
en cong ho' thông tin 

Nguyn Phudng Anh 

TCT LAP MAY VIT NAM CT-CP CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIfl  NAM 
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Dôc lap — Tu do — Hanh phic  

S6:30/LILAMA 18 
Tp Ho ChI Minh, ngay 09 tháng 6 nAm 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN T1 
CUA UY BAN CHJNG KHOAN NHA NIJOC VA 

S GIAO DICH CH(JNG KHOAN TP HO CHI MINH 

KInhgtfl:  UY BAN CHIfNG KHOAN NRA NIXJC 
Si GIAO D!CH  CHLTNG KHOAN TP HO CR1 MINH 

Cong ty: C phn Lilama 18 
MA chi.Ing khoán: LMS 
Tni s chInh: S69-19 Ho Tüng Mâu, Quân 1, Thành ph6 Ho CM Minh 
Din tho4i: 028.38298490 Fax: 028.382 10853 
Nguii dtrçJc üy quyn Cong b6 thông tin: Nguyn PhUc5ng Anh 
Djachi: S6 9-19 HTüng Mâu, Quân 1, Thành ph6 H6  ChI Minh 
Din thoai: 028.38298490 Fax: 028.382 10853 
Loai cong b6 thông tin: 24h fl Yu cu Bât thngD Dinh k5' 
N4i dung cOng b6  thông tin: Nghj quyt cüa HOi  dng quan trj Cong ty c phn 
Lilama 18 v vic: Thông qua ni dung tAi Iiu Báo cáo trInh Di hi dông c dông 
thtrông niên nAm 2020, thành 1p Hi dong thâm djnh ho so âê cir, ng cCr vA Ban 
th.m tra tu các dai biêu tham du Dai  hôi dông cô ctOng thumg niên nAm 2020. 
ThÔi gan hop: D kin tr 08 gi& 00 thcr bay ngAy 27 tháng 6 näm 2020; 
Dja diem hyp: HOi  tru1ng 2- Trung tam hOi  nghj 272 - s 272 VO Thj Sáu, qun 3, 
thAnh phô H ChI Minh. 

Thông tin nay dA duqc cong bô trên trang thông tin din tCr cüa Cong ty vào 
ngAy 09/6/2020. 

loan b tài lieu h9p Dai hi dông cô dông thuing niên nAm 2020 bao gOm: 
Thông báo miii h9p, mu xac nhn tham dr hoc Uy 9UYên d hQp, chtrang trinh h9p, 
các tãi lieu thAo luân lAm co So thông qua Dai  hi dOi vOl trng vn d trong chtrong 
trInh hçp s duoc dang trên trang thông tin diên tCr cüa Cong ty tr ngày 15/6/2020 
theo di.ring link: http: www.lilarna18.com.vn  

' Quanhcôdông 
c TAi Iiu Dai  hi cô dông thuOng niên nAm 2020. 
Chüng tôi xin cam kêt thông tin cOng b6 trên day là dung sr that và hoàn 

toàn chju trách nhiêm trifdc pháp luAt v nôi dung thông tin dA cong b6 (DInh kern 
Nghj quyêt so: 220/NQ-HDQT cüa HOI  dong quAn tn, Thông báo miii hQp Dai  hi 
dông cô dOng thuäng niên nAm 2020, mu xác nhn tham d hoc üy quyên di hp vA 
Chucmg trInh Dai hOi dOng c dOng thum, -! •  sam 2020). 

Noi nhân: 
- Nhutrên; 
- Luu Lilama 18. 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HQI DONG QUAN TRI Dc 1p — Tier do — Hnh phüc 

S: 22OfNQ-HDQT Tp Ha ChI Minh, ngay 08 tháng 6 nám 2020 

NGH QUYET 
HO! BONG QUAN TR! CONG T\ CO PHAN LILAMA 18 

Cin th: 

- Luit Doanh ;-ighiçp s 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 nám 2014, 

- Lut ch&ng khoán s 70/2006/QHJ], ngày 29 tháng 6 nám 2006, 

- Diu lé Công cphn Li/ama 18, ngày 31 tháng 5 nám 2019; 

- Nghj quylt sd 108./NQ-1-JDQT, rigày 08 tháng 4 rim 2020 ci'ia 1-Ji c1ng quán 

lrj Tang Cong L.4p may Vit Nan: - CTcP; 

- Biên ban hp Hi ddng quán trj Cong ty c phán Li/ama 18, ngày 08 tháng 6 

nám 2020. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thông qua ni dung tài 1iu Báo cáo trInh Dai  hi dông c dông thithng 
niên näm 2020; thànli 1p Ban thm tra tr cách c dông; thành 1p Hii dông th.m 
djnh h si d cir, tir d cü. Cu th nhu sau: 

1) Thai gian tc ch&c Dgi Ii5i 

D,r kin: Tü 08 gii 00 dn 12 gRi 00, ngày 27 tháng 6 näm 2020. 

2,) Dia diê'm tO chtr £)ai hói 

Hi trumg - Tning tam hi nghj 272 - s 272 VO Thj Sáu - qun 3 - thành ph 
H ChI Minh. 

3) Ni dung tài lu Báo cáo trInh Dcii hi nhu' dâ ducic chuán bj, góm: 

- Chwmg trInh D?i  hi; 

- Quy ch lam vic cüa Dai  hQi; 

- Quy ch d cü, t:rng ci:r và bu cü b sung thành viên Hi dng Quân trj nhim 
kS' 2017 —2022; 

- Báo cáo cüa H3i d?ng quãn tr ye tmnh hInh hot dng can xu.t kinh doanh nan' 
2019 và k hoach näm 2020; 

- Báo cáo hot dng üa Ban kim soát (BKS) näm 2019; 

- T& trInh phé duyt Bao cáo tâi chinh nãm 2019 (Dâ di.r?c kim toán); 

Trang 1 



.PHOC\k 

- To' trInh phân phi 1çi nhun nãm 2019; 

- To' trInh lira chçn Cong ty kim toán báo cáo tài chInh näm 2020; 

- To' trInh phé duyt tin hrcing, thu lao Hi dng quàn trj, Ban kim soát và 
Nguo'i phi trách quân trj kiêm Thu k Cong ty; 

- To' trInh tam  tho'i chua dáp o'ng tiêu chu.n co cAu thành viên dc lQp HDQT 
(To' trInh nay diiçc di trInh tai DHDCD trong truOn hcip idông  có i'rng cü viên dé 
bu theo tiêu chu.n Co cu thành viên dôc lap HDQT); 

- To' trInh Uy quyn cho HDQT phê chun các quyêt djnh dâu tu/bán s tài san 
Co giá trj to' 35% tro' len tng gia trj tài san.; 

- To' trInh Bâ bô sung thành viên HDQT; 

- To' trInh Thông qua Danh sách o'ng Cu viên tham gia bâu co' bô sung Thành 
viên Hi dông quán trj nhim k 2017-2022; 

- Các vn d khác thu3c thm quyên eüa Dai  hi dông c dông. 

4) D c tt d th "ào thành viév' H5i dn quán trj Cong ty cd phán Lilama 18, 
3IO3g 

nhiêm k3)2017 -2022. 

• F1 so tharn gia d co'. iu d cü vào thành viên Hi c1n.g quàn trj vâi các rnâu 

do Cong ty ban hãnh, bao gm: 

+ Giy d nghj d co' thành viên HOi  &ng quàn trj nhim kS'  2017 - 2022; 

± Giy d nghj tr d co' thành viên Hi dng quân trj nhitrn kS'  2017 - 2022; 

± Gi.y dé nghj xác nhn so' hQu c phn; 

+ So yu l ljch cüa ngi.thi duçic dé co', tir dê co' thành viên Hi dng quãn trj, 

nhiêm k' 2017-2022; 

+ Bàn sao các giy to' sau: Cho'ng minh nJ,n dn / T-T chiu, h khu thuo'ng trü, 

CáC b.ng cap chi'rng nhn trinh d van hóa và trmnh d chuyén mon. 

- Tho'i diem ch& tip niin hi so dê co', tr dë co' vào thành viên Hi dng quãn 

tr là: 16 gior 00, ngày 25 tháng 6 näm 2020. 

