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TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN  Maãu CBTT - 02 
MAY VIEÄT TIEÁN  

     

 Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 05  thaùng 04 naêm 2010 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2009 
 
Tên công ty đại chúng : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN 

Địa chỉ : số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

 
I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

Tiền thân Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến là Công ty may Việt Tiến đuợc thành lập từ 

ngày 23 / 10 / 1975, là Doanh nghiệp Nhà nước. 

Ngày 11/1/2007 Bộ Công nghiệp có Quyết định số 05/2007/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng 

Công ty May Việt Tiến trên cơ sở tổ chức lại Công ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam; 

Ngày 13/02/2007 Bộ Công Nghiệp ban hành Quyết định số 544/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa 

Tổng Công ty May Việt Tiến và  ngày 30/ 08/ 2007 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

0408/ QĐ – BCT phê duyệt phương án và chuyển Tổng công ty May Việt Tiến thành Tổng công ty 

cổ phần May Việt Tiến.  

Ngày 01/ 01/ 2008 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến chính thức đi vào hoạt động 

 
2. Quá trình phát triển. 

2.1/  Ngành nghề kinh doanh : 

 Sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may các lọai; 

 Sản xuất, kinh doanh nguyên, phụ liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng, công cụ ngành dệt 
may và bao bì; 

 Dịch vụ giặt, in, thêu và đào tạo cắt may công nghiệp; 

 Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp, thiết bị điện, âm thanh 
và ánh sáng;  

 Kinh doanh máy bơm gia dụng và công nghiệp; 

 Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, cho thuê văn 
phòng, nhà xưởng, thiết bị, kho bãi; 

 Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ xuất nhập khẩu;  

 Đầu tư, kinh doanh tài chính; 
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 Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
 
2.2/ Tình hình hoạt động :  

Naêm 2009  baèng söï noã löïc cuûa toaøn theå CBCNV, vôùi nhöõng böôùc ñoät phaù trong kinh doanh 

ñaõ giuùp Toång coâng ty ñöùng vöõng tröôùc cuoäc suy thoaùi, tieáp tuïc khaúng ñònh ñöôïc vò theá vaø uy tín 

thöông hieäu cuûa mình treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. CBCNV cuûa Toång coâng ty ñoaøn keát, 

phaùt huy tính naêng ñoäng saùng taïo phaán ñaáu hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 

2009 . 

 
3. Định hướng phát triển : 

 Ổn định và phát triển sản xuất, tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản 

xuất; kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo cổ tức theo kế hoạch cho các cổ đông; 

 Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch 
vụ, kinh doanh tổng hợp; 

 Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, mở rộng kênh phân phối trong nước và 
quốc tế; 

 Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ 

người lao động. 

 
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị : 

1. Kết quả hoạt động trong năm :  

Trong boái caûnh neàn kinh teá theá giôùi bò suy thoaùi, neàn kinh teá Vieät Nam cuõng laâm vaøo tình 
traïng khoù khaên, song ngay töø ñaàu naêm HÑQT ñaõ döï baùo ñöôïc tình hình neân ñaõ quyeát taâm, ñeà ra 
nhieàu giaûi phaùp, taän duïng moïi cô hoäi ñeå phaùt trieån. 

HÑQT ñaõ chæ ñaïo cô quan ñieàu haønh thöïc hieän taùi cô caáu, saép seáp laïi boä maùy quản lyù theo 
ñaëc ñieåm cuûa Toång coâng ty, neân thôøi ñieåm hieän taïi, boä maùy toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñaõ 
ñi vaøo oån ñònh, loaïi boû ñöôïc nhöõng khaâu trung gian, tieát giaûm ñöôïc chi phí trong quaûn lyù, töøng 
böôùc phaùt huy söùc maïnh toång theå, naêng löïc cuûa caùn boä chuû choát ñaõ ñöôïc naâng leân moät baäc, hoaït 
ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång coâng ty coù hieäu quaû cao, Doanh thu, lôïi nhuaän naêm sau cao 
hôn naêm tröôùc. Caùc nhieäm vuï khaùc ñeàu baûo ñaûm ñaït vaø vöôït caùc chæ tieâu maø nghò quyeát Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng ñaõ ñeà ra. Cụ thể như sau : 
 

- Tổng doanh thu :  1.923.900.749.366 đồng, tăng 31% so với kế hoạch, tăng 38% so với 

năm 2008.  

