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 Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Tình hình hoạt động năm 2016

•  Điểm nhấn năm 2016
•  Báo cáo đánh giá của HĐQT

Báo cáo phát triển bền vững

•  Chính sách liên quan đến người lao động
•  Môi trường và năng lượng

Báo cáo kiểm toán hợp nhất

•  Ý kiến kiểm toán

Thông tin chung

•  Tổng quan về Tập đoàn
•  Tầm nhìn - Sứ mệnh, Văn hóa doanh nghiệp, 
      Khẩu hiệu  - Biểu tượng

•  Các sự kiện nổi bật
•  Thông tin về tổ chức và nhân sự
•  Ngành nghề SXKD chính

•  Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
•  Báo cáo đánh giá của Cơ quan điều hành

•  Quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư

•  Hoạt động cộng đồng

•  Báo cáo tài chính được kiểm toán (Bảng CĐKT; 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC)

Quan hệ với cổ đông - nhà đầu tư

•  Cơ cấu cổ đông
•  Thông tin cổ đông lớn
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I. 
THÔNG ĐIỆP 
CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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THÔNG ĐIỆP của 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

KÍNH THƯA QUÝ CỔ ĐÔNG,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (Vinatex), tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời chào 
trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Năm 2016 đã khép lại, toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) 
và người lao động Vinatex đã làm việc rất nỗ lực và cống hiến 
hết mình cho sự nghiệp phát triển của Vinatex nói riêng và 
ngành DMVN nói chung. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 
gặp nhiều khó khăn, tình hình dệt may toàn cầu đều suy giảm, 

kim ngạch xuất khẩu của DMVN tăng trưởng chậm hơn các năm trước, 
chỉ đạt 28,23 tỷ USD, tăng trưởng 5,42%, tăng 1,45 tỷ USD so với 
năm 2015, Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng để mang lại kết quả khả quan 
thông qua việc mở rộng thị trường và phát huy hiệu quả các dự án đầu 
tư. Nhiều doanh nghiệp Vinatex đã được vinh doanh “Doanh nghiệp 
xuất khẩu uy tín” và “Thương hiệu quốc gia năm 2016”. Tuy nhiên, 
Vinatex còn tồn tại những lực cản kìm hãm sự phát triển như: Đã thiết 
lập được chuỗi cung ứng dệt may, nhưng còn thiếu gắn kết, chưa bền 
vững; nhân lực còn hạn chế, thiếu linh hoạt trong điều kiện thị trường 
thay đổi nhanh do đó phát huy chưa hiệu quả cao được vai trò quản lý 
tại các doanh nghiệp.

Trước tình hình dự báo thị trường thế giới và trong nước, nền kinh tế 
- chính trị - xã hội thế giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mới khó lường 
trong năm 2017, với sự chững lại của hiệp định TPP, chậm hiệu lực của 
hiệp định Việt Nam - EU, để Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát triển 
mạnh, bền vững, Tập đoàn cần tập trung giải quyết nhanh các hạn chế 
yếu kém, tăng nhanh khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng, cụ 
thể như sau:

•  Cập nhật áp lực, tăng cường động lực để nhanh chóng đưa 
cả hệ thống vào hoạt động chuyên nghiệp, lấy kết quả làm 
thước đo năng lực và trách nhiệm của toàn hệ thống. Tiếp tục 
thực hiện đúng, đủ phương châm: “Quản trị chặt chẽ, tăng 
tốc đầu tư, phát triển thị trường, tăng cường nhân lực”. Cải 
thiện nội dung thực hiện như: Chặt chẽ nhưng năng động; tăng 
tốc đầu tư nhưng phải đảm bảo hiệu quả từ nhu cầu thị trường 
và khả năng quản trị đầu tư và sau đầu tư; tăng cường nhân 
lực trong đó có tính đến luân chuyển nội bộ.

•  Nâng cao năng lực quản trị tài chính, rủi ro và liên kết tài 
chính tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Hình thành mô 
hình tài chính tập trung, phát huy hiệu quả các nguồn vốn, 
điều động vốn linh hoạt tại các doanh nghiệp. Khai thác và huy 
động nguồn lực tài chính trên thị trường chứng khoán sau khi 
cổ phiếu Vinatex đã được niêm yết. Hoàn thành việc niêm yết 
các công ty đại chúng theo lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp 
trong năm 2017. 

•  Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong 
và ngoài nước về tài chính, đầu tư, thị trường,... Xây dựng cơ 
chế đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài, ổn định lực lượng lao 
động, gắn với việc triển khai hợp đồng trách nhiệm pháp lý với 
người quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ CBCNV hiểu nghề, yêu nghề, 
chịu trách nhiệm cao và chấp nhận rủi ro có cân nhắc. Tập 
trung nâng cao năng suất và chất lượng công việc của toàn 
hệ thống.

•  Tiếp tục nâng hàm lượng khoa học kỹ thuật công nghệ vào 
sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm mới khác biệt, giảm 

chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, đem lại giá trị gia tăng cao 
cho các sản phẩm dệt may. Gắn kết chuỗi liên kết nội bộ doanh 
nghiệp Tập đoàn với các tổ chức kinh tế khác để phát huy được 
hiệu quả sức mạnh tổ hợp doanh nghiệp.

•  Trách nhiệm, tích cực với vấn đề an sinh - xã hội quốc gia, 
nâng cao vị thế và vai trò trong việc chăm lo đời sống người 
lao động Vinatex.

Thay mặt cho HĐQT Tập đoàn, một lần nữa, tôi xin gửi lời tri 
ân chân thành đến Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư vì đã ủng 
hộ, đồng hành cùng Tập đoàn thời gian qua. Với sự đoàn kết, 
đồng tâm và hiệp lực của tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chèo 
lái con thuyền Vinatex vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gặt 
hái thêm nhiều thành công mới trong năm 2017, góp phần 
củng cố và nâng tầm thương hiệu Vinatex trên trường quốc tế, 
phát triển bền vững lợi ích cho Quý cổ đông và người lao động.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Quang Nghị
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II.
THÔNG TIN CHUNG
1. Tổng quan về Tập đoàn
2. Tầm nhìn - Sứ mệnh, Văn hóa doanh nghiệp, Khẩu hiệu - Biểu tượng
3. Các sự kiện nổi bật
4. Thông tin về tổ chức và nhân sự
5. Ngành nghề SXKD chính
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1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN

Tên tiếng Việt  

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Tên tiếng Anh 

VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP

Tên giao dịch

VINATEX

Địa chỉ 

VP HN: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
VP HCM: 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 

(+84) 04. 3 825 7700

Fax

(+84) 04. 3 826 2269

Website

www.vinatex.com.vn 

Vốn điều lệ 

5.000.000.000.000 VND
(Năm nghìn tỷ đồng)
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2. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH, 
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, 
KHẨU HIỆU - BIỂU TƯỢNG

 - Xây dựng giá trị và sự hài lòng cho khách hàng bằng 
cách thiết lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam trở thành 
nhà sản xuất hàng dệt may hàng đầu của khu vực 
và thế giới, có khả năng cung cấp cho khách hàng 
các dịch vụ trọn gói trên toàn chuỗi cung ứng, thời 
trang, chất lượng cao và thân thiện với môi trường. 

 - Đạt hiệu quả sản xuất cao nhờ liên tục cải thiện 
chất lượng quản lý và chất lượng nguồn nhân lực, 
đổi mới công nghệ, chăm lo đời sống cho người lao 
động và có trách nhiệm với xã hội.

“Gấm vóc non sông, 
Hào khí Lạc Hồng”

 - Hiểu công việc mình làm. 

 - Yêu nghề, nhiệt huyết, có thái độ tích cực đối với 
công việc. 

 - Không đổ lỗi, không né tránh trách nhiệm, sẵn 
sàng nhận lỗi khi có sai sót. 

 - Không ngừng học hỏi, biết lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thân, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 

 - Luôn đổi mới sáng tạo, làm việc có kế hoạch, tìm kiếm 
các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 - Tự hào về thành tích tập thể, đoàn kết hợp tác, 
đồng lòng vì mục tiêu chung, nhiệm vụ chung.

 - Biểu tượng của VINATEX lấy ý tưởng tạo hình là 
những dải lụa mềm mại. Biểu tượng cũng là sự kết 
hợp của 2 chữ V (Việt Nam) và chữ T (Textile). Hình 
elip xanh dương tượng trưng cho trái đất, thể hiện 
cho định hướng vươn ra, hội nhập với thị trường thế 
giới của VINATEX. Hình elip bao quanh biểu tượng chữ 
“VT” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. 

 - Dòng chữ “VINATEX” được thiết kế theo kiểu 
chữ Arial Black mạnh mẽ thể hiện cho thế 
đứng vững chắc của VINATEX trên thị trường. 

 - Biểu tượng sử dụng màu xanh dương đậm, thể hiện 
tính truyền thống, sang trọng mang lại cảm giác ổn 
định, đáng tin cậy của thương hiệu VINATEX.

Tầm nhìn - 
Sứ mệnh

Văn hóa
doanh nghiệp

Khẩu hiệu

Biểu tượng
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3. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Quá trình hình thành và phát triển của Vinatex gắn liền với 
lịch sử hình thành và phát triển ngành dệt may Việt Nam. 
Vinatex luôn giữ vị trí nòng cốt, đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển của ngành.

Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 
tiền thân của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam được thành lập theo 
Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 29 
tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng 
Chính phủ trên cơ sở sáp nhập các 
doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty 
Dệt Việt Nam và Liên hiệp Sản xuất 
- Xuất nhập khẩu May.

Tổng Công ty Dệt May Việt 
Nam vinh dự được Chủ tịch 
nước trao tặng phần thưởng 
cao quý: Huân chương Độc 
lập hạng Ba năm 2000 theo 
Quyết định số 222/KT-CTN 
ngày 08/6/2000.

Tổng Công ty Dệt May Việt 
Nam nhận Huân chương Hồ 
Chí Minh năm 2005 theo 
Quyết định số 1240/QĐ-
CTN ngày 11/10/2005 của 
Chủ tịch nước.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập 
trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty 
Dệt May Việt Nam và các đơn vị thành viên 
tại “Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam hoạt động theo mô hình công 
ty mẹ - công ty con” đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 
314/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005, cùng 
ngày Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam cũng được thành lập theo Quyết định số 
316/2005/QĐ-TTg.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam vinh dự nhận Huân 
chương Sao vàng năm 2010 của Chủ tịch nước theo 
Quyết định số 546/QĐ-CTN ngày 05/5/2010.

Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 974/QĐ-
TTg ngày 25/6/2010 về việc 
chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (Vinatex) 
thành Công ty TNHH MTV do 
Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 
8/02/2013 về việc phê duyệt Đề 
án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam giai đoạn 2013-2015

Chính phủ ban hành Nghị 
định số 118/NĐ-CP ngày 
9/10/2013 về việc phê 
duyệt Điều lệ Tổ chức và 
Hoạt động của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam.

Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam triển khai dự án 
“Tư vấn Nâng cao năng 
lực Quản lý và Quản trị 
doanh nghiệp” với đơn vị 
tư vấn E&Y Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định 
số 646/QĐ-TTg ngày 
06/5/2014 về việc 
phê duyệt phương 
án cổ phần hóa Công 
ty mẹ - Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam

Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã 
thực hiện thành công bán cổ 
phần lần đầu ra công chúng vào 
ngày 22/9/2014

Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam tổ chức thành công Đại 
hội đồng cổ đông lần đầu 
ngày 08/01/2015 và được 
Sở kế hoạch đầu tư thành 
phố Hà Nội cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
Công ty cổ phần vào ngày 
29/01/2015.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
thành lập Công ty TNHH 
Tổng Công ty Dệt May Miền 
Bắc theo Quyết định số 203/
QĐ-TĐDMVN, thành lập Công 
ty TNHH Tổng Công ty Dệt 
May Miền Nam theo Quyết 
định số 206/QĐ-TĐDMVN.

Cổ phiếu Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam được chấp thuận 
đăng ký giao dịch trên thị 
trường UPCoM.

Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam vinh dự được Đảng và 
Nhà nước trao tặng phần 
thưởng cao quý: Danh hiệu 
Anh hùng lao động theo 
Quyết định số 2688/QĐ-
CTN ngày 02/12/2015 của 
Chủ tịch nước.
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BAN KIỂM SOÁT

KHỐI CƠ QUAN 
TRUYỀN THÔNG

KHỐI NGHIÊN CỨU
ĐÀO TẠO

KHỐI ĐƠN VỊ
PHỤ THUỘC

KHỐI CÔNG TY
TNHH MTV

KHỐI ĐƠN VỊ
CHI PHỐI (>51%)

KHỐI ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT (<51%)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC 
CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

CÁC BAN CHỨC NĂNG, THAM MƯU

1. Tạp chí Dệt May và Thời Trang 
Việt Nam 

2. Tạp chí Mốt 

3. Website: www.vinatex.com.vn

1. Trường Đại học Công nghiệp Dệt 
May Hà Nội 

2. Trường Cao đẳng Công nghiệp  
Dệt - May Nam định

3. Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ 
thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh 

4. Viện Dệt May 

5. Viện Nghiên cứu bông và Phát 
triển Nông nghiệp Nha Hố 

6. Viện mẫu thời trang 

7. Trung tâm Y tế Dệt May

1. CN TĐ DMVN tại TP. Hồ Chí Minh

2. CN TĐ DMVN - Trung tâm Xử lý nước 
thải KCN Dệt may Phố Nối

3. CN TĐ DMVN - XN May Vinatex Quảng 
Ngãi

4. CN TĐ DMVN - Nhà máy sản xuất vải 
Yarn Dyed

5. CN TĐ DMVN - Nhà máy Sợi Phú Hưng

6. CN TĐ DMVN - Nhà máy Sợi Phú Cường

7. CN TĐ DMVN - Nhà máy Sợi  Nam Định

1. Công ty TNHH Tổng Công ty DM 
Miền Bắc - Vinatex

2. Công ty TNHH Tổng Công ty DM 
Miền Nam - Vinatex

3. Công ty TNHH MTV Dệt kim 
Đông Xuân

4. Công ty TNHH MTV Dệt kim 
Đông Phương

1. Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ

2. Tổng Công ty CP Phong Phú

3. Công ty CP Dệt May Huế

4. Công ty CP Sợi Phú Bài

5. Công ty CP ĐT Phát triển Vinatex 

6. Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định

7. Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu 
Dệt May

8. Công ty CP Len Việt Nam

9. Công ty CP Bông Việt Nam

10.  Công ty TNHH SXKD Nguyên liệu 
Dệt May Việt Nam

11.  Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt 
May Phố Nối

1. Tổng Công ty May 10 - CTCP

2. Tổng  Công ty CP May Việt Tiến

3. Tổng  Công ty Đức Giang - CTCP

4. Tổng  Công ty May Hưng Yên - CTCP

5. Tổng  Công ty May Nhà Bè - CTCP

6. Tổng  Công ty Việt Thắng - CTCP

7. Công ty CP May Hữu Nghị

8. Tổng  Công ty May Đồng Nai - CTCP

9. Công ty CP May Bình Minh

10. Công ty CP May Nam Định

11. Công ty CP May Đáp Cầu

12. Công ty CP Vinatex Đà Nẵng
     . . .

4. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

4.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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4.2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, 
CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý của Tập đoàn, có 
toàn quyền nhân danh Tập đoàn quyết định, thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông 
(ĐHĐCĐ) và/hoặc quyết định các công việc khi được ĐHĐCĐ giao. 
HĐQT hiện tại gồm 07 thành viên. 

4.2.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

1

2

3

4

5

6

7

Họ & Tên

Trần Quang Nghị

Lê Tiến Trường

Đặng Vũ Hùng

Phạm Phú Cường

Lê Khắc Hiệp

Lê Đình Ngọc

Don Di Lam

ÔNG TRẦN QUANG NGHỊ

ÔNG LÊ TIẾN TRƯỜNG

ÔNG LÊ KHẮC HIỆPÔNG ĐẶNG VŨ HÙNG

ÔNG LÊ ĐÌNH NGỌCÔNG PHẠM PHÚ CƯỜNG

ÔNG DON DI LAM

Chức vụ tại Tập đoàn

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT - TGĐ

TV HĐQT - P.TGĐ

TV HĐQT - P.TGĐ

TV HĐQT

TV HĐQT độc lập

TV HĐQT độc lập

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT - TGĐ

Thành viên HĐQTTV HĐQT - TGĐ

Thành viên HĐQT độc lậpTV HĐQT - TGĐ

Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Quang Nghị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào 
tháng 01/2015. Chủ tịch Trần Quang Nghị có hơn 35 năm kinh nghiệm trong 
ngành dệt may, là một người trưởng thành từ thực tế, hiểu biết sâu sắc và toàn 
diện về ngành dệt may. Trước khi tham gia quản lý, điều hành tại Tập đoàn, 
ông Trần Quang Nghị là Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú - một đơn 
vị hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam. Ông Trần Quang Nghị là người quản 
lý đầy nhiệt huyết, quyết liệt trong quản trị và điều hành, là người đưa ra định 
hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Ông Trần Quang Nghị đã được nhận nhiều Bằng khen, Huân chương của Đảng 
và Nhà nước trao tặng.

Ông Lê Tiến Trường được bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc từ tháng 01/2015. Ông 
đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành 
Dệt May Việt Nam và có hơn 10 năm 
công tác tại Tập đoàn, từng giữ các 
chức vụ Giám đốc Điều hành, Phó Tổng 
Giám đốc Thường trực, Thành viên Hội 
đồng Thành viên - Tổng Giám đốc trước 
khi Tập đoàn được cổ phần hóa.

Ông Lê Tiến Trường có bằng ĐH Kỹ sư 
Cơ khí, bằng Thạc sỹ Quản trị Nhân lực, 
từng tu nghiệp sau đại học tại INSEAD 
(Pháp), Ashridge (Anh), AIT (Thái Lan), 
Havard (Mỹ), là người được đào tạo bài 
bản, chuyên sâu, đặc biệt là về quản trị 
doanh nghiệp. Ông là người quản lý có 
tầm nhìn, tư duy chiến lược, khả năng 
nắm bắt, nhận định vấn đề và đưa ra 
các quyết định chỉ đạo sáng suốt trong 
quản lý và điều hành Tập đoàn.

Ông Lê Khắc Hiệp hiện là Phó CT HĐQT 
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Ông 
tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp 
Kharkov - Ucraina (Liên Xô cũ) với học 
vị Tiến sĩ vật lý. Ông gia nhập Vingroup 
năm 2004 và giữ nhiều vị trí quan 
trọng như Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Vincom, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Chứng khoán Vincom.

Ông Đặng Vũ Hùng có gần 20 năm 
kinh nghiệm trong ngành dệt may, là 
người được đào tạo chuyên sâu về 
ngành dệt may với học vị Tiến sỹ Công 
nghệ Dệt. Ông đã đảm nhiệm các chức 
vụ GĐ nhà máy Sợi OE - Công ty Dệt 
Phong Phú, TGĐ Công ty CP Quốc tế 
Phong Phú, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công 
ty TNHH MTV Dệt 8/3…

Ông Lê Đình Ngọc hiện là Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Chứng khoán 
Maritime Bank và Công ty CP quản lý 
Quỹ Tín Phát. Ông là một chuyên gia 
có kinh nghiệm lâu năm trong ngành 
Chứng khoán - Ngân hàng, có học vị 
Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng và Thị 
trường Tiền tệ, từng kinh qua nhiều 
vị trí quan trọng như: Tổng Giám đốc, 
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng 
khoán Thăng Long, Phó TGĐ Ngân 
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Ông Phạm Phú Cường là Thạc sỹ Kinh 
tế, với trên 23 năm kinh nghiệm và 
gắn bó với ngành dệt may. Ông đã 
từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan 
trọng như GĐĐH Công ty CP May Nhà 
Bè, Phó TGĐ, TGĐ và Chủ tịch Tổng 
Công ty May Nhà Bè - CTCP… Ông đã 
từng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua 
cấp Bộ Công Thương và được nhận 
bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Don Di Lam hiện là Tổng Giám 
đốc Tập đoàn VinaCapital. Ông từng 
kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại 
các công ty và Tập đoàn lớn như 
Giám đốc Tập đoàn Deutsche Bank 
Việt Nam, Giám đốc Khối Tư vấn 
Doanh nghiệp Công ty Kiểm toán 
PriceWaterhouseCoopers Vietnam.
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Ban Kiểm soát (BKS) được bầu bởi ĐHĐCĐ của Tập 
đoàn và hiện có 05 thành viên.

