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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1  Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch 

Tên Công ty  :     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÕA THỌ 

Tên tiếng Anh :   HOA THO TEXTILE – GARMENT JOINT STOCK 

CORPORATION 

Tên viết tắt :     HOA THO CORP 

Logo :  

 

 

 

 

Trụ sở chính  :   36 Ông Ích Đƣờng, Phƣờng Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại :  0236.3846290                                        

Fax :  0236.3846216   

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

Vốn điều lệ đăng ký : 225.000.000.000 VNĐ  

Vốn điều lệ thực góp : 225.000.000.000 VNĐ 

Ngày trở thành công ty đại chúng: 02/07/2007 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty : Tổng giám đốc  Nguyễn Đức Trị 

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố 

Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 

01/03/2017. 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục): sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 

hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng 

ngành dệt may (Mã số:1322). 

- Kinh doanh nhà hàng, siêu thị, du lịch, khách sạn. Kinh doanh vận tải hàng. 

Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công nghiệp, dân dụng. Khai thác nƣớc sạch 

phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Kinh doanh giấy các loại. (Mã số 

Ngành nghề chƣa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam). 

1.2   Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch 
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Loại chứng khoán :  cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá :  10.000 đồng/cổ phiếu 

Mã chứng khoán :  HTG 

Tổng số lƣợng chứng khoán đăng ký giao dịch: 22.500.000 cổ phiếu 

Số lƣợng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhƣợng là: 950.245 CP 

Trong đó: 

- 787.500 CP hạn chế chuyển nhƣợng trong vòng 3 năm (29/06/2016- 

29/06/2019) trong đợt phát hành cho CBCNV năm 2016.  

- 162.745 CP hạn chế chuyển nhƣợng trong vòng 1 năm (23/02/2017-

23/02/2018) từ xử lý cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết của đợt phát hành cho cổ đông 

hiện hữu năm 2016-2017. 

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: 

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tuân theo quy định tại khoản 13 Điều 1 

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật chứng khoán và Thông tƣ số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt 

Nam. 

Tại thời điểm ngày 17/04/2017, số lƣợng cổ phần sở hữu của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ là 0 cổ phần, tƣơng ứng 0%. 

1.3 Quá trình hình thành và phát triển 

TIỀN THÂN CỦA HÒA THỌ 

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ đƣợc thành lập từ năm 1962, tiền 

thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông 

vải Việt Nam. Năm 1975, khi thành phố Đà Nẵng đƣợc giải phóng, Nhà máy Dệt 

Hoà Thọ đƣợc chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 

21/04/1975. 

GIAI ĐOẠN 1993 – 2005: 

Năm 1993, Nhà máy Dệt Hoà Thọ chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nƣớc 

với tên gọi là Công ty Dệt Hoà Thọ theo quyết định thành lập số 241/TCLĐ ngày 

24/03/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ. 

Năm 1997, Công ty đổi tên thành Công ty Dệt May Hoà Thọ theo quyết định 

số 433/QĐ-TCLĐ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam. 

Năm 2005, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành 

viên Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của 
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Thủ tƣớng Chính phủ. 

GIAI ĐOẠN 2006 – 2016: 

Thực hiện chủ trƣơng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc của Chính phủ, 

Ngày 15/11/2006, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần 

với tên gọi Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ theo quyết định số 3252/QĐ-

BCN của Bộ Công nghiệp, và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01 tháng 02 

năm 2007 với số vốn điều lệ ban đầu là 45.000.000.000 đồng.  

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (Vitas) thuộc Bộ 

Công thƣơng.  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 Năm 1975 :   Thành lập Nhà máy Sợi Hoà Thọ  

 Năm 1997 :  Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ 1  

 Năm 1999 :  Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ 2 

 Năm 2001 :   Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Điện Bàn 

 Năm 2002 :  Thành lập Nhà máy May Hoà Thọ 3, đến năm 2010 sáp 

nhập vào Nhà máy may Hòa Thọ 2, thành lập Công ty May Hoà Thọ - 

Quảng Nam 

 Năm 2003 :   Thành lập Công ty May Hoà Thọ - Hội An 

 Năm 2007 :   Đầu tƣ mới hai công ty: Công ty May Hoà Thọ - Duy 

Xuyên và Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà 

 Năm 2009 : Thành lập Công ty cổ phần Thời trang Hòa Thọ 

 Năm 2011 :  Chuyển đổi Công ty May Hòa Thọ Hội An thành Công ty cổ 

phần May Hòa Thọ Hội An. Đồng thời góp vốn vào các công ty liên kết: Công 

ty CP Bao Bì Hòa Thọ - Quảng Đà. Và đầu tƣ tài chính vào một số công ty 

trong ngành nhƣ Công ty CP Bông vải Miền Trung, Công ty CP Dệt may Phú 

Hòa An. 

 Năm 2012 :  Góp vốn đầu tƣ vào Công ty May Hòa Thọ Phú Ninh. Thực 

hiện tách Công ty Sợi Hòa Thọ thành 2 Nhà máy Sợi 1 và Sợi 2. 

 Năm 2013 :  Chuyển đổi Công ty May Hòa Thọ Duy Xuyên thành Công 

ty cổ phần May Hòa Thọ Duy Xuyên. Góp vốn đầu tƣ mua cổ phần Công 

ty CP Thƣơng mại Dệt may TP Hồ CHí Minh. 

 Năm 2014 :  Góp thêm vốn đầu tƣ vào Công ty CP May Hòa Thọ Quảng 

Nam. 

 Năm 2015 :  Góp vốn đầu tƣ thành lập Công ty Sợi Hòa Thọ Thăng Bình. 

 Năm 2016 – nay: Góp vốn đầu tƣ để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP May 
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Hòa Thọ Hội An, Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên; Tiếp tục góp vốn 

để trở thành công ty mẹ của Công ty CP May Hiệp Đức và Công ty cơ khí 

xây dựng Hòa Thọ. 

Trải qua 50 năm xây dựng và trƣởng thành, Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa 

Thọ đã phát triển hơn về mọi mặt, từng bƣớc củng cố và mở rộng hệ thống kinh doanh, 

vƣơn ra thị trƣờng quốc tế, tạo dựng thƣơng hiệu, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do 

Nhà nƣớc giao, đảm bảo việc làm cho ngƣời lao động, thực hiện tốt các công tác xã hội, 

đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện. Sản phẩm dệt may Hoà Thọ đã có mặt ở hầu 

hết các thị trƣờng trên thế giới nhƣ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Đông, Nam 

Mỹ,…thông qua các nhà nhập khẩu lớn tại nhiều nƣớc. 

Tổng công ty CP Dệt May Hoà Thọ đã thực sự trở thành một trong những doanh 

nghiệp may lớn nhất của ngành Dệt May Việt Nam. 

Tóm tắt các thời điểm quan trọng: 

 Ngày 15/12/2006, tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 

tại Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên Dệt may Hòa Thọ với tổng số cổ phần 

chào bán thành công là 900.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 12.249 

đồng/ cổ phần. 

 Ngày 01/02/2007, Công ty Dệt May Hòa Thọ đƣợc chuyển đổi thành Tổng Công ty 

Cổ phần .Dệt May Hòa Thọ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3203001300, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2007 do Sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng 

cấp với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. 

 Ngày 02/07/2007, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đƣợc Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nƣớc (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng. 

 Ngày 20/7/2010, Công ty đƣợc Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 171/2010/GCNCP-VSD, với tổng 

số lƣợng cổ phiếu đăng ký là 9.650.000 cổ phiếu. 

 Các thành tích, giải thƣởng Tổng Công ty đã đạt đƣợc trong những năm 

qua: 

 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2003 – 2016). 

 Bốn năm liền đạt Cờ thi đua của Chính Phủ  2004-2005-2006-2007. 

 Bốn năm liền đạt Danh hiệu xuất khẩu uy tín 2004-2005-2006-2007. 

 Bốn năm liền đạt Cúp vàng thƣơng hiệu Việt 2004-2005-2006-2007. 

 Giải thƣởng sao vàng Đất Việt 2005-2015, nằm trong top 100 Doanh nghiệp 

 Doanh nghiệp Dệt may tiêu biểu. 

 Quả cầu vàng. 

 Cúp vàng Đà Nẵng năm 2005. 
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 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2007. 

 Doanh nghiệp ASEAN đƣợc ngƣỡng mộ nhất - “Honouring ASEAN’s Most 

Admired Enterprises”. 

 Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008” do Bộ Lao 

động và TBXH tặng. 

 Doanh nghiệp Dệt May tiêu biểu, thuộc tốp 10 Doanh nghiệp hàng đầu của 

ngành Dệt May Việt Nam.  

 Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng Việt Nam do Bộ Tài nguyên - Môi 

trƣờng trao tặng năm 2009. 

 Giải nhì toàn quốc về “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội” do 

Phòng Thƣơng mại & Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và 

TBXH tặng năm 2009. 

 Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ năm 2010-2015 

 Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam về 

Doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng 

Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010, 2011. 

 Cờ thi đua của UBND Thành phố Đà Nẵng về thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nƣớc Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. 

 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2004 – 2014 

 Đạt Danh hiệu "Thƣơng hiệu Quốc gia năm 2016". 

 Bằng khen Thủ Tƣớng Chính Phủ về thành tích chăm lo đời sống ngƣời lao 

động. 

 Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thƣơng mại Việt Nam về "Doanh nghiệp phát 

triển bền vững Việt Nam năm 2016". 

1.4 Quá trình tăng vốn 

Để đáp ứng cho sự tăng trƣởng và phát triển, Hoa Tho Corp đã thực hiện các đợt tăng 

vốn. Cụ thể nhƣ sau: 

Lần 

Thời gian 

hoàn 

thành đợt 

phát 

hành 

Vốn điều 

lệ tăng 

thêm 

(triệu 

đồng) 

Vốn điều 

lệ sau 

phát 

hành 

(triệu 

đồng) 

Hình thức 

phát hành 
Cơ sở pháp lý 

Ban 

đầu 11/2006  45.000 Cổ phần hoá 
 

Lần 1 12/2008 17.000 62.000 Phát hành cho - Nghị quyết 03/NQ-ĐHCĐ 
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cổ đông hiện 

hữu 

ngày 19/4/2008;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phần ra công 

chúng số 324/UBCK-GCN; 

- Báo cáo kết quả phát hành 

ngày 10/12/2008. 

Lần 2 10/2009 34.500 96.500 

Phát hành trả 

cổ tức bằng 

cổ phiếu, phát 

hành cổ phiếu 

thƣởng, phát 

hành riêng lẻ 

- Nghị quyết 04/NQ-ĐHCĐ 

ngày 21/3/2009; 

- Báo cáo số 104/BC-

HĐQT cho UBCKNN về 

việc phát hành CP; 

- NQ HĐQT có liên quan; 

- Công văn chấp thuận phát 

hành của UBCKNN ngày 

13/07/2009 ; 

- Báo cáo kết quả phát hành 

ngày 17/10/2009; 

Lần 3 12/2011 53.500 150.000 

Phát hành cho 

ngƣời lao 

động, phát 

hành cổ phiếu 

để trả cổ tức, 

bán cho cổ 

đông hiện 

hữu 

- Nghị quyết 06/NQ-ĐHCĐ 

ngày 23/4/2011; 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phiếu ra công 

chúng số 81/UBCK-GCN; 

- NQ HĐQT về việc xử lý 

số CP lẻ; 

- Báo cáo kết quả phát hành 

12/2011; 

- Báo cáo kiểm toán vốn. 

Lần 4 6/2015 7.500 157.500 

Phát hành 

theo chƣơng 

trình lựa 

chọn ngƣời 

lao động 

- Nghị quyết 10/NQ-ĐHCĐ 

năm 2015; 

- NQ HĐQT có liên quan 

- Công văn chấp thuận của 

UBCKNN về đợt PH vào 

ngày 1/6/2015. 

- Báo cáo kết quả phát 

hành. 

Lần 5 6/2016 7.875 165.375 

Phát hành 

theo chƣơng 

trình lựa 

chọn ngƣời 

lao động 

-Nghị quyết 11/NQ-ĐHCĐ 

ngày 22/4/2016; 

- NQ HĐQT có liên quan. 

- Công văn chấp thuận của 

UBCKNN về đợt phát hành 

ngày 20/6/2016; 

- Báo cáo kết quả phát hành 

29/06/2016; 

Lần 6 2/2017 59.625 225.000 

Phát hành 

cho cổ đông 

hiện hữu 

-Nghị quyết 11/NQ-ĐHCĐ 

ngày 22/4/2016; 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phiếu ra công 

chúng số 83/GCN-
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UBCKNN ngày 

19/12/2016. 

- NQ 02/NQ-HĐQT về 

việc xử lý cổ phiếu lẻ; 

- Báo cáo kết quả phát 

hành  ngày 24/12/2017; 

- Báo cáo kiểm toán vốn. 

(*) Chú thích về các đợt tăng vốn: 

Lần 1:  

Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ đăng ký chào bán 2.000.000 cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2008. Ngày 4/9/2008, Chủ 

tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng số 

324/UBCK-GCN cho Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Kết quả, Hoa Tho Corp huy 

động đƣợc 17 tỷ đồng, tƣơng đƣơng phát hành 1,7 triệu cổ phiếu.  

Lần 2:  

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2009 về việc thông qua phƣơng án 

phát hành tăng vốn, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ thực hiện phát hành 3.450.000 

cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 

- Phát hành trả cổ tức : 450.000 cổ phiếu; 

- Phát hành cổ phiếu thƣởng: 500.000 cổ phiếu; 

- Phát hành riêng lẻ: 2.500.000 cổ phiếu. 

Tổng công ty đã báo cáo đầy đủ và đã đƣợc sự chấp thuận của UBCKNN vào 

ngày 14/9/2009. Kết quả, Hoa Tho Corp đã phát hành thành công và phân phối hết 

3.450.000 cổ phiếu. 

Lần 3:  

Theo Nghị quyết  ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2011 về việc thông qua phƣơng án 

phát hành tăng vốn, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ đã xin phép UBCKNN chào 

bán cổ phiếu ra công chúng. Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.350.000 cổ phiếu, 

mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 

- Phát hành theo chƣơng trình lựa chọn ngƣời lao động: 482.500 cổ phiếu;  

- Phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 965.000 cổ phiếu; 

- Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu:  3.902.500 cổ phiếu. 

Ngày 9/8/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ 

phiếu ra công chúng số 81/UBCK-GCN cho Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Kết 

quả, Hoa Tho Corp đã hoàn thành đợt phát hành 5.350.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ 

lên 150 tỷ đồng. 

Lần 4:  
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Theo Nghị quyết  ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2015 về việc thông qua phƣơng án 

phát hành cho cán bộ nhân viên quản lý đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của 

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 750.000 

cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty đã báo cáo đầy đủ và đã đƣợc 

sự chấp thuận của UBCKNN vào ngày 1/6/2015. Kết quả, Hoa Tho Corp đã chào bán 

thành công 750.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 157.500.000.000 VNĐ. 

Lần 5:  

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 về việc thông qua phƣơng án 

phát hành cho cán bộ nhân viên quản lý đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của 

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 787.500 

cổ phiếu, giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty đã báo cáo đầy đủ và đã 

đƣợc sự chấp thuận của UBCKNN vào ngày 30/06/2016. Kết quả, Hoa Tho Corp đã 

chào bán thành công 787.500 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 165.375.000.000 VNĐ. 