- Lợi nhuận trước thuế : 96.447.785.660 đồng, tăng 48% so với kế hoạch, tăng 60% so với 

năm 2008.  

 
2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : 

- Duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu hiện tại. 
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- Củng cố và phát triển mạng lưới tiêu thụ nội địa nhằm mở rộng thị phần trong nước. 

 

- Ñoái vôùi thò tröôøng xuaát khaåu :  

 Duy trì thị trường xuất khẩu hiện có bằng các đơn hàng khó, chất lượng cao, có giá trị xuất 

khẩu lớn, tập trung phát triển các đơn hàng đi vào thị trường Nhật Bản và EU nhằm bù đắp cho sự 

sụt giảm của thị trường Mỹ. 

 Phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường Lào, Campuchia và Myanmar 

 Linh hoạt về giá cả, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. 

 Sử dụng có hiệu quả các lợi thế và năng lực sản xuất của Tổng Công ty. 

 Phân tích lựa chọn khách hàng và có chính sách ưu đãi với từng khách hàng. 

 Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ và hội thảo 

quốc tế. 

- Đối với thị trường nội địa : 

 Mở rộng thêm các kênh phân phối tại các địa phương có tiềm năng, xây dựng chính sách 

riêng cho từng khu vực . 

 Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường công tác hướng dẫn thị trường và người tiêu 

dùng. 

 Nâng cao tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ nội địa trong tổng doanh thu bán hàng. 

 Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp triệt để nhằm chống nạn hàng 

nhái, hàng giả.  

 

III. Báo cáo của Ban giám đốc : 

1. Báo cáo tình hình tài chính : 

1.1 Các chỉ  tiêu tài chính cơ bản : 

Chæ tieâu 
Ñôn vò 

tính 
Naêm nay Naêm tröôùc 

 Cô caáu taøi saûn %     

 - Taøi saûn daøi haïn/ Toång taøi saûn   29.12% 35.40% 

 - Taøi saûn ngaén haïn/ Toång taøi saûn   70.88% 64.60% 

 Cô caáu nguoàn voán %     

 - Nôï phaûi traû/ Toång nguoàn voán   68.59% 70.99% 

 - Nguoàn voán chuû sôû höõu/ Toång nguoàn voán   31.41% 29.01% 

 Khaû naêng thanh toaùn Laàn     

 - Khaû naêng thanh toaùn nhanh                  
0.78  

                
0.53  

 - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh       
1.08                 1.03  
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 Tyû suaát lôïi nhuaän %     

 - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ Toång taøi saûn ( ROA )   8% 5% 

 - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ Doanh thu thuaàn ( ROS )   4% 3% 

 - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ Voán chuû sôû höõu ( ROE )   31% 19% 
 

1.2 Các chỉ tiêu khác :  

CHỈ TIÊU  

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 (đồng) 278.074.014.155  

Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng) 12.090  

Tổng số cổ phiếu phổ thông 23.000.000 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 23.000.000 

Ứng Cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt  10 % 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Toång Coâng ty CP May Vieät Tieán ñaõ chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 

2008. Sau 02 naêm, tình hình hoaït ñoäng SXKD cuûa Toång Coâng ty coù nhieàu cô hoäi thuaän lôïi ñeå 

phaùt trieån, song cuõng coøn raát nhieàu khoù khaên thaùch thöùc nhö tình hình kinh teá bieán ñoäng vaø 

khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu, laïm phaùt taêng cao, caïnh tranh lao ñoäng ngaøy caøng gay gaét... 

Maëc duø vaäy, tình hình hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty vaãn oån ñònh, hoaøn thaønh vöôït möùc keá 

hoaïch naêm 2009 . 

 Toång Doanh Thu :  1.924 tyû ñoàng, ñaït 131% keá hoaïch naêm, ñaït 138% so vôùi cuøng kyø. 

 Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 96,45 tyû ñoàng, ñaït 148% keá hoaïch naêm, so vôùi cuøng kyø taêng 

60%. 

 Cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu chính: Hoa Kyø (27%), Nhaät Baûn ( 31%), EU (27%),  

khaùc (15%). 

