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Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được
kiểm soát tốt hơn trên toàn thế giới. Tại các thị
trường xuất khẩu dệt may chính của Việt Nam như
Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, với tỷ lệ tiêm
chủng cao các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa du
lịch, thể thao tại các thị trường này dần trở lại bình
thường. Việc này giúp cho nhu cầu về các sản phẩm
may mặc tăng trở lại, các đơn đặt hàng tăng trưởng
ổn định hơn giúp cho các doanh nghiệp dệt may nói
chung và TDT nói riêng đạt được những tăng
trưởng đáng ghi nhận so với năm 2020. Đến cuối
năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu ngành dệt may đạt
39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và hồi phục
trở lại mức trước đại dịch Covid-19, đây là tín hiệu
khả quan với toàn ngành khi Việt Nam đang tận
dung những cơ hội từ những chính sách như
UKFTA, EVFTA và làn sóng chuyển dịch sản xuất
ngành từ Trung Quốc. Trong năm 2021, các chi phí
đầu vào tăng khá mạnh, bao gồm nguyên vật liệu,
vận tải, nhân công, chi phí phòng chống dịch phần
nào ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của các doanh
nghiệp dệt may nói chung, TDT nói riêng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã
hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung
đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp
thời giám sát chat chẽ đối với hoạt động của Ban
TGĐ trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược và kế
hoạch kinh doanh đã đề ra và đã đạt được một số
mục tiêu như sau: Đảm bảo phòng chống dịch
bệnh, đảm bảo việc làm cho người lao động ổn
định tâm lý để gia tăng công suất nhà máy đáp ứng
đơn hang mới từ những khách hàng lớn, gia tăng
thêm 500 lao động mới và 8 chuyền may để đáp
ứng nhu cầu cả lượng và chất đối với các đối tác.
Trong năm 2021, TDT tiếp tục đẩy mạnh tiêu chí
“con người là tài nguyên”, thu nhập bình quân
người lao động tăng ~10% đáp ứng nhu cầu thiết
yếu của toàn thể lao động tại công ty, ổn định đời
sống cho công nhân.Về chiến lược mở rộng và phát
triển, TDT đã đầu tư hoàn thiện nhà máy Đại Từ giai
đoạn 1, nâng công suất nhà máy Đại Từ giai đoạn 1
lên 28 chuyền may và chuyển đổi mặt hàng tại nhà
máy Đại Từ từ dệt thoi sang 100% dệt kim.

Cũng trong năm 2021, TDT đã phát hành tăng vốn
thành công bao gồm: phát hành ESOP cho cán bộ
công nhân viên công ty, chi cổ tức năm 2020 bằng
cổ phiếu và phát hành quyền mua cho cổ đông
hiện hữu, tăng vốn điều lệ công ty lên
213.367.320.000đ. Điều này cho thấy niềm tin
của cổ đông đối với TDT và việc tăng vốn thành
công đảm bảo bổ sung nguồn vốn cho mở rộng sản
xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế
hoạch năm 2022.

Mục tiêu lớn nhất của TDT là đảm bảo hài hòa lợi
ích của doanh nghiệp với lợi ích của các bên liên
quan như đối tác, khách hàng, người lao động và
lợi ích xã hội. Đích đến mà Công ty hướng tới
hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự góp sức của
đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân
viên, lòng tin của các quý cổ đông, quý khách
hàng và đối tác trân quý. Ban lãnh đạo Công ty
cam kết luôn nỗ lực hết mình để giúp công ty liên
tục tăng trưởng, tạo dựng vị thế và xây dựng uy
tín trên thị trường Việt Nam và thế giới. Chiến
lược trong 3 năm 2022-2024: (1) Tiếp tục mở
rộng quy mô sản xuất, quy mô về lao động, quyết
tâm giữ mức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận
trong 3 năm 2022-2024 duy trì ổn định từ 20-
25%. (2) Liên tục Nâng cao thu nhập và cải thiện
môi trường làm việc cho người lao động. Hướng
tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp xanh, tăng
trưởng bền vững.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển TDT xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả
quý vị - những người đã theo dõi và đồng hành
cùng Công ty trong suốt tiến trình gây dựng và
trưởng thành. Cùng nhau, chúng ta hãy tạo nên
một tập thể đoàn kết, lớn mạnh, cầu tiến và luôn
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG	ĐIỆP	CỦA	CHỦ	TỊCH	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên;