- Hi dng thâm djnh h so dé th, tir dê co' thành viên Hôi dông quán trj, Ban 

Kiêm soát, gm ác ông CO ten sau: 

> Ong Lé Quôc An Chü tjch Hi dng quân trj Tnthng ban 

> Ong Nguyn VAn BInh Tru&ng Ban Kim soát Uy viên 

> Ong Nguyn Vn Ciicr C dông dc 1p Uy viên 

> Ong Nguyii Phi.rang Anh Ngo'i cong b thông tin Uy viên 

Ong Phan Hng Tun PT Quân tr/ Thu k COng ty Thu k 

Trang 2 



Hôi dng thãm djnh h so chju trách nhim truâc Hi dông quãn trj, vOi cô 

dông v tInh hçp 1, hçp pháp cüa các 1mg ci'r viên thành vién Hi dng quân trj vâ 

báo cáo kt qua t?i  Di hi dng c dông ththng niên näm 2020. 

5) Thành 4p Ban kiém tia tu- cách cá dong gm các óng có ten sau: 

- Ong Nguyn Van Chlr Co dông dOc  1p Trtrâng ban 

- Ong Nguyn Van BInh Truâng ban kim soát Uy vien 

- Ong Phan Hng TuAn PT Quán trjl Thu k Cong ty Uy viên 

Diu 2. Nghj quyt có hiu hrc k tü ngày k. Các thành viên Hi dông quãn tr, 
Ban tcng giám dc, can b cong nhân viên COng ty c ph.n Lilama 18 và nhUng cá 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành. 

CifU' KY CAC THANH VIEN HDQT 

1. Trân S5 QuS'nh 

2. Nguyn Phixong Anh 

3. CaoNguyênSoái 

Nci ,zhân: 
NhuDiu2; 
Các thanh vién HDQT; 
Các thãnh vién BKS (d giám sat); 

LLru 

Trang 3 



LEQUOCAN 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
HO! DONG QUAN TR! 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S6: 223/TB-HDQT Tp. Hd ChI Mink ngày 08 tháng 6 näm 2020 

THÔNG BAO 
MI HOP BiI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

I1idng quán tn (HDQT) Cong ty c phn Lilama 18 trãn trQng kinh myi Quy c dOng dn tham d,r Dai hOi 
dông cô dOng thi.rong niên närn 2020 ducrc tO chrc nhi.r sau: 
1. ThOi gian: 8h00, ngày 27 tháng 6 näm 2020 (dOn tip và dang k tr 7h30) 

2. Oja dim: Trung tam hi nghj 272 - S6 272 VO Thi Sáu, Phir&ng 7, Qun 3, Tp. H Chi Minh. 

3. Ni dung Di hi: 
/ Báo cáo cüa HDQT tInh hInh hot dông san xu&t kinh doanh nãm 20! 9 và k hoach nàm 2020; 

v' Báo cáo hoat dng cOa Ban kim soát (BKS) nãm 2019; 
V Th trmnh phê duyt Báo cáo tái chInh nãm 2019 (DA ducic kim toán); 
" ThtrInh phân ph6i lcn nhun nAm 2019; 

V T trinh 1ra ch9n Cong ty kim toán báo cáo tài chInh nAm 2020; 
V Ti trinh phê duyt tin krang và thu lao HDQT, BKS và Nguôi phv trách Quán trj kiêm Thu k? Cong ty; 
V T?i trInh tam  thai chi.ra dáp Cmg tiêu chuAn ca cu thành viên dc 1p HDQT; 
V Ta trInh Oy quyn cho F{DQT phé chuAn các quyêt d!nh  du ni/ban so tãi san cO giá trj ta 35% trô len tng 

giá trj tài san; 
v trInh Bu b swig thAnh vin IIDQT; 

V T? trinh Thông qua Danh sách rng cCr viên tham gia bAu cii bó sung fhành viên Hi ding quán trj nhim 
kS' 20 17-2022; 

V Các vn d khác thuc thm quyn cCxa Dai  hi dng c dông. 

Tài lieu ni dung DHDCD thuang niên nAni 2020 duqc Cong ty dang tái tai  chuyên mic Quan h cô dOng trên 
website www.lilama18.com.vn  và gCri ban in den Qu C dông khi tham dr Dai  hi. 

4. Thành phân tham dir: 
- Tt cà các c dông so hUu c phn CO quyn biu quyt cüa COng ty C phn Lilama 18 theo danh sách cO dông 

ch6t tai  ngáy dAng k' cuôi cOng 08/6/2020. 

TruOng hçp c dông khOng trrc tip tham dr có th Uy quyn cho ngträi dai  diên tham dr Di hi (hoAc cho 
HDQT). Ngur&i duçic Oy quyên phái xuât trInh Giây iy quyên (theo mu gCri kern) và Giây CMND hoc H 
chiéu hoc The can cuOc cong dan hoc chiing thirc cá nhân hcrp pháp khác khi vào dir DHDCD. Ngtx&i dtrqc 0y 
quyên không du'cyc Oy quyên lai cho nguai thCr ba. 

5. Dng k' tham dr Dai  hi: 
to diu kin cho cOng tac t chiic Dai  hi du.rc chu dáo, aa ngh Qu C JCig xác nhn vic tham dr hpp 

(hoc Oy quyên dr hçp) glri ye Cong ty Co phn Lilama 18 qua din thoai hoc fax truOc ngày 16/4/2020. 

NgirOi nhn : Ong Trn Due Thng 

fja chi Tdng 3, Tôa nhà 136- 138 Lé Tin Rang Gdm, P. NguyEn Thai BInh, Quán 1, TP. Ha C'hIMinh 

L)in thoii (028) 6290 8686 / sc may lé: 7599 Fax. (028) 6291 0560 

Lwu  : Khi dIn dir vu! lông mang iheo Tint m&i hQp. CMI'ID/Hç5 chilu/Thé can czthc cong dán/cháng thztc cO nhán 
hcip pháp khác va Gidy üy quyên hqp l (trong lrzrdng hçip nh4n üy quyén,) và bàn sao hQp l giOy chzng nh2n a'ãng 
kj doanh nghip trong trir?xng hçrp ngzthi den t/Ia?n dtr  là Dal d!'s theo pháp lut cüa cO dOng là to chzc. 

Iran trQng kinh mOi! 

() Ghi chz: Thông báo nay thay cho thu mài trong lntông hQp Quu ci dong c/nta nh4n durçxc thu möi. 



CONG TV CO PHAN LILAMA 18 
Dja chi : 9-19 H* lung Mu, P. Nguyn Thai Bmnh, Qun 1, Tp. H Chf Minh 

in thoai : (028) 3829 8490 Fax: (028) 3821 0853 
au : infoli1ama18.com.vn Website: www.1i1ama18.com.vn  

ANG KY D1f HQP HOAC UY QUYEN 
HQI DONG CO DONG THU'NG NIEN NAM 2020 

KInh gui: Cong ty c phn Lilama 18 

Ten c dông  

Ngri dai  din theo pháp lut (di vó.i th cht'rc):  

CMNDfHCTI'CC/CNDKDN s cp ngày ncri cap  

D:a chj: Din thoi  

Tng s c phAn dai din hoc/và s& hu: cô phân. 

'Cd dông chQn mç5t trong hal inic dzcOi day, dánh ddu vào 6 thIch hc.rp) 

1. DANGKDVH9P 
2. UY QUYEN CHO ONGIBA DUOI DAY l 
Ong/Bà:  

CMND/HCITCC/Chfrng thrc cá nhân s: cap ngày tai  
Dia chi: Din thoai  

S krçng c phân uy quy&:  

Trong tru&ng hçip c dông khOng th tham dir và không Ciy quyn &r9t cho ngu&i khác, qu' cc dông vui lông 
óy quyên cho thành vien HDQT cüa Cong ty theo danh sách dtrói dày: 

Hp va ten C/nrc vy .1 Danh dau c/19n 

Ong LC Quc An ChO tjch HDQT 

Ong IrAn S' QuS'nh PM chü tich HDQT 

Ong Nguyn Phwmg Anh Thành viên HDQT 

Ong Cao Nguyen Soái Thãnh vien HDQT 

Ltru 'c: \'ui lông dánh dAu (X) hoäc (/) ben 
canh ten tliành viên ma qu' CO dOng chon üy 
quyên; 

Di vói c dông là cá nhân: u)
' uyn cho 

duy nhât mt nguii toàn b SO CO phân sâ 
hUu; 

Di vài c dong là t chüc: üy quyn toàn b 
hoc mt phân so cô phân sâ hthi tOi cia cho 
03 nguôi di din. 

