
 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO 

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Điện thoại:    03513848888                Fax:   03513850869  

 

 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU  

ĐÔNG NAM Á HAMICO NĂM 2010 
 

I. Tổng quan về công ty 

1. Giới thiệu công ty 

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đông Nam Á 
Hamico 

Tên giao dịch đối ngoại: SOUTH EAST ASIA HAMICO EXPORT JOINT 
STOCK CORPORATION 

Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY ĐÔNG NAM Á HAMICO 
Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu Công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 
Điện thoại: (0351)3.848888 
Fax: (0351)3.850.869 
Email: info@hangermetal.com 
Website: http://www.hangermetal.com 
Mã chứng khoán: KSD 
Số lượng phát hành:  5,688,000 cp 
Giấy ĐKKD số: 0700.212.810 cấp lần đầu ngày 29 tháng năm 2009,  thay 

đổi lần thứ 02 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch  
 và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 12 tháng 11 năm 2009  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, tiền thân là Công ty TNHH Đông 

Nam Á, thành lập vào tháng 3 năm 2003, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là lắp ráp máy 

điều hòa, máy giặt. 

Tháng 9 năm 2009, Công ty TNHH Đông Nam Á đã chuyển đổi thành Tổng công ty cổ 

phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, vốn điều lệ là 56.880.000.000 VND; lĩnh vực kinh 

doanh chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu mắc quần áo.  
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Tháng 11 năm 2009, Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico chính thức trở 

thành thành viên của Tập đoàn khoáng sản Hamico.  

Khởi đầu từ một xưởng sản xuất nhỏ với không đến 50 công nhân; do chọn đúng thời cơ và 

nắm được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, nên chỉ sau một thời gian ngắn, công ty TNHH 

Đông Nam Á đã chiếm lĩnh được phân khúc thị trường máy điều hòa giá rẻ, doanh thu 

trong năm 2007 đạt hơn 11 tỷ.  

Năm 2008, nắm bắt được cơ hội từ thị trường xuất khẩu mắc quần áo, công ty đã nhanh 

chóng chuyển đổi định hướng, nhập khẩu máy móc, vật tư, đầu tư dây chuyền sản xuất và 

thuê chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia sản xuất, nhờ đó đã cho ra được chủng loại 

mẫu mã sản phẩm đa dạng, đảm bảo được chất lượng sản phẩm; cũng như tiến độ sản xuất.  

Đến nay, sau 7 năm phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể 

công nhân nhà máy, công ty đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ. Sở hữu một khu 

liên hợp nhà xưởng và dây chuyền sản xuất hiện đại nằm trên khu đất rộng 20.000m2, tạo ra 

300 việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh, tiềm năng xuất khẩu lớn, và góp phần 

không nhỏ trong việc thu hút ngoại tệ về Việt Nam. Sản phẩm của Tổng công ty sản xuất, 

được tiêu thụ trên 20 bang của nước Mỹ, khách hàng đánh giá cao, chất lượng và giá thành 

đều đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc.  

Với quan điểm kinh doanh: Duy trì khách hàng truyền thống, mở ra khách hàng mới. Đến 

nay, Tổng công ty đã có những khách hàng lớn, như: W.H.L INTERNATIONAL.,INC; 

UNITED TRADING INTERNATIONAL.,INC; GOSOURCE USA, LLC;…Doanh thu 

năm 2009 của Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, chỉ tính riêng tại thị 

trường Mỹ, đạt trên 3 triệu USD, và tăng lên gấp hai lần trong năm 2010 với một số đối tác 

và dự án lớn. 
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Ngành nghề kinh doanh chính 

- Sản xuất thiết bị gia đình: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt; Sản xuất các mặt hàng: Điện 

lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị, đồ dùng gia đình khác  

- Mua bán và đại lý hàng hóa: Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, điện tử, điện lạnh, điện cơ, 

điện máy và thiết bị đồ dùng gia đình khác;  

- Nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trổng cây ăn quả;  

- Dịch vụ vườn cây cảnh, non bộ, công viên, vườn thú, kinh doanh du lịch sinh thái 

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Sản xuất xốp cách nhiệt, xốp bao bì;  