Chủ tịch HĐQT

CHU THUYÊN

TẦM	NHÌN	- SỨ	MỆNH	- GIÁ	TRỊ	CỐT	LÕI

TẦM	NHÌN
TDT không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một
trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong
lĩnh vực cung ứng các sản phẩm may mặc thời
trang xuất khẩu. Khẳng định thương hiệu và đẳng
cấp quốc tế để trở thành đối tác trực tiếp của các
thương hiệu thời trang uy tín của thế giới.

SỨ	MỆNH
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mang lại
sự hài lòng cho các đối tác, khách hàng. Xây dựng
môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,
sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và
cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên
cho mọi thành viên của TDT. Hài hòa lợi ích doanh
nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các
hoạt động hướng về công đồng; minh bạch trong
hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn thượng tôn
pháp luật.

GIÁ	TRỊ	CỐT	LÕI
UY TÍN: Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và
nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
ĐOÀN KẾT: Luôn đề cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ
lẫn nhau giữa các thành viên của TDT.
CHIA SẺ: Chia sẻ lợi ích hài hòa với các đối tác, cổ
đông và người lao động.
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MỘT	SỐ	CHỈ	TIÊU	TÀI	CHÍNH	NỔI	BẬT

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2021 2021/2020
Kết quả hoạt động kinh
doanh

Doanh thu thuần Tỷ đồng 285,54 365,00 270,83 408,93 150%

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 224,81 284,52 195,02 319,90 163%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 60,73 80,48 75,80 89,03 117%

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 32,98 44,07 53,39 61,32 115%

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh

Tỷ đồng
22,06 30,77 16,92 19,66 116%

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động tài chính

Tỷ đồng
-5,69 -5,63 -5,48 -8,06 147%

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động khác

Tỷ đồng
0,49 0,77 1,35 1,61 119%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 22,55 31,5 18,27 21,28 116%

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng

20,63 26,1 15,71 18,82 118%

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản Tỷ đồng 250,18 340,80 394,73 517,44 131%

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 105,33 155,02 169,96 241,45 142%

Vốn điều lệ Tỷ đồng 80,15 116,2 139,46 213,37 153%

Các chỉ tiêu tài chính
chủ yếu
Thu nhập trên vốn cổ
phần (ROE)

%
20,67% 20,09% 9,67% 9,15%

Thu nhập trên tổng tài
sản (ROA)

%
8,98% 8,85% 4,27% 4,13%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(EPS)

VNĐ
2.574 3.263 1.261 1.275

Cổ tức % 15% 15% 10-15% 10-15%

MỘT	SỐ	CHỈ	TIÊU	TÀI	CHÍNH	NỔI	BẬT
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Tên giao dịch

Giấy chứng nhận ĐKDN

Vốn điều lệ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Mã cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

4600941221

213.367.320.000 Đồng (tính đến 31/12/2021)

241.451.196.405 Đồng (tính đến 31/12/2021)

TDT

Địa chỉ

Số điện thoại

Số fax

Website

Slogan

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

0208 656 7898

0208 356 9898

http://www.tdtgroup.vn

Đoàn kết & Phát triển

A1.	THÔNG	TIN	CHUNG
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A1.	THÔNG	TIN	CHUNG

2011 2015 2016 2017 2018 2019

Ngày 22/03/2011:
thành lập với số vốn
điều lệ 8 tỷ Đồng với
nhà máy TDT Điềm
Thụy

Năm 2015 bắt 
đầu phát triển 
đơn hàng FOB

Năm 2016: đưa
vào hoạt động
nhà máy TDT
Thịnh Đức

Ngày 01/12/2017: 
điều chỉnh số vốn 
điều lệ lên 
80.150.400.000 Đồng

Ngày 15/01/2019: nhận Quyết
định chủ trương đầu tư của
UBND tỉnh Thái Nguyên cho Dự
án Nhà máy may TDT Đại Từ tại
xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
với tổng số vốn đầu tư hơn 70 tỷ
đồng.

