
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, 

 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI 

  

Kính thưa:  

 - Quí vị đại biểu cùng các vị khách quý 

 - Quí vị cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 

    - Thưa toàn thể Đại hội 

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty, 

được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết 

quả SXKD năm 2020, Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 của TCT như sau: 

PHẦN A 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

1.1  Ngành Sợi : 

Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19, nhiều Quốc gia phải đóng cửa,thực hiện giãn cách xã hội nên năm 2020 đặc 

biệt khó khăn với các ngành,đặc biệt là ngành sợi.Tổng công ty đã rất nỗ lực thực hiện 

nhiều giải pháp để duy trì sản xuất, giữ chân người lao động, không đóng máy toàn bộ 

nhà máy dù lượng tồn kho luôn ở mức rất cao 1.800 tấn & không còn mặt bằng xếp 

sợi… 

- Luôn theo sát diễn biến thị trường, chọn thời điểm thích hợp để chốt đơn hàng 

hợp lý, giảm lượng tồn kho. Tháng 6 tồn 1.800 tấn, tháng 9 tồn 1.700 tấn, tháng 

10 tồn 1.400 tấn, tháng 12 còn tồn ~ 800 tấn. Đồng thời khai thác thêm được một 

số thị trường tiêu thụ mới như Chi lê, Mỹ... giảm dần lượng tiêu thụ vào thị 

trường Trung Quốc. 

TCT DỆT MAY MIỀN BẮC-VINATEX 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỆT MAY HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày 28  tháng 4  năm 2021 DỰ THẢO 
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- Từ tháng 11 đơn hàng đầy tải, lao động thiếu nhiều nhưng vẫn duy trì sản xuất 50 

máy sợi con, có thời điểm đạt sản lượng 32 tấn/ca, có thể SX được Ne BQ 27-30 

trong điều kiện lao động thiếu nhiều. 

1.2 Ngành May : 

Do ảnh hưởng của Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, nhiều đơn hàng bị hủy, 

bị dãn thời gian giao hàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành May của TCT đặc biệt 

là Quí 2 & Quí 3. Các nhà máy vẫn duy trì sản xuất nhưng có nhiều thời điểm hàng 

non tải. 

- May Đồng Văn duy trì các khách hàng cũ, nhãn hàng thương hiệu mạnh, giá tốt, 

tuy nhiên rất nhiều mã hàng có số lượng nhỏ lẻ. Lao động luôn trong tình trạng bị 

thiếu,khó tuyển dụng. 

- Khu vực May Nam Đàn: Tập trung đơn hàng có số lượng lớn, lặp lại. Lao động 

vẫn thiếu so với nhu cầu và năng lực thiết bị. 

- May Nghi Lộc: Bắt đầu đi vào chạy thử từ tháng 5/2020 và sản xuất chính thức 

từ tháng 10/2020. Trong giai đoạn đầu, NM phù hợp với sản xuất các mặt hàng 

có độ phức tạp & chất lượng vừa phải, để dần hoàn thiện hệ thống cho các đợt 

đánh giá khách hàng trong năm 2021. 

- May Đông Mỹ đơn hàng khá đều, lao động ít biến động. 

- May Halotexco do có nhiều khách hàng xuất đi nhiều thị trường ngoài EU & Mỹ 

nên đơn hàng nhìn chung đầy đủ kể cả trong thời điểm rất nhiều công ty gặp khó 

khăn về đơn hàng.  

- Tỷ lệ hàng FOB trong ngành May giảm so với 2019, do các khách hàng FOB 

giảm sản lượng đặt hàng do ảnh hưởng của dịch Covid. Một phần đơn hàng FOB 

đạt được là đơn hàng khẩu trang xuất khẩu đi Mỹ, Nhật, Séc … 

1.3 Ngành Dệt :  

Dệt Kim: Do dịch Covid-19 nên 6 tháng đầu năm  đơn hàng vải làm khẩu trang 

tăng đột biến, có tháng sản lượng đạt 272 Tấn là mức rất cao.Từ tháng 7 nhu cầu khẩu 

trang giảm, nhu cầu vải sử dụng cho sản xuất quần áo thấp, sản lượng sx chỉ đạt bình 

quân 80 tấn/tháng.  

