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Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 
200.000.000.000 VNĐ  

(Hai trăm tỷ đồng) 

Trụ sở chính : 
127 Đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,Việt Nam 

Số điện thoại : 08-38969337 

Số fax : 08-38969319 

Website : http://www.vietthang.com.vn 

1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT 



 

 

3 

  

1962

• Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên gọi Việt Mỹ kỹ nghệ

dệt sợi công ty (VIMYTEXT), chuyên sản xuất sợi - dệt và in

nhuộm hoàn tất

1975

• Công ty được nhà nước tiếp quản, quốc hữu hóa và giao cho

Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp nhận, quản lý và duy trì các hoạt động

sản xuất của VIMYTEX

2007
• Công ty cổ phần Dệt Việt Thắng được thành lập theo Quyết định

số 3241/QĐ-BCN

2009

• Công ty cổ phần Dệt Việt Thắng được chuyển đổi thành Tổng

Công ty Việt Thắng – CTCP, hoạt động theo mô hình công ty

mẹ, công ty con

2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Vị thế doanh nghiệp 

Với quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập 

đến nay, Tổng công ty Việt Thắng – Vicotex đã và đang 

khẳng định vị trí của mình là một trong những công ty 

dệt may có quy mô và uy tín nhất trong ngành Dệt May 

Việt Nam. Chất lượng sản phẩm của Tổng công ty đã 

được khẳng định tại thị trường trong nước. 

Ngoài ra, đối với thị trường xuất khẩu thì Vicotex luôn là 

một trong những doanh nghiệp mạnh và có uy tín, 

được nhiều khách hàng nước ngoài biết đến. 

Trong suốt quá trình hoạt động, với định hướng phát 

triển đúng đắn, luôn kiên định với phương châm “Phát 

triển cùng khách hàng”, sản phẩm của Việt Thắng luôn 

đáp ứng được sự tin tưởng và tín nhiệm của người tiêu 

dùng. Các sản phẩm của Vicotex đã đạt được nhiều 

danh hiệu và các giải thưởng cao quý do người tiêu 

dùng, Tổ chức và Hiệp hội bình chọn như: 

 ISO 9002, ISO 14001 

 Thương hiệu mạnh Việt Nam 

  “Doanh nghiêp̣ tiêu biểu nhất của ngành dêṭ 

Viêṭ Nam năm 2009 “, “Doanh nghiệp toàn diện 

ngành dệt – may Việt Nam 2009”, Top 5 Doanh 

nghiêp̣ tiêu biểu toàn diện ngành dêṭ Viêṭ Nam 

2009 
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Một số thành tích khác:  

Năm Danh hiệu Tổ chức công nhận 

2008 

- Bằng khen DN tiêu biểu ngành Dệt may. 

- Hàng Việt Nam chất lượng cao. 

- Top 10 DN tiêu biểu ngành dệt may. 

- Cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn. 

- Giấy khen đơn vị tiên tiến. 

- Bộ công thương 

- Báo Sài Gòn tiếp thị 

- Thời báo kinh tế Sài Gòn 

- Công đoàn DMVN 

- Đoàn khối DNCNTW 

2009 

- Bằng khen DN tiêu biểu ngành Dệt may. 

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

- DN tiêu biểu về PCCC ngành công thương 

- Cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn. 

- Giấy khen đơn vị tiên tiến. 

- Bộ công thương 

- Chính phủ 

- Bộ công thương 

- Bộ công thương 

- Tổng Liên đoàn LĐVN 

- Đoàn khối DNCNTW 

2010 

- Bằng khen đơn vị dẫn đầu ngành DMVN 

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

- Huân chương độc lập hạng 3 của Tổng công ty 

- DN tiêu biểu ngành DM 3 năm liền (2008-2010) 

- Cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn. 

- Giấy khen đơn vị xuất sắc. 

- Bộ trưởng 

- Chính phủ 

- Bộ công thương 

- Chủ tịch nước 

- Chủ tịch Hiệp hội DMVN 

- Tổng Liên đoàn LĐVN 

- Đoàn khối DNCNTW 

2011 

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

- DN tiêu biểu ngành Dệt may 

- Cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn. 

- Giấy khen đơn vị xuất sắc. 

- Bộ trưởng 

- Chủ tịch Hiệp hội DMVN 

- Tổng Liên đoàn LĐVN 

- Đoàn khối DNCNTW 

2012 

- DN tiêu biểu toàn diện top 5 ngành DMVN 

- HC Lao động Hạng nhất của Công Đoàn 

- Cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn. 

- Giấy khen đơn vị xuất sắc. 

- Chủ tịch Hiệp hội DMVN 

- Chủ tịch nước 

- Tổng Liên đoàn LĐVN 

- Đoàn khối DNCNTW 

2013 
- Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 

- Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào 

thi đua xuất sắc 

- Bộ công thương 

- Tổng Liên đoàn LĐVN 
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Ngành nghề kinh doanh 

 Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh bán sỉ và lẻ các sản phẩm: bông, xơ, 

sợi, vải và các sản phẩm may mặc; 

 Kinh doanh bán sỉ và bán lẻ: máy móc thiết bị, phụ tùng, hóa chất, nguyên vật 

liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng; 

 Hoạt động trung gian thương mại, xây dựng dân dụng, công nghiệp, kinh 

doanh nhà đất, cho thuê mặt bằng nhà xưởng; 

 Lắp đặt máy móc thiết bị ngành công nghiệp; 

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; 

 Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

Địa bàn kinh doanh 

 Thị trường trong nước 

 Thị trường xuất khẩu: Mỹ, Nhật, các nước EU, Hàn Quốc, Colombi, Thổ Nhĩ Kỳ 

3 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 



 

 

7 

 

 

  

Một số sản phẩm của công ty 

Sản phẩm sợi (Sợi CD, Sợi CM, Sợi T/CD, Sợi CVC, Sợi PE, Sợi T/R, Sợi T/CM, Sợi 

VISCO) dùng để dệt vải tạo ra sản phẩm có độ hút ẩm tốt, dễ chịu khi tiếp xúc với da 

người, chịu là (ủi) phẳng, giặt dễ sạch và chóng khô, dệt vải có cường lực tốt, bề mặt 

vải sáng đẹp. 