Ngày 02/04/2018: chính
thức niêm yết tại Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội
với số vốn điều lệ
80.150.400.000 Đồng

QUÁ	TRÌNH	HÌNH	THÀNH	&	PHÁT	TRIỂN

CÁC	SỰ	KIỆN,	GIẢI	THƯỞNG	NỔI	BẬT	TRONG	NĂM	2021

Tăng vốn điều lệ thành công lên
116.217.970.000 đồng

2021

Ngày 22/03/2021: Long trọng tổ
chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày
thành lập Công ty
(22/03/2011 - 22/03/2021)
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Ngày 22/03/2021 : Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư
và Phát triển TDT đã long
trọng Tổ chức Hội nghị sơ
kết công tác sản xuất kinh
doanh 06 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2021

Chương trình gặp mặt,
toạ đàm, ký kết thỏa
thuận hợp tác toàn diện
giữa Đoàn thanh niên
TDT và cán bộ đoàn chủ
chốt của các xã, trường
học, Huyện đoàn Phú
Bình
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A2.	NGÀNH	NGHỀ	VÀ	ĐỊA	BÀN	KINH	DOANH

Sản phẩm của TDT được phân phối rộng
rãi trên thị trường trong nước và đặc biệt
là thị trường quốc tế. Trong đó, Mỹ và EU
là hai thị trường xuất khẩu truyền thống
của TDT. Trong thời gian tới, Công ty có
định hướng phát triển thị trường Nhật
Bản, hiện đang là thị trường xuất khẩu
hàng dệt may đứng thứ 3 của Việt Nam.
Hiện nay, TDT có ba nhà máy đang hoạt
động TDT Điềm Thụy, TDT Thịnh Đức và
TDT Đại Từ (TDT Đại Từ bắt đầu hoạt động
từ Q4.2019)

TDT là một thành viên của Hiệp hội Dệt
may Việt Nam, tổ chức xã hội – nghề
nghiệp được thành lập năm 1999 trên cơ
sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức,
cá nhân của mọi thành phần kinh tế hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu,
tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành
kinh tế - kỹ thuật dệt may Việt Nam.
Với hoạt động kinh doanh chủ yếu thuộc
phân khúc gia công xuất khẩu, TDT hiện
tập trung vào hai phương thức sản xuất
chính là: CMT và FOB.

CMT - Cut, Make, Trim, là quy trình gia công bao gồm
các công đoạn:
- Cut: Cắt vải từ cuộn vải theo rập thiết kế sẵn từ phía
khách hàng.
- Make: May, khâu, vá lại với vải với nhau thành sản
phẩm hoàn chỉnh.
- Trim: Cắt chỉ và làm sạch chỉ khỏi quần áo sau khi
khâu. Thực hiện kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm, đóng
gói hàng thành phẩm theo yêu cầu.

FOB - Free On Board: DN sản xuất nhận đơn đặt hàng
may mặc sử dụng nguuồn nguyên liệu và tài sản của
mình, từ nguồn hàng, máy móc, chi phí, nhân công, v.v.
để hoàn thành đơn hàng được đặt may và đưa hàng ra
ngoài cảng

Mảng kinh doanh FOB được đưa vào kinh doanh
từ năm 2015. Theo đó, các đơn hàng được đưa đi
gia công tại các nhà máy vệ tinh của TDT tại Thái
Nguyên và các tỉnh khác.

Trong vòng 4 năm, giá trị của các đơn hàng FOB
tăng khoảng 13 lần, từ 14,6 tỷ đồng năm 2015 lên
203 tỷ đồng năm 2019. Với giá trị gia tăng đem lại
cho TDT và khách hàng cao, mảng FOB giúp doanh
thu của TDT tăng trưởng từ 25-35% doanh thu và
lợi nhuận.