Lao động ổn định, tuy nhiên công ty luôn trong tình trạng phải cạnh tranh về điều 

kiện làm việc và thu nhập cho nhân viên trực tiếp sản xuất dệt – nhuộm với các doanh 

nghiệp FDI 

Dệt khăn: Các mặt hàng chủ đạo của NM chủ yếu phục vụ cho nhà hàng & 

khách sạn tại thị trường Nhật bản đó chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Nhà máy 

chỉ duy trì bình quân được 30% năng lực sản xuất.Nhiều tháng trong năm phải bố trí 

cho lao động nghỉ luân phiên do không đủ đơn hàng để sản xuất.  
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2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020  

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:   

TT CHỈ TIÊU ĐVT 

THỰC 

HIỆN  

2019 

NQ 

ĐHĐCĐ 

2020 

THỰC 

HIỆN 2020 

% TH 

2020/ 

TH2019 

% 

TH/NQ 

ĐHĐCĐ 

2020 

1 Vốn điều lệ Tr.đ       205.000       205.000       205.000     100,00     100,00  

2 
Doanh thu hợp nhất 

(không VAT) 
"    2.420.818    1.500.000    1.344.824       55,55       89,65  

 Trong đó: Công ty mẹ "    1.191.204    1.050.000       969.460       81,38       92,33  

3 LNTT hợp nhất "           (254)       30.000         12.452        41,51  

 Trong đó: Công ty mẹ "         13.576         32.000         10.873       80,09       33,98  

4 Lao động bình quân Người          3.864           3.800           3.730       96,53       98,16  

 Trong đó: Công ty mẹ "          2.741           3.000           2.685       97,96       89,50  

5 Thu nhập BQ (ng/tháng) đồng    7.410.000    7.300.000    7.419.000     100,12     101,63  

 Trong đó: Công ty mẹ "    7.643.000    7.300.000    7.294.000       95,43       99,92  

6 Cổ tức dự kiến %                   5                -    
 

2.2. Các công tác trọng tâm thực hiện năm 2020 

2.2.1 Công tác sản xuất kinh doanh:  

 Tỷ trọng doanh thu các ngành trong toàn hệ thống Hanosimex năm 2020 như 

sau: 

- Doanh thu Ngành Sợi đạt 565.661  tỷ, chiếm 42.06 % tổng doanh thu. 

- Doanh thu Ngành May đạt 354.825  tỷ , chiếm 26.38 % tổng doanh thu. 

- Doanh thu Ngành Dệt đạt 314.973  tỷ, chiếm 23.42 % tổng doanh thu. 

- Doanh thu ngành dịch vụ đạt 89.948 tỷ, chiếm 6.69% tổng doanh thu. 

- Doanh thu khác : 19.417 tỷ chiếm 1.45 % tổng doanh thu. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 2020 Tổng công ty đạt 30.486.000 USD, trong đó kim 

ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty mẹ đạt 23.737.000 USD, giảm 15% so với năm 

2019, nguyên nhân là do sản lượng xuất khẩu của ngành sợi và ngành may năm 2020 

giảm so với 2019,đồng thời đơn giá cũng giảm nhiều so với 2019. 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Ngành năm 2020: 

 Ngành Sợi:  
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 Công tác thị trường và tiêu thụ: Đối với Tổng công ty mẹ, tỷ trọng doanh thu xuất 

khẩu 2020 đạt 56,7% và nội địa đạt 43,3%. 

Về sản lượng sợi xuất khẩu 2020:  

- Tỷ trọng lớn nhất là thị trường Hàn Quốc: chiếm 32% tổng sản lượng xuất khẩu 

(năm 2019 chiếm 22%). 

- Thị trường  Trung Quốc chiếm 31 % tương đương như năm 2019 

- Thị trường Ai cập chiếm 13% (năm 2019 là 19%) 

- Năm 2020 phát triển thêm được nhiều thị trường khác như Thái Lan, Philipines, 

Malaysia, Nhật bản, Đài loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Chi Lê… chiếm tỷ trọng 24%. 