- Sản xuất các mặt hàng: Cơ khí, kim khí, sơn tĩnh điện, mạ kim loại;  

- Sản xuất chế biến các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp;  

- Sản xuất, gia công kinh doanh xuất nhập khẩu hàng: Dệt may và may mặc, nguyên liệu và 

máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất;  

- Sản xuất và gia công các loại mắc treo quần áo bằng kim loại “METAL HANGERS”;  

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  

- Xuất nhập khẩu: Hàng điện lạnh điện tử, điện cơ, điện máy, thiết bi vật tư, đồ dùng gia 

đình khác; các sản phẩm từ khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất 

của Công ty;  

- Vận tải hành khách bằng taxi; khai thác, chế biến khoáng sản;  

- Cho thuê nhà xưởng để làm văn phòng và xưởng sản xuất; Cho thuê kho bãi, thiết bị;  

- Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp; mua bán vải, hàng sành sứ, vật tư ngành cơ khí;  

- Hoạt động mua bán: rượu, bia, bánh kẹo; mua bán gỗ, chế biến than đá, quặng, phế liệu;  

- Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi;  

- Xuất nhập khẩu khoáng sản, sắt thép  

- Xuất nhập khẩu, mua bán máy, thiết bị và vật tư, phụ tùng máy công, nông nghiệp  

- Xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm kim loại và quặng kim loại  
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Sản phẩm chính của Tổng Công ty:  

- Sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mắc treo quần áo  

Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 

- Hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội vào quý II/2010. Ngày 28/04/2010, toàn bộ 5,688 triệu cổ phiếu của Tổng công ty được 

niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) với mã giao dịch là KSD. 

- Phát hành thành công 631,200 trái phiếu chuyển đổi 

- Tính đến hết năm 2010, Tổng Công ty đã thực hiện xuất khẩu 320 container sản phẩm 

mắc áo, tương ứng 200 triệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ. 

- Mở rộng quy mô kinh doanh tại Hà Nam và Nam Định 

3. Định hướng phát triển  

- Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn 

được đảm bảo tuân thủ theo  các Quy  định  của Pháp  luật Nước Cộng  hòa  xã  hội  chủ  

nghĩa Việt Nam. Đảm  bảo quyền và  lợi  ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định 

cụ  thể  tại Điều  lệ của Tổng Công ty.  

- Quản lý, công tác tổ chức:  

o Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty với mô hình 

Tổng Công  ty  cổ  phần, nâng  cao  trách nhiệm  và  tính  chủ động  của CBCNV, 

đảm bảo  sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.  

o Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản 

phẩm và chất lượng sản phẩm.   

- Tài chính:  
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o Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà 

đầu tư, khách hàng về Tổng Công ty và sản phẩm dịch vụ của Tổng Công ty khi 

tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

o Xây dựng cơ chế quản  lý  tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu  thông  

tin  tài chính cho tất cả các đối tượng.  

o Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm và 

dịch vụ mới.  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:  

o Trong những năm tới, Tổng Công ty sẽ tăng cường đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng 

công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng các công trình.  

o Tăng  cường  công  tác  quảng  cáo,  tiếp  thị,  quảng  bá  hình  ảnh  Tổng  Công  ty  

trên  các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

o Mở  rộng  thị phần mới,  tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hành  truyền  thống 

của Tổng Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mối 

thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.  

o Tiếp tục hoàn thiện các chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, 

giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy 

phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, con người 

và môi trường.  

o Duy trì hiệu quả các công trình, hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn lao động, 

cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, ...  

- Phát triển nguồn nhân lực:   

o Tổng Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. 

Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm 
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và chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc  trong điều kiện hội nhập kinh  tế. Đồng  

thời  trẻ hóa  lực  lượng cán bộ trong Tổng Công ty.  

o Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân 

viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi 

người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ.  

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị      

Năm 2010 được đánh giá là năm đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước. Trước sự 

biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Tổng Công ty phải quyết tâm, phấn đấu 

tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, cũng như thực hiện các 

nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ).  

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2010 

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể 

CBCNV, trong năm 2010 Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như 

sau:                                                                                     

                                                                                     Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 
năm 2010 

Doanh thu 160.226.966.352 
Lợi nhuận trước thuế 11.424.465.061 
Lợi nhuận sau thuế 9.897.179.636 
Cổ tức dự kiến (%)  

 

1.1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS 

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 0 đồng. 