3. Những kết quả công ty đã đạt được : 
3.1 Công tác kinh doanh :  
 Đối với hàng FOB Xuất khẩu : Toång coâng ty duy trì thò tröôøng xuaát khaåu hieän coù baèng caùc 

ñôn haøng khoù, chaát löôïng cao, coù giaù trò xuaát khaåu lôùn, taäp trung phaùt trieån caùc ñôn haøng ñi vaøo 
thò tröôøng Nhaät Baûn vaø EU nhaèm buø ñaép cho söï suït giaûm cuûa thò tröôøng Myõ 
 Đối với hàng Nội địa : 

- Tổng Công ty đã tập trung hàng sản xuất trong nước và cố gắng chiếm lĩnh thị trường Nội địa 
nên tăng trưởng doanh thu hàng Nội địa vượt 32% so với cùng kỳ. 
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- Tiến hành nâng cấp các cửa hàng và mở rộng kênh phân phối, chọn lọc và thanh lý với một số 
đại lý , cửa hàng không đảm bảo các yêu cầu. 

- Tổng công ty đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác chống hàng gian, hàng giả, tổ chức sự 
kiện, đẩy mạnh công tác xây dựng quản trị thương hiệu của Tổng công ty , quảng cáo, hướng dẫn 
người tiêu dùng sử dụng và mua sản phẩm của Việt Tiến tại các cửa hàng, đại lý chính thức  . 

- Naêm 2009 Toång coâng ty ñaõ ra maét vaø ñöa vaøo thò tröôøng Noäi ñòa 01 thöông hieäu môùi laø 
thöông hieäu “ VIETTIEN SMART CASUAL”. 

- Ñaõ tieán haønh khai tröông Toång ñaïi lyù phaân phoái haøng Vieät Tieán taïi thuû ñoâ Phnom Penh, 
Vöông quoác Campuchia trong thaùng 10/ 2009 vaø chuaån bò khai tröông Toång ñaïi lyù taïi thuû ñoâ 
Vieân Chaên – Laøo. 
 

3.2 Công tác quản lý. 
- Tieáp tuïc taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, tieán haønh taùi cô caáu laïi toå chöùc, saép xeáp laïi caùc 

phoøng ban chöùc naêng tinh goïn, ñuùng chöùc naêng, saùt nhaäp caùc xí nghieäp saûn xuaát theo 
phöông chaâm “ Tinh goïn, hieäu quaû, chuyeân moân hoùa”. Naêm 2009 ñaõ tieán haønh saùt nhaäp 
XN Vieät Haûi vaøo XN May 1 ; saùt nhaäp XN Thaønh Vieät vaøo XN Vieät Long.  

- Khai thaùc toái ña hieäu quaû söû duïng kho taøng, tieáp tuïc quy hoaïch, saép xeáp kho taøng nhaèm 
giaûm thieåu thuû tuïc haønh chính khoâng caàn thieát, phuïc vuï toát cho caùc Xí nghieäp saûn xuaát 

- Toång coâng ty tieáp tuïc toå chöùc, cuûng coá vaø aùp duïng coâng ngheä saûn xuaát theo phöông phaùp 
coâng ngheä Lean xuyeân suoát, thoáng nhaát töø  Toång coâng ty Meï cho ñeán caùc ñôn vò thaønh 
vieân. Keát quaû ñaït ñöôïc laø naêng suaát lao ñoäng bình quaân cuûa Coâng ty meï taêng 16% so vôùi 
cuøng kyø. 

- Tieán haønh ñaàu tö chieàu saâu baèng nhöõng thieát bò chuyeân duøng ñeå goùp phaàn taêng NSLÑ, 
thay theá lao ñoäng giaûn ñôn vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. 

- Tieáp tuïc toå chöùc quy hoaïch khaùch haøng, maët haøng cho töøng ñôn vò theo coâng ngheä saûn 
xuaát. 

- Tieáp tuïc toå chöùc, aùp duïng trieät ñeå caùc bieän phaùp tieát kieäm toaøn dieän, ñaëc bieät laø tieát kieäm 
chi phí saûn xuaát, chi phí tieâu thuï, chi phí trong vieäc söû duïng naêng löôïng. Thöïc hieän toát 
coâng taùc quaûn trò chi phí.  