Sản phẩm vải mộc (Vải cotton, vải KATE, vải Polyester, vải Rayon, Raytex) có đặc tính 

là hút ẩm tốt, thân thiện với cơ thể người, dễ dàng in hoa, nhuộm màu, dễ dàng giặt ủi 

(là), độ bền tốt, mặt vải phẳng mịn và đẹp. 
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Sản phẩm may mặc là dòng sản phẩm thời trang gồm thời trang mùa đông, công 

sở và thời trang cho người sành điệu với chất liệu vải phù hợp với khí hậu Việt 

Nam, độ hút ẩm cao, giữ ấm tốt đồng thời được thiết kế sang trọng và thanh lịch, 

với các loại đầm, váy công sở, đầm, quần kaki chống nhăn, chống bám bẩn, 

kháng khuẩn, áo sơ mi chất liệu cotton, thông thoáng, dễ giặt, dễ ủi, chống nhăn, 

thân thiện với cơ thể. 

Sản phẩm vải thành phẩm gồm có nhóm vải nhuộm màu, nhóm vải in hoa, 

nhóm vải sợi màu được nhuộm bằng các lọai thuốc nhuộm nhập khẩu nên màu 

sắc tươi sáng, độ bền màu cao, nhuộm vải trên máy gián đoạn và máy liên tục, 

mẫu mã đa dạng, hợp thời trang, độ bền cao. 
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4 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ 

NHÀ MÁY SỢI 

 

PHÒNG CHỨC NĂNG THAM MƯU 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

NHÀ MÁY DỆT 
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CÔNG TY CON 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG 

CÔNG TY CP NGUYÊN PHỤ LIỆU DM BÌNH AN 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG – LUCH I 

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DỆT – MAY TP. HCM 

Quan hệ hành chính Quan hệ đầu tư vốn Quan hệ giám sát 

Ghi chú : 

4 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 



 

 

11 

  

Công ty Cổ phần May Việt Thắng 

Số điện thoại (08) 8 975 641 

Fax (08) 8 961 703 

Email imexvietthang@hcm.vnn.vn  

Website www.vigaco.com.vn  

Địa chỉ 
127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh 

Ngành nghề 
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm may mặc các loại, mua 
bán nguyên phụ liệu, hóa chất, phụ tùng, máy móc ngành 
dệt may 

Tỷ lệ nắm giữ 52,27% 

Công ty Cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt may Bình An 

Tên công ty Công ty Cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt may Bình An 

Số điện thoại (08) 7 222 977 

Fax (08) 7 222 978 

Website www.binhantexco.com  

Địa chỉ 
127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh 

Ngành nghề Gia công tẩy trắng in nhuộm và hoàn tất vải các loại 

Tỷ lệ nắm giữ 58,55% 

5 CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
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Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 

Số điện thoại (08) 8 974 426 

Fax (08) 7 222 140 

Địa chỉ 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Ngành nghề Sản xuất hàng may mặc 

Tỷ lệ nắm giữ 50% 

Công ty Cổ phần TM Dệt – May TP.HCM 

Tên công ty Công ty Cổ phần TM Dệt – May TP.HCM 

Số điện thoại (08) 38293649 

Fax (08) 38294521 

Website http://www.vinatexhcmc.com.vn  

Địa chỉ 96 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Ngành nghề Sản xuất mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị ngành dệt may 

Tỷ lệ nắm giữ 20% 

5 CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
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 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Giữ vững vị thế là một trong những công ty uy tín hàng đầu của ngành dệt may 

không chỉ với thị trường trong nước mà cả thị trường xuất khẩu 

 Gia tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp 

 Phát triển thương hiệu VICOTEX ở cả thị trường trong và ngoài nước, lấy xuất 

khẩu làm mục tiêu lâu dài 

 Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, tạo điều kiện nâng cao 

trình độ tay nghề của lực lượng lao động 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Vì mục tiêu duy trì vị thế là một trong những công ty uy tín hàng đầu của ngành dệt 

may ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu, những chiến lược của công ty 

luôn phải phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và từng thời kì kinh tế. 

Suốt chặng đường hình thành và phát triển, Vicotex luôn kiên định với phương châm 

hoạt động của mình - “Phát triển cùng khách hàng”. Để hiện thực hóa phương 

châm đó, công ty đã triển khai những chiến lược cụ thể sau: 

 Chiến lược sản phẩm: Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, 

đồng thời cải tiến công nghệ sản xuất để luôn đáp ứng được thị hiếu đa dạng và 

không ngừng thay đổi của khách hàng. Chú trọng đến chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ. Định hướng phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất: 

- Lĩnh vực sản xuất sợi: chuyên tập trung sản xuất sợi chất lượng cao để cung 

cấp cho dệt vải của Tổng công ty, phù hợp với nhu cầu thị trường vải chất 

lượng khá đến cao. 

- Lĩnh vực sản xuất vải mộc và thành phẩm: sản xuất vải áo và quần có chất 

lượng phù hợp, mẫu mã đa dạng với giá trị gia tăng cao nhằm cung cấp cho 

các nhà máy may, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. 

- Lĩnh vực sản xuất hàng may mặc: chuyển sang cung cấp hàng may mặc cho 

các nhãn hàng cao cấp nước ngoài, chuyên về sơ mi, quần tây, áo jacket và 

veston phục vụ thị trường xuất khẩu là chính yếu. 
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 Chiến lược phát triển thương hiệu: Đổi mới chiến lược marketing, chủ động 

trong công tác thăm dò thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu đến với 

các đối tượng khách hàng, tăng cường cập nhật và quảng bá hình ảnh công ty 

trên các phương tiện truyền thông. 