Nfi dung ày quyên: 

Bênnhn Oy quyn dai  din cho Ben Oy quyn tham d Dal hi ding c dôn tlnr&ng nién nãm 2020 Cüa Côn 
ty cO phân Lilama 18 dé thi.rc hin mi quyên lqi và nghia vii ti Dai hi dông Co dông tlKmg Ong vài so cô 
phân thrqc üy quyên. 

Chiing tOi hoàn toàn chju trách nhim v vic üy quy&n nay và cam kt tuân thu nghiêrn chinh các quy djnh 
hin hành cua pháp Iut, quy djnh cüa diêu I Cong ty cô phân Lilama 18 và không có bat kS'  sir khiu ni nào 
ye sau. 

Lwu 

Ngzthi ducrc ày quyn chi thzrc hien nh1ng cong viec trong phgm vi ày quyn 'à khOng dzrçrc ày quyn Igi cho 
ngzthi khOc. 

Gidy ày quydn nay chi cO giá frj khi cO chIZ- kj cüa cO hai ben ày quydn và djrcrc ày quyn. Trong trw&n hop 
ngithi ày quyên là cô dOng tO ch&c thI cOn cO them dOu hop l cith :6 chth ày quyên. Trithng hçrp ày quyén cho 
HDQT COng ry cô phOn Lilama 18 thI khong can chit lcj càa ihanh viên HDQT GiOy ày quyCn nay Co hiu lrc 
ké rIngày kj cho den khi cu3c hyp Dy! h5i dOng cO clong thit&ng idên nOm 2020 cOa COng ry cô phOn Lilama 
18 Mt rhàc. 

Ngày .........tháng .........nOm 2020 
Co dôngfNgirOi u5' quyn Ngirôi dwçc üy quyn 

(K va ghi rO hQ ten, dOng ddu ne'u co) (Kt và gui rö ho ten) 



LE QUOC AN 

  

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
Dja chi 9-19 i-16 lung Mâu, Phuäng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thanh ph H CM Minh 
Dién thoai : (028) 3829 8490 Fax : (028) 3821 0853 
Email : info(lilama18.com.vn   
Website : www.lilama18.com.vn   

LILAMA 

LILAMA18 

CHNG TRINH HQP 

DAI HOI BONG CO BONG THU'NG MEN 2020 

ihôl gian 

7h30 — 8h30 

8h30 — 9h00 

QhOO — 91i15 

9li1 —9h30 

9h30- l0hOO 

lohOO- lOhIS 

10h15 - 10h25 

10h25 - 11h30 

10h30 - 10h45 

10h45 - llh00 

llhOo- 11h15 

11h15-11h30 

I 1h30 

Ni dung 

Den tip dii biu 
Dang k' tham dr Dai  ii, hát phiu biu qnyt, bku cr v tài Jiu. 

Khai mc d3i hi 
1. Tuyên bô l do; 
2. Báo cáo kiêm tra ttr cách di bi&i; 
3. Thông qua Qay ci Iàn vic tai  Dai h; 
4. Giài thiêu Dai biôu, Chü tQa và Doàn chü tça; 
5. Giài thiu Ti.i k Di hi, bu Ban kiôm phiu; 
6. Thông qua ehunng trinh Di hOi. 

Báo cáo ti Di•hi 
1. Báo cáo cia Hçi dông quán trj (HDQT) tmnh hinh hoat dông san xut kinh doanh nãm 2019 

và ke hoac1 nani 2020; 
2. Báo cáo hot dg cüa B2n kiôm soát (BKS) näm 2019 

Trguh bay các ni dung cn xin kin Di hi 
1. Ti trinh phê duyçt Báo cáo tài chInh nàm 2019 ( 4irçc kiêm toán); 
2. Thtrinh phân phô hji nhun näm 2019; 
3. Tô trinh 1a ch9n công ty kim toán báo cáo tài chinh näm 2020; 
4 Ti trinh phô duyt tin luong và thu lao HDQT, BKS và Ngxi p1w trách Quân trj kiCm Thu 

kCongty; 
5. Ti trinh tam  thôi chtra dáp üng tiu cnuân c citu thànii vin dQc 1p HDQT; 
6. Th trinh Uy quyén cho HDQT phê chuân các quyt ctjnh dan tu/bán s6 tài san có giá tn tir 

35% tr?r len tong giá trj tài san; 
7. Th trInh Bâu bô sung thành viôn HDQT; 
8. Ti trinh Thông qua Danh sách (mg cCm viên tham gia bâu ci:r bô sung Thánh viôn Hi dông 

quàn trj nhim kS'  20 17-2022; 
9. Ni dung khác (trong trung hqp duqc DHDCD thông qua). 

Di hi thão lun 
, .Z Tien hanh bieu ptyet 

Ban kim phiêu thu và kim phiu biu qfl)t 

Thông qua Quy ch bu c& b sung thnh viên HDQT nhim k5' 2017 - 2022. 

Ban kim phi -i cOng b kt qua kim phiu bit" uyt 

Tin hãnh bu cfr 

Nghi giái lao 

Cong b6 kt qua kim phiu bu cfr b sung thinh viên HDQT nhirn k 2017 - 2022 
Thành viên HDQT mói ra mat Di hôi 
Thông qua Bin ban và Ngh quyt Oi hôi doug c doug 

B mc Di hi 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 

DAI HQI DONG CO DONCI Dc  Ip  — Ty do  —  Hanh phüc 

      

      

1DVTAo1 Tp Hd ChI Minh, ngày ....... tháng nãm 2020 

TA! BAI HQI BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2020 

Can cü: 

- Luát Doanh izghip si  68/2014/QHJ3, ngày 26 tháng  11 nám 2014, 

- Diu lê Cong ty cphn Lilama 18, ngày 31 tháng 5 nam 2019, 

- Nghj quylt Dci h$i dng c dOng thwàng niên nàm 2019 COng ty Co phán Lilama 18. 

- HOi dng quñn trj xin báo cáo cë, dông kt qua thirc hin các Nghj quyét Dai  hi 
dng c dông thung nien nAm 2019 và K hoach san xut kinh doanh näm 2020. Ci4i th& 

A 
Phan 1 

DANH GIA THVC HIN NGH! QUYET 

D31 HQ! DONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2019 

1. TINH HiNH HOAT BONG CUA CONG TV 

I. ThunIçi 

-  Lilama 18 dâ phát buy hiu qua thuang hiu, uy tin trong qua trInh cUng c và 
canh tranh thj tru1ng; 

- Các trang thit bj và may móc thi cong &rçic dAu tir thu?mg xuyen va lien tiic, phát 
huy nang 1irc san xuAt, khá näng cnh tranh cüa Lilama 18. H th6ng các vAn bàn ni b; 
duçic sCra dM, bi sung phü hcp cong  tác quãn  1 và diu hành san xut. 

- Sir doàn k&, nhAt tn cao trong tp thE can b cOng nhân viên, ngithi lao dng 
trong toãn Cong ty. 

2. Khó khän 

- Din biEn tmnh hmnh kinh tE, chInh trj thE gi1i nhu: chü nghia nu6c ken, chü nghia 
bành truOng, cAng thAng thucing  mai  gitra các niràc lan vn din biEn phic tap,  khó 
ltring; nhüng tác dng bAt n tü dja, chInh trj dEn biEn ctng cüa kinh tE  tài chInh trên thE 
giài cüng rüi ro tiEm An tir thiên tai, djch bnh trong nuàc và toàn cAn. DAc bit là dai 
djch COVID - 19 s tác dng va gay ãnh huemg không nhô dEn 1mb virc dAu tu xay drng; 
canh tranh khc 1it giia các nhà thAu, dc bit là nhctng di thu nuac ngoài  yE lTnh virc 
gia cOng. chE tao, lap dt thiEt bj các nha may cOng nghip, buc Cong ty luOn phãi diEu 
chinh cac phuang an trong báo giá, dAn thAn ãnh huàng trrc tiEp dEn lçii nhun Cong ty. 

- Nãm qua mt s dr an phát triEn nóng do áp 1irc yE tin d thi  cong cña chü dAn tu, 
dôi hOi phãi có mt hrc krcing lao dng lan dn dEn khó khAn trong tuyEn diving lao dng; 
mOt s6 cOng vic phãi thuê nhà thAu phii, ành hi.râng dEn hiu qua quãn l, diEu hành cüa 
can bO quãn l. 