STT

1

2

3

4

5

Họ & Tên

Nguyễn Thị Minh Hiền

Nguyễn Thị Kim Dung

Phan Thanh Sơn

Lê Thị Ánh Ngọc

Nguyễn Thị Thanh Hà

BÀ NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

BÀ NGUYỄN THỊ KIM DUNG

BÀ NGUYỄN THỊ THANH HÀ

ÔNG PHAN THANH SƠN

BÀ LÊ THỊ ÁNH NGỌC

Chức vụ tại Tập đoàn

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền là Cử nhân Kinh tế tại trường Đại học Tài chính Kế toán, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Bà 
từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Việt Nam như: Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (nay là 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam), Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học 
Kinh tế Quốc Dân. Bà có nhiều năm giữ những vị trí công tác gắn 
liền với lĩnh vực tài chính kế toán như: Trưởng phòng Kế toán Công 
ty May Đức Giang (nay là Tổng Công ty Đức Giang - CTCP), Kế toán 
trưởng Công ty CP May Hồ Gươm, Phó Trưởng Ban Kiểm soát, Phó 
Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà hiện là Chuyên viên Ban Tài chính - 
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Bà tốt nghiệp Cử nhân ngành 
Kế toán chuyên ngành Kiểm toán. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà có 
gần 10 năm công tác tại các doanh nghiệp như: Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH MTV VTC Công nghệ và 
nội dung số, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

Ông Phan Thanh Sơn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Tài chính, có 
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông từng đảm nhận 
các vị trí: Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Ủy viên Ban kiểm soát 
Tổng công ty Dệt May Việt Nam, Kế toán trưởng Công ty Len Việt 
Nam, Phó Ban Tài chính Kế toán, Phó Ban Kiểm soát nội bộ Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam.

Bà Lê Thị Ánh Ngọc hiện là Giám đốc điều hành Tổng Công 
ty CP Phong Phú. Bà tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh 
và từng đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Phó Ban KD BĐS 
kiêm GĐ sàn giao dịch BĐS Nam Cường - Tập đoàn Nam Cường, 
Trưởng ban Tiếp nhận và Bàn giao BĐS kiêm Phó Ban KD BĐS 
- Tập đoàn Vingroup, Giám đốc Phát triển Dự Án Tổng Công ty 
CP Phong Phú .

4.2.2. BAN KIỂM SOÁT

4.2.3. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Cơ quan Điều hành thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh theo 
mục tiêu, kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt. Cơ quan Điều hành 
của Tập đoàn bao gồm 01 Tổng Giám đốc cùng với một số Phó Tổng 
Giám đốc, một số Giám đốc Điều hành và một Kế toán trưởng.

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Họ & Tên

Lê Tiến Trường

Đặng Vũ Hùng

Phạm Phú Cường

Lê Trung Hải

Phạm Duy Hạnh

Phạm Nguyên Hạnh

Hoàng Vệ Dũng

Nguyễn Đức Khiêm

Nguyễn Khánh Sơn

Phạm Văn Tân

Lê Mạc Thuấn

Phạm Minh Hương

Chức vụ tại Tập đoàn

TV HĐQT - Tổng Giám đốc

TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc Điều hành kiêm GĐ TT Đào tạo CBQL DN dệt may

Giám đốc Điều hành kiêm Kế toán trưởng

Giám đốc Điều hành 

Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc CN TĐ DMVN tại TP. HCM
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ÔNG PHẠM PHÚ CƯỜNG 

ÔNG NGUYỄN KHÁNH SƠN

ÔNG LÊ MẠC THUẤN

ÔNG ĐẶNG VŨ HÙNG

ÔNG NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

BÀ PHẠM MINH HƯƠNG

ÔNG PHẠM VĂN TÂN

TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng

Ông Phạm Phú Cường là Thạc sỹ Kinh tế, với trên 23 năm 
kinh nghiệm và gắn bó với ngành dệt may. Ông đã từng đảm 
nhiệm nhiều vị trí quan trọng như GĐĐH Công ty CP May 
Nhà Bè, Phó TGĐ, TGĐ và Chủ tịch Tổng Công ty May Nhà 
Bè - CTCP… Ông đã từng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp 
Bộ Công Thương và được nhận bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

Kỹ sư chuyên ngành sợi,Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp với 
hơn 30 kinh nghiệm trong ngành dệt may. Ông đã đảm nhận 
các vị trí quan trọng như Phó TGĐ Công ty Dệt May Hà Nội, 
TGĐ Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm 
TGĐ Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may với 
trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông đã 
đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như TGĐ Xí nghiệp May 
Sông Tiền, GĐĐH Công ty May Nhà Bè, Phó TGĐ Tổng Công 
ty May Nhà Bè.

Có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may, là người 
được đào tạo chuyên sâu về ngành dệt may với học vị Tiến 
sỹ Công nghệ Dệt. Ông đã đảm nhiệm các chức vụ GĐ nhà 
máy Sợi OE-Công ty Dệt Phong Phú, TGĐ Công ty CP Quốc tế 
Phong Phú, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty TNHH MTV Dệt 8/3…

Kỹ sư chuyên ngành dệt, là người có nhiều năm gắn bó và 
có kinh nghiệm gần 40 năm trong ngành dệt may. Ông từng 
giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó TGĐ Tổng Công ty Việt 
Thắng, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Tổng Công ty Việt Thắng, GĐĐH 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Tài chính. Bà từng đảm 
nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Tiếp thị và 
Xuất Nhập khẩu, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Tiếp thị, 
Xuất Nhập khẩu, GĐĐH, Phó TGĐ, thành viên Ban Quản trị 
Tổng Công ty Phong Phú, TGĐ Công ty TNHH MTV Thương 
mại Thời trang Dệt May Việt Nam.

Là người được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong lĩnh vực 
tài chính với học vị Thạc sỹ Tài chính và có hơn 20 năm gắn 
bó với ngành dệt may. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng 
như Phó phòng Kế toán Công ty May Đức Giang, Kế toán 
trưởng Công ty CP Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí, Phó Ban Tài 
chính Kế toán, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam.

ÔNG PHẠM DUY HẠNH BÀ PHẠM NGUYÊN HẠNH
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân tài chính,Thạc sỹ QTKD với gần 40 năm kinh nghiệm 
trong ngành dệt may. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan 
trọng như Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May 
Nam Định thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, UV HĐQT kiêm 
Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Cử nhân Tài chính,Thạc sỹ QTKD có gần 30 năm công tác 
trong ngành dệt may và từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: 
Kế toán trưởng, GĐĐH, Phó TGĐ Công ty May Đức Giang, 
Trưởng Ban TCKT, Kế toán trưởng, GĐĐH Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam.

ÔNG LÊ TIẾN TRƯỜNG

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Tiến Trường được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 01/2015. Ông 
đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành Dệt May Việt Nam và có hơn 10 năm 
công tác tại Tập đoàn, từng giữ các chức vụ Giám đốc Điều hành, Phó Tổng 
Giám đốc Thường trực, Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc trước 
khi Tập đoàn được cổ phần hóa.

Ông Lê Tiến Trường có bằng ĐH Kỹ sư Cơ khí, bằng Thạc sỹ Quản trị Nhân lực, 
từng tu nghiệp sau đại học tại INSEAD (Pháp), Ashridge (Anh), AIT (Thái Lan), 
Havard (Mỹ), là người được đào tạo bài bản, chuyên sâu, đặc biệt là về quản trị 
doanh nghiệp. Ông là người quản lý có tầm nhìn, tư duy chiến lược, khả năng 
nắm bắt, nhận định vấn đề và đưa ra các quyết định chỉ đạo sáng suốt trong 
quản lý và điều hành Tập đoàn.

ÔNG HOÀNG VỆ DŨNGÔNG LÊ TRUNG HẢI
Phó Tổng Giám đốcPhó Tổng Giám đốc

Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: TGĐ Công 
ty May Đức Giang, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP May 
Đức Giang, GĐĐH Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Kỹ sư chuyên ngành dệt, kỹ sư hóa nhuộm, là người trưởng 
thành từ thực tiễn quản lý và điều hành doanh nghiệp với 
gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may. Ông từng giữ 
nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Nhà máy Dệt - Công ty 
Dệt Phong Phú, Phó TGĐ Công ty Dệt Phong Phú, TGĐ Công 
ty Dệt Phước Long, GĐĐH Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
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5.2. NGÀNH VẢI

5.3. NGÀNH MAY

• Năng lực thiết kế:

• Năng lực thiết kế:

• Năng lực thiết kế:

• Năng lực thiết kế:

• Mặt hàng:

• Thiết bị công nghệ:
• Thiết bị công nghệ:

• Thiết bị công nghệ:

• Thiết bị công nghệ:

(quy đổi Ne30)

Trong đó, năng lực tăng thêm do đầu tư năm 2016: 
5.409 tấn/năm

Trong đó, năng lực tăng thêm do đầu tư năm 2016: 
89 tấn/năm

Trong đó, năng lực tăng thêm do đầu tư năm 2016: 
12,7 triệu sản phẩm/năm

- Máy dệt được nhập chủ yếu từ Nhật Bản, trong đó máy dệt khí chiếm tỉ trọng lớn (khoảng 80%). Máy dệt 
khí của hãng Toyota được đánh giá cao do tốc độ và hiệu suất máy cao (vận tốc trung bình 1000 vòng/
phút), dễ thao tác, độ bền cao, phù hợp với điều kiện môi trường khí hậu tại Việt Nam.

- Máy mắc và máy hồ hiện nay nhập chủ yếu từ Trung Quốc và Đài Loan, với trình độ công nghệ tiên tiến, 
giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dệt, tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

- Máy nhuộm trong các dự án được nhập chủ yếu từ Châu Âu và Châu Á và được cung cấp bởi các hãng 
Thies - Đức, Fong’s - Hongkong.
 

Công nghệ thiết bị hiện đại, được nhập chủ yếu từ Châu Âu, Nhật và Mỹ (Juki - Nhật, Brother - Nhật, Kansai - Nhật, 
Durkopp Adler - Đức, Gerber - Mỹ).

Sợi pha TC, TR, CVC, sợi 
cotton, sợi cotton se, sợi 
polyester, sợi dệt Ne 30/1-
40/1, sợi CVCD, sợi CVCM, 
sợi 100% cotton chải thô/
chải kỹ,…

Sợi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến có xuất xứ từ Châu Âu, Nhật, Trung Quốc… Thiết 
bị đã đầu tư trong các dự án hiện nay chủ yếu được cung cấp bởi các hãng chế tạo danh tiếng trên thế giới 
với tính tự động hóa cao, giúp cho việc kiểm soát chất lượng tốt hơn, tăng năng suất và cải thiện điều kiện 
làm việc cho người lao động.

Dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, được nhập chủ yếu từ Châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản… do các 
hãng chế tạo có uy tín cung cấp (Máy dệt kim: Mayer Cie - Đức, Terrot - Đức, Fukuhara - Nhật, Fukahama - Đài Loan, 
Junnlong-Đài Loan; Máy nhuộm: Thies - Đức, Fong’s - Hongkong).

144.216 14.200

155.400
307

tấn/năm 
tấn/năm 

ngàn mét vuông/năm

triệu sản phẩm/năm

5.2.1  VẢI DỆT THOI

5.2.2  VẢI DỆT KIM

5. NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT 
KINH DOANH CHÍNH 

5.1. NGÀNH SỢI

Trong đó, năng lực tăng thêm do đầu tư năm 2016: 781 ngàn mét vuông/năm.
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III.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2016
1. Điểm nhấn năm 2016
2. Báo cáo đánh giá của HĐQT
3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo đánh giá của Cơ quan Điều hành
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5.409 tấn sợi 

89 tấn

Sợi tăng thêm

(chi số bq Ne30)

Vải dệt kim tăng Vải dệt thoi tăng May tăng 

781 ngàn mét vuông 12,7 triệu sản phẩm

1 Vận hành nhiều dự án đầu tư mới, gia tăng năng lực sản xuất của Tập đoàn trên 
toàn chuỗi. Tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng đưa vào vận hành 
thương mại 7/8 dự án đầu tư, bao gồm 2 dự án sản xuất Sợi, 1 dự án sản xuất Vải 

và 4 dự án May.

2 Thành lập hai Tổng Công ty Dệt May tại phía Bắc và phía Nam để phát triển 
chuỗi liên kết Sợi - Dệt nhuộm - May tại từng vùng theo phương thức sản xuất ODM. 
Đây là bước tiến bứt phá để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI, từng 

bước thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

3 Triển khai đề án “Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp” Vinatex 
do E&Y Việt Nam tư vấn. Đây là dự án bản lề giúp Vinatex từng bước đổi mới căn bản 
và toàn diện mô hình quản trị Tập đoàn cổ phần theo thông lệ quốc tế. Dự án triển 

khai từ tháng 8/2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

5Vinatex vinh dự đón tiếp nhiều đoàn Lãnh đạo cấp cao của chính phủ về thăm 
và làm việc. Đây là niềm tự hào và là động lực cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiếp 
tục sáng tạo, nỗ lực vượt khó trên tinh thần dám nghĩ - dám làm, xứng đáng là cánh 

chim đầu đàn của ngành Dệt May Việt Nam.

4Vinatex chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 03/01/2017 với 
mã cổ phiếu VGT và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/
cổ phiếu.

1. ĐIỂM NHẤN NĂM 2016 2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ Tổ chức 
và hoạt động của Tập đoàn, đã thực hiện 9 Phiên họp HĐQT; 
ban hành 35 Nghị quyết để định hướng, giao nhiệm vụ và 
chỉ đạo Cơ quan Điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, trong đó có một số nội 
dung chính như sau:

- Tái cơ cấu doanh nghiệp Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 
- Đẩy mạnh đầu tư phát triển theo chiều sâu, kết nối chung về thị trường 
doanh nghiệp.
- Thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng cao hơn 
cho sản phẩm dệt may.

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

STT

1

2

3

4

5

6

7

Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Nghị

Ông Lê Tiến Trường

Ông Đặng Vũ Hùng

Ông Phạm Phú Cường

Ông Lê Khắc Hiệp

Ông Lê Đình Ngọc

Ông Don Di Lam

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT, TGĐ

TV HĐQT, PTGĐ

TV HĐQT, PTGĐ

TV HĐQT

TV HĐQT độc lập

TV HĐQT độc lập

Số buổi họp 
HĐQT tham dự

9/9

9/9

9/9

9/9

8/9

9/9

7/9

Tỷ lệ tham
dự họp

100%

100%

100%

100%

89%

100%

78%

Lý do không 
tham dự họp

Đi công tác

Đi công tác
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Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối 
với Tổng Giám đốc được thể hiện như sau:

2.2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 
TỔNG GIÁM ĐỐC

• Tăng cường sự chỉ đạo, giám sát và hậu kiểm với Tổng Giám đốc về 
tình hình thực hiện, triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, 
Nghị quyết Hội đồng Quản trị và có những điều chỉnh kịp thời khi xảy 
ra vướng mắc.

• Tăng cường động lực, lấy kết quả làm thước đo năng lực và trách 
nhiệm của toàn hệ thống theo phương châm “Quản trị chặt chẽ, tăng 
tốc đầu tư, phát triển thị trường, tăng cường nhân lực”. 

• Duy trì chế độ báo cáo và đánh giá hàng tháng của Tổng Giám đốc 
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị mà Tập đoàn 
có vốn, Công ty mẹ Tập đoàn đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý 
để tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

• Chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy nhân 
sự Cơ quan điều hành, Ban chức năng Tập đoàn, Người đại diện vốn 
tại đơn vị thành viên trong các vấn đề về quản trị tài chính, đầu tư, 
kiểm soát rủi ro,..

Kết quả giám sát:
Theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Cơ quan điều hành đã có 
nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh; triển khai các quyết nghị 
của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng Quản trị một cách cẩn 
trọng trong sự tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy 
chế hoạt động của Tập đoàn.

• Năm 2016 thế giới xảy ra nhiều biến động về kinh tế, chính trị như: Sự kiện Brexit, Mỹ có tân Tổng thống và tuyên bố chính thức về 
việc rút khỏi hiệp định TPP đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Dệt May Việt Nam. Ngoài ra, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt 
may với Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may (ưu đãi 
thuế, phá giá đồng nội tệ,…) nhằm thu hút đơn hàng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

• Tuy gặp nhiều khó khăn, song nhờ chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của tập thể 
người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2016 đều tăng trưởng so năm 2015, cụ thể:

(Kết quả SXKD hợp cộng từ các đơn vị Tập đoàn có vốn góp)

2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN 

STT

1

2

3

4

5

Chỉ tiêu

Giá trị SXCN (theo giá thực tế)

KN xuất khẩu (Tính đủ) 

KN nhập khẩu (Tính đủ) 

Doanh thu (ko VAT) 

Lợi nhuận trước thuế của các 
đơn vị Tập đoàn có vốn

Đơn vị tính

Tỷ đồng

Tr. USD

Tr. USD

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Thực hiện 
năm 2015

36.512

2.394

1.139

39.456

1.348

Thực hiện
năm 2016

38.124

2.497

1.148

41.146

1.424

So sánh 
2016/2015

104%

104%

101%

104%

106%

Cơ hội:

Mặc dù còn tồn tại nhiều bất ổn từ sự nổi lên của chủ nghĩa bảo 
hộ và nguy cơ trả đũa thương mại nhưng nhiều tổ chức kinh tế 
thế giới đánh giá kinh tế toàn cầu sẽ dần hồi phục trong năm 
2017, có thể đạt tăng trưởng 2-3%, nhu cầu dệt may thế giới 
phục hồi nhẹ (khoảng 0,5% - theo Euler Hermes) nhờ khả năng 
phục hồi từ thị trường Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong 
năm 2017, Mỹ có thể sẽ điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu 
đối với các mặt hàng từ Trung Quốc, bao gồm cả hàng dệt may 
sẽ tạo ra những tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu dệt may 
Việt Nam như tăng thị phần tại thị trường Mỹ, dịch chuyển sản 
xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Hiệp định EVFTA chưa có hiệu lực trong năm 2017, song đây 
lại là cơ hội để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và Vinatex 
có bước chạy đà tốt hơn nhằm cải thiện thị phần tại Châu Âu 
trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Ở trong nước, mặc dù những bất ổn vẫn chưa được khắc phục 
nhưng với những quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ trong việc 
tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp phần nào đã tạo niềm tin 
trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, nhiều chuyên gia 
nhận định kinh tế trong nước 2017 tiếp tục ổn định, tỷ giá 
được điều chỉnh linh hoạt hơn so 2016 (dự báo đồng nội tệ 
2017 mất giá khoảng 2-3%), phần nào hỗ trợ cho hoạt động 
xuất khẩu của doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược, Vinatex cần thực hiện đồng bộ và hiệu 
quả nhiều giải pháp để tạo ra sự khác biệt, đột phá về kim ngạch xuất khẩu, 
mang lại giá trị thặng dự thương mại lớn, cụ thể:

•  Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại, hướng tới một Tập đoàn quy mô khu vực và quốc tế.

•  Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng tìm kiếm và phát triển thị 
trường mới như các nước khối Đông Âu, tận dụng ưu thế từ các FTAs đã có hiệu lực 
VN - Korea, Liên minh kinh tế Á - Âu,...

•  Đầu tư hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực hiện có chuỗi cung 
ứng hoàn tất Sợi - Dệt - Nhuộm - May.

•  Quản lý và đầu tư tài chính thông minh, xem xét thoái vốn tại những đơn vị yếu 
kém, sử dụng vốn chưa hiệu quả.

•  Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV Tập đoàn, đủ về lượng, tinh về chất, đáp ứng 
những điều kiện mới đặt ra đối với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Sớm phát hiện 
cán bộ có năng lực để bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí chủ chốt.

2.4.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NĂM 2017

2.4.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2017

2.4. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2017 CỦA HĐQT

Thách thức:

Với xuất phát điểm thấp, ngành Dệt May Việt Nam ngày càng 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể: 

- Cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt do các doanh 
nghiệp Việt Nam chưa có khả năng cung cấp các giải pháp trọn 
gói và gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện 
giao hàng của các nhà nhập khẩu; các quốc gia cạnh tranh 
xuất khẩu dệt may lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, 
Indonesia tiếp tục thu hút đơn hàng nhờ các chính sách hỗ trợ 
về thuế, tỷ giá… trong khi các trợ lực được kỳ vọng hỗ trợ cho 
xuất khẩu như các Hiệp định EVFTA, TPP đều chưa có hiệu lực 
trong năm 2017.

- Chi phí đầu vào tăng cao (đặc biệt là chi phí tiền lương, bảo 
hiểm, chi phí vận chuyển và chi phí điện), giá bán đầu ra liên 
tục bị khách hàng yêu cầu giảm giá.