 Chiến lược kinh doanh: Xác định thị trường trong nước vẫn là thị trường chủ 

lực, đồng thời từng bước thâm nhập thị trường nước ngoài. Duy trì mối quan hệ 

bền vững với các khách hàng truyền thống có sức mua lớn tại các nước Mỹ, 

Nhật Bản, các nước EU. Không ngừng mở rộng và tìm kiếm các khách hàng 

tiềm năng tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Sri- Lanka, Columbia, Thổ Nhĩ Kỳ… 

 Chiến lược tài chính: Áp dụng hệ thống quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ 

thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm soát và hạ thấp tỷ trọng của chi phí 

tài chính trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp. 

 Chiến lược nhân sự: Nâng cao năng lực quản lý, nguồn nhân lực và trình độ 

tay nghề của lực lượng lao động. Ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc 

cho người lao động.  

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được cùng với những định hướng phát 

triển và phương châm hoạt động đúng đắn của mình, tin rằng trong tương lai, 

Vicotex sẽ tiếp tục lớn mạnh, hòa cùng với nhịp phát triển chung của cả nước. 

 

  

6 ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN 
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7 CÁC RỦI RO  

 Rủi ro về luật pháp 

Là một doanh nghiệp Nhà nước chuyển 

sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ 

phần, bên cạnh đó còn là doanh nghiệp 

chịu ảnh hưởng từ hoạt động xuất nhập 

khẩu, do vậy những hoạt động của công ty 

đều chịu sự chi phối của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật 

Xuất Nhập khấu, Luật pháp quốc tế, Luật 

thương mại Quốc tế…các Nghị định, thông 

tư và các văn bản luật pháp liên quan khác. 

Ngoài ra, khi tham gia xuất khẩu hàng hóa 

sang thị trường nước ngoài, các chính sách 

bảo hộ ngành công nghiệp của các nước 

sở tại và các chính sách chống bán phá giá 

cũng sẽ tác động đến doanh nghiệp dệt 

may xuất khẩu. 

Hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam và 

cơ chế quản lý đang trong quá trình hoàn 

thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có 

thể xảy ra và ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt 

động của Công ty. Điều này đòi hỏi doanh 

nghiệp luôn phải chủ động nghiên cứu và 

cập nhật kịp thời các qui định pháp lý hiện 

hành để vận dụng phù hợp, hạn chế những 

rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

 Rủi ro về kinh tế 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn ở 

mức thấp. Chỉ số tăng trưởng GDP ở 

mức thấp phản ánh tình trạng khó khăn 

và sản xuất trì trệ của nền kinh tế. Mặc 

dù mức tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 

5.42%, tăng so với mức 5.25% của năm 

2012, nhưng mức tăng trưởng này vẫn 

thấp hơn so với mục tiêu 5.5% được đề 

ra. Sản xuất của nền kinh tế có xu 

hướng phục hồi và tăng trưởng dần trở 

lại, song mức tăng trưởng này chưa 

thật sự ấn tượng. Những biến động về 

giá của các nguồn nguyên liệu đầu vào, 

sự điều chỉnh giá điện, xăng dầu và 

lương tối thiểu trong năm 2013 cùng với 

mức cầu nội địa chỉ tăng trưởng ở mức 

khiêm tốn là những rủi ro và thách thức 

mà các doanh nghiệp Việt Nam trong đó 

có VICOTEX đang phải đối mặt. 
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 Rủi ro đặc thù ngành 

Cạnh tranh luôn là nhân tố gây sức ép lớn đối với các doanh nghiệp. Công ty luôn 

phải đối mặt với áp lực cạnh tranh đến từ những doanh nghiệp trong nước đặc biệt 

là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực dệt 

may tại Việt Nam. Vấn đề về lực lượng lao động luôn là mối trăn trở của các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa nói chung và ngành dệt may nói 

riêng. Nếu như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ 

mang lại nhiều lợi ích cho ngành dệt may, thì việc cải thiện năng suất lao động Việt 

Nam đang là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp trong nước đau đầu. Hầu hết lao 

động của ngành là lao động phổ thông trong khi công tác đào tạo nghề ở Việt Nam 

chưa được chú trọng, đòi hỏi doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu. Vì vậy, mặc dù 

giá nhân công ngày càng tăng nhưng năng suất lao động của ngành không tăng. 

Với ngành may, năng suất lao động của khối doanh nghiệp trong nước có đầu tư 

căn cơ, quy mô sản xuất chỉnh chu đang thấp hơn khối doanh nghiệp FDI khoảng 

10-15%. Lực lượng lao động ở Việt Nam hiện nay đang bị ràng buộc về thời gian 

làm việc so với các nước trong khu vực, thời gian lao động ngoài giờ Việt Nam ít 

hơn do đó năng suất lao động chưa cao. Vì vậy, ổn định việc làm, áp dụng các chế 

độ đãi ngộ cùng với việc không ngừng nâng cao điều kiện và chất lượng làm việc 

luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của VICOTEX. 

Biến động về nguồn nguyên vật liệu luôn là rủi ro mà ngành dệt may phải đối mặt. 

Hiện nay, ngành sản xuất nguyên phụ liệu của nước ta vẫn còn yếu kém, nguyên 

phụ liệu nội địa khan hiếm và giá thành cao. Do đó 99% nguồn nguyên vật liệu của 

VICOTEX được nhập khẩu từ nước ngoài. Để hạn chế rủi ro, VICOTEX luôn chú 

trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo 

duy trì nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng và ổn định. Bên cạnh đó, VICOTEX 

luôn chủ động trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp mới trong và ngoài nước để có 

thể chủ động trong mọi tình huống bất lợi xảy ra.  

Trước những nguy cơ đó, công ty luôn phải mạnh dạng đổi mới, đưa ra các quyết 

định phù hợp với tình hình thực tế và từng biến động của nền kinh tế, không ngừng 

nâng cao trình độ quản lý và năng suất người lao động. 

  Rủi ro khác 

Các rủi ro như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn… là những rủi ro bất khả kháng và khó 

dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt 

động chung của Công ty. 