Lần 6: 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 về việc thông qua phƣơng án 

phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, tổng số 

cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.962.500 CP, giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng 

công ty đã nộp hồ sơ và nhận đƣợc Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra 

công chúng của UBCKNN số 83/GCN-UBCKNN ngày 19/12/2016. Ngày 23/02/2017, 

Tổng công ty đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 225.000.000.000 VNĐ. 

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo các quy định của Luật 

doanh nghiệp, dƣới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và Ban giám đốc. 

Đại hội đồng cổ đông 

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ 

quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền 

bỏ phiếu hoặc ngƣời đƣợc cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau: 

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

- Thông qua kế hoạch phát triển của Tổng công ty, thông qua báo cáo tài chính 

hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên; 

- Quyết định số lƣợng thành viên của HĐQT; 

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chuẩn việc 

HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành; 

- Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 
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Sơ đồ bộ máy quản lý của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

 

 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN ĐIỀU HÀNH 
CÁC ĐOÀN THỂ 

HỘI ĐỒNG TƢ VẤN 

-Tuyển dụng 

-Lƣơng 

-Thi đua 

-Kỉ luật 

-Giá 

-Thanh Lý 

-Khoa học kỹ thuật 

-Bảo hộ lao động 

-Hòa giải 

 

Cty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng  

 

Ban Kiểm Soát Nội Bộ 

 

 

CÁC CÔNG TY 

CON 
KHỐI VĂN 

PHÒNG 

CT GÓP VỐN, 

LIÊN KẾT 

Phòng KTCN May 

 

 

 

Phòng KTCN Sợi 

 

 

 

Văn phòng Tổng công ty 

 

 

 

Phòng tài chính kế toán 

 

 

 

Phòng kinh doanh May 

1,2,3 

 

 

 

Phòng Kinh Doanh Sợi 

 

 

 

Phòng Kỹ Thuật Đầu Tƣ 

 

 

 

Phòng Quản Lý Chấtlƣợng 

 

 

 

Phòng Đời Sống 

May 

 

 

 

Phòng Xuất Nhập Khẩu 

May 

 

 

Ban Công Nghệ Thông Tin 

 

 

 

Cty CP May Phú Hòa An 

 

 

 

CTCP Bông Vải Miền Trung 

Cty CP Bao Bì Hòa Thọ-Quảng Đà 

 

 

 

Cty CP May Hòa Thọ-Phú Ni nh 

 

 

 

Cty May Hòa Thọ Hội An 

 

 
CT May Hòa Thọ Duy Xuyên 

 

 

 

Cty CP sợi Thăng Bình 

 

 

 

CT May Hòa Thọ Quảng Nam  

 

 

 

Cty CP May Hiệp Đức 

 

 

 

Cty CP Thời Trang Hòa Thọ 

 

 

 

ĐVỊ TRỰC 

THUỘC 

NM May Hòa Thọ 1 

 

 

 

NM Veston Hòa Thọ 

 

 

 

CT May Hòa Thọ Đông Hà 

Cty May Hòa Thọ Điện Bàn 

 

 

 

NM Sợi Hòa Thọ 1 

 

 

 

NM Sợi Hòa Thọ 2 

 

 

 

TT Thời trang Hòa Thọ 

 

 

 

NM May Hòa Quý 

 

 

 

NM May HT - Quảng Ngãi 

8 CN TRÊN CẢ NƢỚC 
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Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng công ty, có đầy đủ quyền 

hạn để thay mặt Tổng công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích 

của Tổng công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. HĐQT do 

ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT có các quyền sau: 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng công ty; 

- Quyết định chiến lƣợc đầu tƣ, phát triển của Tổng công ty trên cơ sở các mục 

đích chiến lƣợc do ĐHĐCĐ thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

và các cán bộ quản lý Tổng công ty; 

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

báo cáo tài chính, quyết toán năm, phƣơng án phân phối, sử dụng lợi nhuận và 

phƣơng hƣớng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân 

sách hàng năm của Tổng công ty trình ĐHĐCĐ; 

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chƣơng trình cho các cuộc họp 

ĐHĐCĐ; 

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng công ty; 

- Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm 3 thành viên. BKS là tổ chức thay mặt cổ 

đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng 

công ty. BKS chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực 

hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban: 

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Tổng công ty, kiểm tra 

tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Tổng 

công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Tổng công ty, đồng 

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

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

đốc; 

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thƣờng trong trƣờng hợp xét thấy cần thiết; 

- Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

Ban Điều Hành 

Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc) là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh 

doanh hàng ngày của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ và HĐQT toàn bộ 

việc tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp nhằm đạt đƣợc các mục 

tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ, của HĐQT.                             
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a. Tổng giám đốc  

Do HĐQT bổ nhiệm, bãi nhiệm, là ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổng công 

ty, chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động 

hàng ngày của Tổng công ty. Bổ nhiệm cán bộ ban quản lý và điều hành sản xuất kinh 

doanh của Tổng Công ty 

b. Phó Tổng giám đốc  

Phó tổng giám đốc phụ trách lãnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu trách nhiệm 

theo dõi tổng hợp, hƣớng dẫn chỉ đạo chung về chuyên môn đó. Trực tiếp chỉ đạo các 

phòng ban, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc do Tổng giám đốc phân công. 

Tham mƣu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ, mỹ thuật, chất lƣợng, tiến độ thực hiện 

công việc của các đơn vị trực thuộc. 

c. Giám đốc điều hành:  

- Giám đốc điều hành phụ trách lãnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu trách 

nhiệm theo dõi tổng hợp, hƣớng dẫn chỉ đạo chung về chuyên môn đó. 

- Trực tiếp theo dõi đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thƣờng xuyên toàn 

bộ các hoạt động liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Tổng công ty tại đơn vị 

đó. 

- Đƣợc Tổng giám đốc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc và pháp 

luật về việc ký một số văn bản theo phân công trách nhiệm điều hành công việc: 

Các phòng chức năng 

a. Văn phòng Tổng công ty 

Là đơn vị tham mƣu cho Tổng Giám Đốc về lĩnh vực lao động tiền lƣơng. Thực 

hiện nhiệm vụ tác nghiệp về các lĩnh vực quản lý lao động, tiền lƣơng, BHXH, an toàn 

lao động, khen thƣởng kỷ luật, bảo vệ, quân sự tự vệ và nghiên cứu, triển khai chính 

sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài các nhiệm vụ trên VPTCT còn có 

trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra và đánh giá các đơn vị (Phòng, các Công ty/Nhà máy 

thành viên) về việc thực hiện các công tác liên quan đến nghiệp vụ Tổ chức hành chính 

và Quản trị nguồn nhân lực.  

b. Phòng Tài chính - Kế toán: 

Là đơn vị tham mƣu giúp Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý 

về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, 

kiểm soát tài chính kế toán tại Tổng công ty. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các 

nguồn vốn do Tổng công ty huy động.  

c. Phòng kinh doanh May 1, 2, 3: 

Thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thƣơng mại, tìm chọn khách hàng đàm phán – đề 

xuất ký kết hợp đồng và xây dựng - giao kế hoạch sản xuất các loại sản phẩm may mặc 

cho các đơn vị sản xuất may của Tổng công ty theo đúng cam kết hợp đồng đã ký với 



 TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÕA THỌ      

  

14 

khách hàng và nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tƣ phụ tùng, thiết bị phục vụ cho hoạt 

động sản xuất theo đúng quy định của pháp luật trình Tổng giám đốc phê duyệt trƣớc 

khi thực hiện. 

d. Phòng kinh doanh Sợi: 

 Thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thƣơng mại, tìm chọn khách hàng đàm phán – 

đề xuất ký kết hợp đồng và xây dựng - giao kế hoạch sản xuất các loại sản phẩm sợi 

cho các đơn vị sản xuất sợi của Tổng công ty theo đúng cam kết hợp đồng đã ký với 

khách hàng và nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tƣ phụ tùng, thiết bị phục vụ cho đầu tƣ 

và sản xuất sợi theo đúng quy định của pháp luật trình Tổng giám đốc phê duyệt trƣớc 

khi thực hiện. 

e. Phòng Kỹ thuật đầu tƣ: 

- Xây dựng, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các định mức, chỉ tiêu kinh tế - 

kỹ thuật sử dụng nguyên vật liệu, năng lƣợng dùng cho sản xuất sợi. 

- Xây dựng, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện lịch xích bảo trì thiết bị, năng 

suất, hiệu suất hoạt động thiết bị sợi. 

- Xây dựng, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện quy trình vận hành thiết bị sợi 

và các thiết bị điện, thiết bị áp lực của Tổng Công ty ở các đơn vị và tổ chức 

kiểm định các thiết bị điện - thiết bị áp lực theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nƣớc. 

- Xây dựng giáo trình tiêu chuẩn nâng bậc thợ - thợ giỏi công nhân ngành sợi và 

phối hợp với Văn phòng Tổng Công ty - Nhà máy sợi Hoà Thọ tổ chức đào tạo 

nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ, thi thợ giỏi ngành sợi. 

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phƣơng án sản xuất các loại sản phẩm sợi mới 

thích hợp với nhu cầu thị trƣờng. 

- Nghiên cứu, khảo sát, lập các dự án tiền khả thi và tổ chức thực hiện các dự án 

đầu tƣ đổi mới thiết bị công nghệ và đầu tƣ phát triển mở rộng sản xuất trong 

toàn Tổng Công ty theo đúng quy định của Nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng cơ 

bản. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, phƣơng án ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất và quản lý mang lại hiệu quả. 

- Kiểm tra, đánh giá, đề xuất xét công nhận, khen thƣởng các đề tài khoa học, các 

sáng kiến tiết kiệm của ngƣời lao động Tổng Công ty đột xuất và hằng năm. 

- Thƣờng trực Hội đồng khoa học kỹ thuật Tổng Công ty - Hội đồng chấm thi 

nâng bậc thợ - thợ giỏi công nhân sợi. 

- Quản lý, đánh giá, báo cáo, đề xuất các giải pháp đảm bảo môi trƣờng sản xuất 

của Tổng Công ty theo quy định. 

- Thƣờng trực Ban chỉ đạo thực hiện ISO 9001: 2000 của Tổng Công ty. 
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- Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cơ 

quan chức năng địa phƣơng và Tập đoàn Dệt May Việt Nam về công tác kỹ 

thuật, đầu tƣ và môi trƣờng. 

f. Phòng Kỹ thuật Công nghệ May: 

- Là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, qui trình 

chế tác sản phẩm.  

- Chịu trách nhiệm cung cấp rập, mẫu, tài liệu hƣớng dẫn may, qui trình hƣớng 

dẫn ủi, định mức, sơ đồ mẫu đến các đơn vị nhà máy, triển khai kỹ thuật từ khâu 

làm mẫu đến khi sản xuất  

- Chịu trách nhiệm xác nhận việc trao đổi thông tin kỹ thuật của đơn hàng với 

khách và triển khai đến nhà máy.  

- Cung cấp các kết quả thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng, hƣớng dẫn nhà 

máy sản xuất đúng qui định.  

- Triển khai, duy trì, đánh giá và giám sát mô hình sản xuất lean tại các nhà máy.  

- Nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng công nghệ thiết bị hiện đại và mô hình sản 

xuất tiên tiến. Đề xuất lãnh đạo Công ty áp dụng vào thực tiễn.  

- Tham mƣu cho lãnh đạo Công ty những vấn đề liên quan đến bộ phận kỹ thuật, 

đơn giá, chủng loại…  

g. Phòng Kỹ thuật Công nghệ Sợi: 

- Là đơn vị tham mƣu và triển khai thực hiện công tác kiểm tra chất lƣợng sản 

phẩm, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật ngành sợi.  

- Thƣờng trực ban chỉ đạo ISO 9001:2008 của Tổng Công Ty. 

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng sản phẩm sợi của 2 nhà máy Sợi. 

- Xây dựng các định mức về nguyên liệu, điện, nhiên liệu và đơn giá tiền lƣơng. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, phƣơng án ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất sợi và quản lý mang lại hiệu quả. 

- Lập báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chất lƣợng và các định mức kinh tế kỹ 

thuật trong sản xuất sợi. 

h. Phòng Xuất nhập khẩu May: 

- Là đơn vị tham mƣu và triển khai thực hiện công tác xuất nhập khẩu, thanh lý 

các hợp đồng, quyết toán nguyên phụ liệu, quản lý kho nguyên phụ liệu. Bên 

cạnh đó, Phòng Xuất nhập khẩu còn phụ trách quản lý Văn phòng đại diện tại 

Hồ Chí Minh và quản lý đội bốc xếp hàng hóa của Tổng Công ty. 

- Lập các thủ tục xuất nhập khẩu hàng may mặc, nguyên phụ liệu may, thiết bị, 

vật tƣ để phục vụ sản xuất của Tổng công ty. 
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- Thanh khoản, quyết toán các hợp đồng gia công đã thực hiện; hoàn thuế đối với 

nguyên phụ liệu đã nhập khẩu và thực xuất khẩu. 

- Tổ chức nhập kho nguyên phụ liệu, kiểm đếm, cấp phát cho các đơn vị sản xuất. 

Bảo quản toàn bộ hàng hóa trong hệ thống kho. 

- Tổ chức kiểm kê, báo cáo tài sản theo đúng quy định. 

i. Phòng Quản lý chất lƣợng: 

- Tổ chức kiểm tra và hƣớng dẫn các Công ty/Nhà máy may kiểm tra chất lƣợng 

sản phẩm may theo đúng tiêu chuẩn của khách hàng và Tổng Công ty ban hành.  

- Chịu trách nhiệm kiểm tra lại chất lƣợng sản phẩm may của các Công ty/Nhà 

máy may đã sản xuất trƣớc khi xuất hàng cho khách hàng theo hợp đồng đã ký. 

- Tổ chức kiểm tra chất lƣợng nguyên phụ liệu may đầu vào trƣớc khi cho nhập 

kho và xuất cho các đơn vị sản xuất. 

- Làm việc với các Công ty/Nhà máy may - các đơn vị liên quan và khách hàng 

xác nhận chất lƣợng sản phẩm may đã sản xuất trƣớc khi xuất hàng cho khách 

hàng để đảm bảo việc thanh toán. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội, WRAP và chƣơng trình an 

ninh tại các Công ty/Nhà máy và đón tiếp phục vụ việc kiểm tra đánh giá khi 

khách hàng có yêu cầu. 

j. Phòng đời sống: 

- Thực hiện chu đáo các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu, khám, cấp phát 

thuốc chữa bệnh cho ngƣời lao động theo quy định của Bảo hiểm y tế, chăm lo 

công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp, ngộ độc thực phẩm, an toàn 

sức khoẻ và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho ngƣời lao động theo quy định. 

- Xây dựng phƣơng án và tổ chức huấn luyện định kỳ cho công nhân phƣơng pháp 

sơ cấp cứu tai nạn lao động, ngộ độc thức ăn, bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh, 

HIV… 

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác vệ sinh môi trƣờng và kiểm định định kỳ 

chất lƣợng nƣớc uống của công nhân ở các đơn vị, nƣớc nấu ăn của nhà ăn tập 

thể. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác vệ 

sinh lao động, môi trƣờng làm việc tại các đơn vị thành viên. 

- Quản lý và sửa chữa hệ thống điện, nƣớc, nƣớc thải nhà ăn và khối Văn phòng 

Tổng Công ty. 