1.2. Công tác niêm yết, phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty:  
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HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên Sở Giao 

dịch chứng khoán Hà Nội vào quý II/2010. Ngày 28/04/2010, toàn bộ 5,688 triệu cổ phiếu 

của Tổng công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) 

với mã giao dịch là KSD. 

Ngày 10/08/2010, Tổng Công ty tiếp tục phát hành thành công 631,200 trái phiếu 

chuyển đổi của Tổng Công ty để đem về cho Tổng Công ty số tiền 63.120.000.000 đồng 

phục vụ cho mở rộng quy mô sản xuất ở Hà Nam, Nam Định và bổ sung vốn lưu động cho 

Tổng Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu ngày một tăng đối với mặt hàng xuất khẩu mắc áo của 

Tổng Công ty. 

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 

2.1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2010 

        Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Hữu Biền làm Chủ 

tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể: 

STT Họ tên Chức vụ trong 
HĐQT Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Hữu Biền Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Hoàng Quốc Tùng Ủy viên HĐQT  Tổng Giám đốc 

3 Ông Đoàn Minh Dũng Ủy viên HĐQT   Phó Tổng Giám đốc 

4 Ông Nguyễn Hồng Tuân Ủy viên HĐQT    Bổ nhiệm 07/2010 

5 Bà Trần Thị Minh Lý Ủy viên HĐQT    Bổ nhiệm 07/2010 

6 Ông Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên HĐQT Miễn nhiệm 07/2010 

7 Bà Đặng Thị Thu Phương Ủy viên HĐQT Miễn nhiệm 07/2010 

 

2.2. Hoạt động của HĐQT năm 2010 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Tổng Công ty 



 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO 

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Điện thoại:    03513848888                Fax:   03513850869  

 

 8

Năm 2010, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty tuân thủ theo đúng 

các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty và tổ 

chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường 

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về 

các hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng Công ty để có những biện pháp chỉ đạo 

kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Tổng Công ty. 

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng 

mắc của Ban TGĐ. 

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty 

Trong năm 2010, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành 

Tổng Công ty về: 

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đến Ban Tổng 

giám đốc và các bộ phận trong toàn Tổng Công ty; 

- Tiếp tục thống nhất và  phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và 

mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu 

quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT; 

- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Tổng Công ty cho phù hợp với 

tình hình SXKD của Tổng Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ; 

- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng 

trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản 

lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh 

vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGĐ nhằm điều hành hoạt động của Tổng 

Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; 

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước , xác định nguyên 

nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ; 
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- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Tổng Công ty trong 

các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ… và các Quyết định về chỉ đạo thực 

hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư; 

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Tổng Công ty và cho ban hành các quy định 

về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh 

sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của luật 

pháp hiện hành; 

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính của Tổng Công ty; 

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn 

đề khác của Báo cáo tài chính năm 2010 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

- Thông qua toàn văn nội dung bản cáo bạch, nội dung khai trương niêm yết và giao dịch 

cổ phiếu của KSD vào ngày 28/04/2010. 

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi KSD vào ngày 10/08/2010. 

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2011, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại 

hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

3. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011 

3.1.  Cơ cấu nhân sự năm 2011 

 Năm 2011, Tổng Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS. 

3.2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 

Bước sang năm 2011, theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ có những dấu hiệu phục hồi 

mới. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ 

đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu như sau : 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện 
Vốn điều lệ Đồng 107.375.000.000 
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Doanh thu Đồng Dự kiến 220 tỷ đến 250 tỷ đồng 
Lợi nhuận trước thuế Đồng Dự kiến 18 tỷ đến 24 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế Đồng Dự kiến 12 tỷ đến 18 tỷ đồng 
Cổ tức  % Dự kiến 12% đến 18% 

3.3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2011 
Năm 2011, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng Công ty 

như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện 

mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ 2011 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và đạt 

mức tăng trưởng cao; 

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải 

cách thủ tục hành chính; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh 

của Tổng Công ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan 

tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng Công 

ty; 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc 

1.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 

1.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

- Về doanh thu:  Tổng doanh thu thực hiện năm 2010 là 160,226,966,352 đồng, so với kế 

hoạch 110 tỷ đồng đạt tỷ lệ 146,7% kế hoạch. 
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- Lợi nhuận trước thuế:  Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2010 

là 11,424,465,061 đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế:  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2010 là 

9,897,179,636 đồng.  

- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2010 là 108,036,212,623 đồng, 

chiếm 50,08% trong tổng tài sản của Tổng Công ty.  

- Nợ phải trả:  Nợ phải trả là 144,605,003,704 đồng tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Việc từng khoản nợ phải trả chủ yếu do việc ghi nhận khoản tiền 63,12 tỷ thu được từ việc 

phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày 10/08/2010. 

- Vay nợ ngắn hạn: 81,072,891,479 đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. 

- Vốn chủ sở hữu:  Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 

70,886,971,596 đồng;  Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 56,88 tỷ đồng. 

1.2. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty: 

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty: 

---- Năm 2010, Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mắc áo phục vụ xuất 

khẩu cho các đối tác nước ngoài.  

---- Tính đến hết năm 2010, Tổng Công ty đã thực hiện xuất khẩu 320 container sản phẩm 

mắc áo, tương ứng 200 triệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ. 

---- Một số hợp đồng tiêu biểu thực hiện năm 2010: 

+ Hợp đồng với  FABRICARE CHOICE DISTRIBUTORS GROUP trong năm 2010 đạt 

3,3 triệu USD tương ứng 180 container. Dự kiến năm 2011, đối tác sẽ tiếp tục nhập tối 

thiểu 180 container từ Tổng Công ty, đem về it nhất 3,6 triệu USD doanh thu cho Tổng 

Công ty.  

+ Hợp đồng với  TRI-STATE trong năm 2010 đạt 2.3 triệu USD tương ứng 150 container. 

Dự kiến năm 2011, đối tác sẽ tiếp tục nhập tối thiểu 150 container tương ứng 3 triệu USD 

doanh thu cho Tổng Công ty. 
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+ Hợp đồng với WAN HING LEE INVESTMENT đạt 1,2 triệu USD tương ứng 60 

container. 

+ Và nhiều đối tác khách hàng khác…  

b. Hoạt động mở rộng sản xuất: 

---- Việc phát hành thành công Trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty vào ngày 

10/08/2010 là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Tổng Công ty. Tổng 

Công ty đã thực hiện đầu tư nhiều thiết bị máy móc, dây chuyền, áp dụng công nghệ 

tiên tiến để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu mẫu mã và chất lượng của sản phẩm cũng 

như nhu cầu tiêu thụ của sản phẩm mắc áo của các đối tác nước ngoài. 

---- Tại Hà Nam: Tổng Công ty mở rộng khu vực sản xuất thêm là 6.000 m2, phục vụ sản 

xuất mặt hàng mắc áo, giao cho Công ty Cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico thực hiện 

quản lý, công suất thiết kế của nhà máy đạt từ 12 à 15 container/tháng. Tính đến hết 

năm 2010, tổng diện tích nhà máy được Tổng Công ty đưa vào sử dụng phục vụ sản 

xuất lên 25.000 m2, công suất sản xuất mặt hàng mắc áo được nâng lên 42 

Container/tháng đối với mặt hàng mắc áo, đưa tổng số lượng mắc áo hàng năm sản xuất 

của Tổng Công ty tại Hà Nam lên 300 triệu sản phẩm/năm. 