7 CÁC RỦI RO 
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Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 
% tăng 
giảm so 
với 2012 

KH 
2013 

% Thực 
hiện/KH 

2013 

Doanh thu 
thuần 

Trđ 1.916.639 2.032.264 6,03% - - 

Lợi nhuận 
từ HĐKD 

Trđ 133.351 113.973 -14,53% - - 

Lợi nhuận 
khác 

Trđ 7.638 1.385 -81,87% - - 

Lợi nhuận 
được chia 
từ công ty 
liên doanh 

Trđ 2.730 -6.530 
 

- - 

Lợi nhuận 
trước thuế 

Trđ 143.719 108.828 -24,28% 75.000 145,10% 

Lợi nhuận 
sau thuế 

Trđ 120.465 84.373 -29,96% - - 

  

Năm 2013, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng tăng 6% so 

với tình hình thực hiện trong năm 2012 và vượt 16,5% kế hoạch do Đại hội 

đồng cổ đông đề ra. Doanh thu thuần của công ty cũng gia tăng tương 

đương. Tuy nhiên, các khoản phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty trong năm lại có xu hướng gia tăng, cũng như chi phí 

giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là 

một trong những nguyên nhân làm lợi nhuận của công ty năm 2013 có sự 

suy giảm. Đồng thời, khoản lỗ hơn 6,5 tỷ từ công ty liên doanh cũng đồng 

thời làm giảm lợi nhuận của công ty. Tổng kết năm 2013, lợi nhuận trước 

thuế công ty đạt hơn 108 tỷ giảm 24,3% so với năm 2012 nhưng vẫn vượt 

kế hoạch đề ra 45,1%. 

1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
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Danh sách Ban điều hành 

 

   

 

  

2 TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 

 

 Tổng Giám đốc 

 Ông NGUYỄN ĐỨC KHIÊM 

Ngày tháng năm sinh:   01/11/1958 

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Dệt 

Số lượng cổ phần:   675.000 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:  3,37% 

 

Phó Tổng Giám đốc 

Ông NGUYỄN HỮU PHÚ 

Ngày tháng năm sinh:   21/11/1958 

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư dệt 

Số lượng cổ phần:    139.320 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:   0,69% 
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Kế toán trưởng 

Ông LÊ THIẾT HÙNG 

Ngày tháng năm sinh:   29/11/1957 

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân 

Số lượng cổ phần:    30.155 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:   0,15% 

2 TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
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Số lượng cán bộ, nhân viên 

STT Tiêu chí 
Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng 
(%) 

I Trình độ lao động 1.338 100  

1 Trình độ đại học 64 4,78 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 39 2,91 

3 Trình độ khác 1.235 92,30 

II Theo loại hợp đồng lao động 1.338  100 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 800 59,79 

2 Hợp đồng có xác định thời hạn 538 40,21 

III Theo giới tính 1.338 100  

1 Nam 588 43,95 

2 Nữ 750 56,05 

 

  

2 TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
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Chính sách nhân sự 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhân tố then chốt cho sự phát 

triển bền vững của Việt Thắng, vì vậy Tổng công ty luôn đặt mục tiêu bồi 

dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động lên hàng đầu trong chiến 

lược phát triển của mình. Tổng công ty Việt Thắng luôn thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa 

ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Người lao động trong Tổng công 

ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.  

Thời gian làm việc của người lao động tại Vicotex luôn tuân thủ theo quy định 

của Bộ Luật Lao động. Ngoài ra, Tổng công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người 

lao động khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, tăng ca, làm thêm giờ. Thời gian 

nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau thai sản được tuân thủ theo đúng quy 

định của Bộ Luật Lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.  

Ngoài ra, điều kiện và môi trường làm việc luôn được Việt Thắng chú trọng 

đầu tư đúng mức. Cụ thể như hệ thống văn phòng làm việc, nhà xưởng được 

xây dựng khang trang, nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát, hệ thống điều không tại 

Nhà máy Sợi và Nhà máy Dệt được cải tạo và làm mới nhằm cải thiện điều 

kiện làm việc cho người lao động. Lực lượng lao động trực tiếp luôn được 

trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, riêng về các quy định vệ 

sinh lao động và vấn đề an toàn trong quá trình sản xuất luôn được Tổng 

công ty quan tâm chú trọng và tuân thủ nghiêm ngặt. 

  

2 TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
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 Chính sách đào tạo 

Căn cứ nhu cầu phát triển, VICOTEX sẽ 

bố trí đào tạo và đào tạo lại cho CBCNV 

nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả công 

việc, công nhân trực tiếp sản xuất được tổ 

chức ôn luyện tay nghề. Ngoài ra Tổng 

công ty còn thường xuyên huấn luyện cho 

người lao động về công tác bảo hộ- an 

toàn lao động và các Bộ luật liên quan.  

Do đó, công tác tuyển dụng lao động và tự 

đào tạo tại các nhà máy đã đáp ứng được 

yêu cầu sản xuất, không bị động, thiếu hụt 

như các năm trước.  

Ngoài ra, VICOTEX còn xây dựng kế 

hoạch đào tạo cán bộ quản lý trẻ nhằm tạo 

nguồn nhân lực cho sự phát triển các năm 

sau. 
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Việt Thắng luôn thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Luật lao động. Xây dựng Nội 

quy Lao động và thỏa ước lao động tập thể được Sở Lao Động Thương Binh 

và Xã Hội công nhận. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động 

như mua Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn con người.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm Đơn vị Thu nhập bình quân 

2007 đồng/người/tháng 2.200.000 

2008 đồng/người/tháng 2.500.000 

2009 đồng/người/tháng 3.700.000 

2010 đồng/người/tháng 4.058.000 

2011 đồng/người/tháng 6.500.000 

2012 đồng/người/tháng 6.600.000 

2013 đồng/người/tháng 7.800.000 

 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

Để khuyến khích và cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, Tổng công ty đã 

xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, trả thưởng 

trong doanh nghiệp, được Sở Lao Động thương binh xã hội thành phố công nhận.  

Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, khắc phục tình trạng phân phối bình 

quân, đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng vị trí công tác trong Tổng công ty, 

gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng người, khuyến 

khích người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nâng cao hiệu suất công 

tác. Từ đó khuyến khích CBCNV làm việc hăng say góp phần thúc đẩy hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tổng công ty. Sau bảy năm cổ phần hóa thu nhập của người lao 

động đạt như sau: 
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 Các hoạt động khác trong năm 

Hàng năm kết hợp với Công đoàn khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV. Trang 

bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo đúng tiêu chuẩn 

chức danh công việc.  

Tổ chức tặng quà cho CBCNV trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3, và tặng quà 

cho CBCNV diện chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày thành lập 

quân đội 22/12... Tham gia các hoạt động xã hội như tương thân tương ái, 

hiến máu nhân đạo, giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng 

bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động hiến máu nhân đạo 
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Giải bóng đá mini Kỷ niệm ngày 27/07 

Hoạt động du lịch Thăm nghĩa trang liệt sĩ 

Hoạt động khác 
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Các khoản đầu tư Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ biểu quyết 

Đầu tư vào công ty con 

Công ty cổ phần May Việt Thắng 52,27% 52,27% 

Công ty Cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt may 
Bình An 

58,55% 58,55% 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 

Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 50,00% 50,00% 

Công ty Cổ phần TM Dệt – May TP.HCM 20,00% 20,00% 

Đầu tư dài hạn khác 

Công ty TNHH Dệt Việt Phú 12,00% 12,00% 

Công ty cổ phần TM Chọn 4,36% 4,36% 

Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi sao Gia Định 5,00% 5,00% 

 

Các dự án xây dựng 

 Năm 2011 Tổng công ty có dự án xây dựng Nhà máy sợi 31.680 cọc sợi. 

Tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó: vay Ngân hàng Ngoại thương VN 

180 tỷ đồng và vốn tự có 140 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn tất công tác 

xin giấy phép và đang trong quá trình khởi công xây dựng.   

3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
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 Dự án bổ sung và thay thế thiết bị cho Nhà máy Sợi năm 2013: sẽ thay thế 

10.800 cọc sợi, dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, trong đó vay 40 tỷ và 

vốn tự có 20 tỷ, thực hiện trong năm 2013-2014. Trường hợp dự án Nhà 

máy sợi nói trên khởi công xây dựng vào quý 2 hoặc quý 3/2013 thì dự án 

bổ sung và thay thế thiết bị sẽ triển khai vào năm 2014. 

 Lập hồ sơ chuẩn bị cho dự án Nhà máy dệt sợi màu: đầu tư mới 100 máy 

dệt mới, máy canh, máy hồ và các thiết bị phụ trợ, dự kiến tổng mức đầu 

tư 150 tỷ, trong đó vay 100 tỷ và vốn tự có 50 tỷ, thực hiện trong năm 

2014. 

 Để phục vụ cho bữa ăn giữa ca được tốt hơn, cuối năm 2012 Tổng công ty 

đã khởi công: Cải tạo và nâng cấp một khu nhà 2 tầng cũ thành nhà ăn 

mới, xây dựng khu nấu thức ăn mới; tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng; hoàn 

thành và đưa vào sử dụng trong quý 2/2013. 

 Dự án liên kết với Công ty Cổ phần Ngôi sao Gia Định để đầu tư xây dựng, 

kinh doanh khu căn hộ, thương mại, văn phòng trên khu đất 102 Đặng Văn 

Bi, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức. Hiện nay đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, 

nhưng do tình hình thị trường bất động sản đang khó khăn, chưa hấp dẫn 

người mua nên dự án chưa được khởi công. 

 Đầu tư tài chính năm 2013: Theo chủ trương của Tập đoàn dệt may Việt 

Nam về việc tham gia cổ phần tại công ty Cổ phần thương mại Dệt may, 

một công ty con của Tập đoàn Dệt may Việt Nam chuyên kinh doanh 

nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành dệt may. Tổng công 

ty Việt Thắng tham gia mua 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần Thương 

Mại Dệt May, vốn điều lệ 45 tỷ đồng, số tiền mua cổ phần là 9 tỷ đồng.  

3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
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Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 
% tăng/giảm so với 

2012 

Tổng tài sản Trđ    942.769     1.071.251  13,63% 

Doanh thu thuần Trđ 1.916.639     2.032.264  6,03% 

Lợi nhuận từ HĐKD Trđ    133.351        113.973  -14,53% 

Lợi nhuận khác Trđ        7.638            1.385  -81,87% 

Lợi nhuận trước thuế Trđ    143.719  108.828  -24,28%  

Lợi nhuận sau thuế Trđ    120.465          84.373  -29,96% 

Tỉ lệ cổ tức %             25                 25  - 

 

Các chỉ tiêu tài chính 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,31  1,27 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,61 0,61  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 47 52  

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 101 125  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,58  5,31 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 2,06  2,02 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,29  4,15 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ % 28,03  18,18 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ % 12,19  7,99 

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 6,96  5,61 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Thông tin cổ phiếu 

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ 

Mệnh giá:  10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:  20.000.000 cổ phiếu 

Sổ lượng cổ phiếu đang lưu hành:  20.000.000 cổ phiếu 

Cổ phiếu phổ thông:  20.000.000 cổ phiếu 

Cổ phiếu ưu đãi 0 cổ phiếu 

 

Cơ cấu cổ đông 

 

STT Loại cổ đông 
Số 

lượng 
cổ đông 

Số cổ 
phần 

Giá trị 
 (triệu 
đồng) 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
 (%) 

I Cổ đông trong nước 539 20.000.000 200.000.000 100 

  Cổ đông Nhà nước 1 9.855.000 98.550.000 49,28 

  Cổ đông tổ chức 10 2.345.755 23.457.550 11,73 

  Cổ đông cá nhân 528 7.799.245 77.992.450 39 

III Cổ đông nước ngoài - - - -  

  Cổ đông tổ chức - - - -  

  Cổ đông cá nhân - - - -  

III Cổ phiếu quỹ - - - -  

Tổng cộng 539 20.000.000 200.000.000 100 
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Cổ đông lớn 

STT  
 

Gía trị  
(triệu đồng) (%) 

1 
TẬP ĐOÀN DỆT - MAY 
VIỆT NAM   

  9.855.000    98.550.000  49,28% 

2 
 CÔNG TY TNHH 
TƯỜNG LONG  

   1.075.000   10.750.000  5,37% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có  

 

5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 
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1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

- Về sản xuất: Công ty thực hiện công tác khai thác máy móc thiết bị với hiệu suất 

khá cao, duy trì sản xuất ổn định. Sản lượng sợi và vải đều tăng trên 6%. 