- Sản lượng sợi sản xuất đạt được năm 2020 giảm so với năm 2019 do COVID-19, 

có vài thời điểm trong năm phải đóng  máy. 

- Sợi Đồng Văn 1 đạt: 4.558 tấn giảm 11% so với 2019  

- Sợi Đồng Văn 2 đạt: 3.821 tấn giảm 17% so với năm 2019 

 Ngành May:  

Tổng sản lượng may trong toàn Tổng Công ty năm 2020 đạt 25.444.000 sản 

phẩm quy đổi, tăng 0.9%  so với mức đạt được năm 2019.  

Năng suất lao động còn thấp so với các đơn vị trong ngành. 

Công tác thị trường còn yếu,nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, nguyên phụ liệu không đồng 

bộ nên ảnh hưởng đến hiệu quả SX – KD. 

 Ngành Dệt: 

Công ty CP Dệt Hà Đông: Năm 2020 sản lượng khăn đạt 959 tấn, giảm 33,9% so 

với năm 2019. Do có nhiều thời điểm trong năm Công ty phải đóng máy cho công 

nhân nghỉ luân phiên. 

Công ty CP Dệt kim - Hanosimex: Năm 2020 đạt 1.604 tấn, giảm 13,8% so với 

năm 2019. 

2.2.2. Công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực:  

 Công tác tổ chức cán bộ 

- Năm 2020, trước bối cảnh SXKD gặp nhiều khó, TCT chủ trương cố gắng 

duy trì lực lượng lao động để chờ cơ hội hồi phục của thị trường. Quy mô 

lao động TCT tăng so với năm 2019, do NM May Nghi Lộc được đưa vào 

sản xuất. 
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- TCT đã tuyển dụng thêm nhân sự tốt nghiệp đại học ngành may bổ sung cho 

các đơn vị khu vực Nghệ An. 

- Lao động nghỉ việc tại TCT với tỷ lệ cao, tương đương các năm trước,dấu 

hiệu cho thấy các yếu tố thu nhập,thời gian làm việc, môi trường làm việc… 

còn kém cạnh tranh.. 

- Do nguyên nhân khách quan và chủ quan, ngành may chưa tăng được quy 

mô sản xuất như chỉ tiêu HĐQT giao. 

- Các tháng đầu năm do đơn hàng khó khăn nên TCT đã chủ động tạm dừng 

tuyển lao động mới. 

- Trước hoàn cảnh bất lợi do thị trường gây ra, ảnh hưởng tiêu cực đến kết 

quả SXKD, Tổng Công ty đã chủ động sắp xếp tổ chức lại bộ máy, giảm tỷ 

lệ lao động gián tiếp, đặc biệt là khối cán bộ quản lý và khối sản xuất may 

nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. 

- Công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên so với các đơn vị 

sản xuất tiên tiến trong ngành vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ lao động 

gián tiếp còn cao, bộ máy chưa tinh gọn, chất lượng cán bộ chưa đồng đều; 

cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao chưa được cải thiện nhiều về số lượng 

và chất lượng. 

 Công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương: 

- Trong Công tác tuyển dụng đã được Tổng Công ty tích cực đẩy mạnh,nhưng việc 

đáp ứng nhu cầu lao động cho sản xuất còn hạn chế. 

- Lao động BQ TCT năm 2020 là 2.685 người tăng 12.13% so với năm 2019. 

Trong đó, lao động ngành may là 1.961 người tăng 325 người so với năm 2019. 

Lao động ngành sợi BQ năm 2020 là 404  lao động  

- Công tác đào tạo được Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, tổ chức. Ngoài các lớp 

đào tạo cơ bản do các đơn vị thường xuyên tổ chức, Tổng Công ty đã được Tập 

đoàn và Công đoàn Dệt May Việt Nam hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo cho Tổ 

trưởng sản xuất may, cán bộ quản lý chất lượng may; cán bộ tham gia các lớp bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách… do các sở ban ngành và các 

đơn vị đánh giá chuyên nghiệp, khách hàng tổ chức. 