---- Tại Nam Định: Tổng Công ty đã hoàn tất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, giao cho 

Công ty TNHH Linh Sa Hamico thực hiện quản lý sản xuất. Tổng diện tích đầu tư tại 

Nam Định là 8.000 m2 trong đó diện tích xây dựng nhà máy là 5.000 m2. Tính đến hết 

năm 2010, Tổng Công ty đã đưa vào hoạt động 01 dây chuyền sản xuất nilong, 01 dây 

chuyền sản xuất mắc áo, dự kiến quý II/2011 sẽ có thêm 01 dây chuyền sản xuất mắc áo 

đi vào hoạt động sẽ đưa Công suất sản xuất mắc áo nhà máy tại Nam Định đạt 26 

container/tháng. Ngoài ra, trong quý II/2011, nhà máy tại Nam Định cũng sẽ đưa vào 

vận hành dây chuyền rút sắt 8 tấn/ngày để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất mắc 

áo tại nhà máy Nam Định.  
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c. Hoạt động liên kết, góp vốn:  

Đến thời điểm 31/12/2010, Tổng Công ty có 02 Công ty con, cụ thể: 

Công ty TNHH Linh Sa Hamico 

---- Vốn điều lệ 8.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nắm giữ vốn của KSD là 51%),tương 

ứng 4.080.000.000 đồng. 

---- Địa chỉ: Lô C13 – 1 đường N6, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định. 

---- Chức năng chính của Công ty: thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất nhà máy tại Nam 

Định. Và có nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới. 

Công ty Cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico 

---- Vốn điều lệ 16.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nắm giữ vốn KSD là 98,5%). 

---- Địa chỉ: đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. 

---- Chức năng chính của Công ty: quản lý nhà máy sản xuất tại Hà Nam, công suất nhà máy 

thiết kế đạt 12 – 15 container/tháng. 

d. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu. 

Trong năm 2010, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và 

phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Tổng công ty thông qua việc 

thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo. 

Đặc biệt, qua việc hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết trên sàn Chứng khoán Hà Nội 

vào giữa năm 2010, giao dịch cổ phiếu KSD ngày đầu tiên 28/04/2010, Tổng Công ty đã 

bước sang một thời kỳ phát triển mới, nâng cao hình ảnh và vị thế cạnh tranh của mình trên 

thương trường. 

e. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:      
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Trong năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư 

để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc 

với đại diện các Tổng Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, 

xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.  

Việc phát hành thành công 631.200 trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho Tổng Công ty mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trên thị trường thế giới. 

Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin 

doanh nghiệp, Tổng Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của 

nhà đầu tư khi có yêu cầu. 

f. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo: 

Tính đến 31/12/2010 tổng số nhân viên của Tổng Công ty là 550 người trong đó: tại 

Hà Nam là 400 người; tại Nam Định là 150 người; Biên chế chính thức 300; số còn lại là 

hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng. 

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Tổng Công ty không ngừng được củng cố và 

phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không 

ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 70% cán bộ nhân 

viên Tổng Công ty có trình độ công nhân kỹ thuật cao, trình độ học vấn từ trung cấp trở lên, 

số còn lại được Tổng Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao 

trình độ.  

Tổng Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất 

lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.  

g.  Hoạt động của các bộ phận: 

Phòng Tài chính – Kế toán  

Năm  2010, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh 

toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh 
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và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. 

Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.  

Phòng Tổ chức – Nhân sự   

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công ty đúng 

qui chế, qui định; 

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty; 

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các 

đội, công trường.  

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân 

viên; 

Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty.  

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm 

vật tư, bảo hiểm máy móc. 

Phòng Xuất nhập khẩu 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức mua bán các nguyên liệu phục vụ sản xuất của Tổng 

Công ty. Theo dõi các diễn biến tỷ giá, lãi suất để có các báo cáo kịp thời cho Ban Tổng 

Giám đốc. 

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng, xây dựng các kế hoạch kinh doanh xuất 

nhập khẩu trong ngắn hạn; tham mưu cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc định 

hướng phát triển trong trung và dài hạn của Tổng Công ty. 

Xưởng sản xuất trực thuộc: xưởng rút sắt, xưởng sơn, xưởng keo, xưởng dán giấy, xưởng 

dán nhãn và đóng thùng. 

Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật sản phẩm. 

Tổ chức thiết kế sản xuất sản phẩm. 

Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong sản 

xuất. 
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Tuân thủ tốt các quy trình sản xuất, nội quy Tổng Công ty. 

2.  KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 

2.1.  Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2011 

Số liệu thống kê năm 2010 cho thấy nền kinh tế trên thế giới đã có dấu hiệu phục 

hồi. Đây là một tín hiệu khả quan cho sự phát triển của Tổng Công ty. 

