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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DỆT MAY HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN KIỂM SOÁT  
Hà nam, ngày 28 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội 

Năm 2021 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội; 

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ 

tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần May Hà nội; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Tổng công ty; 

- Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2020 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 của Tổng Công ty; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH kiểm toán An Việt. 

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 

về kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công 

ty cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:   

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động: 

- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo 

tài chính năm kiểm toán. Lập báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021. 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình triển khai kế 

hoạch SXKD. Tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- Xem xét các báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm 

của Tổng giám đốc, kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo của tổ chức 

kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính của Tổng Công ty. 

- Tham gia một số cuộc họp cùng HĐQT và CQĐH về tình hình bán hàng, dự trữ 

tồn kho, quản lý vốn và chi phí. 

 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 

Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ 

thường niên thông qua, tình hình thực hiện năm 2020 như sau: 

Chỉ Tiêu Đơn vị tính Năm 2019  Năm 2020 

% so sánh 

TH/ kế 

hoạch 

TH/ năm 

2019 

1. Tổng doanh thu Tr đồng  1.272.998    1.045.930     82% 

- Doanh thu thuần Tr đồng  1.187.523        963.860    92% 81% 

- Doanh thu hoạt động TC Tr đồng       24.290          50.270     207% 

- Doanh thu khác Tr đồng       61.185          31.800     52% 
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Chỉ Tiêu Đơn vị tính Năm 2019  Năm 2020 

% so sánh 

TH/ kế 

hoạch 

TH/ năm 

2019 

2. Chi phí   1.259.422     1.035.057     82% 

- Giá vốn hàng bán Tr đồng  1.155.167        909.994     79% 

- Chi phí hoạt động TC Tr đồng       42.996          39.485     92% 

Trong đó: chi phí lãi vay Tr đồng       40.092          31.023     77% 

- Chi phí bán hàng Tr đồng       23.440          23.249     99% 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr đồng       37.089          48.010     129% 

- Chi phí khác Tr đồng            730          14.319     1962% 

3. Lợi nhuận         

-  Tổng lợi nhuận trước thuế Tr đồng       13.576          10.873    34% 80% 

+ LN thuần từ Hoạt động KD Tr đồng     (46.879)       (6.608)  14% 

+ LN khác Tr đồng       60.455          17.481     29% 

-Thuế TNDN Tr đồng         1.990            4.932     248% 

- LN sau thuế TNDN Tr đồng       11.586            5.941     51% 

NHẬN XÉT CHUNG: 

Năm 2020 tình hình chiến tranh thương mại Trung – Mỹ vẫn tiếp diễn và đặc biệt 

là ảnh hưởng đại dich Covid-19 trên toàn cầu, do đó năm 2020 là năm đặc biệt khó 

khăn đối với hoạt động SXKD của Tổng Công ty CP Dệt may Hà nội. 

- Ngành Sợi: Thị trường tiêu thụ sợi bị sụt giảm mạnh. 

+ Cơ cấu doanh thu ngành sợi: Doanh thu xuất khẩu: 57%, Doanh thu nội địa: 

43%.  

+ Nguyên liệu đầu vào: giá bông trong 3 quý đầu năm 2020 luôn trong xu hướng 

giảm, từ quý 4 giá bắt đầu tăng trở lại -> sức mua sợi tăng, năng lực sản xuất các nhà 

máy sợi TCT được đầy tải. 

+ Thị trường xuất khẩu chính của TCT năm 2020 là Trung Quốc (31% về sản 

lượng, 32% về doanh thu), Hàn Quốc (32% về sản lượng, 34% về doanh thu) và Ai 

Cập (13% về sản lượng, 10% về doanh thu). 

+ Lao động ngành sợi vẫn thiếu trong các quý đầu năm và bắt đầu tuyển dụng bù 

đắp được lượng thiếu từ Q4/2020. 

+ Chất lượng sản phẩm sợi ổn định và duy trì ở mức cao. 

- Ngành May: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 đã tác động mạnh đến đơn hàng 

và thị trường của ngành may, doanh thu ngành may TCT giảm nhiều so năm 2019. 

+ May Đồng Văn tiếp tục làm các đơn hàng của khách hàng lâu năm, nhãn hàng 

thương hiệu mạnh, tuy nhiên mã hàng còn nhỏ lẻ. Lao động luôn trong tình trạng thiếu 

nhiều, khó tuyển dụng. 

+ May Nam Đàn: nguyên liệu đầu vào không ổn định, chuyền may phải thay đổi 

nhiều để phù hợp với đơn hàng làm ảnh hưởng đến năng suất lao động. Lao động vẫn 

thiếu so với nhu cầu và năng lực thiết bị. 