Trong thời gian tới, TDT dự kiến tiếp tục tập trung
các nguồn lực để phát triển mô hình FOB đem lại
nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các	sản	phẩm,	dịch	vụ	kinh	doanh	chính Địa	bàn	kinh	doanh
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Đại	hội	đồng	cổ	đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công
ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức
mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông có
quyền thảo luận và thông qua: Kế hoạch kinh
doanh hàng năm của Công ty; Báo cáo tài chính
hàng năm; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình
hình Công ty; Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại
và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đại hội
đồng cổ đông thường niên và bất thường có
các quyền và nhiệm vụ sau: Thông qua định
hướng phát triển của Công ty; Quyết định loại
cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được
quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng
năm của từng loại cổ phần; Bầu, miễn nhiệm,
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm
soát viên. Các quyền và nhiệm vụ khác theo
quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
Công ty.

Hội	đồng	quản	trị
Là cơ quan quản lý của Công ty do Đại hội đồng
cổ đông bầu ra gồm 07 thành viên với nhiệm
kỳ không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng
quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế. Hội đồng quản trị có các quyền
và nghĩa vụ sau: Quyết định chiến lược, kế
hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh
doanh hằng năm của Công ty; Kiến nghị loại cổ
phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán
của từng loại; Quyết định giá bán cổ phần và
trái phiếu của Công ty; Quyết định mua lại
không quá 10% số cổ phần đã bán của từng
loại; Quyết định phương án đầu tư và dự án
đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy
định của pháp luật; Quyết định giải pháp phát
triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Quyền
và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban	Tổng	giám	đốc
Bao gồm 01 Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt
động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng
Giám đốc là người điều hành công việc kinh
doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát
của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05
năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm
kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc có các quyền
và nghĩa vụ sau đây: Tổ chức thực hiện các
nghị quyết của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực
hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư
của Công ty; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ
chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Bổ
nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh
quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc
thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyền và
nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật,
Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng
quản trị.

Ban	kiểm	soát
Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công
ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ
đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau
đây: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung
thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống,
nhất quán và phù hợp của công tác kế toán,
thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định
tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính
hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo
đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản
trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp
thường niên Đại hội đồng cổ đông; Rà soát,
kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của
hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ,
quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

P. KINH DOANH 
OEM/FOB

P. TỔ CHỨC 
HC

HỆ THỐNG CÁC NHÀ 
MÁY SẢN XUẤT

P. XUẤT 
NHẬP KHẨU

P. KẾ 
TOÁN

BP. KẾ 
HOẠCH

P. TỔ CHỨC 
XÍ NGHIỆP

CÁC NHÀ MÁY
VỆ TINH

XN. MAY
ĐIỀM THỤY

XN. MAY
THỊNH ĐỨC

XN. MAY 
ĐẠI TỪ

BP. KT CL

CÁC TỔ 
MAY

PHỤ TRỢ

P. CÔNG 
NGHỆ

P. KỸ THUẬT

P. KT & KH
TỔNG HỢP

P. CHẤT 
LƯỢNG

TỔ CẮT

PHÂN XƯỞNG 
MAY

TỔ HOÀN 
THÀNH

TỔ CƠ ĐIỆN

P. TỔ CHỨC 
XÍ NGHIỆP

P. CÔNG 
NGHỆ

P. KỸ THUẬT

P. KT & KH
TỔNG HỢP

P. CHẤT 
LƯỢNG

TỔ CẮT

PHÂN XƯỞNG 
MAY

TỔ HOÀN 
THÀNH

TỔ CƠ ĐIỆN
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Hệ thống các xí nghiệp sản xuất:

Xí nghiệp May Điềm Thụy, Chi nhánh may TDT
Đại Từ

Phòng	kình	doanh	OEM/FOB
- Phát triển khách hàng OEM/FOB;
- Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý đơn
hàng OEM/FOB. Từng bước nâng cao trình độ
quản lý đơn hàng OEM/FOB ngày càng chuyên
nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung
ứng giá trị ngành may;
- Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành may
trên bình diện quốc tế để có những chiến lược
và bước phát triển phù hợp;
- Theo dõi sát sao sự chuyển dịch của ngành
may theo thời gian để có những quyết định
chính xác về khách hàng và ngành hàng phù
hợp cho Công ty;
- Xây dựng kế hoạch khách hàng, doanh thu
cho từng năm;
- Hỗ trợ Công ty trong công tác xúc tiến
thương mại, marketing, quảng bá thương hiệu
Công ty;
- Quản lý toàn bộ các đơn hàng OEM/ FOB và
các đơn hàng sản xuất tại nhà máy vệ tinh.