- Ngun v6n qua It so vài nhu  cAn  hoat dng san xuAt kinh doanh. Vn diéu l: 
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93,89 t' dng; V6n chü sâ hUu: 282,434 t dng rAt nhô so doanh thu thijc hin: 
1.741,086 t' dng dn dn Cong ty phãi vay vn luu dng tr các Ngan hang d dáp Crng 
nhu cAu hoat dng san xuAt kinh doanh cho nên: H s6 n/vn chü s hu qua cao -6,45 
thn. Các yu t6 nay tao  rAt nhiu áp 1irc dn vic thu xp ngun v6n phic vi san xuAt 
kinh doanh cüa Cong ty cQng nhu chi phi lài vay hang nàm rAt lan. 

- Can cr Nghj djnh s& 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 cüa ChInh phü v vic xác 
djnh LAi vay &rc trir d& vài doanh nghip co  giao djch lien kit. Do Cong ty  Co  v6n diu 
l thAp nên Cong ty phãi vay vn luu dng phiic vi SXKD nhiu dn dn läi vay von 
trong nAm cao 68,40 tS dng. Theo quy djnh trén lAi vay duqc tInh vào chi phi d tInh 
thud TNDN chi xAp xi 22,576 t' dng nên thu TNDN phài np rAt lan dn dn Lqi 
nhun sau thuE cUa Cong ty giãm manh. 

- TrInh dO chuyén mOn nghip vt, k näng ngh nghip, thüc t chcrc và k 1ut 
Lao dng cUa ngis?ii lao dng vn là mOt  trong nhüng rào can Ian  trong qua trInh phát 
trin và hOi  nhp cüa Cong ty c6 phAn Lilama 18. 

3. Quãn ly và diu hành san xuAt kinh doanh 

- NAm 2019 COng ty tip t1ic thi cong các cOng trInh: Nhà may nhit din Thai Blnh 
2, nhit diên SOng Hu 1, nhit din Nghi San 2, Nhà may bOt  - giAy VNT 19 (Quãng 
Ngai), Kho tip nhn LNG và tái hOa khi thiên nhiên Hãi Linh (Vung Tàu); Nhà may 

dam A/U Brunei. 

- Ch tao  xuAt khAu trong nuàc và các d%r an xuât khâu cho các Cong ty fltTC ngoài: 
Kocks, Danieli, Tetra Pak, Schade, John Zink Hamworthy... Dt bit Cong ty dà chê tao 
ducic san phAm nguyen chik cAu cho Tenova Takraf (Uc) 

- CáC dr an dã hoàn thành va bàn giao cho chU dAu tu trong nAm qua bao gm: 
Nhit din Duyên Hãi 3 ma rng (Trà Vinh), nhit din VTnh Tan 4 mô rng, Nhà May 
Xi mang Tan ThAng (Ngh An), Nhà may thép HOa Phát - Dung QuAt,  Nhà may thép HOa 
Phát - Hung Yen, Nhà may thép Nghi San, Chân d Sao yang Dai  nguyt, Topside BK2O, 
Din mt tthi ti BInh Thun, Din mt  tthi tai  BInh Djnh... 

- Bão tn bão dung giàn khoan dAu khI, các nhà may xi mAng. 

- Trong nAm 2019 mt dü thj tnr&ng khO khAn Cong ty dâ n lirc tim kim và k két 
duc các hp dng mâi 10 vic lam cho näm 2020 vài tng gia trj tài thai dim nay dà k 
duçic 1.517 t' ding. Nhüng di,r an din hInh là: Nhit din Nghi San 2, Duang ng dAn 
khi Nam COn San 2, He th6ng bn Naphtha Du an t hcip lQc hOa dAu Long San, H 
th6ng ng cho 1Qc hOa dAu Long San cUa Tp doàn SK Han Qu& và các hçirp dng xuAt 
khAu thi& bj cho các khách hang nuâc ngoài... 

- Tip tiic rà soat va ca cAu h thng t6 chüc quãn l, bO may diu hành linh hoat. 
hiu qua và phü hçip vài thirc tin; tuyn ding, dào tao,  b trI và sCr diing nhãn 1irc dáp 
Crng nhu cAn các dir an; 

- Chü dng mua sm may mOe, trang thi& bj, dung ci và phuang tin thi công; 

- ChU trQng stra di, b6 sung các van bàn nOi bO dang luu hành, ââ xay dmg mOt  s6 
van ban rnâi  phü hqp vâi quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh cüng nhu quy mO, tinh chAt 
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dc thU và diu kiin hoat dng san xut cUa Cong ty. 

4. Kt qua host dng san xut kinh doanh 

Ti' Chi tiêu Don vj tlnh K hoach Thyc hin 

1.  Giá trj san xuãt kinh doanh Triu &Sng 1.708.500 1.961.867 114,82 

2.  lông doanh thu 1.232.750 1.762.265 142,95 

Trong do: Doanh thu Xáy - Lp " 1.212.750 1.741.086 143,56 

2. Lçii nhun tnràc thus 32.000 25.3 88 79,33 

3.  Phàinpngânsáchnhantràc 60.112 93.818 156,07 

4.  T6ng s6  lao &5ng hinh  quãn Ngtrii 3.500 3.805 108,71 

5.  Thu nhp bInh  quãn ngi.ri/tháng NghIn d6ng 10.160 10.881 107,09 

6.  Dir kin chia Co tirc (bang tin met) %/MGCP 10% 3% 33,33 

5. Hoit dng dan tn vã thyc hin các dt•r an 

5.1. Dâu Iii nôi ho 

IT Ni dung du ttr Don vj tlnh K hoch Thrc hin T t % 

1. Du ttr XDCB và mua sam MMTB thi cong T' dng 50.000 31 .717 63,43% 

TONG CONG T dng 50.000 31.717 63,43% 

Bing  chfr: Ba  mzro'i mdt t,  bay tram mzthi bay  triu dngJ 

5.2. Diii  1w ra  ngoài Cong ty (Gop van, lien doanh) 

a. Cong z'y c p/un C/il tgo Giàn khoan Du khI (P V Shipyard,): 

TInh hInh san xuAt kinh doanh näm 2019 cUa PV Shipyard nhu sau: 

Vn diu 1: 594,898 t dng. 

Trong do Lilama 18 gop: 18,000 tj &ing (c/jIm 3,03%,) 

Ngi.rii 4a  diên phAn v6n cUa Cong ty c6 phn Lilama 18: ông Nguyn Phi.rang 
Anh 

Doanh thu: 344,714 t' dng. 

L trong ks': 50,887 t dông. 

L lily k& 790,024 t' dng. 

Lilama 18 dâ trIch 1p dir phàng dn 3 1/12/2019: 18 t' d6ng. 

- Chiac,tcnAm2018: Không 

b. COng ty cphn Li/ama 18.1 

V6n diu 1: 24.900.000.000 dng (Hai mwi b,n t, chin trAm triu 
dng). 

Trong dO: 

+) Lilama 18 gop: 10.200.000.000 &ng, chilm 40,96% 
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+) Co dOng khOc gop: 14.700.000.000 dng, chié,n 59,04% 

Ngthi di din phAn von cüa Cong ty co phAn Lilama 18: 

+  Ong Nguyn Duy Lçi ChU tjch HDQT 

+  Ong Trân Mnh Hing Thành viên HDQT/Giárn dôc 

Ngtthi duc Cong ty cô phAn Lilama 18 cir tham gia Ban kiêm soát: 

+  Ong Trân Van Long 

+  Ong Phan Hông Tuãn 

Mt so chi tiêu c bàn Lilama 18.1 thirc hin nAm 2019: 

+) Tng doanh thu: 173.00 t'  dng. 

+) Lqi nhuãn tnrâc thuê: 18,24 t dông. 

+) Np ngân sách: 8,20 ty dông. 