+ May Nghi Lộc: sản xuất chính thức từ 1/10/2020. Lao động mới nên tay nghề 

còn yếu, TCT lựa chọn đơn hàng phù hợp với tay nghề người lao động. 

+ Đơn hàng FOB giảm so với 2019 do ảnh hưởng của Covid19, khách hàng giảm 

sản lượng đặt hàng. Nguồn lực để triển khai các đơn hàng FOB còn thiếu và yếu.  
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Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức do khách quan và chủ quan, Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành Tổng công ty và tập thể CBCNV đã rất nỗ lực tìm nhiều giải 

phấp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau: 

1. SẢN XUẤT 

- Sản lượng Sợi qui đổi NE30 năm 2020 đạt 9.262 tấn (bình quân/tháng: 772 

tấn/tháng), bằng 84% kế hoạch và 94% so với năm 2019. 

- Sản lượng May qui đổi năm 2020 đạt 16,9 triệu sp, bằng 71% kế hoạch và 107% 

so với năm 2019. 

2. DOANH THU 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 969.460 triệu đồng (bằng 92% kế 

hoạch và 81% so với năm 2019) 

Trong đó: + Doanh thu sợi:   565.661 triệu đồng 

+ Doanh thu may:   285.756 triệu đồng 

+ Doanh thu thương mại khác: 118.043 triệu đồng 

- Doanh thu hoạt động tài chính: 50.270 triệu đồng (207% so với năm 2019). 

Doanh thu tài chính năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 do trong năm 2020 có: 

24.469 triệu đồng doanh thu từ thoái vốn tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan và 

10.069 triệu đồng thu được từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và hoạt động Đầu tư tài chính 

ngắn hạn. Khoản doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn thu được đã hỗ trợ 

một phần cho hoạt động sản xuất chính của Tổng công ty. 

- Thu nhập khác: 31.800 triệu đồng (52% so với năm 2019). 

Trong đó: Thu từ chuyển nhượng 2,09ha tại KCN ĐVăn: 29.519 triệu đồng. 

      Thu từ thanh lý TSCĐ + khác: 2.281 triệu đồng. 

3. CHI PHÍ 

Công ty đã hạch toán đầy đủ các khoản chi phí theo quy định và trích lập dự phòng 

các khoản rủi ro để đảm bảo an toàn tài chính cụ thể năm 2020 đã trích: 7.860 triệu 

đồng.  

 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:     4.502 triệu đồng 

 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:    (1.124) triệu đồng 

 Dự phòng công nợ phải thu khó đòi:    2.701 triệu đồng 

 Dự phòng tiền lương:      1.781 triệu đồng. 

4. LỢI NHUẬN 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10.873 triệu đồng (bằng 34% kế hoạch và 80% so với 

năm 2019) 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 5.941 triệu đồng (bằng 51% so với năm 2019) 

Trong đó:  

 Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh: (6.608) triệu đồng.  

 Lợi nhuận khác: 17.481 triệu đồng. 

5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ 

* Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc: 

- Trong năm 2020, TCT đã hoàn thành đầu tư và đưa dự án vào hoạt động chính 

thức từ 1/10/2020. 

- Tính đến 31/12/2020, Dự án đã giải ngân tổng số tiền: 115.374 triệu 

đồng/156.634 triệu đồng (tương đương 74% tổng mức đầu tư của dự án). 
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- Dự án đang trong giai đoạn quyết toán dự án, Giá trị tài sản tạm tăng là 125.526 

triệu đồng. 

* Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Tổng công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty 

CP Dệt may Hoàng Thị Loan (lợi nhuận thu được sau thoái vốn: 24.469 triệu đồng) và 

chi đầu tư vào Công ty CP May Halotexco số tiền: 1.877 triệu đồng.  

6. SO SÁNH VỚI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

T

T Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị 

Thực hiện 

2019 

Nghị quyết 

ĐH 2020 

Thực hiện 

2020 

So sánh (%) 

Kế 

hoạch 2019 

1 Tổng doanh thu Triệu đ 1.191.204      1.050.000    969.460 92% 81% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đ       13.576         32.000    10.873 34% 80% 

3 Lao động Người         2.741            3.000    2.685 90% 98% 

4 

Thu nhập b/q 

(Người/tháng) 1000đ         7.643            7.300    7.294    100% 95% 

5 Cổ tức hàng năm (dự kiến) %        5    

So sánh về tỷ trọng: 

- Chỉ tiêu Doanh thu đạt 92% so với kế hoạch và bằng 81% so với năm 2019. 