- Tổ chức phục vụ tốt bữa cơm ca cho ngƣời lao động đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm kể cả các đơn vị thành viên ngoài khuôn viên Tổng Công ty. 

- Tổ chức tốt hoạt động siêu thị phục vụ công nhân theo phƣơng án và quyết định 

giao nhiệm vụ của Tổng giám đốc. 
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- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến việc thực thi  các nhiệm vụ của Nhà 

ăn tập thể; Trạm y tế; Siêu thị công nhân và các hoạt động khác do Phòng quản 

lý trình Tổng Giám đốc ký ban hành để thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng hàng tuần, tháng, quý, năm và 

theo yêu cầu đột xuất của Tổng Công ty. 

- Bảo quản sử dụng đúng mục đích các tài sản, trang thiết bị đã trang bị cho đơn 

vị và bảo vệ an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nỗ, thiên tai, tội phạm, 

bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu và lƣu trữ hồ sơ theo quy định.  

k. Ban công nghệ thông tin: 

- Ban công nghệ thông tin còn có tên gọi là Ban IT. 

- Ban IT có chức năng thỏa mãn các nhu cầu của lãnh đạo TCT, các đơn vị trong 

Tổng công ty và khách hàng nhƣ sau:  

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm phục vụ cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của Tổng Công ty. 

- Nghiên cứu đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin của Tổng Công ty; Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch, các chƣơng trình quản lý ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sau 

khi đƣợc phê duyệt. 

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động công nghệ thông tin, 

ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng các quy định của pháp luật của Tổng 

Công ty và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Tổng 

Công ty có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng 

dụng công nghệ thông tin.  

- Thực hiện việc thu thập, lƣu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự 

chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành Tổng Công ty. 

- Tổ chức, triển khai, xây dựng các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên 

thông giữa các quy trình công việc ở các đơn vị thuộc Tổng Công ty, phục vụ 

cho việc tối ƣu hoá các quy trình công việc đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều đơn 

vị. 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phƣơng 

tiện, trang thiết bị đƣợc giao. 

- Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hƣớng dẫn sử dụng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu 

quả và đúng quy định.  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tuần, tháng, quý, năm...và theo 

yêu cầu của Tổng Công ty. 
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- Bảo quản sử dụng đúng mục đích các tài sản, trang thiết bị trang bị cho đơn vị 

và bảo vệ an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nỗ, thiên tai, tội phạm, bảo 

vệ bí mật thông tin, tài liệu và lƣu trữ hồ sơ theo quy định. 

l. Ban Kiểm soát Nội bộ: 

- Kiểm tra và thẩm định: kiểm tra và xác định độ tin cậy của các số liệu tài chính 

và thông tin đã đƣợc công bố, xác định tính đúng đắn và trung thực của các biểu 

mẫu sổ sách phản ánh tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty, các công ty con và  công ty liên doanh liên kết trong phạm vi liên 

quan. 

- Đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, qua đó đƣa ra 

nhận xét về tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 

nhƣ những rủi ro tiềm ẩn. 

- Tham mƣu và giúp việc cho Chủ tịch hội đồng quản trị: dựa vào kết quả đánh 

giá và kết luận, đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm duy trì và nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. 

- Kiểm toán các hoạt động, quy trình nghiệp vụ của tất cả các phòng ban chức 

năng thuộc Tổng Công ty, các đơn vị thành viên và các công ty con (thông qua 

ngƣời đại diện phần vốn). 

- Kiểm toán đặc biệt các đơn vị khác khi có yêu cầu của Cơ quan Tổng giám đốc. 

- Tham gia nghiên cứu, soạn thảo, chỉnh sửa và bổ sung các quy trình quy chế 

nghiệp vụ của Tổng Công ty thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Kiến nghị với Hội đồng Quản trị về các hành động sửa sai cần thiết theo các báo 

cáo đã kiểm toán. 

- Đề xuất với Hội đồng Quản trị các biện pháp nhằm chấn chỉnh, cải tiến nâng cao 

hiệu quả quản lý. 

Các đơn vị trực thuộc 

Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ có 17 đơn vị trực thuộc là các Nhà máy, 

Trung tâm, Công ty, Chi nhánh. Các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ thực hiện một phần 

chức năng và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.  

- Công ty trực thuộc có 02 đơn vị. Cơ cấu bộ máy quản lý gồm: Giám đốc, các 

Phó giám đốc, trƣởng các phòng, ban, bộ phận. 

 Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà: đặt tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, 

chuyên sản xuất áo jacket, áo quần bảo hộ lao động. 

 Công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn: đặt tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam, chuyên sản xuất áo quần bảo hộ lao động. 

- Nhà máy và trung tâm trực thuộc: có 7 đơn vị. Cơ cấu bộ máy quản lý gồm: 

Giám đốc, các Phó giám đốc, trƣởng các bộ phận.  
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 Nhà máy May Hòa Thọ 1: đƣợc đặt tại Trụ sở chính 36 Ông Ích Đƣờng, 

thành phố Đà Nẵng, chuyên sản xuất quần tây các loại, quần chống nhăn, 

veston. 

 Nhà máy May Veston Hòa Thọ: đƣợc đặt tại Trụ sở chính 36 Ông Ích 

Đƣờng, thành phố Đà Nẵng, chuyên sản xuất veston nam, quần tây các 

loại. 

 Nhà máy Sợi Hòa Thọ 1: đƣợc đặt tại Trụ sở chính 36 Ông Ích Đƣờng, 

thành phố Đà Nẵng, chuyên sản xuất Sợi PES, TCM, CD. 

 Nhà máy Sợi Hòa Thọ 2: đƣợc đặt tại Trụ sở chính - 36 Ông Ích Đƣờng, 

thành phố Đà Nẵng chuyên sản xuất Sợi TCD, TCM, CVC, CM chi số 

Ne(20-45). 

 Trung tâm thời trang: đƣợc đặt tại Trụ sở chính - 36 Ông Ích Đƣờng, 

thành phố Đà Nẵng chuyên thiết kế, kinh doanh quần áo may mặc sẵn 

tiêu thụ thị trƣờng nội địa, quản lý các showroom trên cả nƣớc. 

 Nhà Máy May Hòa Quý: đƣợc đặt tại Phƣờng Hòa Quý, Quận Ngũ Hành 

Sơn, TP. Đà Nẵng, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc dệt kim. 

 Nhà máy May Hòa Thọ - Quảng Ngãi: đƣợc đặt tại Khu công nghiệp 

Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi chuyên 

sản xuất ... đƣợc đặt tại áo sơm mi, jacket, thể thao. 

 - Chi nhánh trực thuộc: có 8 đơn vị. Đây là các showroom bán hàng thời trang 

đƣợc đặt tại các địa bàn trên cả nƣớc. Cơ cấu bộ máy quản lý của Chi nhánh là Trƣởng 

chi nhánh và bộ phận bán hàng, kế toán. 

 Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại TP. Hồ Chí Minh. 

 Chi nhánh TP. Biên Hòa - Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ. 

 Chi nhánh TP. Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ. 

 Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại TP. Hạ Long. 

 Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại TP. Nha Trang. 

 Chi nhánh Bạc Liêu -Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ. 

 Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại TP. Cần Thơ. 

 Chi nhánh tỉnh Nghệ An - Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ. 

3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ 

đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 

3.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Hòa Thọ Corp: 
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TT 
Tên cổ 

đông 
GCN ĐKKD Địa chỉ Số cổ phần 

Vốn góp 

(VNĐ) 

Tỷ lệ 

vốn góp 

1 

Tập đoàn 

Dệt May 

Việt Nam 

Số 0100100008 

do Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ TP 

Hà Nội cấp 

ngày 29/1/2015 

25 Bà 

Triệu, Q. 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

14.615.621 146.156.210.000 64,96% 

(Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 17/04/2017 do VSD chốt) 

3.2 Danh sách cổ đông sáng lập:  

Căn cứ quy định tại Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ 

ngày Công ty được cấp GCNĐKKD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng số 

cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ 

phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp 

thuận của ĐHĐCĐ”, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đăng ký lần đầu dƣới 

hình thức công ty cổ phần từ ngày 30/01/2007, do đó tính đến thời điểm hiện tại 

(30/04/2017), cổ phần của cổ đông sáng lập (số cổ phần đăng ký mua tại thời thời điểm 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu và đã góp trong thời hạn 90 ngày) đã hết thời gian hạn chế 

chuyển nhƣợng 03 năm kể từ ngày Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh. 

4. Cơ cấu cổ đông  

Cơ cấu cổ đông của Công ty đƣợc phân loại nhƣ sau: 

(Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 17/04/2017 do VSD chốt) 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Hòa Thọ Corp, những công 

ty mà Hòa Thọ Corp đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, 

TT Cơ cấu cổ đông 
Số 

lƣợng 

Số cổ phiếu sở 

hữu 
Số tiền 

Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Cổ đông trong nƣớc 3.878 22.500.000 225.000.000.000 100% 

 

-  Cá nhân 3.874 7.366.688 73.666.880.000 32,74% 

-  Tổ chức 4 15.133.312 151.333.120.000 67,26% 

2 Cổ đông ngoài nƣớc 0 0 0 0% 

 

-  Cá nhân 0 0 0 0% 

-  Tổ chức 0 0 0 0% 

3 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0% 

Tổng cộng: 3.878 22.500.000 225.000.000.000 100% 
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những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Hòa Thọ 

Corp 

5.1 Công ty đang nắm quyền kiểm soát Hòa Thọ Corp: 

CÔNG TY MẸ: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Dệt may Việt Nam 

Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam National Textile and Garment Group 

Tên viết tắt: VINATEX 

Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100008 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

thành phố Hà Nội cấp ngày 29/1/2015. 

Vốn điều lệ:  5.000.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ sở hữu: 65%, tƣơng đƣơng 146.156.210.000 VNĐ 

Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, vật tƣ, thiết bị, 

phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, thiết bị phụ tùng ngành dệt may thời trang. 

- Kinh doanh bán lẻ các sản phẩm dệt may và các sản phẩm tiêu dùng khác. 

- Đào tạo nghề, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ. 

- Giám định, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt 

may, giống bông; đầu tƣ và kinh doanh cơ sở hạ tầng dệt may, khu công 

nghiệp dệt may, xử lý môi trƣờng, siêu thị; tƣ vấn, thiết kế, lập các dự án đầu 

tƣ trong lĩnh vực dệt may, môi trƣờng. 

- Kinh doanh tài chính; hoạt động tài chính, chứng khoán, dịch vụ tài chính 

khác. 

- Tổ chức hội chợ triển lãm, biểu diễn thời trang trong và ngoài nƣớc, xuất bản, 

in ấn. 

- Đầu tƣ ra nƣớc ngoài; làm đại diện cho các công ty nƣớc ngoài tại Việt Nam 

trong lĩnh vực dệt may. 

5.2 Các Công ty mà Hòa Thọ Corp nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần 

chi phối:  

Tính đến thời điểm 31/12/2016, Tổng công ty Dệt may Hoà Thọ có 07 công ty con, 

cụ thể: 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÕA THỌ - QUẢNG NAM 

Địa chỉ : Quốc lộ 1, Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 
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Điện thoại:  0235 3874789   Fax: 0235 3874789 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4000735347 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Nam cấp ngày 30/03/2010 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

Vốn điều lệ : 20.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 32,14% 

Giá trị vốn góp: 6.428.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

2. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÕA THỌ - HỘI AN 

Địa chỉ : 26 Nguyễn Tất Thành, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại: 0235 3861351  Fax: 0235 3862377 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4000837028 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Nam cấp ngày 22/12/2011 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

Vốn điều lệ :  10.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 54,18% 

Giá trị vốn góp: 5.418.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÕA THỌ - DUY XUYÊN 

Địa chỉ : Khu CN Gò Dỗi, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

Điện thoại: 0235 3726250  Fax: 0235 3778557 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4000939407 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Nam cấp ngày 03/10/2013 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

Vốn điều lệ :  10.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 81,73%  

Giá trị vốn góp: 8.173.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

4. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HIỆP ĐỨC 

Địa chỉ: Cụm CN Nam An Sơn, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam 

Điện thoại: 0235 3684555 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4000927715 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Nam cấp ngày 17/04/2013 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

Vốn điều lệ :  20.000.000.000 VNĐ 
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Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 68,5% 

Giá trị vốn góp:  13.700.000.000VNĐ (tính theo mệnh giá) 

5. CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HÕA THỌ 

Địa chỉ : 31 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 

Điện thoại:  0236 3817142  Fax: 0236 2220212 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0401290899 do Sở KH&ĐT thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 30/07/2009 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng may mặc 

Vốn điều lệ: 3.470.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 76,88% 

Giá trị vốn góp:  2.667.900.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

6. CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI HÕA THỌ THĂNG BÌNH 

Địa chỉ : Thôn Ngọc Sơn, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam 

Điện thoại:  0235 3668886 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4001020020 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam 

cấp ngày 09/03/2015 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng dệt may 

Vốn điều lệ: 52.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 51% 

Giá trị vốn góp: 26.520.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

7. CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÕA THỌ 

Địa chỉ : 36 Ông Ích Đƣờng, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại:  0236 3673290   Fax: 0236 3673290 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0401705303 do Sở KH&ĐT thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 12/11/2015 

Ngành nghề kinh doanh chính: Cơ khí 

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần TCTCP Dệt may Hòa Thọ nắm giữ: 100% 

Giá trị vốn góp: 2.000.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

5.3 Các Công ty liên kết 

 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÕA THỌ - PHÚ NINH 

Địa chỉ : Cụm Công nghiệp Chợ Lò - Xã Tam Thái - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 



 TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÕA THỌ      

  

24 

Điện thoại: 0235 3823 779   Fax: 0235 3849779 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4000851992 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Nam cấp ngày 15/03/2012 

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng dệt may 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000VNĐ 

Tỷ lệ cổ phần sở hữu của TCTCP Dệt may Hòa Thọ (hợp nhất): 27,23% 

Tỷ lệ quyền biểu quyết của TCTCP Dệt may Hòa Thọ: 42,5% 

Giá trị vốn góp: 8.500.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Sản phẩm dịch vụ chính 

Hoạt động kinh doanh chính của Hoa Tho Corp là sản xuất, gia công, mua bán, xuất 

nhập khẩu sản phẩm vải, sợi, chỉ khâu, quần áo may sẵn, và các loại thiết bị, nguyên 

phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may. 

Sản phẩm chính bao gồm các loại sợi: Sợi Cotton chải thô, chải kỹ, sợi T/C, sợi 

Polyester (Chi số Ne20 - Ne45) và các sản phẩm may mặc: Quần tây các loại, quần 

chống nhăn, veston, áo jacket, đồ bảo hộ lao động. 

6.2 Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu qua các năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận 

 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:  
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(Nguồn: Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ) 

Sản phẩm chính của Hoa Tho Corp là May và Sợi. Doanh số của hai mảng Sợi và 

May tăng dần qua các năm, nhƣng xét về tỷ trọng đóng góp thì mảng kinh doanh 

May chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Năm 2015, doanh thu sản phẩm May và doanh 

thu sản phẩm Sợi mang về lần lƣợt 78,3% và 21,7% tổng doanh thu. Năm 2016, tỷ 

trọng doanh thu May tăng lên 79,5% và doanh thu Sợi xuống còn 20,5%.  