- Tình hình tiêu thụ trong nước: sản phẩm của Việt Thắng vẫn duy trì được chất 

lượng tốt và giá cả hợp lý. Nhưng đơn đặt hàng giảm và tiêu thụ chậm hơn so 

với năm 2012 

- Về xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu giảm 39% trong đó vải giảm nhiều và sợi 

giảm ít 

- Giá thành sản xuất: giá vốn hàng bán cả năm tăng 2% so với năm 2012 trong 

tình hình giá nguyên liệu đầu vào và lãi vay giảm. Nguyên nhân chính là do sự 

gia tăng trong giá điện, chi phí lương thưởng, bảo hiểm xã hội. 

- Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: 

 
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 

Doanh thu thuần 1.916.639 2.032.264 

Giá vốn hàng bán 1.645.003 1.775.731 

Lợi nhuận gộp 271.636 256.534 

Doanh thu hoạt động tài chính 7.012 7.474 

Chi phí tài chính 22.090 15.489 

Chi phí bán hàng 32.260 32.344 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 90.947 102.201 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 133.351 113.973 

Thu nhập khác 18.978 16.499 

Chi phí khác 11.339 15.114 

Kết quả từ các hoạt động khác 7.638 1.385 

Lỗ/lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh 2.730 -6.530 

Lợi nhuận trước thuế 143.719 108.828 

Lợi nhuận sau thuế 120.465 84.373 
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2 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 
% 

tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn       570.711      705.302  23,58% 

Tiền và các khoản tương đương tiền         70.884        57.578  -18,77% 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                 -          25.000    

Các khoản phải thu        191.003      241.993  26,70% 

Hàng tồn kho       304.069      365.071  20,06% 

Tài sản ngắn hạn khác           4.755        15.660  229,34% 

Tài sản dài hạn       372.058      365.949  -1,64% 

Tài sản cố định       347.293      334.964  -3,55% 

Bất động sản đầu tư           1.085             812  -25,16% 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn         18.538        21.086  13,74% 

Tài sản dài hạn khác           5.142          9.087  76,72% 

Tổng tài sản       942.769   1.071.251  13,63% 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 % tăng/giảm 

Nợ ngắn hạn 434.378 554.331 27,61% 

Nợ dài hạn 9.624 5.952 -38,15% 

Nguồn vốn chủ sở hữu 437.541 448.135 2,42% 

 Lợi ích cổ đông thiểu số 61.226 62.833 2,62% 

Tổng cộng nguồn vốn 942.769 1.071.251 13,63% 

 

Tình hình tài sản 

 

Tình hình nợ phải trả 
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Năm 2013, công ty đã đạt được những tiến bộ nhất định trong công tác tổ chức 

quản lý. Mặc dù năm 2013 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể 

Tổng công ty Việt Thắng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Công 

tác sản xuất được thực hiện tốt. Ngoài ra, công tác quản lý điều hành được quan 

tâm chú trọng. Đời sống và tinh thần người lao động không ngừng được nâng cao. 

Thu nhập trung bình của người lao động được nâng lên mức 7,8 triệu VNĐ 

 

3 CẢI CÁCH TRONG NĂM 
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4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 
2014 

Tỷ lệ / TH 2013 

Tổng doanh thu Tr. đồng 2.272.883 111% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 140.000 130% 

Cổ tức % 25 - 

 

Tình hình triển khai các dự án lớn trong năm 2014: 

 - Năm 2013, công ty đã triển khai 02 

dự án lớn như sau: 

- Dự án Nhà máy sợi 28.800 cọc 

sợi, công suất thiết kế 3000 tấn 

sợi/năm, sợi 100% cotton chải kỹ, 

tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng; 

trong đó vay ngân hàng 180 tỷ và 

vốn tự có là 100 tỷ. Hiện nay, nhà 

xưởng đang được xây dựng, hoàn 

thành được 50% khối lượng công 

việc, kế hoạch đến tháng 07/2014 

sẽ hoàn tất. Máy móc thiết bị đã 

được mở LC, giao hàng trong 

tháng 06/2014. Dự kiến sẽ lắp đặt 

đến tháng 10 năm 2014 dự án sẽ 

có thể đi vào hoạt động. 

 

- Dự án Nhà máy dệt 128 máy dệt 

khí, công suất thiết kế 18 triệu mét 

vải/năm, tổng mức đầu tư 200 tỷ 

đồng, trong đó vay ngân hàng là 

140 tỷ đồng và vốn tự có là 60 tỷ 

đồng. Hiện nay, nhà xưởng đang 

được xây dựng sửa chữa, hoàn 

thành được 40% khối lượng công 

việc. Kế hoạch hoàn thành trong 

tháng 05 năm 2014. Máy móc thiết 

bị đã được ký hợp đồng, chuẩn bị 

mở LC, giao hàng trong tháng 09 

năm 2014 và đầu năm 2015 dự án 

có thể đi vào hoạt động. 
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4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

- Năm 2014, Tổng công ty cũng sẽ lập dự án đầu tư bổ sung  thiết bị cho Nhà 

máy sợi và Nhà máy dệt hiện hữu, tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng cho 02 dự án, 

mục đích nhằm bổ sung và hoàn thiện một số máy móc kém hiệu quả, dự kiến 

thực hiện trong năm 2014 – 2015. 