+)Chjac,ttrc(dukjén): 15% 

6. Hot dông tãi chInh 

6.1. NlzfrngchisEi co'bãn 

1'T Chitiêu 
Don 

VI 
2017 2018 2019 

1.  ('hi lieu  vl khã  nãng lhanh loan 

1 . 1 H so thanh toán ngii hm (TSLD/Nx ngn han) LAn 1,03 1,04 1,05 

1.2 H s thanh toán nhanh (TSLD — HTK)/Ni ngtii han LAn 0,44 0,52 0,52 

2.  ('hi lieu v c0  cãu vn 

2.1 H s nq/Tông tài san % 84.24 85,36 85,30 

2.2 H s nqNn chü sà h&u LAn 5,38 5,86 5,80 

3.  (7si lieu  vt  náng I4rc hotil  d5ng 

3. I Vông quay hang tn kho (G VHB/HTK hInh quaiz) Vông 1,82 2,07 1.92 

3.2 Vông quay tong tài san (DTihuán/Táng iS hInh qua,i) Vóng 0,90 1,02 0,90 

4.  C/il  lieu v k/ia nàng sin/s 1ôi 

4.1 H s6 Içii nhuân sau thu/Doanh thu thuAn % 1,39 0,88 0,63 

4.2 H s6 Iqi nhuân sau thuN6n chü  so  hiiu bInh quân % 8,24 6,01 3,89 

4.3 H s6 Iqi nhuãn sau thu&T6ng tài san bInh quãn % 1,26 0,91 0,57 

4.4 H s6  lqi nhuân tr hoat dng kinh doanh/Doanh thu thuAn % 1,54 1,12 0.95 

6.2. Quán 1j5, si' dyng van 

- Tuãn thu nhng quy djnh cüa pháp 1ut, Quy ch tài chInh cüa Cong ty; vn chU 
yu tp trung du tu may moe thi& bj thi cong. thanh toán chi phi hot dng san xuât. 
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- Quán 1 dông tin hqp 1; kim soát chat ch các chi phi; chi dan quy& liit rut 
ngAn qua trInh hiu chuyn vn, nhm giãm t' 1 vn vay ngân hang, tAng lqi nhun. 

6.3. Thu xlp v6n phic v hogi d3ng san xuât kin/i doanh 

- Nhiu nAm qua, Lilama 18 luôn duy trI quan h tin ding vài 04 ngân hang, dé là: 
BIDV - CN Tp.HCM, BIDV  — CN Dng Nai, Vietcombank  — CN Tp.HCM và 
Vietinbank Thu Thiêm; ph6i hçip cüng 04 ngân hang trên vài han  mic tin diing nAm 2019 
C1I th& 

Dcrn vj tInh: triu diig 

FT Ni dung Nm  2019 Ghi  chñ 

I TIn dung 1.200.000 

1.1 BIDV HCM 300.000 

1 .2 BIDV DN 300.000 

I .3 VCB HCM 300.000 Ca bão IAnh. 

1 .4 Vietnbank - Thu Thiêm 300.000 Ca bào IAnh. 

2 Báo Iãnh 700.000 

2.1 B!DV HCM 300.000 

2.2 BIDV DN 400.000 

- Trong nAm 2019, LILAMA 18 rt quan tam dn cong tac thu hôi von, don dôc 
cong tác nghim thu, thanh quyEt toán, nhô 4y chisa có khoãn nç nào bj qua han. 

- Vài ngun v6n du tu các dr an trung - dài han,  Cong ty dA thóa thun và thirc 
hin k các hqp dng tài tr v6n vài cac ngân hang, cOng ty  cho thué tài chInh, dam bão 
dáp trng dü vn trung, dài han  phic vii cho nhu cu dAu tu cüa Cong ty. 

11. HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN TRI TRONG NAM 2019 

1. Co du Hi dông quän trj 

TI Hotên Chtrcvu SLCPsohtku 
1', Iê 0/ 

L 
Ghichñ 

1 

Lé Qu6c An 

-  Dgi din vdn cua TCT 

-  Ca  nhan 

Chu tich 

1.535.264 

1.502.189 

33.0 75 

16,352 

16,000 

0,352 

Chuyên trách 

2 
TrnS5QuS'nh 

.. -  Dqidiçn vôncua TCT 

-Cánhdn 

... .. 
I hanh vien 

1.151.559 

1.126.642 

24.917 

12,266 

12,000 

0,266 

Kiem Tong giam doc 

3 

Tr.n Quôc Toãn 

Dgidin vntha TCT 

cánhán 

Thãnh viên 

788.856 

751.094 

37.762 

8,402 

8,000 

0,402 

Kiém K toán truông 
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4 Nguyn Phi.rang  Anh Thành vién 4.669 0,049 Kiém nhirn 

5 CaoNguyên Soái Thành vii 23.059 0,245 
Kièm Phó Tng giám 

doc 

2. Hot (1ng cüa Hôi dông quail tr 

2.1. Tin/i 1,1,1/, t/l(iifl (I1/CáC  cu(3c Il)J) Cliii 1/1(111/i Viên  11(31 ilông qu(in trj 

TT H9  ten Chuc vt.i St buôi h9p tham dtr T Ghi chü 

1.  Lé Qu& An Chu tich 29/29 100 

2.  Trn S5  Qu'nh Thãnh vién 29/29 tOO 

3.  Trn Qu& Toàn Thãnh viên 29/29 tOO 

4.  Nguyn  Phi.rong Anti Thành viên 29/29 tOO 

5.  CaoNguyên  Soái IIiãnh vi&i 29/29 tOO 

2.2.  Cdc nghj quyIt/quyêt djnh cüa Hç3i &ng quãn  frj 

T6ng s cac cuc hQp Hi dng quãn tn: 29 

Tng s6 nghj quytJquyt djnh ban hành: 60 

NOi dung các nghj quytJquyt djnh và th?ñ gian ban hành (Phy lye kern lheo) 

2.3.  L(ra chpn cong ty kim loan bdo cáo tài dim/i  nàin 2019 

- Thirc hin Nghj quyt Diii hi dong  c1  dông thi.rong niên nAm 2019 v vic üy 
quyn cho HOi  dng quãn lii  1?a  chQn cong ty kim toán dc 1p thirc hin vic kim toán 
báo cáo tài chInh näm 2019; 

- CAn dr H so chão hang cüa cong ty kiêm  Wan: Cong ty TNHH Deloitte Vit 
Nam 

CAn cir d xuAt cüa Ban kim soát Cong ty c phAn Lilama 18; 

Ngày 30 thang 6 nArn 2019, Hi dng quãn trj dA t chirc cuOc hp vâi  NOi  dung: 
Lua chQn cOng ty kim toán dc 1p thirc hin kim toán và soát xét Báo cáo tài chmnh 
nAm 2019 cCia Cong ty c phn Lilama 18. 

Sau khi xem xét, nghien cfru và tháo 1un Hi dng quãn trj dA quyt nghj:  Lwa 
c/ion  Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam là cOng ty kkm toán d(3c 4p thc hin kkm toán 
va soát xét Báo cáo tài chIn/i nám 2019 cüa C'Ong ty cd phibi Lilama 18. 

2.4. TI1(rc  hiçn ".D an tdi cu trác và nâng cao náng IFc  quãn trj doanh nghip" 

- Hi dng quàn trj luôn barn sat và trin khai "Di an tái cu trüc và nAng cao nAng 
1irc quãn trj doanh nghip"; diu chinh nhUng ni dung cüa d an nhm dáp 1mg và phü 
hcp nhu cu cüa thrc tin tri.râc mt cUng nhu qua trinh phát trin lâu dài cüa Cong ty. 

- CAn cli d an tái cAu tr(ic cüa T6ng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP giai don 
20 16-2020 tm nhIn dn nAm 2025 dA ducic Bô Xây dirng phê duyt, theo do den ht nAm 
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2018, Tang cong ty phãi hoàn thành vic thoái vn tai  COng ty c phAn Lilama 18 tr 51% 
xu6ng 36%, ngày 08/03/20 19 Tang cong ty dA t chCrc ban du giá 1.408.730 c ph.n 
qua sâ giao djch chUng khoán Ha Ni, ngày chuyn quyM s& hthi chüng khoán cho cac 
nhà dAu tu là ngày 23/05/2019. Nhu vy tr ngày 23/05/2019 Tang cOng ty Lap may Vit 
Nam - CTCP so hthi 36% v6n du tu cüa chü sO hu tai  Cong ty c phn Lilama 18. 

- Ca cAu cong tác can b ci th nhu sau: 

+ B nhim ông NgO Quang Djnh, sinh nAm 1972, K su Ca khI Ch tao  may, Phó 
Mng giám d6c gill chCrc vii Tng giám dc cOng ty c phAn Lilama 18 thay ông TrAn S 
Qu5'nh, k tll ngày 05 tháng 3 näm 2020. 