 Cơ cấu lợi nhuận gộp theo sản phẩm: 

(Nguồn: Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ) 

Tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận gộp theo sản phẩm của Công ty năm 2015 tƣơng 

đối bằng với tỷ trọng đóng góp vào doanh thu. Cụ thể, lợi nhuận gộp sản phẩm May 

và Sợi trong năm 2015 là 77,2% và 22,8%. Sang năm 2016, tỷ trọng của hai dòng 

sản phẩm này trong lợi nhuận gộp chênh lệch khá lớn với 86,6% là đóng góp của sản 

phẩm May và 13,4% của sản phẩm Sợi.  

 Cơ cấu doanh thu theo thị trƣờng:  

Hiện tại, sản phẩm Sợi và May của Hoa Tho Corp đã có mặt ở hầu hết các thị trƣờng 

trên thế giới. Năm 2016, sản phẩm của Tổng công ty đã xuất sang thị trƣờng Mỹ 

44%, thị trƣờng Canada 13%, thị trƣờng Châu Âu 11,3%, thị trƣờng Châu Á 23,7% 

(trong đó Nhật Bản 19%), thị trƣờng khác 8%.  

Tính theo doanh thu thì Trung Quốc lại là thị trƣờng mang lại doanh thu cao nhất 

cho Hoa Tho Corp, chiếm 32,41% tổng doanh thu của Công ty. Tiếp theo là Mỹ với 

14,18% và Nhật Bản thứ ba với 10,56% trên tổng doanh thu năm 2016.  

 

TT Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 

(tr. đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị 

(tr. đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Doanh thu sp May 2.350.787 78,3 2.541.483 79,5 

2 Doanh thu sp Sợi 651.103 21,7 657.100 20,5 

             Tổng cộng 3.001.890 100 3.198.993 100 

TT Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 

(tr. đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị 

(tr. đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Lợi nhuận gộp sp May 266.210 77,2 273.538 86,6 

2 Lợi nhuận gộp sp Sợi 78.723 22,8 42.213 13,4 

Tổng cộng 344.933 100 315.751 100 
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Kim ngạch Xuất khẩu năm 2016 Doanh thu theo thị trƣờng năm 2016 
  

Trƣớc đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty là tập trung gia công 

hàng may mặc xuất khẩu đi các nƣớc thì các năm gần đây Tổng công ty đã chú trọng 

hơn vào phát triển thị trƣờng nội địa, nâng cao vị thế của Hoa Tho Corp ngay tại thị 

trƣờng trong nƣớc. Công ty cổ phần Thời trang Hòa Thọ, công ty con của Tổng công 

ty CP Dệt May Hòa Thọ, chuyên trƣng bày và kinh doanh các sản phẩm thời trang 

công sở mang thƣơng hiệu Hòa Thọ, đồng thời phát triển hàng thời trang cao cấp 

veston và thƣơng hiệu Merriman. Năm 2016, thị phần tiêu thụ trong nƣớc của Hòa 

Thọ đạt 8,27%. 

 Cơ cấu lợi nhuận gộp theo thị trƣờng:  

Đối với thị trƣờng xuất khẩu, doanh thu từ thị trƣờng Trung Quốc mang lại cao nhất 

cho Công ty nhƣng có tỷ suất lợi nhuận thấp với đóng góp 12,16% của tổng lợi 

nhuận gộp năm 2016. Thị trƣờng Mỹ, Nhật, Anh đóng góp lợi nhuận gộp cho Công 

ty trong năm 2016 lần lƣợt 23,47%; 10% và 4,7%.  

Đơn vị tính: triệu  đồng 

(Nguồn: Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ) 

Mặc dù, doanh thu nội địa chỉ mang lại 8,27% cho Hoa Tho Corp trong năm 2016 

nhƣng lại mang về tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất 28,88%.  

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến 

quý gần nhất 

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và 03 

tháng đầu năm 2017 

Chỉ tiêu 
Trung 

Quốc 
Mỹ Châu Âu Nhật Việt Nam Khác 

LN gộp năm 2015 38.368 90.663 24.272 28.827 88.848 73.954 

LN gộp năm 2016 38.384 74.127 14.851 31.611 91.197 65.577 
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 Công ty mẹ: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ Tiêu Năm 2015 Năm 2016 
% tăng, giảm Từ 01/01/2017 

đến 31/03/2017 
2016/2015 

Tổng giá trị tài sản 1.274.163 1.597.857 25,40% 1.626.235 

Vốn chủ sở hữu 288.683 309.473 7,20% 377.456 

Doanh thu thuần 2.984.727 3.205.469 7,40% 834.070 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 72.907 76.983 5,59% 9.194 

Lợi nhuận khác 3.367 42 -98,74% -247 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế 76.274 77.026 0,99% 8.947 

Lợi nhuận sau thuế  71.145 73.041 2,67% 8.358 

Giá trị sổ sách 

(đồng)  18.329 18.713 2,10% 16.775 

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2016; BCTC riêng quý 1 năm 2017) 

 Hợp nhất: 

Đơn vị tính: triệu  đồng 

Chỉ Tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng, giảm Từ 01/01/2017 

2016/2015 đến 31/03/2017 

Tổng giá trị tài sản 1.369.355 1.917.445 40,03% 1.977.726 

Vốn chủ sở hữu 330.562 355.256 7,47% 419.105 

Doanh thu thuần 3.001.890 3.197.993 6,53% 858.938 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 76.979 78.132 1,50% 5.326 

Lợi nhuận khác 3.193 -2.151 - -252 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế 80.172 75.981 -5,23% 5.073 

Lợi nhuận sau thuế  74.018 71.244 -3,75% 4.224 

Lợi nhuận phân bổ 

cho cổ đông công 72.118 75.969 5,34% 6.001 
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ty mẹ 

Lợi nhuận phân bổ 

cho cổ đông không 

kiểm soát 1.899 -4.724 - -1.776 

Giá trị sổ sách 

(đồng) 18.489 18.863 2,02% 16.781 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

Giá trị tài sản năm 2016 của Hoa Tho Corp tăng 40% so với năm 2015, chủ yếu là 

do Công ty kết chuyển chi phí xây dựng cơ bản vào tài sản cố định và đầu tƣ mua 

mới máy móc, thiết bị. Tài sản cố định tại 31/12/2016 của Tổng công ty tăng 352 tỷ 

theo nguyên giá so với cùng kỳ năm 2015. 

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 3.197 tỷ đồng, tăng 6,53% so với năm 2015. Do giá 

vốn hàng bán tăng nhẹ và sự biến động của các khoản chi phí cho hoạt động kinh 

doanh nên Lợi nhuận thuần từ HĐKD đạt 78,1 tỷ đồng, chỉ tăng 1,5% so với năm 

trƣớc.  

Khoản thu nhập khác không bù đắp đƣợc chi phí khác làm cho Lợi nhuận trƣớc thuế 

năm 2016 giảm hơn so với Lợi nhuận từ HĐKD, đạt 75,9 tỷ đồng, giảm 5,23% và 

Lợi nhuận sau thuế đạt 71,2 tỷ đồng, giảm 3,75% so với năm 2015. 

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là doanh nghiệp Dệt may trong hệ thống 

của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Đƣợc thành lập từ trƣớc năm 1975, khi đất nƣớc 

vẫn còn chia cắt, nhƣng chỉ từ sau ngày thống nhất đất nƣớc, đặc biệt từ khi Đà 

Nẵng tách ra thành đô thị loại I trực thuộc Trung ƣơng, Hoa Tho Corp mới đƣợc 

nhiều ngƣời biết đến và đã có bƣớc tiến dài, thể hiện nội lực tăng trƣởng, trở thành 

“đầu tàu” cho các doanh nhiệp khu vực miền Trung. Chính thức tham gia kinh 

doanh tại thị trƣờng nội địa từ giữa năm 2007, sau hơn 09 năm hoạt động, sản 

phẩm dệt may của của Tổng công ty đã “phủ sóng” tới bộ phận ngƣời tiêu dùng 

thông qua 4 cửa hàng lớn và gần 40 đại lý ở khắp các tỉnh, thành phố của cả nƣớc. 

Sản phẩm của Tổng công ty còn đƣợc xuất khẩu và tiêu thụ trên các thị trƣờng lớn 

nhƣ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Malaysia...  

Trên cở sở đầu tƣ hiện nay Hoa Tho Corp có hệ thống tổ chức sản xuất tốt, đáp ứng 

đƣợc các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, đạt tiêu chuẩn SA 8000 và đƣợc các 

khách hàng lớn chứng nhận nhƣ Motives, Snickers, Decathlon, Perry Ellis 

International... Xây dựng đƣợc mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhà nhập khẩu, 

bán lẻ nƣớc ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, EU. 
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Với tinh thần thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm trong sản xuất, công tác. Hai năm 

qua, Hoa Tho Corp đã có hơn 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, 

công tác làm lợi hơn 2 tỷ đồng. Tiêu biểu là việc thành lập Ban nghiên cứu và cải 

tiến sản xuất ngành may tại Tổng Công ty để thực hiện cải tiến tổ chức sản xuất 

nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm góp phần tăng hiệu quả SXKD, giảm giờ 

làm việc, không tăng ca... Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhƣ áp dụng công nghệ 

LEAN cho sản xuất may đã tăng năm suất lên 17 đến 25%; sáng kiến tiết kiệm điện 

bằng việc cải tạo chƣơng trình điều khiển tự động trên các máy nén khí và các máy 

trong hệ thống dây chuyền kéo sợi; dùng máy vi tính để giám sát và điều khiển hệ 

thống các máy Bông-Chải thông qua mạng internet. 

Có đƣợc những kết quả đó là thành quả nỗ lực phấn đấu qua nhiều năm xây dựng 

và trƣởng thành. Qua đó, Hoa Tho Corp đã khẳng định đƣợc vị thế của mình trong 

ngành dệt may Việt Nam cũng nhƣ trên thị trƣờng xuất khẩu thế giới. Tạo dựng 

hình ảnh. thƣơng hiệu và chỗ đứng nhất định đối với khách hàng quốc tế, với 

những thƣơng hiệu hàng đầu thế giới cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng trong nƣớc. Lợi thế 

rõ nhất là tạo đƣợc những sản phẩm chủ lực có năng suất và chất lƣợng tƣơng đối 

cao, tạo đƣợc uy tín đối với khách hàng. Có cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, trang thiết 

bị đƣợc đổi mới với công nghệ tiên tiến và hiện đại hoá tới gần 80%. Điểm mạnh 

nữa là sở hữu lực lƣợng lao động dồi dào, có kỹ năng và tay nghề may tốt, 

có kỷ luật và tâm huyết với nghề dệt may. Chính trình độ của đội ngũ công nhân 

lành nghề nên đủ năng lực để sản xuất đƣợc các loại sản phẩm phức tạp, chất lƣợng 

cao, đƣợc phần lớn khách hàng khó tính trên thế giới chấp nhận. 

8.2 Triển vọng ngành 

Ngành dệt may hiện đang giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Năm 

2016, kim ngạch xuất khẩu dệt may bao gồm xơ, sợi và phụ liệu đạt 28,3 tỉ USD, 

chiếm 18,79% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nƣớc, tăng 4,6% so với 

cùng kỳ năm trƣớc. Đây là mức tăng trƣởng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại 

đây. Về thị phần xuất khẩu hàng dệt may, năm 2016 Việt Nam đứng vị trí thứ 4 sau 

Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh. Trong các thị trƣờng xuất khẩu dệt may của Việt 

Nam, Mỹ đứng đầu với tỷ trọng 40,5% với kim ngạch tăng 5,8% so với năm 2015. 

Kim ngạch xuất khẩu đến thị trƣờng EU trong năm đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,3% so 

với năm 2015. Áo jacket, quần nam nữ, áo suit nam, nữ… là những mặt hàng 

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam sang thị 

trƣờng này. Năm 2016, các doanh nghiệp ngành dệt may cũng đã xuất khẩu 3,1 tỷ 

USD.  

Trên thế giới, Dệt may Việt Nam cũng đã vƣơn lên rất nhanh: Năm 1995 xuất khẩu 

Dệt may Việt Nam chỉ đạt 850 triệu USD và chƣa có tên trong bản đồ xuất khẩu 

dệt may thế giới, thì đến năm 2011 đã xuất khẩu trị giá 15,8 tỷ USD. Từ đó đến 

nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trƣởng liên tục và luôn ở top 5 các 

nƣớc xuất khẩu Dệt may hàng đầu thế giới. 
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Năm 2017 đƣợc cho là năm tiếp tục khó khăn đối với Dệt may Việt Nam do nhu 

cầu chung của toàn cầu suy giảm, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ đến 

từ Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh. Ngoài ra, sự kiện Anh rời EU hay Mỹ rút khỏi 

TPP sẽ tác động không nhỏ do Mỹ và Anh là những nƣớc nhập khẩu sản phẩm dệt 

may lớn của Việt Nam. 

Tuy nhiên, năm 2017 cũng có những tín hiệu sáng hơn cho xuất khẩu dệt may nhƣ 

Hiệp định thƣơng mại Việt Nam – EU (EVFTA) đã hoàn tất về thủ tục pháp lý và 

hƣớng đến 2018 khi hiệp định này có hiệu lực; Hiệp định thƣơng mại tự do Việt 

Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) cũng đƣợc đánh giá là tạo điều kiện thuận 

lợi cho xuất khẩu dệt may sang thị trƣờng EU. 

Theo báo cáo “Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam” tại Hội thảo cấp quốc 

gia đƣợc tổ chức vào 30/7/2014, qua nghiên cứu 40 ngành hàng của Trung tâm 

thƣơng mại thế giới UNCTAD/WTO (ITC) và Cục xúc tiến thƣơng mại (Bộ Công 

Thƣơng) cho thấy: Dệt may vẫn là một trong những ngành có tiềm năng xuất khẩu 

cao và sẽ vẫn giữ vững vai trò này trong 15 năm tới. Thông qua xuất khẩu, Việt 

Nam đang hội nhập nền kinh tế thế giới và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cƣờng 

tích lũy tƣ bản và ngoại tệ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế 

đất nƣớc. 

9. Chính sách đối với ngƣời lao động 

9.1 Số lƣợng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCNV 

Tổng số lao động của Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ tính đến thời điểm 

31/12/2016 là 11.692 ngƣời. Cụ thể nhƣ sau: 

Phân loại Số ngƣời Tỷ trọng  

Tổng số lao động 11.692 100% 
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Trong đó:   

1. Cán bộ nhân viên quản lý 87 0,74% 

2. Theo trình độ 11.692 100% 

- Đại học và trên đại học 400 3,42% 

- Cao đẳng  331 2,83% 

- Trung cấp 250 2,14% 

- Lao động phổ thông 10.711 91,61% 

3.    Theo tính chất hợp đồng 11.692 100% 

- Hợp đồng lao động  11.256 96,27% 

- Thử việc 436 3,73% 

4.    Theo giới tính 11.692 100% 

- Nam 3.325 28,44% 

- Nữ 8.367 71,56% 

9.2 Chính sách đối với ngƣời lao động 

 Chế độ làm việc: 

Tổng Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/ tuần và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên tùy 

theo điều kiện công việc đòi hỏi mà các Nhà máy/Công ty có thể thay đổi thời giờ 

làm việc trong ngày cho hợp lý hoặc làm thêm giờ nhƣng phải bảo đảm đúng Luật 

Lao động. 

