
 
 
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        DỆT MAY HÀ NỘI 
   Dự Thảo                                                                         Hà nội, Ngày    tháng 05 năm 2013 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 
NĂM 2012 VÀ KH NĂM 2013 

 
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DI DỜI VÀ MỞ RỘNG TỔNG THỂ : 
 

1. Công tác lập dự án:  
* Tổng công ty đã xây dựng đề án di dời và đầu tư Tổng thể trình Tập đoàn và Bộ công 
thương . Tính đến ngày  6/12/2012 Bộ công thương đã có quyết định phê duyệt danh 
mục 6 dự án di dời và mở rộng được xin vốn nhà nước từ nguồn chuyển mục đích sử 
dụng đất . Bao gồm 6 dự án thành phần sau:  
 
TT Hạng mục các dự án Tổng mức đầu 

tư ( tỷ đ) đđ)
1 Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi  tại KCN Đồng văn  419,486 

2 Dự án đầu tư  nhà máy may dệt kim tại Nam đàn- Nghệ an 78,339 

3 Dự án đầu tư  nhà máy may dệt thoi tại Nam đàn- Nghệ an 92,149 

4 Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi tại Nam đàn- Nghệ an 410,293

5 Dự án đầu tư nhà máy dệt kim  dệt vải mộc tại Nam đàn- 
Nghệ an  

152,591

6 Dự án đầu tư mở rộng phần nhuộm và hoàn tất tại Công ty 
CP Dệt kim – Hanosimex tại KCN Phố nối- Hưng yên  

105,624

  Tổng cộng  1258,482

- Trong đó nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn chuyển mục đích sử 
dụng đất mà Tổng công ty là 542,4 tỷ đồng . Nguồn vốn này Tổng công ty sẽ  phân bổ 
hợp lý để thực hiện 6 dự án trên 

 
2.Tiến độ thực hiện : chia làm 2 giai đoạn  
-  Giai đoạn 1 : Năm 2012-2013 thực hiện 4 dự án đầu tư : 

+ Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi và may tại KCN Đồng văn  
+ Dự án đầu tư  nhà máy may dệt kim tại Nam đàn- Nghệ an 
+ Dự án đầu tư  nhà máy may dệt thoi tại Nam đàn- Nghệ an 
+ Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi tại Nam đàn 

-  Giai đoan 2 : Năm 2013-2014 thực hiện 2 dự án đầu tư : 
+ Dự án đầu tư nhà máy dệt kim dệt vải mộc tại Nam đàn- Nghệ an  
+ Dự án đầu tư mở rộng phần nhuộm và hoàn tất Công ty CP Dệt kim – 
Hanosimex tại KCN Phố nối- Hưng yên  
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3. Dự kiến kết quả sau khi thực hiện các dự án: 
 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả thực hiện 
đến năm 2015 

1 Vốn điều lệ tỷ đồng 865 
2 Doanh thu tỷ đồng 2.500 
3 Nộp ngân sách  tỷ đồng 60 
4 Lợi nhuận tỷ đồng 120 
5 Lao động Người 8.000 
6 Sợi các loại tấn 32.000 
7 Vải dệt kim tấn 7.000 
8 SP may dệt kim Tr.chiếc 16,4 
9 SP may dệt thoi Tr.chiếc 3,6 

 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN :                                                                                     
1. DỰ ÁN TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 -HÀ NAM:   

Tại KCN Đồng văn triển khai 2 dự án : 
- Dự án đầu tư xây dựng 1 Nhà máy may Dệt kim  
- Dự án đầu tư xây dựng 1 Nhà máy sợi   