2.2. Đánh giá tiềm lực của Tổng Công ty  

Mặt tích cực 

---- Hiện tại, Tổng Công ty đã thiết lập quan hệ bền vững với nhiều đối tác nước ngoài. Đối 

với doanh nghiệp trong nước, Tổng Công ty luôn tự hào là đơn vị tiên phong tham gia sản 

xuất mặt hàng mắc áo để phục vụ xuất khẩu cho thị trường nước ngoài. Theo dự kiến, trong 

các năm tới, nhu cầu sử dụng mặt hàng mắc áo tại thị trường nước ngoài tăng cao sẽ là điều 

kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổng Công ty trong các năm tới.  

---- Tổng công ty đang hoàn thiện việc mở rộng nhà máy sản xuất tại Nam Đinh và Hà Nam 

nâng tổng công suất sản xuất của dự kiến năm 2011 toàn Tổng Công ty đạt 70 

container/tháng, tổng số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất năm 2011 đạt 600 triệu sản 

phẩm. 

---- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với 

Tổng công ty trong nhiều năm; 

---- Tổng công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa 

phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư, các bạn hàng quốc tế; 

---- Việc niêm yết thành công cổ phiếu KSD trên sàn chứng khoán Hà Nội, đã đánh dấu một 

bước phát triển mới của Tổng công ty, tạo được uy tín, mở rộng kênh huy động vốn cũng 

như khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường. 

 Mặt hạn chế  
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---- Nguồn nguyên liệu như điện, xăng dầu, vận tải... sử dụng cho sản xuất đang tăng giá do 

biến động của tỷ giá. 

---- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Tổng 

công ty. 

---- Lãi suất tăng cao ngoài dự đoán. 

---- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao. 

3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2011 

 Mục tiêu: 

    Với những thành quả đạt được trong năm 2010, Tổng Công ty tiếp tục phấn đấu đạt 

kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2011. 

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 cần đạt như sau: 

           + Vốn điều lệ: 107.375.000.000 đồng 

           + Doanh thu: Dự kiến 220 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng                                       

           + Lợi nhuận trước thuế: Dự kiến 16 tỷ đồng đến 24 tỷ đồng  

           + Lợi nhuận sau thuế: Dự kiến 12 tỷ đồng đến 18 tỷ đồng  

           + Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến 12% đến 18 % 

Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để 

triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2011, góp phần duy trì tốc 

độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, hướng tới 

mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững. 

 Kế hoạch đầu tư các dự án 

Hoàn thiện đầu tư nhà máy sản xuất tại Hà Nam và Nam Định. 

 Xây dựng Kế hoạch tăng vốn điều lệ. 

Tùy thuộc vào tình hình sản xuất của Tổng Công ty. 

4. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2011 
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- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo; 

- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất 

lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận; 

- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các xưởng sản xuất Hà Nam, Nam 

Định; 

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách 

nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu 

quả hoạt động; 

- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn; 

- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, 

bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất. 

IV. Báo cáo tài chính  (bản đính kèm) 

V. Các công ty con và công ty liên quan 

Đến thời điểm 31/12/2010, Tổng Công ty có 02 Công ty con 

Công ty TNHH Linh Sa Hamico 

Vốn điều lệ 8.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nắm giữ vốn của KSD là 51%),tương 
ứng 4.080.000.000 đồng. 

Địa chỉ: Lô C13 – 1 đường N6, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định. 

Chức năng chính của Công ty: thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất nhà máy tại Nam 
Định. Và có nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới. 

Công ty Cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico 

Vốn điều lệ 16.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nắm giữ vốn KSD là 98,5%). 

Địa chỉ: đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. 

Chức năng chính của Công ty: quản lý nhà máy sản xuất tại Hà Nam, công suất nhà máy 

thiết kế đạt 12 – 15 container/tháng. 

VI. Tổ chức và nhân sự 
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1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 
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Đại Hội đồng cổ đông  

Đại  hội đồng  cổ đông  là  cơ quan  có  thẩm quyền  cao  nhất của Tổng Công  ty,  

quyết định những vấn đề  thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Tổng Công  ty và 

Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:  

o Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.  

o Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng  

năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.  

o  Quyết định số Thành viên HĐQT.  

o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.  

o  Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.  