Phòng	Xuất	nhập	khẩu	
- Tham mưu giúp Ban giám đốc Công ty thực
hiện quản lý về công tác chuyên môn, nghiệp
vụ xuất nhập khẩu;
- Thực hiện các nghiệp vu kinh doanh xuất
nhập khẩu theo ủy quyền của Tổng giám đốc
Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Nghiên cứu theo dõi các chủ trương chính
sách xuất nhập khẩu, thuế của Nhà nước ban
hành để tổ chức triển khai và thực hiện đúng
quy định;
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên
quan trong việc đảm bảo xuất nhập khẩu hàng
hóa chính xác, nhanh, phục vụ kịp thời cho sản
xuất;
- Quản lý chặt chẽ các chi phí xuất nhập khẩu,
vận tải, tìm các nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập
khẩu, vận tải có chất lượng và giá cả cạnh
tranh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân
công.

Phòng	Tổ	chức	hành	chính:
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về cơ
cấu tổ chức, bộ máy, sắp xếp và sử dụng nguồn
nhân lực của Công ty;
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào
tạo và nâng bậc lương, theo dõi công tác thi
đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch, thẩm
tra và bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê số
lượng và chất lượng lao động; Xây dựng quy
trình đánh giá xếp loại người lao động; xây
dựng các nội quy, quy chế, điều lệ công ty và
các văn bản, tài liệu khác phục vụ công tác
quản lý của Công ty;
- Quản lý trang thiết bị, tài sản, công cụ lao
động, phương tiện làm việc tại khu vực trụ sở
văn phòng Công ty;
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về chính
sách trả lương và đãi ngộ đối với người lao
động; Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách
lao động cho người lao động;
- Quản lý công tác lễ tân, tiếp khách, văn thư,
lưu trữ, con dấu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân
công.

Phòng	Kế	toán:
- Quản lý và tổ chức thực hiện hệ thống tài
chính, kế toán tại Công ty theo Luật kế toán và
các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước
về lĩnh vực tài chính, kế toán;
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham
mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu
quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của
Công ty;
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy
định của Pháp luật;
- Lập báo cáo hợp nhất từ các công ty con và tư
vấn các chính sách về cơ cấu vốn, chính sách
đầu tư, chính sách nguồn vốn cho Ban lãnh đạo
Công ty;
- Xây dựng hệ thống lập ngân sách tài chính và
dự báo tài chính cho Công ty trong từng giai
đoạn phát triển;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị về chính sách cổ
đông, cổ tức;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân
công.

- Thiết kế mặt hàng theo yêu cầu của khách
hàng, thiết kế mặt hàng mới, nắm vững đặc
tính của chất liệu, nghiên cứu đề xuất chất liệu
phù hợp, cung cấp thông số kỹ thuật, dữ liệu
liên quan đến sản phẩm, tham gia xây dựng
định mức nguyên vật liệu để kiểm soát quá
trình sản xuất và cung cấp thông tin nghiên
cứu đầu tư trang thiết bị mới;
- Giải quyết yêu cầu, khiếu nại, vướng mắc của
khách hàng liên quan đến thiết kế và định mức
nguyên liệu sản phẩm.
• Phòng Công nghệ
- Tham mưu cho ban điều hành Công ty các
vấn đề liên quan đến công nghệ trong sản
xuất;
- Theo dõi, quản lý các vấn đề công nghệ liên
quan đến may mặc trong công ty. Nghiên cứu,
lên phương án cập nhật các công nghệ mới;
- Quản lý các bộ phận trực thuộc: Kỹ thuật
chuyền, Ke gá, Mẫu dấu.
• Phòng Quản lý chất lượng
- Xây dựng và duy trì thực hiện có hiệu lực hệ
thống quản lý chất lượng trong Công ty;
- Hướng dẫn và xử lý kịp thời các phát sinh
không đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu
chuẩn kỹ thuật của khách hàng trong quá trình
sản xuất. Tổ chức kiểm tra sản phẩm đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật đúng tiến độ sản xuất;
- Đảm bảo công tác đánh giá nhà máy về chất
lượng hàng hóa; Tham gia xây dựng kế hoạch
sản xuất kinh doanh hàng năm và các quy chế,
quy định, kế hoạch khác theo phân công; -
Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động,
Phòng chống cháy nổ.