1.1. Dự án nhà máy may :   
- Đã đầu tư xây dựng 1 nhà máy may và các điệu kiện khác như Tổng kho may, Nhà 
ăn ca, Nhà xe, nhà bảo vệ , nhà nồi hơi khí nén, hạ tầng kỹ thuật kèm theo 
- Dự án may có sự thay đổi về quy mô đầu tư : thiết bị từ 16 chuyền lên thành 24 
chuyền và sản lượng thay đổi từ 2,8 triệu sản phẩm lên thành 5,1 triệu sản phẩm/ năm 
- Nhà máy đã xây dựng xong và đi vào sản xuất bắt đầu từ 1/3/2012 .  
+ Doanh thu bình quân đạt 170.000 USD/ tháng 
+ Sản lượng hiện tại đạt 300.000 sản phẩm quy đổi / tháng 
+ Lao động hiện tại đạt 700 người / 950 người 
+ Thu nhập đạt bình quân 4,2 triệu đồng/ người/tháng 
2.2 Dự án đầu tư Nhà máy sợi : 
- Quy mô 30.000 cọc sợi, sản lượng thiết kế 3.400 tấn/ năm 
* Xây dựng : 
- Đã xây dựng xong kho bông   
- Xưởng sợi đã xây dựng xong và bàn giao cho bên lắp máy.  
- Gói thầu hạ tầng giai đoạn 2 : đã cơ bản hoàn thiện  
- Hệ thống điện động lực, trung thế: đã hoàn thành và đóng điện  từ ngày 24/3/2012  
* Thiết bị :  đã hoàn hành việc lắp đặt và đưa toàn bộ thiết bị vào sản xuất   
- Từ 1/4/2013 nhà máy sợi bắt đầu sản xuất 1 ca , từ 8/4 bắt đầu sản xuất 3 ca . Sản 
lượng tháng 5 đạt 250 tấn và đến tháng 8/2013 kế hoạch dự kiến đạt 380 tấn / tháng  
* Lao động : đã xây dựng mô hình tổ chức cho nhà máy sợi và đào tạo lực lượng lao 
động cho Nhà máy 3 vạn cọc  285 người 
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2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY DỆT KIM TẠI KCN NAM ĐÀN-TỈNH 
NGHỆ AN 
-  Đầu tư xây dựng 1 Nhà máy may dệt kim.  Sản lượng 5,1 triệu sản phẩm /năm 
- Tổng mức đầu tư dự án 78,339 tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện : Từ tháng 10/ 2012. Dự kiến thời gian hoàn thành đưa công 
trình từ 5/5/2013. 

* Tình hình thực hiện: 

- Phần thiết bị: Đã triển khai việc mua sắm thiết bị mới và  Điều chuyển thiết bị cũ từ 

các đơn vị trong Tổng công ty . Dự kiến phần lắp đặt thiết bị sẵn sàng cho sản xuất  

trước ngày 30/4  

- Phần xây dựng: 
+ Đã xây dựng xong và bàn giao xưởng may từ ngày 15/3/2013 để chuẩn bị cho lắp 
máy 
+ Đang triển khai gói thầu xây dựng Nhà kho, Nhà ăn và gói hạ tầng. Dự kiến bàn 

giao vào 30/4 Nhà kho , phần bếp của Nhà ăn và phần thô đường nội bộ xung quanh  

- Từ 5/5/2013 xưởng may bắt đầu sản xuất 
 
3. DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BẮC NINH: 

1. Dự án thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị  : 

- Tổng công ty đã đàm phán lại hợp đồng thuê trước đây. Tăng thời gian thuê từ 10 
năm thành 15 năm. 
- Tổng tiền thuê 139,2 tỷ đồng ( trong đó tiền thuê đã trả  là  95,7 tỷ đồng )  

Giá so với hợp đồng cũ giảm 45 tỷ đồng.Thời gian thuê tăng thêm 5 năm ( Tiết kiệm 
được bình quân giá thuê là  9 tỷ đồng/ năm) 
2. Dự án đầu tư cải tạo và chiều sâu : 
- Tổng công ty đầu tư lắp đặt thêm thiết bị nâng số cọc sợi từ 2,2 vạn cọc lên thành 3,3 
vạn cọc sợi  
* Tổng mức đầu  tư đạt  : 8,37 tỷ đồng 

TT Hạng mục Giá trị ( tỷ đ) 