+ Ong TrAn S5 Qunh nhn nhim vi Phó chü tjch Hi dng quan trj k tlr ngày 28 
thang 02 nAm 2020 và thôi gill ch(rc Tng giám d6c k tlr ngày 05 thang 3 nam 2020. 

+ Min nhim chüc viii K toán truOng d6i vOi ông Trn Quc bàn theo nguyen 
vQng cá nhân, k tr ngày 22 tháng 02 näm 2020. 

+ B nhim ông Pham Manh  DCrc, sinh nAm 1987, Cu nhãn K toán, chuyên viên 
Phông Tài chInh K toán Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP gui chcrc vi K toán 
truOng thay ông TrAn Qu& Toàn, k ttr ngày 22 thãng 02 nAm 2020. 

- Cong ty dang tim kim dM tác cling nhtr thrc hin các buOc thAm djnh giá, thuang 
thão giá d thoái h& vn tai  Cong ty c ph.n Ch tao  Giàn khoan DAu khI theo dung nOi 
dung d an tái cu trüc (diu chinh). 

2.5. K4 qua gidm sat hoqt djIng d61 vó'i TJng gidm &ic, nhinig can b quãn Ij5 

- Barn sat duOng l&, chü truang cüa Dàng, chInh sách và pháp 1ut cüa  Nhà nuOc; 
Nghj quy& cüa Dai hOi dng c dong, cüa Hi dng quãn trj; Diu l, quy ch, quy djnh 
ni b cüa Cong ty trong qua trInh thrc thi quyn han  và nhim vti cüa mInh v giám sat 
hoat dng cüa Ban Tang giám dc va nhltng can b quãn 1 nhm dam bão mi hoat 
dng cüa doanh nghip duçic an toàn, tuân thu dung pháp lut, trin khai thrc hin theo 
dung nOi  dung các nghj quyt, quy& djnh cüa Dai hOi dng c dông và Hi dng quãn trj. 

- Hi dng quãn tn luOn xem xét mt cách khách quan, dan chü, cn trQng và k51 
hrng truOc khi quyt djnh phé duyt d xuAt cüa Tng giám d& nhm han  chê rüi ro 0 
muc thp nht cho doanh nghip. 

- Dy rnanh nâng cao nàng h1 c quãn trj, khã nang canh  tranh và quãn 1 rh ro; tlrng 
buOc hoãn thin cci ch và chuAn hóa quy trInh diu hãnh cha T6ng giám d6c trong hoat 
dng san xut kinh doanh th hin thông qua các quy ch, quy djnh, v.v. 

- Hi dng quãn trj luôn phM hçip chat ch vOi Tng giam dc thirc hin nhllng giãi 
phap hccp l nhm kIch thIch nhllng yu th tIch cvc,  khc phc kjp th&i các mt han ch& 
cong khai, minh bach  mçi hoat dng tao  diu kin thun lqi d các ca quan quãn 1, c 
dong va nguôri lao dng có th thirc hin t6t duçic chuc nang giam sat, kim tra kim soát 
doanh nghip, dam bâo hài hOa gifta các lçi Ich: Nhà nuOc, doanh nghip, ngu0i lao 
d)ng, nhà du tu cQng nhu dM tác và khãch hang. 

- Các nOi  dung giárn sat và chi dao  thirc hin, ci th: 

+  Cong tac chun bj và th ch(rc Di hOi  ding c dông thuOng niën näm 2020; 

+ Cong b thông tin theo quy djnh cha phap lust  hin hanh; 
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+ Thrc hin D an tái cAu trüc va nãng cao nang 1rc quãn trj Cong ty d duçc T6ng 
Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP phê duyt; 

+  Xây drng, sCra d6i, b6 sung các quy ch, quy djnh nOi bO cUa Cong ty; 

+ Ti& giãm chi phi quân 1, giá thành san phm; nãng cao hiu qua san xuAt kinh 
doanh nhm dy mnh hmi ñüa khã näng canh  tranh cüa Cong ty; 

+ Dánh giá, phân tIch dij báo v thj tnrng, tInh hInh san xuAt kinh doanh theo trng 
qu, d ra các bin pháp chi  dao  kjp th&i  dE Tng giám dc thirc hin; 

+  Thijc hin quy trInh, thu tic du ur (nha xithng, may móc thit bj thi cong) theo 
dung các quy djnh cUa pháp 1ut hin hành vã v.n ban nOi bO cüa Cong ty; 

+ Tuyn dicing, dào tao,  b6 trI và scr ding ngun nhân 1irc di dôi vài ch d chInh 
sách theo quy djnh cUa pháp 1ut và cci ch dAi ng cüa Cong ty. 

Dank gid k4 qua hoz! djng cüa T6ng giám &c và nkitng can b3 qudn lj: 

- T6ng giám dc va nhttng can b quán 1 da thirc hin vai trô, chirc näng, nhim viii 
và quyn han  duc quy djnh; tuãn thu nghiêm nhCng quy djnh duqc th hin tai  Diu 1 
và pháp 1ut hin hãnh trong t6 chirc, diu hành hoat dng san xuAt kinh doanh cUa Cong 
ty. 

- NAm 2019, không có kin nghj nào cüa c dOng lien quan den vic to chrc vâ diëu 
hành cüa Ting giám d6c và nhüng can b quãn 1 khác. 

2.6. Báo cáo lien iwing và lhà lao cüa Hi ding quán  In, Ba,: kiê,n soát và Thu ki5  
Cong ty nám 2019: 

a. Tin Iwung cda C/in tIc/i Hii &ng qudn trj và Trwdng ban kiem sod! ckuyên Ink/i 

1. L Quc An Chü tjch Hôi ding quãn  i 600.000.000  Hwông iwong chuyên Irách 

2. Nguyn VAn BInh Twang Ban kim soát 292.775.000 Hithng lutrng chuyên trách 

Cong a 892.775.000 

b. T/zà  lao cüa  t/,à,,/, i'iêii HDQT, thank viên BKS kiêm nkim và tin,' kj  cOng ty: 

1.  IrAn S5 QuS'nh !hiiih vién Hi ding quãn trj 150.480.000 Kiêm T6ng giám dc 

2.  Trn Qu& bàn liiãnh vién Hi dng quàn trj 150.480.000 Kiêm K toán truOng 

3.  Nguyn PhLrang Anh ]liãiih viên Hi d6ng quàn frj 150.480.000 Kiêrn nhim 

4.  Cao Nguyen Soái Thành viên H*i ding quãn tij 150.480.000 Kiérn P tang giám dc 

5.  To Phi Sn Thành viên Ban kim soat 100320.000 Không chuyên trách 

6.  Nguyn Phü Dat Thãnh vién Ban kim soát 100.320.000 " 

7.  Phan H6ng Tun Thtr k Hi d6ng quân fri 100.320.000 

Cong b 902.880.000 

Tong cong (a+b) 1.795.655.000 

Bing chfr:  M3l tj, bay fran,  chIn lain Iriêu,  sáu tram nám mwoi  làui, nghln dJng ./. 

Tro,nj' do: 
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- Chü tjch HOi dng quãn trj: Hu&ng  Iirorng chuyên trách - Theo quy ch 
knYng 

cüa cong ty; duqc diu chinh theo kt qua 
SXKD. 

- Thành viên HOi  dng quãn tn: Bang 03 (ba) 1.n mirc hwng t6i thiuJtháng 

- Tnràng Ban kim soát: Htthng krcing chuyën trách - Theo quy chê 
lucmg 

cüa cong ty; Không diu chinh. 

Thành viên Ban kim soát: Bang 02 (hal) ian müc 1ung t61 thiuJtháng 

Thu k cong ty: Bang 02 (hal) ian miic krcing ti thi&i/thang 

MCrc lucmg t6i thiu vüng näm 2019 do ChInh phü quy djnh Cong ty áp dmg là 
4.1 80.000d (Bin triêu m5t tram tam mu-cri nghIn thing). 