- Chế độ tiền lương cho người lao động được Tổng Công ty tiếp tục xây dựng mới 

và hoàn thiện thêm, người lao động hưởng lương theo hiệu quả công việc của 

từng bộ phận và từng cá nhân. Các quy chế lương mới được xây dựng tạo cho 

cán bộ quản lý động lực phấn đấu tăng năng suất, hiệu quả; người lao động phấn 
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khởi do chế độ phân phối công bằng, giờ làm việc giảm do năng suất lao động 

tăng và tiết giảm lao động gián tiếp. 

- Tổng Công ty đã cố gắng thực hiện chi trả lương và thu nhập cho người lao động 

bằng và cao hơn quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày cang cao của 

khách hàng đánh giá. Thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong Thỏa ước 

lao động tập thể.  

- Các chế độ chính sách khác cho người lao động như bố trí xe đưa đón, hỗ trợ tiền 

nhà trọ cho lao động ở xa… vẫn được Tổng Công ty duy trì và điều chỉnh cho 

phù hợp thực tế.. 

- Mặc dù chế độ, chính sách cho người lao động được Tổng Công ty duy trì và 

nâng cao nhưng do cạnh tranh lao động ngày càng tăng, đặc thù môi trường sản 

xuất sợi nóng, bụi, ồn nên tỷ lệ lao động nghỉ việc vẫn còn cao. Thương hiệu 

tuyển dụng Hanosimex tại các địa bàn chưa được cải thiện nhiều khiến số lượng 

lao động tại các nhà máy sợi và may còn biến động, ảnh hướng đến hiệu quả sản 

xuất.  

2.2.3. Công tác đầu tư :  

Dự án đầu tư thực hiện năm 2020 

2.2.3.1. Đầu tư tại Tổng công ty : 

Đầu tư Dự án nhà máy may Nghi Lâm - Nghi Lộc - Nghệ An (Nhà máy May số 1)  

-  Quy mô 24 chuyền may  

-  Sản lượng thiết kế đạt 5,67 triệu sản phẩm /năm. 

- Tổng số lao động: 900 người 

- Tổng mức đầu tư: 156,6 tỷ đồng 

Thời gian thực hiện: Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 

10 năm  2020 

2.2.3.2. Đầu tư tại các công ty con: 

Công ty cổ phần May Halotexco: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may tại xã Phúc 

Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An. 

 Quy mô: 24 chuyền may 

 Tổng mức đầu tư: 79,79 tỷ 

 Thời gian đưa nhà máy vào sản xuất: tháng 3/2021 
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PHẦN B 

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  

CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021 
 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và các giải pháp: 

1.   Các chỉ tiêu chủ yếu 2021:    

STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2021 

1 Doanh thu hợp nhất Triệu đồng 1.500.000 

 Trong đó:Công ty mẹ Triệu đồng 1.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Triệu đồng 30.000 

 Trong đó:Công ty mẹ Triệu đồng 29.000 

3 Lao động Người 3.900 

 Trong đó:Công ty mẹ Người 2.900 

4 Thu nhập bình quân (người/tháng) Đồng 7.300.000 

 Trong đó:Công ty mẹ Đồng 7.600.000 

5 Cổ tức % 5 

 

 Ngành sợi: Ngay từ những tháng đầu năm 2021 nhu cầu sợi tăng cao, thị trường 

tiêu thụ sợi nhiều thuận lợi giá sợi theo tăng theo kịp vượt với diễn biến giá bông 

do vậy những tháng đầu năm ngành sợi đạt được hiệu quả nhất định. 

 Ngành may: Do ảnh hưởng Covid-19 nên ngành may gặp khó khăn, đơn hàng 

nhiều nhưng đơn giá thấp, nguyên phụ liệu cung cấp không đồng bộ, lao động 

biến động lớn. 