 
3.3 Coâng taùc quaûn trò lao ñoäng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc :  

- Chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nhaân taøi, coù chính saùch phuø hôïp ñeå thu huùt nhaân löïc vaø khuyeán 
khích ngöôøi lao ñoäng saùng taïo. Naêm 2009 Toång coâng ty ñaõ toå chöùc lôùp hoïc nghieäp vuï veà 
Hôïp ñoàng Thöông maïi cho gaàn 200 caùn boä quaûn lyù vaø nhaân vieân nghieäp vuï; Hoäi thaûo maùy 
caét Raäp cuûa Phoøng Cô Ñieän; lôùp ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù cao caáp vaø caùc lôùp hoïc boài dưỡng 
chuyeân moân, nghiệp vụ … 

- Thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, ñoäi nguõ caùn boä keá caän theo keá hoaïch ñaõ ñöôïc 
HÑQT pheâ duyeät. Toå chöùc lôùp hoïc Cao ñaúng ngheà cho 120 ngöôøi, tuyeån choïn 30 ngöôøi 
ñöa vaøo dieän quy hoaïch ñaøo taïo, 06 ngöôøi ñöôïc ñieàu veà caùc ñôn vò saûn xuaát ñaøo taïo chöùc 
danh laõnh ñaïo. 

3.4  Veà Coâng taùc ñaàu tö : 
Toång ñaàu tö mua saém taøi saûn coá ñònh, naâng caáp, caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc, ñaàu tö taøi 

chính trong naêm laø 34,28 tyû ñoàng, trong ñoù : 
- Môû roäng vaø naâng caáp XN Veston VIMIKY veà naêng löïc vaø quy moâ saûn xuaát, caûi taïo moâi 

tröôøng laøm vieäc XN Sig : 2,61 tyû ñoàng. 
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- Ñaàu tö mua saém taøi saûn coá ñònh, ñoåi môùi maùy moùc thieát bò : 16,5 tyû ñoàng. 
- Thöïc hieän goùp voán theo tieán ñoä taïi caùc Coâng ty con vaø Coâng ty lieân keát : 15,17 tyû ñoàng. 
- Taùi cô caáu voán, chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa Toång Coâng ty taïi Coâng ty TNHH Haø 

Vieät Tung Shing. 
3.5 Caùc coâng taùc khaùc: 

- Toå chöùc thi ñua khen thöôûng cho Taäp theå vaø caù nhaân ñaït naêng suaát lao ñoäng cao haøng 
thaùng, quyù vaø naêm. 

- Chaêm lo, trôï caáp  cho ngöôøi lao ñoäng cuûa Toång coâng ty töø Quyõ töông trôï vaø Quyõ “Vì coâng 
nhaân ngheøo”. 

- Coâng taùc xaõ hoäi Coäng ñoàng ñoùng goùp xaõ hoäi töø thieän phuïng döôõng Meï VNAH; hoã trôï cho 
ñoàng baøo bò thieân tai do Baõo luït caùc Tænh mieàn Trung, Taây Nguyeân…  

- Thöïc hieän toát coâng taùc PCCC, an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng vaø an ninh traät töï noäi 
vuï. 

- Phoái hôïp vôùi toå chöùc Ñaûng, Coâng Ñoaøn, Ñoaøn Thanh Nieân xaây döïng toát phong traøo thi ñua 
nhaân ñieån hình tieân tieán trong Toång coâng ty nhaèm taïo söùc maïnh taäp theå, taïo nieàm tin vaø 
ñoäng vieân ngöôøi lao ñoäng khoâng ngöøng phaán ñaáu vöôn leân, haêng haùi thi ñua trong lao ñoäng 
saûn xuaát 
Vôùi nhöõng noã löïc vaø thaønh tích ñaït ñöôïc trong naêm 2009, Toång Cty ñaõ ñöôïc Thuû töôùng 

Chính phuû taëng côø “ Ñôn vò thi ñua xuaát saéc naêm 2009” cho taäp theå CBCNV cuûa Toång Cty. 
 

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 :  
4.1 Coâng taùc toå chöùc :  
 Tieáp tuïc ñaøo taïo vaø göûi ñi ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä keá caän cuûa Toång coâng ty vaø caùn boä cung 

caáp cho caùc ñôn vò thaønh vieân.  
 Tieáp tuïc kieän toaøn, cuûng coá, taùi cô caáu laïi caùc phoøng. Thöïc hieän taùi cô caáu laïi boä maùy quaûn 

lyù cuûa caùc XN saûn xuaát haøng Sômi.  
 Ñaåy maïnh coâng taùc cuûa nhoùm nghieân cöùu, aùp duïng coâng ngheä môùi cuûa Phoøng Kyõ Thuaät ñeå 