- Ngành Dệt May Việt Nam vẫn đang thiếu hụt nguồn nhân 
lực có trình độ kỹ thuật cao, vận hành được máy móc thiết bị 
hiện đại, đặc biệt là ở khâu Dệt nhuộm.
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3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có 05 thành viên, trong đó có 
3 thành viên chuyên trách, 2 thành viên kiêm 
nhiệm, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế 
hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt 
động và nhiệm vụ được phân công cho từng 
thành viên Ban kiểm soát.

Phương thức hoạt động: Chủ động kiểm tra 
giám sát, phối hợp, trao đổi với HĐQT, Cơ quan 
điều hành, các Ban chức năng, Ban Kiểm soát 
nội bộ, Người đại diện vốn, các Ban Kiểm soát 
của các đơn vị để thực hiện chức năng nhiệm 
vụ, nắm bắt thường xuyên, cảnh báo kịp thời  
hạn chế rủi ro xẩy ra.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Cơ quan điều hành Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát kiểm tra theo quý, năm hoạt động của Công ty Mẹ Tập đoàn, các đơn vị 100% vốn Tập 
đoàn và các đơn vị có vốn đầu tư của Tập đoàn đang có khó khăn.

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã 
thực hiện các công tác sau:

- Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Cơ 
quan điều hành.
- Công tác giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác giám sát Báo cáo tài chính.

Kết quả giám sát:

3.1.1. VỀ VIỆC GIÁM SÁT HOẠT 
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH:
a. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị 

- Qua kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT 
về tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết đều tuân 
thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, đã thực hiện 9 
Phiên họp HĐQT; Ban hành 35 Nghị quyết  định hướng, giao 
nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan điều hành nhằm thực hiện tốt 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- HĐQT đã tạo điều kiện để Cơ quan điều hành thực hiện các 
mục tiêu đề ra.

- HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Cơ quan điều 
hành qua việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các báo 
cáo thường kỳ, thường niên của Cơ quan điều hành và các 
báo cáo trong các phiên họp của HĐQT.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Cơ quan điều hành:

- Qua giám sát kiểm tra, BKS nhận thấy Ban Giám đốc điều 
hành Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do tình hình thị 
trường và các dự án mới đi vào hoạt động chưa hiệu quả nên 
các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, cụ 
thể doanh thu đạt 99,5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 60,9%, tỷ 
lệ P trước thuế /vốn 5,67% tăng so năm trước 6,3%, cổ tức 
chia 5%.

- Về đầu tư: 7 dự án triển khai năm 2015 đã hoàn thành đi 
vào sản xuất, năm 2016 triển khai dự án Khu Liên Hiệp Sợi 
Dệt Nhuộm Quế Sơn với quy mô 10,4 ha, tổng mức đầu tư dự 
kiến 1.200 tỷ đồng.

- Về tái cơ cấu: Năm 2016 đã thành lập 2 Tổng Công ty 
100% vốn Tập đoàn: Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Tổng 
Công ty Dệt May Miền Nam và 2 Chi nhánh Sợi Nam Định và 
Sợi Phú Cường. 

3.1.2. VỀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH:
Kiểm tra giám sát các đơn vị 100% vốn và một số các đơn vị 
Tập đoàn đầu tư vốn, kết quả kiểm tra nói chung các đơn vị 
đều ổn định sản xuất và có hiệu quả, tuy có 2 đơn vị là Công ty 
CP Len Việt Nam và Công ty CP SX-XNK Dệt May rất khó khăn.

3.1.3. VỀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA 
CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN:
Kết quả kiểm tra không có thay đổi so với Báo cáo đã kiểm 
toán, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp 
lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp 
nhất của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2016, 
kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp 
nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.

3.1.4. KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN 
KIỂM SOÁT:
Đề nghị Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành cần tập trung 
nguồn lực để chỉ đạo, quản lý khai thác có hiệu quả các đơn 
vị mới thành lập như 2 Tổng Công ty: Tổng Công ty Dệt May 
Miền Bắc, Tổng Công ty Dệt May Miền Nam và các Chi nhánh 
được hình thành từ các dự án đầu tư hoàn thành. 

3.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Doanh thu đạt:

    99,5% kế hoạch
   
Lợi nhuận đạt:

    60,9% 

Tỷ lệ P trước thuế /vốn:

    5,67%
Cổ tức chia:

    5%

3.1. HOẠT ĐỘNG 
ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 2016
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4. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN 
ĐIỀU HÀNH 

Năm 2016 là một năm khó khăn đối với ngành dệt may 
thế giới nói chung và ngành Dệt May Việt Nam nói riêng. 
Trong 6 tháng đầu năm, các quốc gia nhập khẩu chính là 
USA, EU, Nhật Bản đều có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 
hàng hóa dệt may thấp. Cụ thể, nhập khẩu của thị trường 

USA giảm 3,4%, nhập khẩu của EU tăng nhẹ 2,1%, nhập khẩu 
của Nhật bản giảm 2,6%, nhập khẩu của Hàn Quốc giảm 2,1%. 
Sang đến nửa cuối năm 2016, hàng loạt tin tức như Brexit, Mỹ 
có tân tổng thống mới đã gây ảnh hưởng đến tình hình kinh 
tế thế giới nói chung, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến dệt 
may. Kết quả, tổng cầu dệt may thế giới tiếp tục giảm so với 
6 tháng đầu năm, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ giảm 
4,8%, Nhật Bản giảm 1,7%, Hàn Quốc giảm 4%. 

Ngoài các đặc điểm về thị trường, năm 2016 là năm dệt may 
Việt Nam có nhiều khó khăn riêng: 

Thứ nhất, các quốc gia XK dệt may trong Top 5 đều phá giá 
đồng tiền ở mức lớn (trên 10%), trong khi VND chỉ phá giá nhẹ 
1%, dẫn đến hàng hóa dệt may Việt Nam có xu thế đắt hơn 
các nước khác. Nhiều thời điểm một số mặt hàng chủ lực xuất 
khẩu của Việt Nam như sợi cotton không thể xuất được ra thị 
trường (đặc biệt là trong Quý 3-4/2016 do giá nguyên liệu 
tăng cao nhưng giá bán không điều chỉnh theo mức tăng của 
nguyên liệu). 

Thứ hai, trong nửa đầu năm 2016, các quốc gia thuộc Top 

Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam chưa xây dựng được “quyền 
lực của nhà sản xuất”, vẫn đang nằm ở thế dễ bị thay thế, chưa 
là sự lựa chọn ưu tiên cao nhất của các nhà đặt hàng. 

Thứ ba, doanh nghiệp chưa có được giải pháp trọn gói cho 
khách hàng, nên không có quyền trong lựa chọn nhà cung cấp 
nguyên liệu, dẫn đến khó khăn kéo theo cho các nhà sản xuất 
vải trong nước. 

Thứ tư, năng suất lao động, mô hình quản lý chưa theo kịp 
tốc độ giảm giá trên thị trường thế giới cũng như tốc độ tăng 
lương trong nước, dẫn đến hiệu quả khó được cải thiện. Đồng 
thời, liên kết doanh nghiệp trong nước vì lợi ích chung, xây 
dựng từng bước quyền lực nhà sản xuất lớn chưa hiệu quả.

Mặc dù vậy, ngành Dệt May Việt Nam vẫn cố gắng duy trì mức 
tăng trưởng xuất khẩu đạt 5,42% so với năm 2015, trong 
đó tỷ lệ xuất đi USA tăng 5,03%, EU tăng 5,78%, Nhật 4,9%. 
Đồng thời, nếu so sánh tương quan với các đối thủ cạnh tranh 
chính của Việt Nam như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh…,tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam với mức tăng 
trưởng 5,42% là cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu 
dệt may. Cụ thể, đối với Trung Quốc, xuất khẩu dệt may giảm 
4,2%, trong đó xuất đi USA giảm 7,9%, EU giảm 3%, Nhật giảm 
1,1%, Hàn Quốc giảm 7,9%. Đối với Ấn Độ, xuất khẩu dệt may 
giảm 4,7%, trong đó xuất đi USA giảm 0,8%, đi EU giảm 0,4%, 
Nhật chỉ tăng 1,6%, Hàn Quốc giảm 0,28%. Đối với Bangladesh, 
xuất khẩu dệt may tăng 4,9%, trong đó xuất USA giảm 2,95%, 
EU tăng 8,38%, Nhật tăng 18,5%, Hàn Quốc giảm 2,2%. Đối 
với Indonesia, xuất khẩu giảm 5,3%, xuất đi USA giảm 5,6%, 
EU giảm 4,4%, Nhật giảm 0,5%, Hàn Quốc tăng 9%. Với KNXK 
28,23 tỷ USD, năm 2016 dệt may Việt Nam đứng thứ 4 thế 
giới về kim ngạch sau Trung Quốc khoảng 262 tỷ, Ấn Độ 35,4 
tỷ USD, Bangladesh gần 34 tỷ USD.

Ngành Dệt May Việt Nam duy trì mức tăng trưởng 
xuất khẩu tại các thị trường chính, cụ thể:

4.1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2016

5 về xuất khẩu dệt may (Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, 
Indonesia) đều nằm ngoài TPP và đều có chính sách trực tiếp 
để thu hút đơn hàng do lo ngại xu hướng dịch chuyển đơn 
hàng qua Việt Nam, cụ thể như giảm thuế nhập khẩu nguyên 
liệu (bông, xơ, hóa chất), miễn thuế GTGT dù mua nguyên 
liệu nội địa để sản xuất xuất khẩu, giảm thuế TNDN, không 
tăng lương tối thiểu. 

Thứ ba, Việt Nam tiếp tục tăng lương tối thiểu 2016 (trên 
12%), mức đóng góp tổng cộng cho các quỹ bảo hiểm, công 
đoàn lên tới 34,5%, cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu 
dệt may. 

Thứ tư, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt 
Nam để đón đầu TPP đã có xu thế cắt giảm đơn hàng tại các 
đơn vị đối tác Việt Nam trước đây để chuyển về sản xuất tại 
nhà máy của mình. Theo đó, áp lực tìm kiếm khách hàng mới 
và đơn hàng thay thế tại các doanh nghiệp Việt Nam là rất 
lớn trong năm 2016.