 Ngành dệt: Dự kiến năm 2021 đặc biệt khó khăn đối với ngành dệt do giá sợi 

biến động tăng cao liên tục, trong khi giá vải,khăn tăng rất chậm nên những tháng 

đầu năm các đơn vị đều phải cân đối sản xuất nhận đơn hàng trong tình trạng lỗ 

để giữ chân người lao động. 

2.    Các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 

2.1. Giải pháp về thị trường và quản trị sản xuất :  

a) Giải pháp về thị trường:  

 Ngành Sợi :  

 Bám sát diễn biến thị trường, dự đoán xu hướng biến động về nhu cầu và giá cả 

để đưa ra các quyết định kịp thời trong việc đàm phán và tiếp nhận đơn đặt hàng 

đảm bảo hiệu quả SXKD cao nhất. 
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 Lựa chọn cơ cấu mặt hàng tối ưu, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các nhà 

máy… 

 Lên phương án tiếp nhận đơn hàng và lập biểu cân đối tính toán hiệu quả ngay từ 

khi bố trí KHSX, đảm bảo hàng SX ra đều có địa chỉ tiêu thụ rõ ràng, không có 

sợi tồn kho.  

 Ngành May: 

- Xác định các KH trọng điểm,chiến lược để xây dưng phương án hợp tác phù hợp. 

- Đẩy mạnh giao dịch, tập trung tìm kiếm KH mới, thị trường mới, song song với 

nghiên cứu các Hiệp định FTA đã có hiệu lực để khai thác các lợi thế có được từ 

các Hiệp định này. 

- Tìm kiếm một số KH ở thị trường phi truyền thống để giảm bớt rủi ro khi dồn 

quá nhiều NL xuất khẩu sang thị trường Mỹ . 

- Căn cứ tình hình thị trường,năng lực sản xuất và trình độ tay nghề công nhân của 

từng nhà máy để lựa chọn các đơn hàng có số lượng & kết cấu phù hợp.  

 Ngành dệt - nhuộm : 

-  Công ty CP Dệt Hà Đông: Tập trung mở rộng thị trường để tránh phụ thuộc 

vào một khách hàng duy nhất, đảm bảo an toàn lâu dài cho sản xuất kinh doanh. 

 Dệt kim: 

- Khai thác thị trường cung cấp vải cho các Doanh nghiệp FDI và DN trong nước. 

- Ưu tiên cho các đơn hàng FOB của TCT và chuỗi Vinatex, với các giải pháp 

cạnh tranh bằng giảm chi phí sản xuất và cải tiến chất lượng, phát triển mặt hàng 

mới. 

b) Giải pháp quản trị sản xuất: 

- Cấu trúc lại hệ thống quản lý, xây dựng phần mềm để hỗ trợ điều hành quản  trị  

dây chuyền sản xuất sợi và may, vận hành sản xuất linh hoạt đáp ứng được nhu 

cầu thị trường trong thời gian ngắn. 

- Quản lý chặt chẽ quy trình Công nghệ, quy trình thao tác, kiểm soát tốt thông số 

công nghệ, tăng hiệu suất tại các công đoạn. 

- Xác định sản lượng chính là chìa khóa của mọi vấn đề, sản lượng có cao thì mới 

tiết giảm được các chi phí về khấu hao, điện, vật tư phụ tùng… 

- Xác định chất lượng ổn định đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm, xây dựng đẳng cấp chất lượng phù hợp cho từng dây chuyền sản xuất, 

từ đó xác định đúng phân khúc thị trường và hệ thống khách hàng phù hợp với 

từng hệ sản phẩm.  
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- Các nhà máy chủ động nghiên cứu và tìm giải pháp tăng năng suất lao động, 

kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đầu tư các thiết 

bị tiên tiến để nâng cao năng suất lao động. 

- Tập trung cho công tác làm mẫu chào hàng, may mẫu, chủ động đáp ứng điều 

kiện kỹ thuật đồng bộ cho sản xuất. 

- Duy trì/ Hoàn thiện hệ thống chất lượng & TNXH để vượt qua các đợt đánh giá 

của khách hàng.  