 Chế độ nghỉ phép, lễ, tết: 

Cán bộ công nhân viên đƣợc nghỉ phép, lễ, tết theo qui định của Nhà nƣớc. 

 Điều kiện làm việc: 

Tổng công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và phƣơng tiện bảo hộ, tuân thủ các qui 

chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao động, sản xuất.  

 Chính sách tiền lƣơng: 

- Chính sách tiền lƣơng đƣợc thực hiện theo các quy định của Nhà nƣớc về tiền 

lƣơng - thƣởng. Tổng giám đốc Tổng Công ty giao khoán đơn giá tiền lƣơng trên 

doanh thu cho các đơn vị và giao cho Chánh Văn Phòng - Giám đốc các đơn vị có 

trách nhiệm xây dựng phƣơng án trả lƣơng sản phẩm, lƣơng khoán, lƣơng hệ số 

cấp bậc công việc, có bình xét kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ngƣời 

lao động trong tháng theo loại A, B, C… để làm căn cứ trả lƣơng; thƣởng cho 

ngƣời lao động hằng tháng theo đúng quy định và phƣơng án trả lƣơng của đơn vị 

đã đƣợc phê duyệt. 
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- Khoán quỹ lƣơng trên lợi nhuận của Công ty/ Nhà máy cho Ban giám đốc và phụ 

trách kế toán các Công ty/ Nhà máy. 

- Lƣơng chờ việc đƣợc tính cho các trƣờng hợp do điều kiện khách quan hoặc bất 

khả kháng hoặc do sự cố mất điện... phải bố trí nghỉ chờ việc đƣợc hƣởng lƣơng 

chờ việc theo quy định của điều 62 Bộ luật lao động nhƣng không thấp hơn mức 

lƣơng tối thiểu theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc.  

- Tiền thƣởng tuỳ theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, nhƣng thấp 

nhất là 01 tháng lƣơng bình quân trong năm. 

- Hoa Tho Corp thực hiện đầy đủ đóng và chi trả BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định của Nhà nƣớc. Ngoài ra còn mua bản hiểm rủi ro 24/24 cho ngƣời lao động. 

 Chính sách tuyển dụng đào tạo: 

- Tổng Công ty tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình đƣợc thiết lập, để đảm bảo 

nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có 

tƣ cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.  

- Tổng Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên công ty đƣợc đào tạo để có đủ năng lực 

chuyên môn thực hiện tốt công việc đƣợc giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ 

năng và chuyên môn cần thiết đƣợc thực hiện tại Tổng Công ty hoặc đào tạo các 

khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Tổng Công ty đƣợc lập từ đầu năm. 

- Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Tổng Công ty tổ chức, công ty khuyến 

khích cán bộ - nhân viên tham dự các khoá đào tạo ngoài giờ làm việc. Ngƣời lao 

động của Tổng Công ty đƣợc cử đi tập huấn hoặc học nghiệp vụ đƣợc hƣởng 100% 

lƣơng đang hƣởng và các chi phí có liên quan đến học tập. 

- Ngƣời lao động của Tổng Công ty tự học nâng cao trình độ (học ngoài giờ hành 

chính và đúng ngành nghề Tổng Công ty yêu cầu) đƣợc Tổng giám đốc chấp thuận, 

sau khoá học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp sẽ đƣợc thanh toán 

100% tiền học phí (theo chứng từ hợp lệ). 

- Các trƣờng hợp Tổng Công ty chi trả - hỗ trợ tiền học phí và các chi phí có liên 

quan đến việc học tập trên. Nếu xin chuyển công tác hoặc nghỉ việc phải hoàn trả 

100% tiền Tổng Công ty đã chi cho việc học tập trên (Trừ ngƣời lao động có thời 

gian làm việc cho Tổng Công ty trên 5 năm kể từ ngày đƣợc cấp bằng). 

- Chính sách an toàn lao động là một chính sách quan trọng hàng đầu của Tổng công 

ty. Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trƣớc khi vào làm việc, trang bị bảo 

hộ lao động cho công nhân gồm quần áo, mũ bảo hộ,  v.v… đầy đủ, kịp thời theo 

tính chất công việc đòi hỏi. 

- Ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng, thƣờng xuyên kiểm tra 

đánh giá công tác an toàn lao động tại các Công ty/ Nhà máy.  

 Các chính sách khác: 

a.  Đám tang: Ngƣời lao động đang làm việc tại Tổng Công ty qua đời đƣợc hƣởng 
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chế độ theo quy định của Nhà nƣớc và Tổng Công ty đi viếng theo các mức sau : 

- Ngƣời lao động có thời gian công tác dƣới 3 năm đi viếng 2.000.000 đồng, vòng 

hoa và nhang đèn; Trên 3 năm đến dƣới 10 năm đi viếng 3.000.000 đồng , vòng 

hoa và nhang đèn; Từ 10 năm trở lên đi viếng 5.000.000 đồng, vòng hoa và nhang 

đèn. 

- Ngƣời lao động nghỉ hƣu qua đời : Tổng Công ty đi viếng 500.000 đồng, vòng hoa 

và nhang đèn. 

- Tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con ngƣời lao động qua đời: Tổng Công ty đi viếng 

500.000 đồng và nhang đèn. Nếu gia đình có 02 ngƣời lao động trở lên làm việc tại 

Tổng Công ty có cùng quan hệ trên Tổng Công ty viếng 1.000.000 đồng và nhang 

đèn. 

- Một số trƣờng hợp đặc biệt hoặc do có quan hệ phải chi cao hơn mức quy định 

trên. Văn phòng Tổng Công ty đề nghị cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét 

giải quyết phù hợp. 

b.  Đám cƣới: Ngƣời lao động làm việc tại Tổng Công ty tổ chức đám cƣới, Tổng 

Công ty tặng phẩm với các mức sau:  

- Làm việc dƣới 01 năm Tổng Công Ty tặng phẩm 500.000đ/ngƣời; 01 năm đến 

dƣới 03 năm tặng phẩm 700.000đ/ngƣời; trên 03 năm tặng phẩm 1.000.000đ/ngƣời. 

c.   Nghỉ hƣu:  

Ngƣời lao động đang làm việc tại Tổng Công ty nghỉ hƣu Tổng Công ty tặng phẩm 

2.000.000 đồng/ngƣời. Riêng đối với cán bộ quản lý từ tổ trƣởng sản xuất trở lên 

khi nghỉ hƣu căn cứ tình hình thực tế Văn phòng Tổng Công ty đề xuất mức tặng 

quà cụ thể để lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết phù hợp. 

d. Đồng phục: Tổng công ty cấp vải áo đồng phục cho ngƣời lao động: 02 áo/năm. 

e.  Đời sống:  

Tổng công ty luôn chăm lo đời sống tinh thần cho ngƣời lao động bằng những việc 

làm thiết thực nhƣ: Giữ chất lƣợng bữa ăn giữa ca với mức 12.000 đồng/xuất và 

phục vụ thêm bữa ăn sáng mức 4.000 đồng cho CBCNV tại nhà ăn tập thể trong 

điều kiện vật giá tăng cao, chi hổ trợ tiền cơm chiều cho công nhận với mức 5.000 

đồng/ngƣời/ngày. Đẩy mạnh hoạt động Siêu thị Hòa Thọ tại Tổng công ty phục vụ 

nhu cầu mua sắm lƣơng thực – thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đời sống gia đình 

công nhân sau giờ làm việc, với giá cả phải chăng – đảm bảo chất lƣợng, nhất là an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

f. Về chăm sóc sức khỏe:  

Tổng công ty luôn thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngƣời lao 

động tại Trạm y tế tại Tổng công ty và các đơn vị, thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thức ăn, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai 

nạn lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và khám – cấp thuốc chữa 
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bệnh thông thƣờng trong giờ làm việc và khám – cấp thuốc chữa bệnh BHYT kịp 

thời cho CBCNV. Mở các lớp huấn luyện cấp cứu cho an toàn viên của các đơn vị, 

an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV nhà ăn của Tổng công ty. Bên cạnh đó 

hàng tháng kết hợp cùng Công đoàn tổ chức khám tầm soát cho chị em phụ nữ toàn 

Tổng công ty. 

 Mức lƣơng bình quân  

Ngoài các khoản phải trả cho ngƣời lao động theo luật định nhƣ tiền lƣơng, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ năm 2006, Tổng Công ty còn trích các phụ cấp để 

trả cho cán bộ công nhân viên nhƣ: phụ cấp tiền ăn trƣa, phụ cấp độc hại, v.v…làm 

tăng thu nhập cho ngƣời lao động.  

Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

(Nguồn: Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ) 

10. Chính sách cổ tức          

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cổ tức đƣợc công bố và chi 

trả từ lợi nhuận giữ lại của Tổng công ty sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định. 

Mức cổ tức do Hội đồng quản trị đề xuất và ĐHĐCĐ thông qua. 

ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2015 của Hoa Tho Corp đã thông qua mức chi trả cổ tức 

năm 2014 là 20% Vốn điều lệ. Cổ tức đƣợc chia 100% bằng tiền mặt và đã thực 

hiện chi trả trong tháng 5/2015. 

ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 của Hoa Tho Corp đã thông qua mức chi trả cổ tức 

năm 2015 là 30% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Cổ tức năm 2015 đã đƣợc chi trả 

trong tháng 5/2016. 

Cổ tức năm 2016 là 25% Vốn điều lệ. Hoa Tho Corp đã chốt danh sách ngƣời 

hƣởng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tại ngày 5/1/2017 và sẽ chi trả vào ngày 

19/6/2017. 

Năm Tỷ lệ cổ tức Hình thức thanh toán 

2014 20% Tiền mặt 

2015 30% Tiền mặt 

2016 25% Tiền mặt 

Diễn giải Năm 2015 Năm 2016 Dự kiến Năm 2017 

Tiền lƣơng bình quân 6.200.000 6.370.000 6.688.500 
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11. Tình hình tài chính 

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 

tháng 12 dƣơng lịch hàng năm.  

Báo cáo tài chính của Tổng công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá 

gốc và 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. 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty bao gồm Tổng công ty và các công ty con 

và các lợi ích của Tổng công ty và các công ty con trong các công ty liên kết. 

 Trích khấu hao Tài sản cố định 

Tài sản cố định đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ƣớc tính. Thời gian hữu dụng ƣớc tính nhƣ sau:  

 Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 10 - 25 

Máy móc và thiết bị 5 - 15 

Phƣơng tiện vận tải 5 - 10 

Thiết bị văn phòng 3 - 5 

Tài sản khác 2 - 5 

 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Tổng công ty luôn thanh toán đầy đủ và theo đúng cam kết các khoản nợ và khoản vay, 

không có nợ quá hạn. Hiện nay, Tổng công ty đang đƣợc các ngân hàng đánh giá cao 

về khả năng thanh toán lãi và vốn vay của mình 

 Các khoản phải nộp theo luật định 

Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nƣớc. Số dƣ các 

khoản phải nộp Nhà nƣớc tại các thời điểm thể hiện nhƣ sau:    

         Đơn vị tính: đồng 

Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc 
31/12/2015 31/12/2016 31/3/2017 

Thuế GTGT 4.992.382.463 5.891.691.749 6.729.905.377 

Thuế TNDN 1.652.718.498 2.386.484.552 704.829.851 

Thuế thu nhập cá nhân - 42.079.598 42.121.811 

Thuế khác - - 438.018.350 
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Tổng cộng 6.645.100.961 8.320.255.899 7.914.875.119 

         (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

 Trích lập các Quỹ theo luật định: 

Tổng công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tổng công ty và pháp luật hiện hành. 

Mức trích lập quỹ đƣợc thông qua tại Đại hội cổ đông thƣờng niên hàng năm. Số 

dƣ các quỹ đến các thời điểm thể hiện nhƣ sau:  

Đơn vị tính: đồng 

Các quỹ của doanh nghiệp 31/12/2015 31/12/2016 31/3/2017 

Quỹ đầu tƣ phát triển 62.951.415.897 74.160.475.589 74.160.475.589 

Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 24.230.714.322 33.276.533.175 30.810.530.743 

        (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

 Tổng dƣ nợ vay 

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tƣ, Tổng công ty đã thực hiện các 

khoản vay với các NHTM. Tổng công ty thực hiện tốt việc hoàn trả gốc và lãi vay 

đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.  

Số dƣ các khoản vay của Hoa Tho Corp tại các thời điểm nhƣ sau: 

 Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 

I. Vay ngắn hạn 387.641.706.410 619.135.048.249 686.452.646.264 

  - Vay ngắn hạn 323.783.694.126 564.231.732.902 639.316.845.533 

  - Vay dài hạn đến hạn trả 63.858.012.284 54.903.315.347 47.135.800.731 

II. Vay dài hạn 244.333.969.142 495.813.115.874 534.245.854.302 

 - Khoản vay dài hạn 308.191.981.426 550.716.431.221 581.381.655.033 

 - Khoản đến hạn trả trong 

vòng 12 tháng 
(63.858.012.284) (54.903.315.347) (47.135.800.731) 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

 Tình hình công nợ hiện nay          

- Các khoản phải thu    

                                                                          Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 
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I. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 246.070.069.924 360.666.595.307 475.713.602.476 

i. -  Phải thu khách hàng 215.878.171.381 330.449.913.201 420.100.980.922 

ii. -  Trả trƣớc cho ngƣời bán 19.966.905.140 27.054.285.904 41.868.558.631 

iii. -  Phải thu về cho vay ngắn 

hạn 522.000.000 718.800.000 539.100.000 

iv. -   Phải thu ngắn hạn khác 10.795.048.130 3.723.320.551 14.484.687.272 

   -   Dự phòng phải thu khó đòi (1.092.054.727) (1.279.724.349) (1.279.724.349) 

II. Các khoản phải thu dài 

hạn 1.468.000.000 1.608.800.000  2.038.800.000 

- Phải thu về cho vay dài 

hạn 1.468.000.000 1.608.800.000 2.038.800.000 

Tổng khoản phải thu 247.538.069.924 362.275.395.307 477.752.402.476 

     (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

- Các khoản phải trả       

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 31/3/2017 

I. Nợ ngắn hạn 769.462.993.046 1.040.409.034.848 998.002.727.017 

- Vay ngắn hạn 387.641.706.410 619.135.048.249 686.452.646.264 

- Phải trả cho ngƣời bán 165.084.276.274 221.080.883.475 166.842.895.028 

- Ngƣời mua trả tiền trƣớc 7.781.720.356 3.634.719.891 15.777.341.687 

- -  Thuế và các khoản phải 

nộp NN 6.645.100.961 8.320.255.899 7.914.875.119 

- Phải trả ngƣời lao động 152.007.316.535 124.578.774.786 55.939.161.728 

- Chi phí phải trả 9.341.782.265 13.265.872.535 16.113.240.021 

- Phải trả, phải nộp khác 16.730.375.923 17.116.926.838 18.152.036.436 

- Quỹ khen thƣởng. phúc lợi 24.230.714.322 33.276.553.175 30.810.530.734 

II. Nợ dài hạn 269.330.102.142 521.780.424.697 560.618.088.105 

- Phải trả ngƣời bán  3.054.133.000 1.529.133.000 1.529.133.000 

- Ngƣời mua trả tiền trƣớc  21.942.000.000 21.942.000.000 21.469.363.368 

- Chi phí phải trả dài hạn - 2.496.175.823 3.373.737.435 

- Vay dài hạn 244.333.969.142 495.813.115.874 534.245.854.302 
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Tổng nợ phải trả 1.038.793.095.188 1.562.189.459.545 1.558.620.815.122 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

 Đầu tƣ tài chính 

        Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 

II. Đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn 24.374.812.500 45.008.032.865 37.822.032.865 

- Đầu tƣ nắm giữ đến ngày 

đáo hạn 24.374.812.500 45.008.032.865 37.822.032.865 

II. Đầu tƣ tài chính dài hạn 5.833.665.782 3.060.702.000 1.460.702.000 

- Đầu tƣ vào công ty liên kết 3.258.093.255 - - 

- Đầu tƣ góp vốn vào đơn vị 

khác 9.355.702.000 9.355.702.000 
7.755.702.000 

- Dự phòng đầu tƣ tài chính 

dài hạn 
(6.300.000.000) (6.300.000.000) (6.300.000.000) 

- Đầu tƣ nắm giữ đến ngày 

đáo hạn 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017) 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:  

-  Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,03 1,02 

-  Hệ số thanh toán nhanh lần 0,46 0,48 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

-  Hệ số Nợ /Tổng tài sản lần 0,76 0,81 

-  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 3,14 4,40 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:  

-   Doanh thu thuần / Tổng tài 

sản 
lần 2,26 1,95 

-  Vòng quay hàng tồn kho vòng 6,21 5,78 
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4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 

-   Hệ số LNST/ Doanh thu 

thuần 
% 2,47 2,23 

-  Hệ số LNST/ Vốn chủ sở 

hữu (ROE) 
% 

26,09 25,19 

-   Hệ số LNST/ Tổng tài sản 

(ROA) 
% 

5,58 4,34 

- Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh 

thu thuần 
% 2,56 2,44 

(Nguồn: Số liệu tính toán trích từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016) 

12. Tài sản  

Tài sản cố định của Hoa Tho Corp bao gồm: máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 

sợi, may, nhà xƣởng, văn phòng, phần mềm máy tính đều thuộc quyền sở hữu của 

Tổng công ty. 