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 34% so với kế hoạch và bằng 80% so với năm 

2019. 

- Lao động bằng 90% so với kế hoạch, giảm 2% so năm 2019. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt kế hoạch đề ra và giảm 5% so năm 2019. 

- Cổ tức: năm 2020 dự kiến không chi cổ tức, giữ lại tái đầu tư. 

B. KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kết thúc ngày 

31/12/2020. Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính 

của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả 

kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan. 

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020 nhƣ sau:       
      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
So sánh Tỷ trọng 

VND VND 
Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

A 1  2  3 = 2 – 1 4 = 2 / 1 5 6 

A. Tài sản ngắn hạn     494.399   490.305      (4.094) 99% 33% 33% 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền       19.869   17.656      (2.213) 89% 1% 1% 

II. Đầu tư TC ngắn hạn       78.800   220.800     142.000  280% 5% 15% 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn     154.272   127.813    (26.459) 83% 10% 9% 

IV. Hàng tồn kho     228.190   110.339  (117.851) 48% 15% 7% 

V. Tài sản ngắn hạn khác       13.268    13.697            429  103% 1% 1% 

B. Tài sản dài hạn     990.757    991.926         1.169  100% 67% 67% 

I. Các khoản phải thu dài hạn         7.834         8.412            578  107% 1% 1% 

II. Tài sản cố định     677.476     722.330      44.854  107% 46% 49% 

III. Tài sản dở dang dài hạn       40.729         6.870    (33.859) 17% 3% 0% 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn     151.221     127.570    (23.651) 84% 10% 9% 
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Nội dung 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
So sánh Tỷ trọng 

VND VND 
Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

A 1  2  3 = 2 – 1 4 = 2 / 1 5 6 

V. Tài sản dài hạn khác     113.497     126.744       13.247  112% 8% 9% 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1.485.156  1.482.231      (2.925) 100% 100% 100% 

             

A. Nợ phải trả  1.066.387  1.061.447      (4.940) 100% 72% 72% 

I. Nợ ngắn hạn     607.692      609.533         1.841  100% 41% 41% 

II. Nợ dài hạn     458.695      451.914      (6.781) 99% 31% 30% 

B. Vốn chủ sở hữu     418.769      420.784        2.015  100% 28% 28% 

I. Vốn chủ sở hữu     281.837      283.852         2.015  101% 19% 19% 

II Nguồn vốn đầu tư XDCB     136.932      136.932                -    100% 9% 9% 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1.485.156   1.482.231      (2.925) 100% 100% 100% 

 

NHẬN XÉT CHUNG 

- Cơ cấu và giá trị Tổng tài sản/Nguồn vốn năm 2020 tương đương năm 2019, 

giảm 2.925 triệu đồng. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Tổng công ty cụ thể: Vốn 

CSH chiếm 28%/tổng nguồn vốn; Nợ phải trả chiếm tỷ lệ 72%/tổng nguồn vốn; Tài 

sản ngắn hạn tỷ trọng 33%/Tổng tài sản và Nợ ngắn hạn tỷ trọng 41%/tổng nguồn vốn. 

Tuy nhiên trong Tài sản ngắn hạn ghi nhận mức biến động lớn của khoản mục Đầu tư 

tài chính ngắn hạn: tăng thêm 142.000 triệu đồng (tương đương 280%) và Hàng tồn 

kho giảm 117.851 triệu đồng (tương đương 48%). 

- Tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn) của Tổng công ty: 126.744 triệu 

đồng, bao gồm 63.992 triệu đồng là tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Đồng Văn; 

27.187 triệu đồng tiền thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty Ý Việt; 

9.508 triệu đồng là chi phí giải phóng mặt bằng DA NM May Nghi Lộc và phần còn 

lại là chi phí sửa chữa lớn TSCĐ + công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ nhiều kỳ. 

- Năm 2020 ghi nhận khoản Đầu tư tài chính dài hạn giảm 23.651 triệu đồng, 

nguyên nhân chính do TCT thoái vốn tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan (Giá trị 

đầu tư 26.653triệu đồng, số tiền thu được là 51.122 triệu đồng). 

- Các khoản rủi ro về nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn 

đã được lập dự phòng theo đúng quy định. 

- Tổng công ty luôn cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn. 