- Thực hiện tốt chế độ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phát hiện sự cố kịp thời để khắc 

phục xử lý, cung ứng vật tư đầy đủ để ổn định chất lượng và tiến độ sx. 

2.2. Giải pháp tổ chức và quản trị nguồn nhân lực:  

- Hoàn thiện hệ thống phân phối tiền lương, chế độ theo quy định của Bộ Luật lao 

động mới và điều kiện SXKD của Tổng Công ty, đảm bảo thu nhập gắn với kết 

quả công việc. 

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy các phòng ban, chi nhánh, nhà máy tương đương các 

đơn vị tiên tiến trong Tập đoàn.  

- Quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý 

và điều hành SXKD trong toàn Tổng Công ty. 

- Quan tâm môi trường làm việc… Đánh giá, trả lương và thu nhập của cán bộ 

quản lý và chuyên môn nghiệp vụ theo kết quả công việc. 

- Tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Tổng Công ty. Tiếp 

tục tăng cường tuyển dụng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ từ các trường đại học 

đào tạo ngành dệt may. 

- Đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ thuật và tay nghề công 

nhân. khuyến khích các sáng kiến, giải pháp mang lại lợi ích thiết thực trong 

SXKD.  

- Áp dụng các cải tiến mới trong quản lý lao động và tiền lương. 

 2.3. Giải pháp về tài chính:    

- Lập kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đầu tư. 

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng tài trợ vốn với lựa chọn ngân hàng có chi phí 

hợp lý. 

- Nhận định thị trường ngoại hối nhanh, sử dụng linh hoạt các sản phẩm của ngân 

hàng  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ phân tích sớm các nguyên nhân, rủi ro trong 

sản xuất kinh doanh. 
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- Tìm mọi giải pháp để giảm tình trạng mất cân đối nguồn vốn (như thuê tài chính, 

UPAS LC…). 

- Tiếp tục tái cấu trúc các khoản đầu tư không hiệu quả, giảm gánh nặng cho hệ 

thống, tập trung nguồn vốn cho các ngành trọng điểm. 

- Phối hợp với các phòng ban bán hàng thu hồi công nợ đúng hạn, kịp thời, tránh 

tình trạng bị chiếm dụng vốn. Hoàn thuế GTGT nhanh, tăng vòng quay vốn lưu 

động. 

- Cân đối dòng tiền, dùng đòn bẩy tài chính, tăng doanh thu tài chính. 

II.   Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2021 - 2024 :  

1. Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng Công ty 

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m2 tại 458 Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng 

- Thời gian thực hiện từ  năm 2022 đến  năm 2024 

2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc (Nhà máy may số 2)  

- Địa chỉ : Xã Nghi Lâm , huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

- Quy mô 24 chuyền may  

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 80 tỷ đồng 

- Thời gian thực hiện trong năm 2023. 

3.   Kế hoạch đầu tư của các công ty con năm 2021 

3.1. Công ty CP Dệt Hà đông - Hanosimex: Tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng 

 05 Bình giữ nhiệt  

 02 máy cuốn dọc 1 kim 

 02 máy cuốn dọc 3 kim 

 03 máy cắt ngang tự động 

3.2. Công ty cổ phần Dệt kim - Hanosimex 

-      Đầu tư thiết bị thí nghiệm và phụ trợ: Tổng mức đầu tư 11,26 tỷ đồng 

 01 máy đo màu quang phổ: 45 000, USD 

 01 máy pha cấp màu thí nghiệm: 100 000 USD 

 Lò hơi 10 tấn: 8 tỷ VNĐ 
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Kính thưa Đại hội! 

Thưa quý vị cổ đông! 

Trong bối cảnh năm 2021 tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng với 

quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Hệ thống Hanosimex dưới sự lãnh 

đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị và Cơ quan Điều hành Tổng công ty, chúng ta tin 

tưởng chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu đó xây dựng cho năm 2021.  

Kính chúc các đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp 

Trân trọng cảm ơn./. 

               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

  

 Nguyễn Song Hải 

 