 Tình hình tài sản cố định Hoa Tho Corp tại 31/12/2016       

 Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại %GTCL/NG 

I. TSCĐ hữu hình 1.394.364.500.861 786.082.476.684 56,4% 

  -  Nhà cửa, vật kiến trúc 340.503.516.501 247.503.884.623 72,7% 

  -  Máy móc, thiết bị 931.406.819.260 480.394.552.438 51,6% 

  -  Phƣơng tiện vận tải 38.826.091.876 14.657.686.963 37,8% 

  -  Thiết bị, dụng cụ quản lý 8.102.913.975 3.492.728.044 43,1% 

  -   TSCĐ hữu hình khác 75.525.159.249 40.033.624.616 53,0% 

II. TSCĐ vô hình 9.603.617.724 4.194.373.422 43,7% 

  -   Phần mềm máy vi tính 9.603.617.724 4.194.373.422 43,7% 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016) 

 Tình hình tài sản cố định Hoa Tho Corp tại 31/03/2017         

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại %GTCL/NG 

I. TSCĐ hữu hình 1.421.781.698.750 780.105.574.233 54,9% 

  -  Nhà cửa, vật kiến trúc 340.703.099.527 242.442.826.287 71,2% 
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  -  Máy móc, thiết bị 955.518.908.873 480.305.409.897 50,3% 

  -  Phƣơng tiện vận tải 41.189.528.240 16.087.295.203 39,1% 

  -  Thiết bị, dụng cụ quản lý 8.502.273.975 3.584.326.149 42,2% 

  -   TSCĐ hữu hình khác 75.867.888.135 37.685.716.697 49,7% 

II. TSCĐ vô hình 9.612.846.084 3.905.206.410 40,6% 

-       Phần mềm máy vi tính 9.612.846.084 3.905.206.410 40,6% 

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2017) 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 

Chi phí XDCB dở dang 4.286.497.610 33.472.034.902 88.325.024.996 

Tổng cộng 4.286.497.610 33.472.034.902 88.325.024.996 

     (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016; BCTC hợp nhất quý 1/ 2017) 

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 

Năm 2017 tiếp tục là năm triển khai thực hiện chiến lƣợc phát triển Tổng công ty 

giai đoạn 2011 – 2020 (đã đƣợc điều chỉnh). Trong đó, mục tiêu sản xuất kinh doanh 

2017 của Hoa Tho Corp sẽ phấn đấu thực hiện vƣợt mức các chỉ tiêu sau: 

 Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2017: 

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2017 Năm 2018 

Kế hoạch 
% tăng giảm 

2017/ 2016 
Kế hoạch 

% tăng giảm 

2018/ 2017 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 225 
1
 + 36,05% 225 0% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.680  + 15,07% 4.048 + 10,0% 

Lợi nhuận sau thuế 

(hợp nhất) 
Tỷ đồng 80 + 12,29% 87 + 8,75% 

Lợi nhuận sau thuế 

/Doanh thu thuần  
% 2,17 - 2,15 - 

Lợi nhuận sau thuế 

/Vốn điều lệ 
% 35,56 - 38,67 - 

Cổ tức  % 20 - 20 - 

(Nguồn: Kế hoạch năm 2017 được trích từ Báo cáo thường niên năm 2016. Kế hoạch năm 

2018 được Tổng công ty xây dựng. Các kế hoạch này chưa được ĐHĐCĐ thông qua) 

                                                 
1
 Hoa Tho Corp đã hoàn tất đợt phát hành tăng Vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng vào ngày 

23/02/2017. Xem chi tiết tại mục 1.4 – Quá trình tăng vốn. 
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 Kế hoạch đầu tƣ năm 2017: 

TT Tên dự án Giá trị đầu tƣ năm 2017 

1 Xây dựng mở rộng nhà điều hành 8,3 tỷ đồng 

2 Xây dựng nhà máy may Hòa Quý 77 tỷ đồng 

3 Cải tạo Nhà máy sợi 1 200 tỷ đồng 

4 
Đầu tƣ bổ sung thiết bị cho các đơn 

vị ngành may 
110 tỷ đồng 

5 
Đầu tƣ bổ sung thiết bị cho các đơn 

vị ngành sợi 
40 tỷ đồng 

6 
Xây dựng nhà xe và cải tạo hạ tầng 

Tổng công ty 
10 tỷ đồng 

 Tổng cộng: 447,3 tỷ đồng 

(Nguồn: Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ) 

Để hoàn thành mục tiêu 2017, Tổng Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây: 

1/ Tăng cƣờng công tác quản trị nhân sự xem đây là hoạt động mang tính chiến 

lƣợc, thƣờng xuyên và lâu dài của Tổng Công ty, là yếu tố quyết định sự thành bại của 

Tổng Công ty. Nêu cao tinh thần kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp, thực hiện 

nghiêm túc nội quy lao động, luật pháp Nhà nƣớc.  

Tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là đào tạo lực lƣợng kỹ 

thuật có chất lƣợng cao, Cán bộ quản lý bổ sung cho Dự Án mới đi vào hoạt động , đáp 

ứng yêu cầu quản lý điều hành sản xuất trong giai đoạn hiện nay và tƣơng lai.  

2/ Chủ động tìm kiếm thị trƣờng, tìm kiếm khách hàng, chủ động giới thiệu 

hàng hóa và thƣơng hiệu của Tổng Công ty khi tham gia các hội chợ, triển lãm, tiếp tục 

nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu khách hàng để xây dựng khách hàng truyền thống, 

thị trƣờng truyền thống. Quy hoạch và đánh giá lại khách hàng, tiến tới quy hoạch 

khách hàng chuyên môn hóa sâu hơn cho từng đơn vị cụ thể để thuận lợi cho công tác 

đánh giá trách nhiệm xã hội và công tác chuyên môn hóa sản xuất tại các đơn vị. 

Tổ chức cung ứng đơn hàng đầy đủ và đồng bộ cho các Công ty/ Nhà máy. 

Kiên quyết khắc phục nhƣợc điểm về cung ứng nguyên phụ liệu, đảm bảo đồng bộ, đạt 

chất lƣợng và kịp thời cho sản xuất. Nghiên cứu phƣơng án xử lý thông tin giữa các 

phòng ban, các đơn vị đƣợc xuyên suốt, kịp thời đảm bảo hiệu quả và thông suốt.  

Đối với ngành Sợi sản xuất theo hƣớng chuyên môn hóa, tìm thêm khách hàng, 

nghiên cứu sản xuất một vài loại sợi chất lƣợng cao để đƣa vào các thị trƣờng khó tính, 

tạo điểm mới để khẳng định vị thế thƣơng hiệu Hòa Thọ. 
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3/ Công tác đầu tƣ tập trung chủ yếu đầu tƣ chiều sâu để nâng cao năng lực sản 

xuất , nâng cao chất lƣợng sản phẩm , cung ứng đầy đủ thiết bị, máy móc hiện đại có 

tính tự động hóa cao , có tính đến lâu dài phù hợp với mặt hàng chuyên môn hóa của 

các đơn vị sản xuất . 

Năm 2017 chỉ triển khai các thủ tục dự án may Triệu Phong và dừng dự án May 

Tam Xuân - Quảng Nam để tập trung nguồn lực cho dự án may Hòa Quí, may Quảng 

Ngãi, may Quế Sơn, sợi Thăng Bình phát huy hiệu quả sau đầu tƣ . 

Đối với ngành sợi nghiên cứu đầu tƣ hiện đại hóa và đẩy mạnh cải tiến dây 

chuyền sản xuất , có kế hoạch nghiên cứu thay thế nhanh dây chuyền Marzoli tại Nhà 

máy sợi I , đầu tƣ dây chuyền thiết bị mới hiện đại và tự động hóa cao . 

Công tác đầu tƣ phải đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng trong tƣơng lai, giải quyết 

đồng bộ các vấn đề về vốn, thiết bị, bộ máy quản lý, cân đối nguồn lao động và phải 

thẩm định chặt chẽ dự án trƣớc khi đầu tƣ cũng nhƣ đánh giá lại hiệu quả sau đầu tƣ. 

4/ Năm 2017 với chủ đề năm “ Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng 

phục vụ ” một cách toàn diện bao gồm chất lƣợng từ bộ phận kinh doanh, bộ phận hỗ 

trợ sản xuất đến chất lƣợng hàng hóa, sản phẩm của các Nhà máy. Riêng chất lƣợng sản 

phẩm tại các Nhà máy cần củng cố quan điểm về chất lƣợng từ quản lý đến ngƣời công 

nhân để mọi ngƣời ý thức và hƣớng mọi hành động về chất lƣợng thực sự. 

5/ Triệt để thực hành chống lãng phí và đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí trong 

sản xuất và đầu tƣ. Phấn đấu tiết kiệm điện 5%, các chi phí thƣờng xuyên 10%. Tiếp 

tục đấu thầu việc mua sắm vật tƣ, cung ứng nguyên phụ liệu, văn phòng phẩm năm 

2017. Xây dựng và thực hiện định mức nguyên phụ liệu, vật tƣ, phụ tùng, bao bì tiên 

tiến nhằm bảo đảm hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công 

ty. Phải làm tốt và duy trì thƣờng xuyên các hệ thống TNXH, An ninh, WRAP...tránh 

lãng phí khi phải khắc phục và thiết lập lại. 

6/ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tiếp tục củng cố công tác khoa học - công nghệ và Bộ phận kỹ thuật công nghệ, 

nghiên cứu cải tiến để khoa học kỹ thuật thật sự là then chốt, thật sự là năng lực nội 

sinh, là động lực phát triển vƣợt trội của Hòa Thọ. Tổ chức xây dựng và áp dụng thống 

nhất các Quy trình, Quy phạm trong toàn Tổng công ty; xây dựng những Tổ, chuyền, 

Nhà máy mẫu với năng suất, chất lƣợng vƣợt trội. Áp dụng gá, cử, rập một cách triệt 

để, công đoạn nào có thể đƣa gá cử vào thì kiên quyết áp dụng. 

Tiếp tục duy trì chủ đề “tăng năng suất” trong 2017, tập trung cho công tác cải 

tiến toàn diện, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong các đơn vị 

thành viên, tiếp tục áp dụng triệt để mô hình sản xuất LEAN trong tất cả các đơn vị kể 

cả may và sợi.Phấn đấu năng suất lao động ngành may tăng từ 10-15%, ngành sợi tăng 

5% trong năm 2017. 

7/ Nâng cao năng lực quản lý tài chính, đặc biệt là quản trị dòng tiền bằng những 

Quy trình, Quy phạm cụ thể từ khâu huy động và sử dụng vốn, mua nguyên phụ liệu, tổ 
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chức sản xuất đến khâu tiêu thụ một cách chặt chẽ. Đặc biệt cần phải theo dõi, nghiên 

cứu tình hình diễn biến tài chính tiền tệ quốc gia và quốc tế để có kế hoạch vay, huy 

động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.  

Chọn đồng tiền vay có lợi nhất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cƣờng thu 

hồi công nợ đặc biệt là công nợ trong nƣớc. Tăng nhanh vòng quay vốn từ 3,8 lên 4,5 

vòng/năm để việc sử dụng vốn đạt hiệu quả. Nghiên cứu thực hiện mua nguyên liệu, 

thiết bị trả chậm tiền trong thời gian thích hợp.Huy động mọi nguồn lực tự có nhƣ 

nguồn vốn khấu hao cơ bản chƣa phải trả nợ, vốn có đƣợc bằng cách bán, khoán, cho 

thuê các tài sản không dùng đến.Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình đầu tƣ vốn tại các 

công ty con và các công ty liên kết. 

8/ Tiếp tục xây dựng các chính sách để chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống 

ngƣời lao động, xây dựng phƣơng án cải tiến tiền lƣơng và các chế độ khác theo hƣớng 

có lợi cho ngƣời lao động, cải thiện bữa ăn giữa ca tốt hơn, an toàn hơn, nhằm ổn định 

và thu hút đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty/ Nhà máy.  

9/ Tăng cƣờng hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế 

rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 đƣợc 

tiếp tục thực hiện theo các chuyên đề xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành 

viên nhƣ chuyên đề tiền lƣơng, công nợ, đầu tƣ, hợp đồng...góp phần thực hiện tốt 

công tác báo cáo khi Tổng Công ty lên sàn chứng khoán. 

10/ Xây dựng kế hoạch và chƣơng trình hành động cụ thể về phát triển thị trƣờng 

nội địa, đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu HOÀ THỌ thành thƣơng hiệu mạnh của 

ngành Dệt May Việt Nam và khu vực, lấy xây dựng nội lực của Tổng Công ty làm căn 

bản nhƣ: Chất lƣợng sản phẩm tốt, giá thành hạ, môi trƣờng làm việc tốt, an toàn trong 

sản xuất kinh doanh. 

11/ Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nƣớc, gắn với việc triển khai cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với xây 

dựng công sở văn hoá đi vào chiều sâu, trong đó lấy chữ NHÂN làm trọng tâm trong 

việc xử lý các mối quan hệ. Động viên toàn thể CBCNV phát huy tinh thần yêu nƣớc 

tiến công, vƣợt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

14. Thông tin về những cam kết chƣa thực hiện 

Không có 

15. Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh 

 Mục tiêu phát triển: 

- Tổng công ty đƣợc thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn trong việc sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm theo ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh. 
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- Xây dựng, phát triển Tổng công ty thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa 

ngành, có tiềm lực tài chính và trình độ kỹ thuật – công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu 

cầu phát triển ngành Dệt May hiện đại. 