Ngoài các yếu tố khách quan, bản thân ngành Dệt May Việt 
Nam vẫn còn những hạn chế nội tại cần tập trung khắc phục:

Thứ nhất, việc chủ động trong thị trường và khách hàng 
chưa cao. Doanh nghiệp Việt Nam phổ biến vẫn ký hợp đồng 
thông qua các khách hàng cấp 2, chưa là đầu mối trực tiếp 
cho các khách hàng lớn. 

tăng 
5,03% 

tăng

5,78% 

tăng

4,9% 
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4.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 4.3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Những ảnh hưởng bất lợi từ thị trường trên đã gây khó khăn cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinatex và các đơn vị thành viên, 
những điểm yếu cố hữu của ngành Dệt May Việt Nam vẫn còn tồn 
tại ở các mức độ khác nhau trong nội bộ Vinatex và các đơn vị thành 
viên. Tuy nhiên, bằng rất nhiều giải pháp và nỗ lực trong quản trị 
điều hành, kết quả kinh doanh của Vinatex đều tăng so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong năm 2016 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY MẸ:

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TẬP ĐOÀN:

STT

1

2

3

4

5

STT

1

2

3

4

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ suất LNTT/VĐL

Tỷ lệ cổ tức

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ suất LNTT/ VCSH 

2015

(1)

869,3

602,5

266,7

5,3%

5%

2015

15.864,3

15.218,3

645,9

8,8%

KH 2016

(2)

1.406,9

941,5

465,3

≥6%

2016

(3)

1.299,9

1.016,5

283,4

5,7%

5%

2016

16.029,2

15.345,7

683,5

9,0%

(3)/(1)

149,5%

106,2%

100,5%

100,0%

So sánh

So sánh

101,0%

100,8%

105,8%

102,4%

(3)/(2)

92,4%

60,9%

Chỉ tiêu

I. Chỉ tiêu thanh khoản

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn

2. Hệ số thanh toán nhanh

II. Chỉ tiêu hoạt động

1. Hiệu suất sử dụng tài sản

2. Hệ số luân chuyển hàng tồn kho

3. Hệ số luân chuyển các khoản phải thu

4. Vòng quay Vốn lưu động

III. Khả năng tự chủ tài chính

1. Hệ số nợ phải trả / Tổng tài sản

2. Hệ số Nợ ngắn hạn / Vốn chủ sở hữu

3. Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu

IV. Hệ số khả năng sinh lời

1. ROA

2. ROE

Năm 2015

1,39

0,94

0,81

4,4

3,89

1,6

0,61

0,94

1,57

2,91%

7,93%

Năm 2016

1,34

0,88

0,78

4,3

3,92

1,7

0,62

0,91

1,61

2,93%

7,79%

So sánh

  

96,5%

93,2%

96,7%

97,3%

100,8%

105,1%

101,2%

97,0%

102,9%

100,6%

98,3%
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4.4. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

Năm 2016, toàn Tập đoàn 
triển khai thực hiện 57 dự án 
đầu tư (do công ty mẹ và các 
đơn vị thành viên làm chủ đầu 
tư) bao gồm các dự án chuyển 
tiếp từ 2015 và khởi công mới 
trong năm 2016.

6.929,3 
tỷ đồng

2.073tỷ đồng

1.399,5tỷ đồng

1.225,8 tỷ đồng

277,2 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư (TMĐT) toàn Tập đoàn

Lĩnh vực Sợi có 10 dự án 

Lĩnh vực Dệt nhuộm có 9 dự án

Lĩnh vực May có 13 dự án 

Lĩnh vực nâng cấp, sửa chữa, thay thế 
máy móc thiết bị có 7 dự án

Tổng mức đầu tư (TMĐT) toàn Tập đoàn là 6.929,3 
tỷ đồng. Trong đó, chia làm 5 lĩnh vực đầu tư:

- Lĩnh vực Sợi có 10 dự án với TMĐT là 2.073 tỷ đồng; 

- Lĩnh vực Dệt nhuộm có 9 dự án với tổng mức đầu tư 
là 1.399,5 đồng; 

- Lĩnh vực May có 13 dự án với tổng mức đầu tư là 
1.225,8 tỷ đồng; 

- Lĩnh vực nâng cấp, sửa chữa, thay thế máy móc thiết 
bị có 7 dự án với tổng mức đầu tư là 277,2 tỷ đồng; 

- Lĩnh vực di dời có 1 dự án là di dời Tổng Công ty Dệt 
May Nam Định với tổng mức đầu tư là 711,6 tỷ đồng 
thực hiện theo Quyết định số 5161/QĐ-BCT ngày 
30/12/2016 của Bộ Công Thương;

- Lĩnh vực Khác (xây dựng, nâng cấp văn phòng, nhà 
xưởng; xử lý nước thải; các dự án khối viện trường...) 
có 18 dự án với tổng mức đầu tư là 1.242,2 tỷ đồng.

Số lượng các dự án toàn Tập đoàn thực hiện chia 
theo nhóm:

- Không có dự án nào thuộc nhóm A (Tổng mức đầu tư 
trên 1000 tỷ đồng);

- 28 dự án nhóm B (Tổng mức đầu tư trên 60 tỷ và nhỏ 
hơn 1000 tỷ đồng) trong đó có 14 DA chuyển tiếp; 12 
DA hoàn thành; 2 DA khởi công mới;

- 29 dự án nhóm C (Tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng) 
trong đó có 6 DA chuyển tiếp; 11 DA hoàn thành; 12 
DA khởi công mới;

Kế hoạch giải ngân năm 2016 của toàn Tập đoàn 
là 2.966,2 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân năm 
2016 là 2.360,5 tỷ đồng (đạt 80%/ KH)

Năng lực SX tăng thêm do đầu tư năm 2016 của 
toàn Tập đoàn như sau:

- Sợi: tăng 5.409 tấn sợi (chi số bq Ne30)

- Vải dệt kim: tăng 89 tấn

- Vải dệt thoi: tăng 781 ngàn mét vuông

- May: tăng 12,7 triệu sản phẩm
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CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÁC DỰ ÁN CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8/3

CÁC DỰ ÁN CỦA TCT CP DỆT MAY HÀ NỘI

CÁC DỰ ÁN CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

Dự án Đầu tư xây dựng Xí 
nghiệp may số 2 thuộc dự 
án Nhà máy May sản phẩm 
dệt kim chất lượng cao đặt 
tại huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên với qui mô 10,6 
triệu sản phẩm/năm. Dự án 
đã hoàn thành trong tháng 
12/2016.

Dự án đầu tư xây dựng nhà 
máy Sợi tại Thăng Bình, 
Quảng Nam với tổng mức 
đầu tư 305 tỷ đồng. Giai 
đoạn 1 đã hoàn thiện và đi 
vào hoạt động chính thức 
từ tháng 1/2017, công suất 
thiết kế là 14.400 cọc sợi, 
sản lượng thiết kế là 3.000 
tấn/năm.

Dự án đầu tư nhà máy Dệt 
vải Denim tại Nha Trang 
với tổng mức đầu tư 698 tỷ 
đồng. Dự án vận hành thử 
đồng bộ dây chuyền vào 
tháng 4/2017.

Dự án đầu tư bổ sung nâng 
cấp thiết bị NM sợi năm 
2015 với tổng mức đầu tư 
122 tỷ đồng. Dự án đã hoàn 
thành và đi vào hoạt động 
chính thức từ tháng 6/2016.

Dự án đầu tư NM kéo sợi 2 
vạn cọc tại Yên Mỹ, Hưng 
Yên với tổng mức đầu tư 
218,9 tỷ đã đi vào vận hành 
và sản xuất ổn định được 1 
năm, đang tiến hành quyết 
toán DA.

Dự án đầu tư NM Sợi Đồng 
Văn 1 tại Khu CN Đồng Văn 
2, tỉnh Hà Nam với qui mô 3 
vạn cọc sợi, công suất thiết 
kế 5500 tấn sợi/ năm. Dự án 
đã đưa vào vận hành SX từ 
tháng 1/2017.

Dự án Nâng cấp hệ thống 
xử lý nước thải công suất 
1800m3/ngày đêm tại 524 
Minh khai - Hai Bà Trưng - Hà 
Nội. Dự kiến Q2/2017 hoàn 
thành dự án.

Dự án đầu tư 27 máy Dệt 
khăn với tổng mức đầu tư 
72,6 tỷ đồng đang chạy 
thử máy và nghiệm thu vào 
tháng 4/2017.

Dự án Đầu tư nhà máy 
sản xuất vải dệt kim công 
suất 3000 tấn vải /năm tại 
khu công nghiệp phố nối 
B - Hưng Yên chia làm 2 giai 
đoạn, mỗi giai đoạn công 
suất 1500 tấn vải/ năm. Dự 
án đang trong quá trình thực 
hiện và dự kiến Q4/2017 
hoàn thành.

Dự án xây dựng mở rộng 
nhà máy may tại Điện Bàn, 
Quảng Nam với tổng mức 
đầu tư 52,2 tỷ đồng. Dự án 
đã hoàn thành và đi vào 
hoạt động chính thức từ 
tháng 9/2016.

- Dự án đầu tư 5 máy Dệt khí 
với tổng mức đầu tư 12,2 tỷ 
đồng đã hoàn thành tháng 
6/2016.

Dự án đầu tư mở rộng và bổ 
sung thiết bị nhà máy Dệt 
nhuộm năm 2016 với tổng 
mức đầu tư 38,5 tỷ đồng. Dự 
án đã hoàn thành vào tháng 
11/2016.

Dự án đầu tư NM May Dệt 
kim Nam Đàn - NM May số 
2 tại huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An, qui mô 28 chuyền 
may, công suất thiết kế 5,4 
triệu sản phẩm/ năm. Đã 
hoàn thành, đưa vào hoạt 
động sản xuất từ tháng 
4/2016.

Dự án Đầu tư bổ sung 02 
máy dệt kim chất lượng cao, 
đường kính Ø 30 cấp kim 28 
tại địa điểm 524 Minh Khai, 
HN. Tháng 3/2017 dự án 
chính thức đi vào hoạt động 
sản xuất.

Dự án đầu tư xây dựng 
xưởng may thời trang với 
tổng mức đầu tư 28,6 tỷ 
đồng. Dự án đã hoàn thành 
và đi vào hoạt động chính 
thức từ tháng 6/2016.

4.4.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:

Năm 2016, công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm chủ đầu tư 
đã triển khai thực hiện 08 dự án đầu tư bao gồm các dự án chuyển 
tiếp từ năm 2015 và khởi công mới, đã đưa vào vận hành sản xuất 
07 dự án. 

