giải pháp về  Tài chính: 
- Kiện toàn bộ  máy tài chính TCT là đầu mối quản lý và đầu tư  vốn vào 

đơn vị  thành viên, vào các lĩnh vực sinh lời cao. 
- Sử  dụng nhiều biện pháp huy động vốn, đảm bảo cho HĐSXKD và đầu 

tư  phát triển. 
- Xây dựng cơ  chế  quản lý tài chính trong hệ  thống Hanosimex, xác định 

rõ vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn tại các đơn vị  thành viên. 
*. Nhóm giải pháp về  đầu tư: 
- Tập trung nguồn nhân lực, tài chính, thị  trường đầu tư  vào các đơn vị 

hoạt động có hiệu quả 
- Tăng cường quản trị  tại các đơn vị  mới đi vào hoạt động như  Hà Nam, 

Nam Đàn để hoạt động hiệu quả.  
- Chấm dứt hoạt động và giải thể  những đơn vị  vốn nhỏ ,  hoạt động không 

hiệu quả và không có hướng phát triển như: Công ty CP Cơ điện 
Hanosimex, Công ty CP Coffee Indochina, Công ty CP SX & TM Hà 
Châu, Công ty CP TM Vinatex – Hanosimex, Cty cổ  phần may Hải 
phòng. 

 
PHẦN C 

KIẾN NGHỊ  ĐỀ  XUẤT 
 
Đối với Tập đoàn dệt may Việt Nam: 
- Đề  nghị  Tập đoàn hỗ  trợ  làm việc với Bộ  Tài chính để có cơ  chế  đặc 

thù đối với nguồn vốn chuyển mục đích sử  dụng đất từ ngân sách cho 
hai dự án của Tổng công ty đã và đang triển khai. 

- Tập đoàn hỗ  trợ  Tổng công ty để Bộ  Tài Chính nhanh chóng ra quyết 
định và chuyển trả tiền cho lao động dôi dư  theo QĐ86 (86.1 tỷ  đồng) 

- Tiếp tục cho Hanosimex vay trong thời gian chưa nhận được tiền từ Bộ  
Tài chính.  

     
 



Kính thưa Đại hội! 
Thưa quý vị  cổ  đông! 
Trên đây là toàn bộ  những tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đồng Cổ  đông của TCT năm 2012 và những mục tiêu 
phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ  SXKD của TCT năm 
2013. Với trách nhiệm của mình, đề  nghị  các quý vị  cổ  đông hãy phát huy 
vai trò làm chủ  trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo, 
cũng như  tham gia xây dựng, quyết định các mục tiêu và chính sách của 
TCT trong năm 2013 đảm bảo được yếu tố  hiệu quả ,  phát triển; đảm bảo 
đời sống người lao động, quyền lợi các cổ  đông và lợi ích của doanh 
nghiệp. 

 
Kính chúc các đại biểu sức khoẻ , hạnh phúc! 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 
Xin cảm ơn! 

                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
                                                                                 Đã ký 
 
                                                                      

                                                                      Dương Khuê 
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