- Dự án liên kết với Công ty Cổ phần Ngôi Sao Gia Định để đầu tư xây dựng, 

kinh doanh khu căn hộ, thương mại, văn phòng trên khu đất 102 Đặng Văn Bi, 

P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức. Do dự án có sự thay đổi về quy hoạch, thiết kế 

nên hiện nay chủ đầu tư đang làm lại các thủ tục đầu tư để có thể khởi công 

xây dựng cuối năm 2014. 

 

 



 

  

IV.ĐÁNH GIÁ 

CỦA HĐQT VỀ 

HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY 
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1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Năm 2013 là thời kỳ kinh tế phục hồi chậm, tiêu thụ sản phẩm kém do ảnh hưởng 

các năm suy thoái trước đây. Những kết quả đạt được của Tổng công ty Việt 

Thắng là sự cố gắng rất đáng trân trọng và khen ngợi. Có được kết quả đó là cả 

một sự quyết tâm cao, sự nhạy bén linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban 

lãnh đạo công ty, và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, thể hiện qua 

những điểm nổi bật sau: 

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, tài sản, 

nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013 đạt hơn 84 tỷ đồng, cổ tức 

năm 2013 đảm bảo mức 25%. 

- Tổng công ty vừa duy trì ổn định sản xuất vừa hướng đến phát triển mạnh mẽ 

cho các năm sau. Năm 2013, các dự án đầu tư lớn về nhà máy sợi và nhà máy 

dệt đều đã khởi công xây dựng.  

- Chất lượng các công tác hạch toán kế toán, tuyển dụng, đào tạo nhân sự được 

chú trọng và nâng cao; tài chính của hệ thống lành mạnh, quan hệ tín dụng tốt, 

đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TR Ị   

Trong năm, Ban Giám đốc đã triển 

khai hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tổng công ty theo đúng tinh thần 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2013 cũng như các Nghị quyết 

chỉ đạo của Hội đồng Quản trị công 

ty. Các hoạt động sản xuất, công tác 

đầu tư, công tác triển khai xây dựng 

nhà máy, đưa dây chuyền sản xuất 

mới và hoạt động đều được Ban 

Giám đốc quan tâm chỉ đạo sâu sát 

mang lại hiệu quả thiết thực cho 

Tổng công ty. 

 

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng 

luôn chú trọng đến công tác đào tạo, 

nâng cao năng lực, tay nghề của cán 

bộ nhân viên công ty nhằm phù hợp 

với định hướng chuyển dịch sản xuất 

sang các mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật 

cao, chất lượng tốt của Hội đồng 

Quản trị Tổng công ty. Đời sống tinh 

thần của toàn thể cán bộ cũng được 

Ban Giám đốc quan tâm đúng mực, 

tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ 

nhân viên và lãnh đạo công ty, tạo 

tinh thần đoàn kết, nâng cao vị thế 

công ty trong ngành. 

 

 

2 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY 
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- Cùng với Ban Giám đốc công ty và 

tập thể cán bộ công nhân viên nỗ 

lực phấn đấu trong công tác quản 

trị và điều hành doanh nghiệp. 

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2014 

được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

- Thường xuyên duy trì các cuộc 

họp kể cả định kỳ lẫn bất thường 

nhằm tăng cường sự phối hợp 

giữa các thành viên Hội đồng 

Quản trị, đồng thời theo sát được 

tình hình hoạt động của Công ty. 

Thống nhất quản trị Công ty theo 

nguyên tắc công khai, minh bạch, 

và tuân thủ đúng quy định pháp 

luật hiện hành. 

- Tiếp tục theo dõi sát sao thị 

trường kinh tế trong nước, quốc 

tế để từ đó đưa ra nhận định 

đánh giá đúng đắn, cũng như 

những chỉ đạo phù hợp cho Ban 

Giám đốc điều hành đạt kết quả 

kinh doanh hiệu quả nhất. Trong 

đó, tập trung chú trọng các sản 

phẩm chủ lực của Công ty, đưa 

giá trị sản xuất sản phẩm băng tải 

lõi thép vào kế hoạch sản xuất, 

đảm bảo sử dụng hết các thiết bị 

đầu tư, gắn với nhu cầu tiêu thụ 

của thị trường. Trong chỉ đạo, Hội 

đồng Quản trị đã tập trung vào 

công tác sản xuất, đa dạng hóa 

sản phẩm với các dự án đầu tư 

có trọng điểm nhằm phát huy thế 

mạnh của công ty về chiến lược 

sản phẩm và công nghệ sản xuất. 

 

3 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

 



 

  

V.QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 
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Chủ tịch HĐQT 

  

Ông NGUYỄN ĐỨC KHIÊM 

Xem lại nội dung Thành viên 

Ban Điều hành 

 

Thành Viên HĐQT 

Ông NGUYỄN HỮU PHÚ 

Xem lại nội dung Thành viên 

Ban Điều hành 
 

Thành Viên HĐQT 

Ông DIỀU CHÍ HẢO 

Ngày tháng năm sinh:   25/ 11/1975      

Số lượng cổ phần:   528.850 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:  2,64% 

Thành Viên HĐQT 

Ông LÊ THIẾT HÙNG 

Xem lại nội dung Thành viên 

Ban Điều hành 
 

Thành Viên HĐQT 

Bà TRẦN THỊ THANH PHƢỢNG 

Ngày tháng năm sinh:  06/12/1966 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phần:   10.000 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:  0,05% 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 

1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn giám sát tình hình hoạt động của công ty, nhanh 

chóng đưa ra các quyết định,  Nghị quyết kịp thời cho các vấn đề phát sinh. Trong 

năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 04 phiên họp. Tại các cuộc họp, 

Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét tình hình để có chủ trương chỉ đạo kịp thời 

công tác quản lý điều hành hoạt động của công ty theo kế hoạch Tổng Giám Đốc đề 

ra.  

 Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 

1 Ông Nguyễn Đức Khiêm Chủ tịch HĐQT 04 100% 

2 Ông Diều Chí Hảo TV HĐQT 04 100% 

3 Ông Nguyễn Hữu Phú TV HĐQT 04 100% 

4 Ông Lê Thiết Hùng TV HĐQT 04 100% 

5 Bà Trần Thị Thanh Phượng TV HĐQT 04 100% 

 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2013 vào ngày 

18/04/2013 .  