Các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất:

DA Nhà máy Sợi Nam Định

DA Nhà máy May Cần Thơ 

DA Nhà máy May Quảng Bình

DA Nhà máy Sợi Phú Cường

DA Nhà máy May Bạc Liêu

DA NM SX Vải Yarndyed phía Nam

Các dự án đang triển khai thực hiện:

- DA Nhà máy May Quế Sơn đặt tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với qui mô 20 chuyền may, sản lượng thiết kế 7,4 triệu sản phẩm/năm, tổng 
mức đầu tư 134,4 tỷ đồng, với qui mô 1.200 lao động, đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án. Đây là dự án đầu tiên được định hướng từ thiết kế, 
xây dựng và vận hành theo hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả, đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng, giảm tác động đến môi trường đáp ứng yêu 
cầu Chứng nhận công trình xanh LEED của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC). Dự kiến sẽ vận hành khai thác từ tháng 6/2017.

4.4.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN DO 
CÔNG TY MẸ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ:

đặt tại Cụm CN Phú Cường, huyện 
Định Xá, tỉnh Đồng Nai với qui mô 2,1 
vạn cọc, sản lượng thiết kế là 4.777 
tấn sợi/năm, tổng mức đầu tư 285,5 
tỷ đồng, với qui mô 200 lao động, 
Dự án đã hoàn thành và đưa vào sản 
xuất chính thức từ tháng 9/2016. 

được đặt tại Khu CN Trà Kha, Tp. Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu với qui mô 25 
chuyền may, sản lượng thiết kế là 6 
triệu sản phẩm/năm, tổng mức đầu 
tư 107,5 tỷ đồng, với qui mô 1400 
lao động, đã hoàn thành và đưa vào 
vận hành sản xuất từ tháng 6/2016. 

được đặt tại Khu CN Xuyên Á, tỉnh 
Long An với sản lượng thiết kế là 10 
triệu mét vuông/năm, tổng mức đầu 
tư 403 tỷ đồng, với qui mô 270 lao 
động, đã hoàn thành & đưa vào vận 
hành sản xuất từ tháng 12/2015.

được đặt tại Khu CN Hòa Xá, Nam 
Định với qui mô 2,1 vạn cọc, sản 
lượng thiết kế là 4.770 tấn sợi/năm, 
tổng mức đầu tư 303,2 tỷ đồng, với 
qui mô 240 lao động. Dự án đã hoàn 
thành và đưa vào sản xuất chính 
thức cuối tháng 6/2016. 

được đặt tại huyện Vĩnh Thạnh, 
thành phố Cần Thơ với qui mô 29 
chuyền may, sản lượng thiết kế 6,5 
triệu sản phẩm/năm, tổng mức đầu 
tư 111,5 tỷ đồng, với qui mô 1.500 
lao động, vận hành sản xuất từ 
tháng 04/2016. 

được đặt tại Khu CN Cam Liên, 
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với 
qui mô 20 chuyền may, sản lượng 
thiết kế là 3,6 triệu sản phẩm/năm, 
tổng mức đầu tư 118,5 tỷ đồng, 
với qui mô 800 lao động, đã hoàn 
thành, bàn giao đưa vào vận hành 
sản xuất từ tháng 6/2016. 

DA Nhà máy May Tuyên Quang
được đặt tại huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang với qui mô 14 
chuyền may veston, sản lượng 
thiết kế 2,7 triệu sản phẩm/
năm, tổng mức đầu tư 202,9 tỷ 
đồng, với qui mô 1218 lao động, 
đã hoàn thành và  đưa vào khai 
thác vận hành sản xuất từ giữa 
tháng 10/2016.
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4.5. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

4.5.1. CÔNG TÁC TÁI CƠ CẤU, 
QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

4.5.3. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

4.5.4. QUẢN TRỊ NGUỒN 
NHÂN LỰC

4.5.5. QUẢN TRỊ RỦI RO
4.5.2. QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng 
cường năng lực quản lý toàn Tập đoàn 
về quản trị tài chính - đầu tư - rủi ro và 
kiểm soát, nâng cao năng lực chuyên 
môn cho đội ngũ nhân sự của Tập đoàn, 
ứng dụng công nghệ trong quản lý điều 
hành… năm 2016 Tập đoàn đã phối hợp 

với Công ty TNHH E&Y Việt Nam để triển khai dự án “Tư 
vấn nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp”. 

Các mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (1) xác nhận, rà soát và 
cập nhật kế hoạch chiến lược của Tập đoàn, (2) hoàn thiện 
mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức, (3) hoàn thiện mô hình 
quản trị tài chính, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và các quy chế 
quản trị tài chính, (4) phát triển hệ thống công cụ hỗ trợ 
quản trị tài chính và hiệu quả hoạt động, (5) phát triển và 
hoàn thiện chức năng kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quản 
trị rủi ro, (6) đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào 
tạo nhằm nâng cao năng lực nhân sự. 

Dự án được khởi động từ tháng 08/2016 và trong năm 
2016 dự án đã hoàn thành giai đoạn khởi động, bắt đầu đi 
vào khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và quản 
trị tại Tập đoàn.

Tập đoàn và Công ty TNHH Ernst 
& Young Việt Nam đang triển khai 
xây dựng một mô hình chức năng tài 
chính hiện đại, hiệu quả, vận hành 
an toàn, minh bạch và đạt yêu cầu 
của công ty niêm yết, cụ thể:

- Chuyển đổi theo hướng hỗ trợ và trực tiếp tham gia trong 
quá trình ra các quyết định kinh doanh bằng việc dựa trên 
các cơ sở dữ liệu nguồn lực hiện có, các định mức và giả định 
nhằm đưa ra các kịch bản cho các phương án kinh doanh;

- Xây dựng một môi trường tài chính bằng việc không 
ngừng liên kết hoạt động tài chính trong toàn tập đoàn 
hợp tác với các định chế tài chính, tổ chức tín dụng trong 
và ngoài nước để thu hút các nguồn vốn cho việc đầu tư và 
đầu tư phát triển;

- Tiến tới chuyên môn hoá các trung tâm dịch vụ chia sẻ 
trong Tập đoàn để đảm bảo tính đồng nhất, nhất quán 
nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu phân tích tin cậy trong 
quá trình ra quyết định đảm bảo tốc độ và độ chính xác cao.

Với mục tiêu đó, Tập đoàn và đơn vị tư vấn đang dần hoàn 
thiện: (1) mô hình chức năng tài chính; (2) các phương án tối 
ưu nhằm tăng cường giám sát hoạt động tài chính toàn bộ 
Tập đoàn; (3) cẩm nang và các quy trình nghiệp vụ; (4) các 
phương án tối ưu hóa dòng tiền của toàn Tập đoàn.

Trọng tâm của quản trị nguồn nhân 
lực trong năm 2016 là công tác chuẩn 
bị nhân sự cho giai đoạn vận hành 
thương mại các dự án đầu tư của công 
ty mẹ Tập đoàn. Cụ thể trong năm 
2016, Công ty mẹ Tập đoàn đã tuyển 
dụng và đào tạo 2.595 lao động trong 
đó có 1.853 công nhân, 662 quản lý 
sản xuất, 80 cán bộ chuyên môn. Chất 

lượng tuyển dụng - đào tạo tại các dự án được thực hiện bài 
bản và có kết quả tốt hơn so với giai đoạn 2014 - 2015.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nhân sự cho các nhà máy cũng gặp 
nhiều khó khăn. Các dự án tại địa phương có cạnh tranh lao 
động cao (Sợi Nam Định), khó tuyển dụng do cung lao động 
thấp, lao động nhà máy sợi phải làm việc 3 ca nên không tạo 
được sức hấp dẫn đối với lao động. Các dự án đầu tư tại các 
vùng xa, cung lao động dồi dào hơn, tuy nhiên ý thức, thái 
độ, tác phong của lao động còn rất kém. Theo đó, ngoài đào 
tạo tay nghề cho lao động, Tập đoàn cũng rất chú trọng đến 
việc đào tạo, uốn nắn ý thức, đạo đức và kỷ luật lao động; cải 
thiện môi trường cảnh quan, điều kiện làm việc và thu nhập 
cho người lao động.

tích đầy đủ rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa rủi ro và cơ hội, 
phải biết chấp nhận rủi ro ở mức độ hợp lý (trong giới hạn cho 
phép của Tập đoàn). 

- Quản trị rủi ro chỉ mang lại hiệu quả khi nó được thực thi 
xuyên suốt ở tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp độ nhân 
viên và phải được thực hiện bởi những nhân sự có chuyên 
môn, được hỗ trợ về phương pháp, kỹ thuật nhận diện, đánh 
giá rủi ro đa dạng và phù hợp với từng lĩnh vực khác nhau.

- Quản trị rủi ro phải luôn được cải tiến liên tục, đáp ứng được 
các yêu cầu của các chuẩn mực liên quan, luôn phù hợp và 
đáp ứng mọi thay đổi mà Tập đoàn phải đối mặt.

Phương hướng hoàn thiện quản trị rủi ro

Đối với quản trị rủi ro, Tập đoàn sẽ luôn cải tiến liên tục nhằm 
theo kịp các phương pháp tiếp cận tiên tiến của các doanh 
nghiệp cùng ngành trong khu vực và thế giới, phát huy sự 
phù hợp của hệ thống và tích hợp chúng vào hệ thống của 
Tập đoàn. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 
đang hỗ trợ Tập đoàn rà soát, cải tiến và triển khai khung 
quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Công ty mẹ Tập đoàn, bao 
gồm các quy định về cơ cấu giám sát và quản trị rủi ro; vai 
trò của các bên liên quan trong quy trình quản trị rủi ro; quy 
trình xác định, đánh giá, báo cáo và quản lý các rủi ro; các 
tiêu chí và mẫu biểu tiêu chuẩn để xác định, đánh giá, báo 
cáo và quản lý rủi ro, danh mục các rủi ro chính. Quan điểm quản trị rủi ro

Ngay từ khi Tập đoàn hoạt động 
theo mô hình Công ty cổ phần, 
Hội đồng Quản trị và Cơ quan điều 
hành đã thống nhất quan điểm:

- Luôn coi công tác quản trị rủi ro 
là trọng tâm, là yếu tố cung cấp sự 
đảm bảo hợp lý cho việc thực hiện 

các mục tiêu của Tập đoàn.