hoã trôï cho caùc ñôn vò trong quaù trình toå chöùc saûn xuaát, đđñaåy nhanh taêng NSLÑ. 
 Laäp phöông aùn naâng caáp Phoøng Kinh Doanh Noäi ñòa thaønh Trung taâm cung caáp, phaân phoái 

haøng thôøi trang Vieät Tieán. 
 Thaønh laäp traïm giao nhaän Xuaát nhaäp khaåu cuûa Toång coâng ty taïi huyeän Taân Thaønh phuïc vuï 

cho coâng taùc xuaát nhaäp haøng taïi Caûng Caùi Meùp – Baø Ròa Vuõng Taøu khi caûng Saøi Goøn di dôøi. 
 Ñoái vôùi Phoøng kieåm soaùt noäi boä, xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng ñeå cuøng vôùi Ban kieåm soaùt 

thöïc thi nhieäm vuï, hoã trôï trong coâng taùc quaûn trò cuûa Toång coâng ty. 
4.2 Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 
 Tieáp tuïc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua trong lao ñoäng saûn xuaát ngay töø quyù 1 naêm 2010 toaøn 

Toång coâng ty, thuùc ñaåy taêng NSLÑ. 
 Tieáp tuïc nghieân cöùu, xaây döïng, hoaøn thieän laïi caùc ñònh möùc kinh teá, kyõ thuaät caùc chuûng loaïi 

saûn phaåm vaø thôøi gian cheá taïo, caûi tieán quy trình toå chöùc saûn xuaát, quy trình chi traû löông 
theo saûn phaåm gaén vôùi thôøi gian cheá taïo thöïc teá cho töøng maët. Xaây döïng laïi heä thoáng thang 
baäc löông môùi cho phuø hôïp vôùi coâng ngheä Lean. 

 Tieáp tuïc khai thaùc vaø chieám lónh thò tröôøng Noäi ñòa, ña daïng hoùa maët haøng, nhaõn hieäu. Cuûng 
coá vaø phaùt trieån heä thoáng caùc keânh phaân phoái. Ñaåy maïnh coâng taùc kieåm tra, coâng taùc choáng  
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haøng gian, haøng giaû, quaûng baù, taïo söï kieän nhaèm tieáp tuïc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu 
cuûa Toång coâng ty. Naêm 2010 giôùi thieäu theâm 01 thöông hieäu Vieät Long. 
 Tieáp tuïc quy hoaïch laïi naêng löïc saûn xuaát haøng Noäi ñòa cho caùc ñôn vò saûn xuaát chuyeân moân 

hoùa, ñaûm baûo ñuû haøng hoùa cho heä thoáng caùc keânh phaân phoái haøng Noäi ñòa. 
 Chuaån bò khai trương cuûa haøng, ñaïi lyù ñoäc quyeàn taïi thuû ñoâ Vieân Chaên Nöôùc Coäng hoøa Daân 

chuû Nhaân daân Laøo vaøo quyù 2/ 2010 vaø nghieân cöùu tìm hieåu ñeå phaùt trieån heä thoáng keânh 
phaân phoái taïi moät soá nöôùc khaùc trong khu vöïc Asean trong naêm 2010. 

 Duy trì möùc ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu, ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán thöông maïi tìm kieám 
theâm nhieàu khaùch haøng môùi cho naêm 2010. 

4.3 Coâng taùc ñaàu tö : 
 Ñoái vôùi moät soá ñôn vò thaønh vieân hoaït ñoäng coøn yeáu keùm, Toång coâng ty seõ tieáp tuïc hoã trôï 

baèng caùc nguoàn löïc ñeå taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, giaùm saùt nhaèm ñöa hoaït ñoäng saûn xuaát 
kinh doanh cuûa caùc ñôn vò naøy coù hieäu quaû. 

 Ñoái vôùi moät soá ñôn vò tröïc thuoäc, Toång coâng ty tieáp tuïc ñaàu tö naâng caáp, khai thaùc coù hieäu 
quaû naêng löïc saûn xuaát. Aùp duïng moät soá cô cheá vaø caùc giaûi phaùp ñeå taêng NSLÑ, kieåm soaùt 
chaát löôïng vaø moâi tröôøng laøm vieäc. 

 Ñoái vôùi caùc ñôn vò lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi, ñaëc bieät laø Xí nghieäp LD SX Taáâm Boâng PE 
Golden – Vtec, Toång Coâng ty seõ tieán haønh taùi cô caáu voán vaø boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh cuûa 
Xí nghieäp. Tieáp tuïc ñaøm phaùn vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñeå taùi caáu truùc hoaït ñoäng saûn xuaát 
kinh doanh cuûa 02 ñôn vò Mex Vieät Phaùt vaø Nuùt Vieät Thuaän. 