Hội đồng quản trị   

Hội  đồng  quản  trị  là  cơ  quan quản  trị của Tổng Công  ty  có 05  thành viên,  có  

toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, 

quyền lợi của Tổng Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT có các quyền sau:  

o Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng Công ty.  

o Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Tổng Công ty trên cơ sở các mục 

đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.  

o Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc.  

o Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều  lệ, báo cáo  tình hình kinh doanh hàng năm, 

Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương 

hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng 

năm trình ĐHĐCĐ.  

o Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp 

ĐHĐCĐ.  
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o Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng Công ty.  

o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.  

Ban Kiểm soát   

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt 

động  quản  trị  và  điều  hành  sản  xuất  kinh  doanh  của  Tổng Công  ty. BKS  chịu  trách 

nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ 

như:  

o Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Tổng Công ty, kiểm tra tính 

hợp  lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và  tài chính Tổng Công ty, 

kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.  

o  Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Tổng Công ty, đồng thời 

có quyền  trình bày ý kiến độc  lập của mình về kết quả  thẩm  tra các vấn đề  liên 

quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.  

o Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.  

o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.  

Ban Giám đốc   

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản 

trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về 

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ 

Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tổng Giám 

đốc là người đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:  

o Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 

theo nghị quyết  của ĐHĐCĐ,  quyết  định  của HĐQT, Điều  lệ Tổng Công  ty  và 

tuân thủ Pháp luật. 

o  Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Tổng Công ty.  
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o Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen  thưởng, kỷ  luật đối với 

Phó giám đốc, Kế toán trưởng.  

o Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.  

o Báo  cáo HĐQT  về  tình hình hoạt động,  kết quả  sản  xuất  kinh doanh,  chịu  trách 

nhiệm  trước ĐHĐCĐ, HĐQT  và Pháp  luật  về  những  sai phạm  gây  tổn  thất  

cho Tổng Công ty. Thực  hiện  các  nghị  quyết  của  HĐQT  và  ĐHĐCĐ,  kế  

hoạch  kinh  doanh  và  kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty đã được HĐQT và 

ĐHĐCĐ thông qua.  

o Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.  

Chức năng các phòng ban  

Phòng Tổ chức nhân sự   

o Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện 

chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều 

hành công tác hành chính của Tổng Công ty.  

o Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Tổng Công ty.     

o Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí 

nghiệp của Tổng Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao 

động được nhà nước ban hành.  

o  Quản lý, lữu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh 

về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.  

o Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý 

trực tiếp của Ban giám đốc Tổng Công ty.  

Phòng Tài chính - Kế toán   
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o Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Tổng Công ty; báo cáo trực 

tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;  

o Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra 

tài chính của các cấp có thẩm quyền.  

o Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty  trên nguyên tắc kế toán độc lập về 

nghiệp vụ.  

o Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động 

kinh doanh và quản lý tài chính.  

o Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ,  tham mưu những biện pháp cho kế 

hoạch tài chính của Ban giám đốc.  

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu  

o Tổ chức mua bán các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Tổng Công ty. Theo dõi 

diễn biến của tỷ giá hối đoái, lãi suất để có báo cáo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc;  

o Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngắn hạn; tham mưu 

cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển trong 

trung và dài hạn của Tổng Công ty.   

Các xưởng sản xuất trực thuộc:  

Xưởng rút sắt  

   Được trang bị dây chuyền máy móc hiện  đại, Xưởng có chức năng chính là cán sắt 

nguyên liệu dạng cuộn 6.5 mm thành các kích cỡ theo nhu cầu sản xuất móc quần áo ø 2.08 

mm và ø 1.8 mm. Dây chuyền rút sắt tại xưởng có khả năng đạt sản lượng hơn 1.000 tấn 

thành phẩm trên một tháng với sai số được duy trì ở mức tối thiểu là 0.2 mm  

Xưởng máy sản xuất mắc quần áo  
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   Xưởng có chức năng chính là tạo hình khuôn cho các chủng loại mắc treo quần áo, 

được bố trí thành 03 bộ phận chính tùy theo chủng loại:  

  + Bộ phận mắc áo 16 inch  

+ Bộ phận mắc áo 18 inch  

+ Bộ phận mắc quần 16 inch và 18 inch  

Xưởng Sơn  

   Xưởng có chức năng chính là phun sơn và bôi keo tự động cho các sản phẩm mắc 

treo quần áo. Xưởng gồm 02 dây chuyền sơn tự động và 01 dây truyền bôi keo, với 06 ca 

sơn liên tục và 05 màu chủ đạo theo nhu cầu của khách hàng.  