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có đƣợc của Tổng công ty 

cho các cổ đông, nâng cao giá trị Tổng công ty và không ngừng cải thiện đời sống, 

điều kiện làm việc, thu nhập cho ngƣời lao động và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách  

Nhà nƣớc. 

- Xây dựng Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ trở thành một trong những 

Trung tâm dệt may của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững, 

hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lƣợng, quản lý lao 

động, quản lý môi trƣởng theo tiêu chuẩn quốc tế: xanh, sạch, công khai minh bạch 

và thân thiện với môi trƣờng. 

 Chiến lược phát triển trung dài hạn: 

- Đầu tƣ phát triển Tổng công ty theo hƣớng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo 

tăng trƣởng nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng thời trang trong nƣớc và xây dựng thƣơng hiệu 

đồng thời với  việc mở rộng thị trƣờng xuất khẩu; lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát 

triển của Tổng công ty. 

- Phát triển theo hƣớng đa dạng hóa sở hữu và phát triển kinh tế nhiều thành phần, 

huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nƣớc để phát triển. Chú trọng kêu gọi các 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia đầu tƣ vào những lĩnh vực mà Tổng công ty còn 

yếu và thiếu kinh nghiệm. 

- Chú trọng xây dựng và tăng cƣờng mối liên kết hợp tác với các tập đoàn phân phối, 

bán lẻ trên thế giới, từng bƣớc tham gia vào chuỗi liên kết với các nhà sản xuất và 

cung ứng nguyên phụ liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

- Xây dựng Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, quản lý 

các công ty con trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ và thị trƣờng. 

- Phát triển nguồn nhân lực cả về số lƣợng, chất lƣợng và chuyên nghiệp. Quan tâm 

đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật công nghệ, marketing, thiết kế thời trang 

nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu. 

Quan hệ lao động hài hòa. Trên cơ sở nguồn lực hiện có và bổ sung tạo bƣớc nhảy 

vọt và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững. 

- Ngoài ra, Tổng công ty còn nghiên cứu đầu tƣ hoặc tham gia góp vốn liên doanh, 

liên kết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, du lịch… 

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty 

Không có 
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II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1. Cơ cấu, danh sách, sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có 1 Chủ tịch và 4 thành viên. 

a. Chủ tịch HĐQT Ông: Trần Văn Phổ Thành viên HĐQT không điều hành 

b. 

c. 

d. 

e 

Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 

Ông: Nguyễn Đức Trị 

Ông: Đào Ngọc Phƣơng 

Ông: Phạm Văn Tân 

Bà  : Trần Tƣờng Anh 

Thành viên HĐQT điều hành 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Thành viên HĐQT điều hành 

 Ông Trần Văn Phổ - Chủ tịch HĐQT  

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN VĂN PHỔ 

2. CMND/Hộ chiếu 200139127 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 09/01/1955 

5. Nơi sinh Thăng Bình, Quảng Nam 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú K2/27 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngoại thƣơng 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1977 – 2/1980: Nhân viên, Cán bộ công tác tại 

Trạm kinh doanh XNL Tam Kỳ 

+ 3/1980 – 11/1982: Trạm phó, quyền Trạm trƣởng 

Trạm kinh doanh XNK Tam Kỳ 

+ 12/1982 – 3/1991: Giám đốc Công ty kinh doanh 

hàng XK Tam Kỳ, QN- ĐN 

+ 4/1991 – 9/1997: Giám đốc Chi nhánh 

Confectimex, Vinatex Đà Nẵng 

+ 10/1997 -2/2006: Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt 

May Hòa Thọ 
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+ 01/2007 – 12/2008: Giám đốc điều hành Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam; Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty CP Dệt May Hòa 

Thọ 

+ 01/2009 – 12/2010: Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam; Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm 

TGĐ Tổng Công t y CP Dệt may Hòa Thọ 

+ 01/2011 – 6/2015: Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam; Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng 

Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 2005 – nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt 

Nam 

+ 7/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

347. 415 cổ phần, chiếm 1,54% Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện – Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam 

8.990.621 cổ phần, chiếm 39,96% Vốn điều lệ 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật. 

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

 Ông Nguyễn Đức Trị - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

1. Họ và tên khai sinh  NGUYỄN ĐỨC TRỊ 

2. CMND/Hộ chiếu 200982351 
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3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 9/02/1966 

5. Nơi sinh Tam kỳ, Quảng Nam 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 80 Phan Kế Bính, phƣờng Thuận Phƣớc, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

+ Thành viên HĐQT 

+ Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

+ Bí thƣ Đảng ủy Tổng Công ty 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng 

Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 3/1990 –4/1994: Chuyên viên Công ty Thƣơng 

mại tổng hợp Tam kỳ, QNĐN 

+ 5/1994 – 3/1997: Phó phòng KDXNK may Chi 

nhánh Vinatex Đà Nẵng 

+ 4/1997 – 5/2001: Trƣởng phòng KDXNK may 

Chi nhánh Vinatex Đà Nẵng 

+ 5/2001 – 7/2001: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty 

dệt may Hòa Thọ 

+ 8/2001 – 12/2005: GĐ điều hành Công ty dệt 

may Hòa Thọ 

+ 1/2006 – 12/2010: Phó TGĐ Công ty dệt may 

Hòa Thọ, nay là Tổng Công ty CP dệt may Hòa 

Thọ 

+ 3/2010 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May 

Hòa Thọ - Quảng Nam 

+ 1/2011 – nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc 

Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ, Quận Ủy viên 

Quận Ủy Cẩm Lệ, đại biểu Hội Đồng Nhân dân 

Thành phố Đà Nẵng 

+ 4/2015 – nay: Bí thƣ Đảng Ủy Tổng Công Ty Cổ 

phần Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

167.041 cổ phần, chiếm 0,74 % Vốn điều lệ  
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14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện – Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam 

3.375.000 cổ phần, chiếm 15 % Vốn điều lệ 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Phạm Thị Mỹ, số lƣợng cổ phần nắm giữ: 

33.881, tỷ lệ nắm giữ: 0,15%.   

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không  

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

 Ông Đào Ngọc Phƣơng – Thành viên HĐQT 

1. Họ và tên khai sinh  ĐÀO NGỌC PHƢƠNG 

2. CMND/Hộ chiếu 200178153 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 20/6/1958 

5. Nơi sinh Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 20 Mẹ Nhu, phƣờng Thanh Lộc Đán, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

Thành viên HĐQT 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Tổng Giám đốc Công ty CP May Hòa Tho – 

Quảng Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1977 – 1979: Kế toán công trình Phú Ninh 

+ 1979 – 1982: Kế toán Công ty Xây lắp điện – 

Sở Công nghiệp Quảng Nam 
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+ 1982 – 1985: Kế toán trƣởng Công trình điện – 

Sở Công nghiệp Quảng Nam 

+ 1985 – 1989: Kế toán trƣởng Công ty khảo sát 

thiết kế điện – Sở Điện than Quảng Nam 

+ 1989 – 1991: Kế toán tổng hợp Công ty Giày da 

Đà Nẵng 

+ 1991 – 1998: Quản đốc, Giám đốc Xí nghiệp 

may Trung Việt – Đà Nẵng 

+ 1998 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP May 

Hòa Tho – Quảng Nam 

+ 2007 – nay: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

206.840 cổ phần, chiếm 0,92 % Vốn điều lệ 

 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 cổ phần 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

+ Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP May Hòa 

Thọ - Quảng Nam:  277.500 cổ phần, tỷ lệ 

13,88% Vốn điều lệ 

+ Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP May Hòa 

Thọ - Phú Ninh:  50.000 cổ phần, tỷ lệ 2,5% Vốn 

điều lệ 

+ Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Sợi Hòa Thọ 

- Thăng Bình:  100.000 cổ phần, tỷ lệ 1,92% Vốn 

điều lệ 

+ Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bao bì Hòa 

Thọ - Quảng Đà:  40.000cổ phần, tỷ lệ 7,27 % 

Vốn điều lệ 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  
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19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

 Ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT 

1. Họ và tên khai sinh  PHẠM VĂN TÂN 

2. CMND/Hộ chiếu 001073007442 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 30/4/1973 

5. Nơi sinh Hà Nội 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Số 7, ngõ 47, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

8. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

Thành viên HĐQT 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1996 – 02/2002: Công tác tại Công ty May Đức 

Giang – Hà Nội 

+ 2002 – 2008: Công tác tại Tổng Công ty Dệt may 

Việt Nam 

+ 2008 – 2009: Công tác tại Công ty CP Hóa dầu 

và xơ Dầu khí 

+ 2009 – nay: Phó ban, Giám đốc điều hành Tập 

đoàn kiêm Kế toán trƣởng Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam 

+ 2012 – nay: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

70.730 cổ phần, chiếm 0,31 % Vốn điều lệ 

 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện – Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam 

2.250.000 cổ phần, chiếm 10% Vốn điều lệ 
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15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không  

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Bà  Trần Tƣờng Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc 

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN TƢỜNG ANH 

2. CMND/Hộ chiếu 200162210 

3. Giới tính Nữ 

4. Ngày tháng năm sinh 4/4/1968 

5. Nơi sinh Hà Nội 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Số 62 Nguyễn Hữu Thọ, phƣờng Hòa Thuận Tây, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

+ Ủy viên HĐQT 

+ Phó TGĐ Tổng Công ty 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  - Ủy viên Ban thƣờng vụ Đảng ủy Tổng Công ty 

CP Dệt May Hòa Thọ. 

 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thời trang Hòa 

Thọ 

11. Quá trình công tác 

 

+ 7/1994 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ và kinh qua các công việc và 

chức vụ sau: Nhân viên phòng Tổ chức hành 

chính, Phó trƣởng phòng Tổ chức lao động, Phó 

trƣởng phòng Hành chính Nhân sự, Chánh Văn 



 TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÕA THỌ      

  

52 

phòng, Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc. 

+ 4/2015 - nay: Ủy viên Ban thƣờng vụ Đảng ủy 

Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ. 

+ 4/2016 - nay: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ.  

+ 5/2014 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thời 

trang Hòa Thọ.  

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

140.669 cổ phần, chiếm 0,63% Vốn điều lệ 

 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Bố: Trần Tƣờng, số lƣợng cổ phần nắm giữ: 

1.788, tỷ lệ nắm giữ: 0,008% 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không  

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

Công ty  

Không 

2. Cơ cấu, danh sách, sơ yếu lý lịch của Ban Kiểm soát:  

Ban kiểm soát của Tổng công ty gồm có 1 Trƣởng ban và 4 Thành viên. 

 

 

 

 Ông Bùi Đình Thành – Trƣởng ban kiểm soát 

1. Họ và tên khai sinh  BÙI ĐÌNH THÀNH 

2. CMND/Hộ chiếu 021186361 

a. Trƣởng Ban kiểm soát Ông: Bùi Đình Thành 

b. 

c. 

Thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát 

Bà:   Nguyễn Thị Phƣơng Mai 

Ông: Phan Hữu Phu 
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3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 02/02/1958 

5. Nơi sinh Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 21 Lê Cơ, phƣờng Hòa Cƣờng Bắc, Hải Châu, Đà 

Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

Trƣởng Ban kiểm soát  

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

11. Quá trình công tác 

 

+ 3/1982 – 9/1982: Chuyên viên Bộ tài chính – 

VP2 

+ 9/1982 – 3/1983: Chuyên viên Sở Tài chính Vật 

giá Quảng Nam Đà Nẵng 

+ 3/1983 – 5/1985: Quản lý tiểu đoàn D73-F384 tại 

Lào 

+ 6/1985 – 6/1990: Chuyên viên Sở Tài chính Vật 

giá Quảng Nam – Đà Nẵng 

+ 6/1990 – 3/1993: Nhân viên Công ty XNK Thủy 

sản Quảng Nam Đà Nẵng 

+ 3/1993 – 5/1999: Kế toán trƣởng Công ty CP 

Bao Bì XK Thủy Sản 

+ 6/1999 – 1/2004: Trƣởng phòng kế toán Công ty 

Dệt May Hòa Thọ 

+ 1/2014 - 1/2007: Kế toán trƣởng Công ty Dệt 

May Hòa Thọ 

+ 1/2007 - 7/2008: Kế toán trƣởng Tổng Công ty 

CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 1/8/2008 - 5/2014: Giám đốc điều hành Tổng 

Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 8/5/2014 – nay: Trƣởng Ban kiểm soát Tổng 

Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

26.099 cổ phần, chiếm 0,12 % Vốn điều lệ 
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14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Phan Thị Tuyết Việt, số lƣợng cổ phần nắm 

giữ: 23.763, tỷ lệ nắm giữ: 0,11 % VĐL 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Thời Trang Hòa 

Thọ: 2.100 cổ phần, tỷ lệ 0,06 % Vốn điều lệ 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Bà Nguyễn Thị Phƣơng Mai – Thành viên ban kiểm soát 

1. Họ và tên khai sinh  
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI 

2. CMND/Hộ chiếu 011685177 

3. Giới tính Nữ 

4. Ngày tháng năm sinh 27/12/1958 

5. Nơi sinh Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 18 ngõ 71 phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà 

Nội 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Kế toán – Cử nhân Kinh tế 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Ủy viên Ban kiểm soát 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Trƣởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1992 – 1993: Cán bộ Phòng Tài chính kế toán 

Liên hiệp SX-XNK May 

+ 1994 – 2001: Cán bộ Ban Tài chính Kế toán – 

Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 

+ 2001 – 2007: Cán bộ Ban Tài chính Kế toán – 
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Tập đoàn Dệt may Việt Nam 

+ 2007 – 3/2015: Trƣởng Ban Đổi mới và Phát 

triển doanh nghiệp – Tập đoàn Dệt may Việt Nam 

+ 3/2015 – nay: Trƣởng Ban kiểm soát nội bộ - Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam 

+ 3/2010 – 4/2013: Thành viên Ban kiểm soát 

Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 5/2015 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng 

Công ty CP Dệt may Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

8.674 cổ phần, chiếm 0,039 % Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 cổ phần 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

+ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng: 12.000 cổ phần, 

chiếm 0,6 % vốn điều lệ. 

+ Công ty CP May Hƣng Yên: 49.000 cổ phần, 

chiếm 0,36 % vốn điều lệ. 

+ Tổng Công ty CP May Việt Tiến: 10.000 cổ 

phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ. 

 + Tổng Công ty Cp May Nhà Bè: 4.500 cổ phần, 

chiếm 0,03 % vốn điều lệ. 

+ Tổng Công ty CP May Đức Giang: 6.000 cổ 

phần, chiếm 0,09 % vớn điều lệ. 

+ Tổng Công ty CP May 10: 6.000 cổ phần, chiếm 

0,06 % vốn điệu lệ. 