 Ñoái vôùi caùc ñôn vò hôïp taùc kinh doanh seõ tieán haønh taùi caáu truùc laïi baèng caùc giaûi phaùp gia 
haïn thôøi haïn lieân doanh, chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu hoaëc keát thuùc hôïp taùc. 

 Phoái hôïp cuøng vôùi Taäp Ñoaøn Deät May VN hoaøn taát caùc thuû tuïc ñeå tieáp nhaän khu Ñaát taïi Hoùc 
Moân. Ñaàu tö naâng caáp nhaø xöôûng vaø khai thaùc nguoàn löïc hieän coù, ñoàng thôøi laäp döï aùn di dôøi 
XN Vieät Long veà khu ñaát naøy khi hôïp ñoàng thueâ ñaát vaø nhaø xöôûng heát haïn vaøo 30/ 06/ 2010. 

 Xaây döïng phöông aùn ñaàu tö môùi, môû roäng naêng löïc saûn xuaát taïi tænh Baïc Lieâu. 
 Taùi cô caáu voán ñaàu tö taøi chính cuûa Toång coâng ty taïi moät soá ñôn vò nhö sau : 

- Mua laïi phaàn voán goùp cuûa caùc thaønh vieân goùp voán taïi Vieät Hoàng, Taây Ñoâ ñeå trôû thaønh 
Coâng ty con cuûa Toång coâng ty. 
- Naâng voán goùp cuûa Toång coâng ty taïi Coâng ty TNHH May Tieán Thuaän leân 16,5 tyû ñoàng, 
chieám tyû leä 82,5% voán ñieàu leä cuûa Tieán Thuaän. 
- Naâng voán chuû sôû höõu cuûa Toång coâng ty taïi Coâng ty TNHH May Thuaän Tieán leân 11,5 tyû 
ñoàng, chieám tyû leä 76,67% voán ñieàu leä cuûa Thuaän Tieán. 

 Laäp phöông aùn tieàn khaû thi trình HÑQT ñeå mua laïi phaàn ñaát vaø nhaø xöôûng XN OÂMoân cuûa 
Coâng ty CP May Taây Ñoâ ñeå tham gia goùp voán vôùi Coâng ty Kwong Lung – Ñaøi Loan, thaønh 
laäp Coâng ty TNHH Vieät Tieán - Meko chuyeân saûn xuaát caùc saûn phaåm loâng vuõ, trong ñoù Vieät 
Tieán goùp 51%.  Döï kieán giaù trò ñaàu tö  khoaûng 2 trieäu USD. 

 Ñaàu tö ñoåi môùi, hieän ñaïi hoùa maùy moùc, thieát bò nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng 
saûn phaåm, giaûm bôùt aùp löïc bieán ñoäng veà lao ñoäng. Dự kiến giaù trò ñaàu tö  khoảng 1,5 trieäu 
USD. 

 Ñeå kieåm soaùt toát quy trình, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm, Toång Coâng ty seõ tieán haønh ñaàu tö 
xaây döïng phoøng Lab ñeå nghieân cöùu, thöû nghieäm vaø kieåm soaùt chaát löôïng NPL vaø saûn phaåm 
cuûa Toång coâng ty. 
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4.4 Caùc coâng taùc khaùc. 
 Phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc Ñoaøn theå xaây döïng vaø thöïc hieän toát phong traøo thi ñua do Toång 

Coâng ty vaø Taäp Ñoaøn Deät May Vieät Nam phaùt ñoäng. Taäp trung chaêm lo veà tieàn löông vaø 
caùc cheá ñoä chính saùnh cho ngöôøi lao ñoäng, muïc tieâu giöõ oån ñònh lao ñoäng. 

 Duy trì thöïc hieän toát heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 : 2000 vaø traùch 
nhieäm xaõ hoäi SA 8000.  

 Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn veà tieát kieäm choáng tham oâ, laõng phí trong toaøn Toång 
Coâng ty. 

 Thöïc hieän toát coâng taùc phoøng choáng chaùy, noå, an ninh traät töï noäi vuï. 
 Xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc vaø vaên hoaù doanh nghieäp trong toaøn Toång Cty. 
 