1 Đầu tư mua sắm máy ghép + máy thô 2,814

2 Đầu tư cải tạo hệ thống điều hoà không khi giai đoạn 1 2,6

3 Đầu tư cải tạo hệ thống hút bụi 0,792

4 Đầu tư máy nén khí 0,218

5 Cải tạo đường , nhà kho bông, kho phế 0,787

6 Cải tạo nhà bếp ,bể , buồng phun sương, bệ quạt, 
tường rào, nhà bảo vệ… 

0,213
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7 Cải tạo giếng 0,133

8 Phụ tùng vật tư : nồi ,cọc, suốt cao su, vòng da,lõi ống, 
biến tần , vật tư thay thế … 

0,813

* Tình hình thực hiện : 
- Đã lắp đặt và vận hành thiết bị lọc bụi , 1 máy ghép , 1 máy thô và 1 máy nén khí và 
1 máy đậu và 4 máy xe  
- Đã thực hiện cải tạo hệ thống AC giai đoạn 1  
- Đã thực hiện sửa chữa nền nhà kho bông, sửa chữa kho bông phế, làm đường bê tông 
- Thay thế kim máy chải , mua sắm suốt cao su , nồi, cọc máy con… 
-  Đầu tư  thêm 1 máy ghép , 1 máy thô, hệ thống lọc bụi bông chải , 1 máy nén khí , 
cải tạo AC ...và tập trung thay thế phụ tùng , nâng cao tốc độ.  
- Lắp đặt thêm dây chuyền 1 máy đậu và 4 máy xe . Sản lượng xe đạt bình quân 30 
tấn/ tháng 
- Sau đầu tư sản lượng sợi tăng từ 80-100 tấn tháng lên đạt 330-360 tấn tháng. 
- Chất lượng sợi được cải thiện đáng kể từ sợi ngoại cấp lên sợi đạt tiêu chuẩn chất 
lượng của Tổng công ty 

C. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CON –CÔNG TY LIÊN KẾT TRONG HỆ 
THỐNG 
1. Dự án đầu tư chiều sâu thiết bị sợi nhà máy sợi vinh- Công ty CP Dệt may 

Hoàng Thị Loan. 

Tổng công ty đã điều chuyển 3,4 vạn cọc sợi vào lắp đặt tại Vinh nâng tổng số cọc sợi 

của Công ty lên 7,8 vạn cọc 

- Tổng mức đầu tư : 66,4 tỷ đồng 

- Sản lượng sợi theo dự án đạt 10.000 tấn sợi nồi cọc / năm . 

- Xây thêm 1 kho chứa bông 

- Chuyển dây OE từ gian xưởng chính về lắp tại kho bông cũ 

- Chuyển dây chuyền đậu xe và lắp đặt thêm 6 máy xe + 2 máy đậu 

2. Dự án đầu tư di dời - Công ty CP Dệt Hà đông: 

Công ty CP Dệt Hà đông đang triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khăn : 

- Phần dệt may về KCN Đồng văn : hiện đã thực hiện xây dựng phần móng 

- Phần nhuộm về KCN phố nối B 

 
C. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2 ( 2013-2014): 
Năm 2013: 
1 .Dự án đầu tư Nhà máy may dệt thoi tại Nam đàn -Tỉnh Nghệ an: 
-  Sản lượng 3,6 triệu sản phẩm sơ mi /năm 
- Tổng mức đầu tư  92,149  tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện :  Khởi công  tháng 3 /2013. Dự kiến hoàn thành trong 6 tháng   
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2. Dự án đầu tư nhà máy sợi Nam đàn- Nghệ an : 
- Đầu tư 1 nhà máy sợi quy mô 30.000 cọc sợi  
- Sản lượng dự kiến 3700  tấn/năm. 
- Mặt hàng : Chuyên sản xuất sợi  pha chải kỹ  
- Tổng mức đầu tư dự án : 400 tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện :  Khởi công  tháng 3 /2013. Dự kiến hoàn thành trong 6 tháng  
3. Nhà máy sợi Bắc ninh: Tổng mức đầu tư ước 10,8 tỷ đồng 
- Đầu tư 1 máy ống và 1 máy đo độ không đều Uster và máy độ bền sợi : 8,3 tỷ đồng 
- Cải tạo hệ thống điều không thông gió giai đoạn 2 : 2 tỷ đồng  
- Đầu tư phụ tùng : 0,5 tỷ đồng 

Năm 2014: 
1. Dự án đầu tư 1 nhà máy dệt kim dệt vải mộc tại Nam đàn  : 
-  Công suất 4000 tấn năm vải mộc 
- Tổng mức đầu tư dự án : 152,591 tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện :  Khởi công  tháng 1 /2014. Dự kiến hoàn thành trong 12 tháng   

2. Dự án đầu tư mở rộng phần nhuộm và hoàn tất tại Công ty CP Dệt kim – 
Hanosimex tại KCN Phố nối- Hưng yên: 
- Tổng mức đầu tư dự án : 105,624 tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện :  Khởi công  tháng 1 /2014. Dự kiến hoàn thành trong 6  tháng   
D. KIẾN NGHỊ: 
- Thủ tục phê duyệt dự án gặp khó khăn do dự án phải thực hiện trước . Cho đến nay 2 
dự án vẫn chưa được phê duyệt  
- Tiếp cận nguồn vôn gặp nhiều khó khăn , nguồn vốn đầu tư từ chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất chưa được duyệt và giải ngân 
                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                               UỶ VIÊN HĐQT 
 

                                                                                                    Đã ký 
 
                                                                                                Trần Cao Lễ 
                                                                                      
 