Xí nghiệp May Thịnh Đức
• Bộ phận Kế hoạch: xây dựng kế hoạch nhận
đơn hàng để phân bổ đến từng bộ phận.
• Bộ phận Kiểm tra chất lượng: chịu trách
nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm của toàn
bộ xí nghiệp.
• Các tổ may: vận hành các khâu may, lắp ráp
sản phẩm.
• Phụ trợ: hỗ trợ các dây chuyền, tổ may trong
các giai đoạn của sản phẩm.
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• Phòng Kỹ thuật
- Xây dựng và duy trì thực hiện từng quy trình
cụ thể về công tác quản lý kỹ thuật cho từng
bộ phận;
- Đảm bảo đồng bộ công tác kỹ thuật theo tiến
độ sản xuất, hợp đồng đã ký và cam kết với
khách hàng. Hướng dẫn và xử lý kịp thời các
phát sinh về công tác kỹ thuật trong quá trình
sản xuất;
- Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh
doanh hàng năm và các quy chế, quy định, kế
hoạch khác theo phân công; Tổ chức họp với
các bộ phận. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ;
- Phụ trách hoạt động của các tổ đội sản xuất
và hỗ trợ, bao gồm: Tổ cắt, các phân xưởng
may, Tổ hoàn thành và Tổ cơ điện.
• Phòng Kế hoạch sản xuất
- Tiếp nhận thông tin về các đơn hàng; phối
hợp với các phòng có liên quan lập/xem xét
thiết kế, dự toán theo quy định; chủ trì hoạch
định quá trình tạo sản phẩm theo yêu cầu của
từng đơn hàng và theo yêu cầu của hệ thống
quản lý chất lượng;
- Tổ chức phân công và điều phối nguồn lực
tham gia sản xuất; hướng dẫn, chỉ đạo, điều
hành, kiểm soát các quá trình sản xuất trên cơ
sở tuân thủ, các quy trình, quy phạm, mục tiêu
của dự án và hệ thống kế hoạch tổ chức thực
hiện dự án đã được phê duyệt;
- Thống kê các yêu cầu của khách hàng đối với
sản phẩm. Chủ trì và phối hợp với các phòng
chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh
trong quá trình sản xuất, xử lý các sản phẩm
không phù hợp, giải quyết các khiếu nại của
khách hàng liên quan đến tiến độ và chất
lượng sản phẩm.
• Phòng Thiết kế và Phát triển mẫu - Tham
mưu về thiết kế, tiêu chuẩn kĩ thuật, định mức
kinh tế kỹ thuật cho ban điều hành công ty;
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A4.	BAN	LÃNH	ĐẠO

STT Tên Vị trí Tỷ lệ sở hữu cổ
phần 2021

1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT 15,57%

2 Nguyễn Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
giám đốc 8,79%

3 Nguyễn Văn Bằng Thành viên HĐQT 0,33%

4 Phạm Thái Hòa Thanh viên HĐQT 2,33%

5 Dương Ngọc Hải Thành viên HĐQT độc lập 0,31%

6 Phan Mạnh Hà Thành viên HĐQT độc lập 0,00%

7 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT độc lập 0,01%

DANH	SÁCH	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ

Hội đồng quản trị &	Ban	Tổng giám đốc

Ông CHU THUYÊN
Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh năm: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3.322.965 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 15,57%)
Quá trình công tác
- 2002 - 10/2014: Trưởng nhóm Vật tư –
XNK - Phòng kế hoạch vật tư công ty May
Thái nguyên
- 10/2004 - 08/2007: GĐ XN Vật tư vận tải
- CTCP đầu tư và Thương mại TNG
- 08/2007 - 03/2011: GĐ TT thời trang TNG
- CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
- 03/2011: Cùng với các CĐ khác, ông Chu
Thuyên sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch
HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
- 11/ 2016 – nay: Giữ chức vụ Chủ tịch
HĐQT (thôi kiêm nhiệm chức danh TGĐ
đảm bảo đúng quy luật pháp luật hiện
hành)