Xưởng keo  

 Xưởng có chức năng chính là chuyên bôi keo vào ống giấy nguyên liệu cho mắc 

quần chuyên dụng.  

Xưởng dán giấy  

Xưởng có chức năng chính là dán, trang trí các loại giấy cao cấp bọc ngoài sản 

phẩm, tăng tính thẩm mỹ cho các chủng loại mắc quần áo cao cấp, đáp ứng các nhu cầu 

khắt khe của nhà nhập khẩu.  

Bộ phận  KCS   

  Tại mỗi bộ phận sản xuất đều có một bộ phận KCS riêng biệt, có nhiệm vụ kiểm tra 

về chất lượng, mẫu mã sản phẩm tại cuối mỗi quy trình sản xuất của bộ phận đó. Các sản 

phẩm lỗi hoặc không đạt yêu cầu chất lượng được tái chế để sử dụng lại theo quy trình sản 

xuất tổng thể.  

Xưởng dán nhãn và đóng thùng  

Xưởng có chức năng chính là phân loại hàng theo đơn đặt hàng; đóng gói sản phẩm 

theo lô để chuyển sang container xuất khẩu.  

2.  Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách lao động 

- Tổng số lao động trong Tổng Công ty có đến ngày 31/12/ 2010 là 550 người. 
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- Chính sách đối với người lao động  

• Tiền lương: nay Tổng Công ty đang áp dụng: 

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ. 

- Hệ số lương chức danh công việc: Tổng Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, 

tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng Công ty. 

• Các chính sách khác: tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật lao động về thời 

gian nghỉ ngơi, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội,… 

3. Thông tin về Ban Điều hành và Kế toán trưởng 

Ban Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần nắm 
giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

Ông Hoàng Quốc Tùng 
Ủy viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 
18/08/1970 500.000 8,79% 

Ông Đoàn Minh Dũng 
Ủy viên HĐQT, 

Phó Tổng giám đốc 
10/07/1961 250.000 4,4% 

 

Kế toán trưởng 

 

Đàm Thị Ái Len:  Kế toán trưởng, sinh ngày 16/05/1976, số cổ phần nắm giữ 5.000, tỷ lệ  

0,09% 

 

VII. Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty 

 

Hội đồng quản trị 
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Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

Ông Nguyễn Hữu Biền Chủ tịch HĐQT 13/04/1959 1.143.600 
20,11 

 

Ông Hoàng Quốc Tùng 
Ủy viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 
18/08/1970 500.000 

8,79 

 

Ông Đoàn Minh Dũng Ủy viên HĐQT 10/07/1961 250.000 
4,4 

 

Ông Nguyễn Hồng Tuân Ủy viên HĐQT    

Bà Trần Thị Minh Lý Ủy viên HĐQT    

 

 

 

Ban Kiểm soát  

 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

Ông Phạm Văn Quang Trưởng BKS 4/01/1984 200 0,01 

Ông Hoàng Văn Thủy Thành viên BKS    

Ông Bùi Việt Vương  Thành viên BKS 20/05/1982 600 0,004 

 

Thù lao 

Năm 2010, HĐQT và Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông 

Nam Á Hamico không có thù lao. 

       Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau: 
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 Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung Số tiền 
 1 tháng 

Số tiền cả 
năm 2011 Ghi chú 

1 Thù lao Chủ tịch HĐQT 3.000.000 36.000.000  

2 Thù lao Thành viên HĐQT(04 người) 2.000.000 96.000.000  

2 Thù lao thành viên BKS (03 người) 1.000.000 36.000.000  

 Tổng cộng  168.000.000  

 

Hà nam, ngày  15 tháng 4 năm 2011 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

Nguyễn Hữu Biền 

 

 

 