IV. Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 
 
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

- Địa chỉ : Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Ý kiến kiểm toán độc lập :  

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 

các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 cũng như 

kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 

phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện 

hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

VI. Các công ty có liên quan : 

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn góp của công ty ( hình thành trước giai đoạn cổ phần 

hóa ) : 
 Tỷ lệ vốn góp Vốn góp  
 thực tế   

 
Công ty TNHH may Thuận Tiến  76,48%  11.378.154.823 đồng 
Công ty TNHH may Tiến Thuận  63,71%  14.215.793.843 đồng 
Công ty TNHH Nam Thiên 83,46 % 14.309.600.000 đồng 

 
 

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần của công ty : 
 Tỷ lệ vốn góp Vốn góp  
 thực tế   
 

Tập đoàn dệt may Việt Nam  52,99% 121.872.000.000 đồng 
 

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan đến 31/12/2009 : 
   

 Tỷ lệ  
 

VNĐ 
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 Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết  98.081.462.697 

+ Hình thành trước giai đoạn cổ phần hóa :   95.331.642.697 
Công ty TNHH Liên doanh sản xuất tấm bông PE  40.00% 3.784.866.470 
Công ty TNHH Liên doanh SX nút nhựa Việt Thuận  40.00% 2.371.195.263 
Công ty Liên doanh sản xuất Mex Việt Phát  30.00% 3.041.864.740 
Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng 25.00% 2.500.000.000 
Công ty cổ  phầ n may Việt Tân 26.00% 1.040.000.000 
Công ty Cổ phần Việt Hưng  22.53% 6.760.000.000 
Công ty Đầu tư và Phát triển Bình Thắng 18.02% 5.917.142.624 
Công ty Cổ phần may Việt Thịnh 25.00% 10.656.079.506 
Công ty Cổ phần nguyên vật liệu Dệt may Bình An 20.85% 23.138.840.000 
Công ty Cổ phần Cơ Khí Thủ Đức 16.67% 1.099.154.094 
Công ty Cổ phần may Công Tiến 26.00% 5.460.000.000 
Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến 26.00% 2.600.000.000 
Công ty Cổ phần Đồng Tiến 26.06% 6.645.000.000 
Công ty Cổ phần may Tiền Tiến 26.00% 4.160.000.000 
Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á 20.00% 10.000.000.000 
Công ty Cổ phần may Tây Đô 43.98% 6.157.500.000 

 
+ Hình thành sau cổ phần hóa :   2.749.820.000 

Công ty TNHH Nhãn Thời Gian Việt Tiến 40.00% 2.749.820.000 
   
 Đầu tư dài hạn khác  60.721.081.132 

+ Hình thành trước giai đoạn cổ phần hóa : 
Trái phiếu Chính phủ  

55.563.600.000 
500.000.000 

Ngân Hàng Đông Á  11.163.600.000 
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam  21.240.000.000 
Côg ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hưng 10.49% 8.390.000.000 
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex 12.11% 9.650.000.000 
Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 8.00% 4.620.000.000 
 

+ Hình thành sau cổ phần hóa : 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng Hợp Ninh Thuận 15.00%

5.157.481.132 
3.877.481.132 

Công ty Cổ phần VDA Đà Nẵng ( Trung tâm thương 
mại tại Tp Đà Nẵng ) 

280.000.000 
 

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Dệt May Việt Nam 1.000.000.000 
   

 
4.  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 

Năm 2009 vẫn còn nhiều biến động và khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động  của các công ty . Một số công ty liên doanh, 

liên kết do mới thành lập và một số công ty đầu tư giai đoạn 2 nên thời gian đầu hoạt động chưa ổn 

định, còn nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao. 

 

VII. Tổ chức và nhân sự : 
 
Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty : Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty gồm : 
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Bùi Văn Tiến Tổng Giám Đốc Phụ trách chung và toàn diện 
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2 Bà Nguyễn Thị Tùng Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách sản xuất 
3 Ông Trần Minh Công  Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách tài chính  
4 Ông Phan Văn Kiệt Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách kinh doanh  

 
- Các phòng ban gồm có : Phòng Hành chính quản trị, Phòng Kế hoạch – Đầu tư và Thị trường, 

Phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng Xuất khẩu 1, Phòng Xuất khẩu 2, Phòng Kế Toán, Phòng Tổ 

chức LĐTL, Phòng Kinh Doanh Nội địa, Phòng Kỹ thuật – Công nghệ, Phòng Cơ điện, Văn 

Phòng Đoàn Thể, phòng Bảo vệ quân sự, Trạm y tế  

- Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương. 