III. KET LUAN 

CAn cü Nghj quy& s6 12/NQ-DHCD, ngày 20 thang 4 nAm 2019 cüa Dai hOi dng 
c dông thuxng niên, HOi dMg quãn trj vài tinh thAn va trách nhim cüa mInh dA hoàn 
thành duçic mOt  s chi tiêu nAm 2019 duçic Dai  hi dng c dông thông qua. 
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Phn 2 
KE HOACH HO3T DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

I. NHA4NDJNHCHUNG 

1. Thuãnlqi 

-  Trong qua trinh xây drng và phát trin Lilama 18 dA khang djnh duc nang lirc là 
mOt nha thu chuyên nghip lap dt thi& bj cong nghip trong mràc và ch tao  hang Ca 

khi xuAt khâu có uy tin trong khu vJrc, dtrçic các tp doàn cong nghip trong rniàc và quOc 
t nhu Vietsovpertro, EVN, Vicem, Holcim, Kocks, Loesche, Jurong Engineering, 
Danieli, Redecam, Schade, John Zink Hamworthy, Tenova Takraf, Linder Engineering, 
Hôa Phát v.v... khang djnh; thucmg hiu Lilama 18 ngày càng Ian tôa sâu rng. 

2. Khó khän 

- Thj truYng vic lam con phii  thuOc  nhiu vào các d an trQng diem cüa Nhà ntràc; 

- Ngun v6n là rat nhO so vâi doanh thu nên phi thuc nhiu vào v6n vay tin dung; 

- Các chi phi dóng bão him vâi ngixYi lao dng tAng; lAi vay ngân hang khá kn; 

- Dai djch COVID - 19 khap toàn cAu, ãnh huâng rat lan dn tim kim cong an vic 
lam cho ngtr&i lao dng day là van d s6ng cOn cüa cac doanh nghip nOi chung và cüa 
Lilama 18  nOi riêng. Rüi ro khách quan lam tang chi phi trong san xuAt kinh doanh së ãnh 
huàng dn Iqi nhun cüa Cong ty. 

II. TAM NHiN,  S(r  MNH,  MUC  TIEU CHIEN LUç1C PHAT TRIEN 

Kiên djnh vài quan dim, chü truang v tAm nhIn, scr mnh, mvc  tiéu chin luçc 
phát trin Cong ty (giai doan 2017-2022) dA duçic  Dai  hi dng c6 dông thiing niên nAm 
2018 thông qua. Cu th: 

1. Vtamnhin 

1.1. ChuAn hóa â cüng  c6 mi mt trong hoat dng san xuAt kinh doanh, phân dAu dE 
Lilama 18 trô thành nhà thAu xây  lap chuyên nghip, cO dAy dU khã nang và sc manh 
dam trách thi cong các d an cong nghip iOn trong nuOc, tip tic khAng djnh thuorng 
hiu nhAm vtran ra thj trlr&ng khu virc. 

1.2. Duy tn là mOt  doanh nghip cO vj tn trong ngôi nhà Lilama; tang cuing tôi da uy 
tin và khã näng canh  tranh,  tao  buOc dt phá v ch tao  hang ca khI xuat khAu; chuAn hóa 
h thing quàn l chAt luvng nhAm dáp üng và dii diu kin tham gia vào chui san phãm 
lien kt toàn cAu. 

2. Vsümênh 

2.1. D61 vó, 1/ij lrwó'ng 

Day manh  lao dng sang tao,  quyt tam phAn dAu  tao  ra nhQng san phAm gia cong 
ca khI - djch viii xây  lap vOi chat luqng tt nhAt nhAm thOa man ti da nhu cAn chinh dáng 
ciia khách hang; tao  sir ian tôa mnh m uy tin, thixang hiu Lilama 18 trong nrOc và khu 
vvc. 

2.2. Do! vol di tác 

Duy trl mi quan h than thit và chat chë vOi cac  ban  hang truyn thng; tIch crc, 
chii dng nghiên cOn quan h, hçip tác và lien doanh vOi các dM tác mOi dra trên tiêu chi 
chi dôi ben cüng có lqi; ton trQng, lang nghe và tip thu kin ciia khách hang; lay sir 
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thOa mAn nhu câu cta khách hang lAm mic tiêu. dông 1irc phát trin doanh nghip. 

2.3. Di vói ngiriii lao dng 

Ngtrii lao dng luôn là chIa khóa cho mçi cánh cCra phát trin vA thAnh cong. Xây 

dirng rnôi tnrng lAm vic chuyên nghip, nang dng, sAng  t?o  và nhân vAn: tao  diCu kin 

thu nhp cao và co hi phAt trin cOng bang cho tt cA mi ngl.r&i. 

2.4. Di vói ci dông 
Tao diu kin t& nhAt d c dong thirc hin dAy dU quyên và nghia vi1 cUa mInh 

theo quy djnh cüa pháp Iut hin hAnh và Diêu l Cong ty: tim mi giAi pháp dê mang lal 
ngun sinh l&i cüng nhtr ngAn ng&a hiêu quA nhng rüi ro dôi vài phAn tài sAn mA cô 
dông dA dAu tu vAo Lilama 18. 

2.5. DEii vói xü 1ij1 

Hài hOa ku Ich doanh nghip vth lqi Ich xA hi. lam trôn nghia  v11  dôi vâi Nhà 

ni.râc; tIch cijc tham gia xay drng và bAo v môi trtr0ng; chU dng dóng gop nguOn lirc 
cho cAc hot dng huâng v cong dng. 

3. Muc tiêu chiên krqc 

Duy tn sir phát triên ben v&ng cüa doanh nghip: ton tr9ng. bAo v quyn lçui cüng 
nhi.r phAt huy hiêu quA nghia vI1, trách nhim cüa c dOng, ngui lao dng, doanh nghip 
vA nhA nuâc. 

3.1. Myc lieu lhj trw/mg, fhj p/ian 

Duy trI là mt trong nh&ng Cong ty: Lp dt thi& bj ca & din, gia cOng ché tao 
thit bj co khI, bAo tn bAo d.rung cac nhA mAy. Tip Wc dy rnanh gia cOng thi& bi xuAt 
khu và xuAt khu tai  ch& 

3.2. Muc lieu kin!, doanh 

Tip tuc khng djnh: Diu c6t lOi cUa doanh nghip là hiu quA sAn xuAt kinh 
doanh. Vic dat  hiu quA trong kinh doanh së dung hOa &rçlc mi quan h gifla cAc c 
dong vi cAc nhà quAn trj cOng ty, ngithi lao dng, nén mvc  tiêu chInh là vic duy tn tOc 
d tang tnrâng, dat  hiu quA sAn xuAt kinh doanh, On djnh giA trj tAi sAn. 

4. Nhung chi tiêu co bAn thiyc hin 

TT Chi tiêu Don v tinh 
Thrc hin 
näm2019 

Kê hoach 
nAm2020 

Ty I % so 
v&i TH näm 

2019 

1 Giá trj san xut kinh doanh Triêu dng 1.961.867 1.742.670 88,82 

2 Tng doanh thu .. 1.762.265 1.293.388 73,39 

Trong do: Doanli i/in xáy 1p 1. 741.086 1 .273.388 73,13 

3 Lii nhuãn trithc thus 25.388 12.934 50.94 

4 Npnhàni.róc 93.818 63.126 67,28 

5 Du tt.r. mua sAm tài san c djnh 3 1.717 50.000 157,64 
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Ti Chitiêu Don vi tinh 
Thuc hin 
närn 2019 

ké hoach 
nim 2020 

T' I % so 
vó'i TH nAm 

2019 

6 Tng s6 lao dng bInh quân Ngiri 3.805 3.600 94,61 

7 Thu nhp bInh quân ngtrii/tháng Nghmn 

dng 
10.88 1 10.400 95,57 

8 Dr kiEn chia  cô tüc bAng tin mit %/MGCP 03% 05% 166.66 

5. Ci s& xây dirng ké hoich 

- Nghj quy& Di hi dng c dông thung niên 2019; k hotch  5  näm (2017 - 
2021). 

- D an tái cu trüc và nâng cao näng 1ic quãn trj Lilama 18 dA dirçic Dti hi dng 
c dông va T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP thông qua. 

- Nhthig dr an cong trInh d vã dang triM khai thi công: Nhit din Song Hu 1, 
nhit din Nghi San 2, Nhà may giAy VNT 19 Quàng NgAi, Kho tip nhn LNG và tái 
hóa khI thiên nhién Hãi Linh (Vung Tàu), Nhà may dam  A/U Brunei; Ehthng Mg d.n khI 
Nam Con San 2, He th6ng bM Naphtha Du an t hqp icc hôa dAu Long San, H th6ng 
Mg cho ic hOa dAu Long San và mOt  s6 dir an së triM khai trong th&i gian tâi: Nhit 
din Van Phong 1, BM LNG tai  nhà may din Hip Phtrâc, Cal tao  nâng cAp nhà may 
din Hip Phuàc. 