+ Công ty CP May Đáp Cầu: 30.000 cổ phần, 

chiếm 1% vốn điều lệ. 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

3.000.000 đồng/tháng 

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

 Ông Phan Hữu Phu – Thành viên Ban kiểm soát 
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1. Họ và tên khai sinh  PHAN HỮU PHU 

2. CMND/Hộ chiếu 200047686 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 02/9/1957 

5. Nơi sinh Tổ 32, phƣờng Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Tổ 32 phƣờng Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Chủ tịch Công đoàn 

- Ủy viên Ban kiểm soát 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Ủy viên Ban Thƣờng vụ Công đoàn Dệt may Việt 

Nam 

11. Quá trình công tác 

 

+ 01/1977 – 1999: P.Xƣởng Dệt thuộc Tổng Công 

ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 01/2000 – 03/2007: Chủ tịch Công đoàn Tổng 

Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 03/2007 – 04/2012: Chủ tịch Công đoàn – 

Trƣởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Dệt May 

Hòa Thọ 

+ 04/2012 – nay: Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên 

Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 2003 – nay: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Công đoàn 

Dệt May Việt Nam 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

60.161 cổ phần, chiếm 0,27 % Vốn điều lệ 

 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện – Công đoàn Tổng công ty 

262.446 cổ phần, chiếm 1,17 % Vốn điều lệ 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Nguyễn Thị Hải Yến, số lƣợng cổ phần nắm 

giữ: 15.564, tỷ lệ nắm giữ: 0,07 % 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 
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17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

3. Cơ cấu, danh sách, sơ yếu lý lịch Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý 

Ban điều hành của Tổng công ty gồm có 1 Tổng giám đốc, 4 Phó tổng giám đốc, 

4 giám đốc điều hành và 1 Kế toán trƣởng. 

a. Tổng Giám đốc Ông: Nguyễn Đức Trị 

b. Phó Tổng Giám đốc Ông: Nguyễn Ngọc Bình 

c. Phó Tổng Giám đốc Bà: Hoàng Thùy Oanh 

d. Phó Tổng Giám đốc Bà: Trần Tƣờng Anh 

e. Phó Tổng Giám đốc Ông: Nguyễn Văn Hải 

f. Giám đốc điều hành Ông: Phạm Ngọc Trung 

g. Giám đốc điều hành Bà: Trần Thị Hòa Châu 

h. Giám đốc điều hành Ông: Phan Văn Phƣớc 

i. Giám đốc điều hành Ông: Phan Quang Long 

j. Kế toán trƣởng Ông: Nguyễn Văn Cƣờng 

 Ông: Nguyễn Đức Trị - Tổng Giám đốc:  Đã đƣợc trình bày ở trên 

 Ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó tổng giám đốc 

1. Họ và tên khai sinh  NGUYỄN NGỌC BÌNH 

2. CMND/Hộ chiếu 201356706 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 10/5/1976 

5. Nơi sinh Thành phố Đà Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Số 195 Tố Hữu, phƣờng Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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8. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Phó Tổng Giám đốc 

- Ủy viên BCH Đảng ủy 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng 

Bình 

11. Quá trình công tác 

 

+ 12/1999 – 5/2006: Chuyên viên XNK tại Nhà 

máy May 1, Phòng Kinh doanh – XNK May 

+ 6/2006 – nay: Công tác tại Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ, kinh qua các công việc và 

chức vụ sau: Phó phòng Kinh doanh Sợi, Phó 

GDDKD Công ty Sợi Hòa Thọ, Trƣởng phòng 

Kinh doanh Sợi, Giám đốc điều hành, Phó Tổng 

Giám đốc 

+ 4/2015 – nay: Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng 

Công ty CP Dệt may Hòa Thọ 

+ 3/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi 

Hòa Thọ - Thăng Bình 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

235.047 cổ phần, chiếm 1,04 % Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

 Bà Hoàng Thùy Oanh – Phó tổng giám đốc 
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1. Họ và tên khai sinh  HOÀNG THÙY OANH 

2. CMND/Hộ chiếu 201268202 

3. Giới tính Nữ 

4. Ngày tháng năm sinh 6/02/1977 

5. Nơi sinh Thành phố Đà Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Số 91, Tống Phƣớc Phổ, phƣờng Hòa Cƣờng Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Phó Tổng Giám đốc 

- Ủy viên BCH Đảng ủy 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

11. Quá trình công tác 

 

+ 12/2000 – 02/2002: Chuyên viên XNK tại Chi 

nhánh Vinatex Đà Nẵng 

+ 3/2002 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ, kinh qua các công việc và chức 

vụ sau: Chuyên viên, Phó phòng, Trƣởng phòng 

Kinh doanh XNK May, Giám đốc điều hành, Phó 

Tổng Giám đốc 

+ 4/2015 – nay: Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công 

ty 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

79.139 cổ phần, chiếm 0,35 % Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 
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18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Bà:   Trần Tƣờng Anh - Phó tổng giám đốc: Đã đƣợc trình bày ở trên 

 Ông Nguyễn Văn Hải – Phó tổng giám đốc 

1. Họ và tên khai sinh  NGUYỄN VĂN HẢI 

2. CMND/Hộ chiếu 200795026 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 12/12/1965 

5. Nơi sinh Thanh Liêm, Hà Nam Ninh 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Tổ 41, phƣờng Hòa Cƣờng Nam, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Phó Tổng Giám đốc 

- Ủy viên BCH Đảng ủy 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1992 – 2000: Trƣởng xƣởng thêu Vinatex Đà 

Nẵng 

+ 2001 – 2005: Giám đốc Nhà máy May 1 – Công 

ty Dệt May Hòa Thọ 

+ 2006 – 2/2007: Ủy viên HĐQT Công ty TNHH 

NN Một thành viên Dệt May Hòa Thọ - Giám đốc 

Nhà máy May 1 

+ 03/2007 – 4/2009: Giám đốc điều hành Tổng 

Công ty kiêm Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - 

Đông Hà, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty 

CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 5/2009 – 9/2010: Giám đốc điều hành Tổng 

Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy May 1, Ủy viên 
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BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa 

Thọ 

+ 2011 – 2012: Giám đốc điều hành Tổng Công ty 

kiêm Giám đốc Nhà máy May Veston, Ủy viên 

BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa 

Thọ 

+ 2012-2013: Giám đốc điều hành Tổng Công ty 

kiêm Trƣởng ban Nghiên cứu và Phát triển ngành 

May, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Cổ 

phần Dệt May Hòa Thọ 

+ 2014 đến nay: Phó TGĐ, Ủy viên BCH Đảng 

ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

31.333 cổ phần, chiếm 0,14 % Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Vay 500.000.000 đồng mua xe ô tô, hàng tháng 

trả tiền vay qua khấu trừ lƣơng 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Ông Phạm Ngọc Trung - Giám đốc điều hành 

1. Họ và tên khai sinh  PHẠM NGỌC TRUNG 

2. CMND/Hộ chiếu 205745871 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 01/5/1978 

5. Nơi sinh Hội An, Quảng Nam 
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6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Thôn Hà My Tây, Điện Dƣơng, Điện Bàn, Quảng 

Nam 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Giám đốc điều hành  

- Giám đốc Nhà máy may Veston Hòa Thọ 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  - Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty 

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May 

Hòa Thọ - Phú Ninh 

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cp May Hòa Thọ - Hội 

An 

11. Quá trình công tác 

 

+ 2000 – 2007: Phụ trách kế hoạch Xí nghiệp 

May 2, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 2008 – 2009: Phó Giám đốc Xí nghiệp May 2, 

Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

+ 2010 – 8/2014: Giám đốc Nhà máy may Veston 

Hòa Thọ 

+ 8/2014 – nay: Giám đốc điều hành kiêm Giám 

đốc Nhà máy May Veston Hòa Thọ 

+ 4/2015 – nay: Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng 

Công ty CP Dệt may Hòa Thọ 

+ 8/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May 

Hòa Thọ - Duy Xuyên 

+ 8/2014 – 3/2016: Chủ t ịch HĐQT Công ty CP 

May Hòa Thọ - Phú Ninh 

+ 4/2016 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

60.915 cổ phần, chiếm  0,27% Vốn điều lệ  

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 cổ phần 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Nguyễn Thị Kim Phƣơng, số lƣợng cổ phần 

nắm giữ: 100, tỷ lệ nắm giữ: 0,0006 % 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 
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17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật 

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Bà Trần Thị Hòa Châu - Giám đốc điều hành 

1. Họ và tên khai sinh  TRẦN THỊ HÒA CHÂU 

2. CMND/Hộ chiếu 201444038 

3. Giới tính Nữ 

4. Ngày tháng năm sinh 10/10/1980 

5. Nơi sinh Thành phố Đà Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 33/6 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Ngoại ngữ 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Giám đốc điều hành  

- Trƣởng phòng kinh doanh May 2 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

11. Quá trình công tác 

 

+ 4/2003 – 02/2009: Nhân viên, đội trƣởng Phòng 

Kinh doanh Công ty Dệt May Hòa Thọ 

+ 3/2009 – 5/2015: Phó phòng, Trƣởng phòng 

Kinh doanh May Tổng Công ty CP Dệt May Hòa 

Thọ 

+ 6/2015 – nay: Giám đốc điều hành kiêm Trƣởng 

phòng Kinh doanh May 2 Tổng Công ty CP Dệt 

May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

34.020 cổ phần, chiếm 0,15% Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 cổ phần 
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15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật 

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Ông Phan Văn Phƣớc- Giám đốc điều hành 

1. Họ và tên khai sinh  PHAN VĂN PHƢỚC 

2. CMND/Hộ chiếu 201762260 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 6/12/1973 

5. Nơi sinh Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, thành phố 

Quảng Ngãi 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú K47/19 Bình Thái 1, phƣờng Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn x 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Giám đốc điều hành  

- Giám đốc Nhà máy May Hòa Thọ 1 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Giám đốc Công ty CP May Hòa Thọ - Hội An 

11. Quá trình công tác 

 

+ 1992 – 1996: Nhân viên Kỹ thuật tại Công ty 

TNHH may Minh Hoàng 

+ 1997 – 1999: Trƣởng phòng kỹ thuật tại Xí 

nghiệp May Hòa Thọ 1 

+ 2000 – 2003: Quản đốc, Phó GĐ Xí nghiệp May 

Hòa Thọ 1 

+ 2004 – 2008: Giám đốc Nhà máy May Hòa Thọ 

1, Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà, 
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trƣởng phòng KTCN May 

+ 2008 – 2015: Giám đốc Nhà máy May Hòa Thọ 

1 

+ 01/2016 – nay: Giám đốc điều hành kiêm Giám 

đốc Nhà máy May Hòa Thọ 1 

+ 8/2015 – 11/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

May Hòa Thọ - Hội An 

+ 12/2015 – nay: Giám đốc Công ty CP May Hòa 

Thọ - Hội An 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

24.598 cổ phần, chiếm 0,11% Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 
Không 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Ông Phan Quang Long - Giám đốc điều hành 

1. Họ và tên khai sinh  PHAN QUANG LONG 

2. CMND/Hộ chiếu 205695428 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 15/5/1970 

5. Nơi sinh Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú Thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, 
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Quảng Nam 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế toán 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Giám đốc điều hành  

- Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hiệp Đức 

11. Quá trình công tác 

 

+ 6/1993 – 1995: Cán bộ kế hoạch tiền lƣơng tại Xí 

nghiệp May Điện Bàn 

+ 1995 – 2002: Cán bộ vật tƣ Xí nghiệp may Điện 

Bàn 

+ 2002 – 2013: Phụ trách kế hoạch Công ty May 

Hòa Thọ - Điện Bàn 

+ 2013 – 05/2014: Phó GĐ Công ty May Hòa Thọ 

- Điện Bàn 

+ 6/2014 – 12/2015: Giám đốc Công ty May Hòa 

Thọ - Điện Bàn 

+ 01/2016 – nay: Giám đốc điều hành Tổng Công 

ty CP Dệt may Hòa Thọ kiêm Giám đốc Công ty 

May Hòa Thọ - Điện Bàn 

+ 8/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May 

Hiệp Đức 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

58.845 cổ phần, chiếm 0,26% Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 

diện  

0 Cổ phiếu 

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Nguyễn Thị Bích Ngọc, số lƣợng cổ phần nắm 

giữ: 333, tỷ lệ nắm giữ: 0,001% 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

Không 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  
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19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

 Ông Nguyễn Văn Cƣờng - Kế toán trƣởng 

1. Họ và tên khai sinh  NGUYỄN VĂN CƢỜNG 

2. CMND/Hộ chiếu 200792340 

3. Giới tính Nam 

4. Ngày tháng năm sinh 24/01/1966 

5. Nơi sinh Hải Châu, Đà Nẵng 

6. Quốc tịch Việt Nam 

7. Địa chỉ thƣờng trú 42 Trƣờng Chinh, phƣờng Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán 

9. Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

- Kế toán trƣởng Tổng Công ty 

- Ủy viên BCH Đảng ủy 

10. Chức vụ tại tổ chức khác  Không 

11. Quá trình công tác 

 

+ 12/1984 – 12/1987: Kế toán HTX MB Điện 

Quang, Điện Bàn, Quảng Nam 

+ 01/1988 – 12/1997: Kế hoạch, kế toán Xí nghiệp 

May Điện Bàn 

+ 12/1997 – 9/2003: Kế toán trƣởng Công ty May 

Quảng Nam (nay Công ty CP May Hòa Thọ Quảng 

Nam) 

+ 9/2003– 7/2011: Chuyên viên, phó phòng TCKT, 

Trƣởng phòng TCKT Tổng Công ty CP Dệt May 

Hòa Thọ 

+ 8/2011 – nay: Kế toán trƣởng Tổng CÔng ty CP 

Dệt May Hòa Thọ 

+ 4/2015 – nay: Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công 

ty CP Dệt May Hòa Thọ 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không 

13. Số cổ phần công ty cá nhân nắm 

giữ 

158.635 cổ phần, chiếm 0,7% Vốn điều lệ 

14. Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại 0 Cổ phiếu 
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diện  

15. Số cổ phần của ngƣời có liên 

quan 

Vợ: Lê Thị Bích Mẫn, số lƣợng cổ phần nắm giữ: 

13.394, tỷ lệ nắm giữ: 0,06% VĐL 

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các 

công ty khác 

106.447 cổ phần tại Công ty CP Sợi Hòa Thọ - 

Thăng Bình 

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty 

cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Không 

18. Thù lao và lợi ích khác nhận đƣợc 

từ Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của Tổng 

Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp 

luật.  

19. Các lợi ích liên quan đối với Tổng 

công ty  

Không 

4. Kế hoạch tăng cƣờng quản trị 

Để tăng cƣờng công tác quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ sẽ chú trọng thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Tổng công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về 

quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng quy mô lớn. 

- Xây dựng, kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều 

hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật và điều lệ Tổng công ty. 

- Tuân thủ Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế công bố thông tin nhằm nâng cao 

tính minh bạch trong hoạt động điều hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông.  

- Trao quyền hoạt động độc lập cho các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hơn 

nữa chất lƣợng quản trị điều hành của các đơn vị và của Tổng công ty; phân định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong công việc cho từng cán 

bộ đứng đầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 

- Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức Tổng công ty đƣợc sắp xếp, tinh giản ở mức 

hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.  

- Song song với việc sắp xếp và củng cố lao động, công tác đào tạo và việc tuyển 

dụng mới cũng đƣợc Ban lãnh đạo Tổng công ty rất chú trọng. Hoạt động này nhằm bố 

trí sắp xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trƣờng, tận dụng có hiệu quả một 

cách triệt để nguồn nhân lực của Tổng công ty. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp đồng thời tạo môi trƣờng và 

điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho ngƣời lao động; xây dựng và thực hiện văn 

hóa doanh nghiệp. 
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III. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I :  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Phụ lục  II :  Điều lệ Tổng Công ty 

3. Phụ lục  III : Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ năm 

2016; Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ quý I.2017 

4. Phụ lục IV : Báo cáo kiểm toán vốn tại ngày 23/02/2017 
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