- Quản trị rủi ro không phải là giảm thiểu rủi ro mà cần phân 

Theo định hướng tập trung cho 
ngành nghề cốt lõi, trong năm 2016 
Tập đoàn tiếp tục thực hiện thoái 
vốn tại các đơn vị ngoài ngành, đơn 
vị nhỏ, kinh doanh không hiệu quả; tổ 
chức sắp xếp các đơn vị thành viên, 

các dự án đầu tư mới theo chuỗi cung ứng dệt may nhằm 
từng bước dịch chuyển phương thức sản xuất từ CM lên 
FOB và ODM.

Cử đội ngũ nhân sự chủ chốt, chịu trách nhiệm vận hành các 
nhà máy mới đầu tư tham gia vào dự án ngay từ đầu và tiến 
hành thành lập chi nhánh để tổ chức sản xuất kinh doanh 
bám sát theo chỉ đạo của Công ty mẹ Tập đoàn.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên là công ty đại chúng đẩy 
nhanh tiến độ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường 
chứng khoán nhằm công khai, minh bạch thông tin về hoạt 
động, từng bước hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp.
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IV.
QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG - 
NHÀ ĐẦU TƯ
1. Cơ cấu cổ đông
2. Thông tin cổ đông lớn
3. Quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư
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1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT

1

2

3

4

5

6

7

Tên cổ đông

Bộ Công thương

Cổ đông chiến lược - Công ty 
CP Tập đoàn ĐTPT Việt Nam

Cổ đông chiến lược - Tập đoàn 
VINGROUP - Công ty CP

Cổ đông là cá nhân trong nước

Cổ đông là tổ chức trong nước

Cổ đông là cá nhân nước ngoài

Cổ đông là tổ chức nước ngoài

Tổng

Tổng số cổ phần sở hữu

267.438.100

70.000.000

50.000.000

51.495.990

6.027.600

38.310

55.000.000

500.000.000

Tỷ lệ sở hữu

53,488%

14,000%

10,000%

10,299%

1,206%

0,008%

11,000%

100.000%

Số lượng cổ đông

1

1

1

1.449

3

20

12

1.487

2. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN
STT

1

2

3

4

Tổng

Tên cổ đông

Bộ Công thương

Công ty CP Tập đoàn ĐTPT Việt Nam

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP

Bùi Mạnh Hưng

Địa chỉ

Số 54 Hai Bà Trưng, Quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 115 Trần Hưng Đạo, 
Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 7, đường Bằng Lăng 
1, Khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, Phường 
Việt Hưng, Quận Long Biên, 
Hà Nội

Số 8/98 Đinh Bộ Lĩnh, P24, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tổng số cổ phần 
sở hữu

267.438.100

70.000.000

50.000.000

30.000.000

417.438.100

Tỷ lệ sở hữu

53,49%

14,00%

10,00%

6,00%

83,49%

Thông tin chi tiết về cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tính 
theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2016 do Trung tâm lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam cung cấp như sau:

3. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Trong năm 2016, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã hoàn tất 
hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội và chính thức đưa 500 triệu cổ phiếu của Tập 
đoàn chào sàn UPCoM vào ngày 03/01/2017 với mã chứng 
khoán VGT và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 
là 13.500 đồng/cổ phiếu. 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn duy trì việc giải đáp thắc 
mắc, cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư, chuyên gia 
phân tích và các bên liên quan để bảo đảm tất cả cổ đông 
được đối xử bình đẳng. Tập đoàn cam kết công bố và minh 
bạch hóa thông tin, cung cấp cho cổ đông và nhà đầu tư 
các thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn theo đúng Quy chế công bố thông tin 

đã ban hành. Theo tiêu chí này, các thông tin, báo cáo của 
Tập đoàn thường xuyên được cập nhật trên website chính 
thức của Tập đoàn, cổ đông và nhà đầu tư đều có thể xem 
thông tin và tải các báo cáo trên chuyên mục Quan hệ cổ 
đông (dành cho nhà đầu tư) của Tập đoàn từ website: www.
vinatex.com.vn. Bộ phận Quan hệ cổ đông của Tập đoàn sẽ 
tiếp tục phát huy các hoạt động của mình trong tương lai để 
làm tốt việc tiếp nhận, phản hồi và cung cấp thông tin trên 
cơ sở các quy định của Nhà nước về công bố thông tin trong 
lĩnh vực chứng khoán. 

Quý vị cổ đông, nhà đầu tư có thể liên lạc với chúng tôi qua 
địa chỉ email: qhcd@vinatex.com.vn
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V.
BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Chính sách liên quan đến người lao động
2. Môi trường và năng lượng
3. Hoạt động cộng đồng
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1. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

1.1. SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐỐI 
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 

1.2. CHÍNH SÁCH VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

85.979 người 6,69 triệu đồng/người/tháng

Số lượng lao động: Thu nhập bình quân: 

Đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động

Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các đơn vị thành viên tuân 
thủ các quy định của Nhà nước về thời gian làm việc, thời gian 
nghỉ ngơi. Khi có yêu cầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng cho 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên tổ chức cho CBCNV làm thêm giờ theo quy định 
pháp luật và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng. 

CBCNV được hưởng chế độ nghỉ Lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng 
có hưởng nguyên lương theo đúng quy định của Bộ Luật lao 
động hiện hành.

Hàng năm, các cán bộ nhân viên trong Tập đoàn được kiểm 
tra sức khỏe định kỳ, khám bệnh và điều trị bệnh nghề 
nghiệp, thai sản, bệnh phụ nữ… Nhiều đơn vị đã mời bác sỹ tư 
vấn đến nói chuyện, tư vấn chăm sóc sức khỏe, công tác kế 
hoạch hóa gia đình… cho cán bộ nhân viên.

CBCNV trong Tập đoàn được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm 
việc, bảo hộ lao động theo yêu cầu của mỗi vị trí công việc. 

Tập đoàn và các đơn vị đặc biệt coi trọng đến công tác đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài việc các đơn vị tự 
tổ chức đào tạo, Ban Quản lý Nguồn nhân lực của Tập đoàn 
đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Tập đoàn 
gồm Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dệt 
may, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Trường 
Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định, Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Viện Dệt May để 
tổ chức nhiều khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cấp cao, cán 
bộ quản lý cấp trung, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ phục 
vụ nhu cầu nhân lực cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên 
thuộc Tập đoàn. 

Nhiều chương trình, khóa đào tạo đã được Tập đoàn và các 
đơn vị triển khai như các chương trình đào tạo bắt buộc cho 
nhân viên mới (Đào tạo hội nhập, đào tạo nghề cho nhân viên 
mới; Kiến thức chung về sản phẩm, dịch vụ; Quy trình làm 
việc theo ngành nghề; Kỹ năng bắt buộc theo từng ngành 
nghề; Các quy định chung về Nội quy lao động; Quy định về 
an toàn vệ sinh lao động…); Các chương trình đào tạo chuyên 
môn nghiệp vụ, kỹ thuật - công nghệ, kỹ năng mềm; Các 
chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Chính sách phúc lợi

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Bảo 
hiểm thất nghiệp cho CBCNV theo đúng Quy định của Nhà nước.

Ngoài tiền lương, tùy theo từng vị trí công việc, Tập đoàn và 
các đơn vị có các chế độ phụ cấp: điện thoại, xăng xe, xe đưa 
đón, ăn trưa, nhà ở… Hầu hết các nhà máy của các đơn vị thuộc 
Tập đoàn tổ chức xây dựng nhà ăn và tự tổ chức nấu ăn phục 
vụ ăn ca cho cán bộ công nhân viên.

Đối với các cán bộ công nhân viên chưa có nhà ở, nhiều đơn vị 
tự xây dựng các khu nhà để cho cán bộ nhân viên thuê với giá 
rẻ hoặc hỗ trợ bằng tiền để các cán bộ nhân viên tự thuê nhà.

Hàng năm, Tập đoàn và các đơn vị đều tổ chức cho CBCNV đi 
thăm quan, nghỉ mát; Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho cán bộ 
công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau phải 
điều trị dài ngày; Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi - con 
CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, đồng 
thời tuyên dương các cháu có thành tích cao trong học tập.
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3. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

3.1 Tặng quà Tết cho dân nghèo huyện Sơn Động

Vào dịp tết nguyên đán, đoàn công tác của Vinatex đã vượt 
hàng trăm cây số trong giá rét để đến tận nơi tặng 600 suất 
quà cho nhân dân huyện Sơn Động gồm áo khoác, chăn chiên, 
khăn các loại với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

3.3. Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu 
thương”.

Hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã phối hợp 
với Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày 
hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương” - một hoạt 
động thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc.

3.2 Ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, kịp thời chia sẻ 
khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại 
miền Trung, Vinatex đã trực tiếp thăm hỏi, nhường cơm sẻ 
áo, ủng hộ công nhân tại các nhà máy dệt may và đồng bào 
các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 1.125 
triệu đồng.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên luôn quan tâm, chú trọng đến 
việc chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng, giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh kém may mắn:

2. MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG
Tập đoàn và các đơn vị thành viên luôn quan tâm, chú 
trọng đến công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động ngăn ngừa, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng 
thông qua các chương trình công tác cụ thể:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động về môi trường 
và trách nhiệm xã hội (ESMS) tới các công ty con. Thường 
xuyên việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các 
đơn vị.

- Tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề cho cán bộ kỹ thuật 
phụ trách môi trường, tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị 
thành viên. Tuyên truyền đến từng đơn vị, từng CBCNV 
việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nói riêng và môi 
trường sống nói chung.

- Ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chương trình 
tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động, định 
kỳ tiến hành kiểm toán năng lượng theo quy định.

- Các nhà máy mới đầu tư được thiết kế theo chuẩn LEED.

- Chuẩn bị đầu tư 1 phần năng lượng mặt trời cho các dự án.

Theo đó, môi trường làm việc luôn đảm bảo thông thoáng, 
sạch sẽ. Môi trường cảnh quan công nghiệp luôn được đầu 
tư chăm sóc đảm bảo sạch đẹp. Các cơ sở tiêu thụ năng 
lượng trọng điểm của Tập đoàn đều tiến hành kiểm toán 
năng lượng theo đúng quy định. Các dự án đầu tư mới luôn 
ưu tiên sử dụng thiết bị công nghệ thân thiện môi trường, 
tiết kiệm năng lượng…
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VI.
BÁO CÁO 
KIỂM TOÁN HỢP NHẤT
1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC)
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