 

Các chỉ số cơ bản về hiệu quả SXKD và tài chính 

Khoản mục 
ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

Tỷ lệ % 
2020/2019 

1.Chỉ số khả năng thanh toán         

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 0,81 0,80 99% 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,44 0,62 142% 

     

2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Vòng quay tài sản (DTT/Tổng tài sản) vòng 0,80 0,65 81% 

     

3. Chỉ số nợ và cân đối vốn      

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 2,55 2,52 99% 

     

4. Chỉ số Hiệu quả SXKD       

Lợi nhuận thuần/ Tổng Doanh thu % 0,98% 0,62% 63% 
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Khoản mục 
ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

Tỷ lệ % 
2020/2019 

Lợi nhuận thuần/ Tổng tài sản (ROA) % 0,78% 0,40% 51% 

Lợi nhuận thuần/ Vốn CSH (ROE) % 2,77% 1,41% 51% 

 

NHẬN XÉT: 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty giảm nhẹ 0,81 -> 0,80, tuy nhiên 

khả năng thanh toán nhanh lại tăng 0,44 -> 0,62, nguyên nhân chính do Công ty giảm 

hàng tồn kho từ 234,9 tỷ -> 114,8 tỷ (giảm 120,1 tỷ);  

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay tài sản năm 2020 giảm từ 0,80 -> 

0,65 (bằng 81% so năm 2019), chỉ tiêu này phản ánh khả năng tạo doanh thu/tài sản 

của TCT vẫn thấp (mỗi đồng tài sản tạo 0,65 đồng doanh thu); 

- Hệ số nợ phải trả/VCSH được duy trì tương đương năm 2019, đạt: 2,52 lần (năm 

2019 là 2,55 lần). TCT vẫn đang ghi nhận nguồn tiền chuyển mục đích sử dụng đất 

136 tỷ tại chỉ tiêu Nguồn vốn đầu tư XDCB. Tổng công ty đang chờ các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt phương án tăng vốn từ nguồn tiền chuyển mục đích sử dụng đất này. 

- Về chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD: Các chỉ tiêu Lợi nhuận thuần/Tổng doanh 

thu (0,62%), Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản (0,40%), Lợi nhuận thuần/Vốn chủ sở hữu 

(1,41%) đều giảm so với năm 2019. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ QUAN 

ĐIỀU HÀNH 

- Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp 

lại bộ máy tổ chức và chiến lược phát triển của Tổng Công ty. 

- Cơ quan điều hành đã tổ chức tốt việc phân tích quản trị hoạt động làm căn cứ 

giúp HĐQT và cơ quan TGĐ thực hiện chỉ đạo tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả 

SXKD, tập trung và ổn định cho mọi hoạt động, đúng theo chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn được quy định trong Điều lệ TCty 

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều 

hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty, Ban kiểm soát không thấy gì bất thường 

trong hoạt động của HĐQT. 

 - Tất cả hoạt động của Tổng Công ty đều phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Viêt Nam. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin đúng theo 

quy định của pháp luật đối với mô hình công ty đại chúng. 

  

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG  

- HĐQT và cơ quan điều hành đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin 

và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, tài liệu để kiểm tra tính xác 

thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ và kịp thời các 

thông tin, biên bản, báo cáo tài chính. 

- Giữa BKS và HĐQT và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công 

tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty, của cổ đông và theo 

đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty. 

 



 Trang 7 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục có giải pháp mạnh về 

thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu cho mặt hàng sợi, tránh phụ thuộc vào thị 

trường Trung quốc. Ngành may: tìm kiếm thêm khách hàng chiến lược (3-4 khách 

hàng) tránh phụ thuộc vào một khách hàng lớn, tập trung phát triển chuỗi cung ứng 

Sợi- Dệt- nhuộm – May, tăng tỷ trọng hàng FOB của lĩnh vực May lên trên mức 30-

35% tổng doanh thu ngành may như KH đặt ra. 

- Công tác quản trị sản xuất cũng cần được sắp xếp, bố trí hợp lý tinh giảm tỷ lệ 

gián tiếp nhằm giảm chi phí tối đa và nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Phân tích chi tiết các chi phí, cơ cấu nhân sự từ đó xây dựng kế hoạch tiết giảm 

chi phí tăng hiệu quả hoạt động.   

- Công tác tuyển dụng đào tạo lao động cần tập trung và có nhiều giải pháp thiết 

thực hơn, đảm bảo đủ lao động cho sản xuất đặc biệt là ngành May. 

 

VI. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau: 

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, tình hình triển 

khai kế hoạch SXKD, tình hình thực hiện các quy chế, quy định, nghị quyết, 

quyết định của HĐQT. 

2. Thực hiện thẩm định các báo cáo năm 2021 của Tổng công ty, lập và trình Báo 

cáo của Ban Kiểm soát tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

 

Trên đây là báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

Đỗ Minh Sơn 
 