- Các dr an ch  tao  thi& bj xuAt khAu: Kocks, Danieli, Tetra Pak, Schade, John Zink 
Hamworthy, Tenova Takraf... 

6. Các giãi pháp thuc hiên 

6.1. Giãiphdp v quán trj doank nghp: 

- cci cOu thành viên 11(51 ddng quán trj cza cong ty niêm yEt phái dam báo t61 
thiEu 1/3 tdng s6 thành vien HDQT là thành vien dôc lap ('C'àn c& Khoán 5 Diu 13 Nghi 
djnh s 71/201 7/ND-GP ngày 06/06/2017 cza hInh phz hzthng dJn v quán In cong ty 
áp dyng vái cOng ty di chzng.), Ban lânh dgo Cong ty cd phn Lilama 18 cIa và clang n 
lwc tim kilm áng viên Thành viên d(5c  lap H(5i ding quán trj có dü tiêu chucin phui hctp vái 
quy djnh tgi Khoán 2 Diu 151 Luát doanh nghiêp sci  68/2014/QHJ3. Ban lãnh dao Cong 
ty d cO tint ngO dEn toàn b5 cci clOng COng ty vái n5i dung: các cci dOng dz diu kin ye 
thai gian va sci iwong ncim giI cci phcin cja LM8 theo quy djnh tai Khoán 3 Diu 12 Diu 
l hin hành cO thE z-ng cz d cz các zthg viên Thành viên d5c 4p H(5i dcing quán trj clap 
zng dü diEu kin theo quy djnh tgi Khoán 2 DiEu 151 Lu4t  doanh nghiêp sci 
68/2014/QHJ3 ngày 26/11/2014. 

- Tuy nhiên, cho dEn nay, Ban 15nh dao Cong ty vn chwa tim dwcrc z'ng viên phi' 
hcip do vay  Cong ty mong nhan  dwqc các dE th ti- các cci dOng cüa Cong ty. Trong 
trithng hcip các cci cong  chita có &ng viên phI hcip, Ban lânh dgo Cong ty sê tilp tyc tim 
kilm &ng viên Thành viên d(5c  42p 11(31 dcng quán trj và khi có &ng viên phü hcip, Ban 
lãnh dgo Cong ty cam kit së tci chzc DHDCI) bcit t/nt&ng dE các cci dOng dIn hành bdu 
cz nhcm dam báo cci cciu H(5i  dcing quán frj clang theo pháp lu2t hijn hành. 
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- Hoàn thin h th6ng các van ban quy ch quãn l các van bàn nOi  b. Các vAn bàn 
phãi th hin duvc tInh linh hot trong chi d?o  diu hãnh, chat chë, cOng bang và nghiêm 
minh trong quàn l'; là thiràc do các chun mrc trong dánh giá, giám sat mi hot dng 
cüa Cong ty cüng nhu Cong tác  Ia chQn, ca cAu can b. 

- Luôn ton tr9ng các nhà dAu tu (c dông) hin hUu; nghiên cIru dé ra nhftng chinh 
sách thu hut nhà du tu mài; phát huy ti  da süc  manh  t6ng hcip cUa cãc nhà dâu ti.r; to 
m9i diu kin d các nhà dAu tu thirc hin t& quyn va nghia vii cüa mInh. 

6.2. Giãi  p/zap v  lhj lrithng, san phm: 

-  Xây dung nhüng quy tic, chun mrc trong (mg xCr hçp l vài t(mng di tác, khách 
hang k cã truyn thing cUng nhu tim nAng trong và ngoài nuàc nhm không ngirng m 
rng thj tnthng và san phm. Phát huy hiu qua uy tin và thwing hiu Lilama 18 trong 
mM quan h vài các tp doàn,  Ca nhân nuâc ngoài tfrng buâc tao  ch dung cüa san phm 
trén tru?Yng quôc té. 

- Ben  canh  do tAng cu&ng dAu tu nhà xuâng, may mOc thi& bj và diing ci,i thi cOng 
d nâng cao nAng suAt, su cinh tranh. Mt khác, cAn nãng cao trách nhim, hiu qua quãn 
l và sCm diing cüa các dan vj. 

- Thu?mg xuyên cp nht và nâng cao h thong quãn l chat lucmng theo tiêu chuAn 
qu& t, hoc theo  yêu  cAn cüa c1M tác; tao  dirçc sr dng thun lan cá trong nhn thCrc và 
hành dng cCma can b cOng nhãn vien tham gia thirc hin  nhng tiêu chuAn dO. 

6.3. Giái pizdp v tài chink: 

-  Quãn l dong tin hçp 1, da dung hOa phuorng an huy dng v6n; kim soát chat 
chë chi phi  san  xut kinh doanh, chi phi dAu t.r, ngun v6n luôn dü  manh  nhAm phic vii 
san xuAt kinh doanh. 

- SCm ding các t chCrc kim toán dc 1p CO uy tin trên trithng quc t thirc hin 
kim toán báo cáo tài chinh hang nAm, kt hcip cOng khai minh bach  theo quy djnh cüa 
pháp lut hin hãnh v cong b thông tin di vâi Cong  ty niêm yt. 

- PhM hqp vâi các phOng, ban nghip viii Cong ty tham muu cho T6ng giám dôc 
thirc hin khoán dUng, khoán dU nhâm ti& kim chi phi san xuAt, tAng lçvi nhun tfrng 
buóc tIch lily ngun tài chinh; chi dao  các dan vj san  xut th%rc hin quy lit cOng tác 
thu hM vn, tuyt d6i tránh không d xày ra các trtthng hcip nçi xAu. 

- NAm 2020 Lilama 18 tip tiic duy trI quan h tin diing vài 04 Ngãn hang, do là: 
BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Dng Nai, Vietcombank - CN Tp.HCM và Vietinbank 
ThU Thiêm; và phôi hçrp vâi 04 Ngân hang trên d xây dimng  h?n  m&c tin diing nAm 2020 
cii th nhu sau: 

Dcii vf tInh: triu dOng 

TT Ni dung K hoch 2020 Ghi chü 

1 TIn dyng 1.100.000 

1.1 BIDV HCM 300.000 

1.2 BIDVDN 300.000 
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Ti' Ni dung Khoch 2020 Chichñ 

I .3 VCB HCM 200.000 

I .4 Vietinbank - Thu Thiêm 300.000 

2 Bão lãnh 1.400.000 

2.1 BIDVHCM 300.000 

2.2 BIDV DN 400.000 

2.3 VCB HCM 3 00.000 

2.4 Vietinbank - Thti Thiém 400.000 

- Uy quyn cho HOi  dng quãn trj can cü vào tInh hinh san xut kinh doanh cii th 
cüa trng giai do?n trong nAm d phé duyt tng han  mCrc vay cting nh.r han  mtrc vay, bào 
lânh gina các Ngân hang cho phü hçp. 

6.4. Giãipháp v nhân 1(rc: 

- SCr dicing ngun nhân l%rc hin có mt each hiu qua, di dôi vài tuyn diing, dào 
tao, b6 trI và scr ding Lao dng môi phü hqp vài dc thu cUa tfrng d an; CAn có chInh 
sách rO rang, minh bach,  dung dn dM vài vic scr ding, tr9ng ding nhân tài, nhAt là 
tr9ng ding các can bO quãn 1 tht, Lao dng có trinh dO chuyên môn, tay ngh giôi, giàu 
kinh nghirn, nhit huyt cng hin tài nang cho Cong ty; ben  canh  do Cong ty cüng luôn 
sp xp, kiin toàn bO may quãn 1, tinh gn cac phong ban chrc nAng va các dan vj trVc 
thuOc trong toàn Cong ty d hoat dOng  t& horn; 

- Ap dung linh hoat các hinh thfrc tuyn diing, hqp dng lao dng, trâ 1.rang, vüa 
dung quy djnh cüa pháp 1ut vira dam bão quyn  lçii cüa Cong ty, dng thai khuyn 
khIch, dng vién tInh chü dOng,  sang  tao,  trách nhim cüa mi thành viên trong qua  trmnh 
lao dng. 

Trân trQng cam on! 

T.M HOI BONG  QUAN TRj 
CHU  TICH 

LEQUOCAN 
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