- Hội đồng quản trị thường xuyên 

giám sát hoạt động của Tổng 

Giám Đốc nhằm đảm bảo hoạt 

động của Tổng Công ty  theo 

đúng quy định của pháp luật, 

Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, luôn  

đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ 

đông, Tổng Công ty và người lao 

động. 

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

đã được Tổng Giám Đốc triển 

khai nhiệm vụ cho các  Phòng 

Ban và các Nhà máy về:  

 

Sản xuất  kinh doanh, đầu tư phát 

triển, công tác cán bộ và đào tạo; 

công tác tài chính  kế toán … trong 

các cuộc họp định kỳ hàng tháng, 

quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm  

hay các buổi họp chuyên môn  cho 

từng lãnh vực .  

- Phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ 

đông thường niên tại các Công ty 

con, Công ty Liên kết năm 2013; 

chỉ đạo Người Đại diện vốn của 

Tổng Công ty thực hiện quyền biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông  và 

các cuộc họp Hội đồng thành viên .  
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1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

STT SỐ  BB/NQ/QĐ NGÀY NỘI DUNG 

1 01/ 2013/ Biên bản HĐQT  10/01/2013 
Góp vốn thành lập Công ty  TNHH  
Bu Ra No (Hiện nay không thực 
hiện)  

2 02/ 2013/ Biên bản HĐQT 08/04/2013 
Các nội dung báo cáo tại Đại Hội 
đồng cổ đông thường niên 2013 
của Tổng Công ty và các tài liệu 
có liên quan tại  Đại hội.  

3 03/ 2013/ Biên bản HĐQT 18/11/2013 
Quyết định việc vay vốn ngắn hạn, 
hạn mức 300 tỷ đồng, mở LC, bảo 
lãnh và chiết khấu tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương VN, CN. TP. 
HCM .  

4 04/ 2013/ Biên bản HĐQT 19/12/2013 
Nghe báo cáo ước kết quả  hoạt 
động 2013 của Tổng Công ty; định 
hướng  phân phối lợi nhuận; chia 
cổ tức năm 2013;  xây dựng kế 
hoạch  năm 2014 .  

5 168/ NQ- HĐQT  19/12/2013 
Định hướng phân phối lợi nhuận; 
chia cổ tức năm 2013; xây dựng 
kế hoạch năm 2014 của Tổng 
Công ty.  

6 57 / QĐ- HĐQT 16/04/2013  
Quyết định phê duyệt dự án khả 
thi  
“Đầu tư Thay thế thiết bị sợi”, tổng 
mức đầu tư 60 tỷ đồng.  

7 128 / QĐ- HĐQT 24/10/2013  
Quyết định phê duyệt dự án khả 
thi  
“Đầu tư Nhà máy dệt”, tổng mức 
đầu tư 200 tỷ đồng .  
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

 
Trƣởng Ban kiểm soát 
 

2 BAN KIỂM SOÁT 

Ông PHAN THANH SƠN  

Ngày tháng năm sinh:  31/08/1957 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân chuyên ngành Tài chính 

Số lượng cổ phần:   15.000 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:  0,07% 

Thành viên Ban kiểm soát 
 

Bà ĐÀO THỊ NỘI 

Ngày tháng năm sinh:  19/06/1972 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phần:    0 cổ phần 
 

Thành viên Ban kiểm soát 
 

Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI 

Ngày tháng năm sinh:   26/10/1964, 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân 

Số lượng cổ phần:   5.460 cổ phần 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ:  0,02% 
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  2 BAN KIỂM SOÁT 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Hoạt động Ban kiểm soát trong năm 2013: 

- Ban kiểm soát thực hiện họp 04 lần định kỳ theo đúng quy định của Quy chế , đã 

thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 

công ty.  

- Thu thập, thẩm định các tài liệu báo cáo của công ty, lập báo cáo Ban kiểm soát 

trình Đại hội cổ đông thường niên. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ 

Ban điều hành công ty, các phòng ban và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. 

- Trong năm 2013, Ban kiểm soát chưa phát hiện các trường hợp vi phạm các quy 

định nêu trong điều lệ công ty. 

Kế hoạch hoạt động năm 2014: 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

- Giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, kiểm tra 

đánh giá  tính hợp lý của số liệu Báo cáo tài chính 

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư 
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 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích  

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 276 triệu 

đồng. Trong đó: 

- Thù lao Hội đồng quản trị là :   192 triệu đồng 

- Thù lao Ban kiểm soát là:     84 triệu đồng 

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 276 triệu 

đồng. Trong đó: 

- Thù lao Hội đồng quản trị là :   192 triệu đồng 

- Thù lao Ban kiểm soát là:     84 triệu đồng 

  

3 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 

 

   



 

  50 

 

 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

 

 

STT 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 
công ty  

(nếu có) 

 

Ngày cấp  

CMND/ 
ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

1 Nguyễn Đức Khiêm CT.HĐQT-

TGĐ 

11/01/2002 HCM 675.000 3,37 

2 Nguyễn Hữu Phú TV.HĐQT-

P.TGĐ 

23/01/2007 HCM 139.320 0,69 

3 Diều Chí Hảo TV.HĐQT 22/02/2005 HCM 528.850 2,64 

4 Trần T.Thanh Phượng TV.HĐQT 17/08/2006 HCM 10.000 0,05 

5 Lê Thiết Hùng TV.HĐQT-

KTT 

18/04/2007 HCM 30.155 0,15 

6 Phan Thanh Sơn TBKS 29/09/2000 HCM 15.000 0,07 

7 Nguyễn Đức Lợi TV.BKS 06/08/2009 HCM 5.460 0,02 

8 Đào Thi ̣Nôị TV.BKS 30/06/1999 HCM - - 

 

 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Tổng công ty Việt Thắng cam kết thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty, 

tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.  

 



 

  

VI. BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH KIỂM TOÁN 
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  1 Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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