- Các XN trực thuộc gồm có : Xí nghiệp May 1, Xí nghiệp May 2, XN Dương Long, Xí nghiệp 

Sig – VTEC, Xí nghiệp Việt Long, Xí nghiệp VIMIKY. 

- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc : Mức lương , thưởng, quyền lợi, trách nhiệm của Ban Tổng 

Giám Đốc và Kế toán trưởng sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, được quy định trong hợp đồng 

lao động. 

 
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát : 

* Hội đồng quản trị : 

 
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Số lượng 

cổ phần sở 
hữu 

1 Ông Vũ Đức Giang Chủ tịch Tập Đoàn Dệt May Việt Nam   
2 Ông Nguyễn Đình Trường Phó Chủ tịch Công ty CP May Tây Đô 4.200 
3 Ông Bùi Văn Tiến Thành viên Tổng Cty CP May Việt Tiến 52.000 
4 Ông Trần Minh Công Thành viên Tổng Cty CP May Việt Tiến 52.000 
5 Ông Phan Văn Kiệt Thành viên Tổng Cty CP May Việt Tiến 51.300 

 
* Ban kiểm soát : 

 
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác 

1 Bà Thạch Thị Phong Huyền Trưởng ban Tập Đoàn Dệt May Việt Nam 
2 Ông Trần Phước Nhật Thành viên Tập Đoàn Dệt May Việt Nam 
3 Ông Hồ Ngọc Huy Thành viên Công ty CP Cơ Khí Thủ Đức 

 
- Hoạt động của  HĐQT : Định hướng, theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Tổng Công ty, 

hàng quý HĐQT tổ chức họp một lần để trực tiếp nghe Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình hoạt 
động của Tổng công ty trong quý, những kiến nghị của Tổng Giám Đốc, quyết định những vần 
đề lớn mang tính chiến lược, định hướng của Tổng Công ty. 

 
- Hoạt động của Ban Kiểm Soát : Kiểm soát định kỳ và đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tổng công ty , lập báo cáo trình HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo, hàng quý Ban Kiểm Soát  tổ 
chức họp một lần để đánh giá, góp ý cho Ban điều hành Tổng công ty kịp thời chấn chỉnh các 
hoạt động theo đúng kế hoạch và đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
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- Kế họach quản trị công ty : tiếp tục thực hiện quản trị chặt chẽ, tòan diện và đồng bộ các họat 
động SX-KD. Xây dựng và bổ sung hòan chỉnh các dự án phát triển công ty theo nội dung nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát : Tổng 

mức thù lao sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát cũng được  thanh toán chi phí đi lại và các khoản chi phí hợp lý khác đã chi khi thực hiện 
trách nhiệm của mình. 

 
2. Thông tin về cổ đông tại ngày 31/12/2009 : 

2.1 Cổ đông trong nước :  
 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ % 
trên vốn điều lệ 

Cá nhân 2.097   4.638.300 20,16% 

Tổ chức 17   2.494.500 10,85% 

Nhà nước 
 ( Tập đoàn dệt may VN ) 

01 12.187.200 52,99% 

 
2.2 Cổ đông nước ngoài :  

 

Cổ đông Địa chỉ Nội dung dịch vụ 
cung cấp cho DN 

Số lượng 
cổ phần  

Tỷ lệ % 
trên vốn 
điều lệ 

Công ty South 
Island Garment 
SDN.BHD. 

2468, Solok 
Perusahaan 2, 
Kawasan Perusahaan 
Perai, 13600 Perai, 
Penang, Malaysia 

Cung cấp đơn hàng 
xuất khẩu qua  Mỹ: 
nhãn hiệu Nike, 
Columbia  … 

       
1.150.000  

     
  5%  

Công ty Tungshing 
Sewing Machine 
Co. Ltd, Hongkong  

61 – 65 Nam Cheong 
Street, G/F, 
Shamshuipo, 
Kowloon, Hongkong 

Cung ứng thiết bị, 
phụ tùng ngành 
may, tư vấn các 
giải pháp kỹ thuật 
,nâng cao hiệu sử 
dụng máy ,thực 
hiện dịch vụ bảo 
hành thiết bị may 

       
2.530.000  

       
11 %  

 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

        ( Đã ký )  

    BÙI VĂN TIẾN 