Ông NGUYỄN VIỆT THẮNG
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị
kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.874.500 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 8.79%)
Quá trình công tác
- 1995-12/2004: Trưởng đại diện hãng tàu
OOCL tại Hà Nội tại Công ty Liên doanh vận
tải biển Việt Pháp (Gematrans)
- 01/2005 - 03/2011: TVHĐQT - Trưởng
phòng Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu
tư và Thương mại TNG
- 03/2011 – 18/09/2020: Phó Chủ tịch
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty
Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- 18/09/2020-nay: Giữ chức vụ Phó
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển
TDT

A4.	BAN	LÃNH	ĐẠO
Hội đồng quản trị &	Ban	Tổng giám đốc
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Ông DƯƠNG NGỌC HẢI
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị
kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 66.020 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,31%)
Quá trình công tác
- 2006 – 10/2008: Cán Bộ tại Sở Khoa Học
Và Công Nghệ Thái Nguyên - Trung Tâm
Thông Tin Công Nghệ
- 10/2008 - 07/2015: Chủ tịch HĐTV tại
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin H3T
- 08/2015 - 08/2016: Chủ tịch HĐQT tại
Công ty In Thái Nguyên
- 08/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty
Cổ phần TPS Thái Nguyên
- 05/2018 - nay: Thành viên HĐQT độc lập
tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
TDT

Ông PHANMẠNH HÀ
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm: 1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu (Tỷ
lệ nắm giữ 0%)
Quá trình công tác
- 2002 – 12/2006: Trưởng phòng Kinh
doanh tại Công ty cổ phần Tara
- 01/2006 - 12/2010: Trưởng nhóm giao
dịch KH Cao cấp - CTCP Chứng Khoán Kim
Long
- 01/2011 - 08/2014: Giám đốc môi giới -
CTCP Chứng Khoán Navibank
- 09/2014 – nay: Giám đốc kinh doanh -
CTCP Chứng khoán VNDirect
- 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT độc lập
- CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

Ông NGUYỄN VĂN BẰNG
Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Quốc
tế
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 70.000 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,33%)
Quá trình công tác
- 2000-2002: Nhân viên Phòng Dự án tại

Cienco 8
- 2002-2005: Nhân viên Phòng Dự án tại

Tổng CT Điện tử và Tin học VN
- 2007-2011: Phó giám đốc Công ty

TNHH may Minh Anh
- 2011-2016: Phó Tổng giám đốc Công ty

cổ phần Giấy An Hòa
- 2016-2017: Phó Tổng giám đốc tập

đoàn Dabaco
- 2017-2019: Giám đốc chi nhánh CT

TNHH Giấy Trường Xuân

Ông PHẠM THÁI HÒA
Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 497.033 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 2,33%)
Quá trình công tác
- 10/2008 - 04/2010: Nhân viên Phòng Kế
toán tại Công ty CP Đầu tư và TM TNG
- 05/2010- 02/2011: Phó Phòng Kế toán tại
Công ty CP Đầu tư và TM TNG
- 03/2011- 06/2011: Trưởng phòng Kế
toán tại Công ty CP Đầu tư và TM TNG
- 07/2011- 06/2014: Kế toán trưởng tại
Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT
- 06/2014 - nay: TVHĐQT – Kế toán trưởng
tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT

A4.	BAN	LÃNH	ĐẠO
Hội đồng quản trị &	Ban	Tổng giám đốc
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- 03/2020 – 26/04/2020: Thành viên BKS
Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT,
Kế toán trưởng – Trường Trung cấp nghề
Thái Nguyên.
- 26/04/2020 – nay: Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT,
Kế toán trưởng – Trường Trung cấp nghề
Thái Nguyên

Bà LÊ THỊ HỒNG THẮM
Trưởng ban kiếm soát
Sinh năm: 1973
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý
kinh tế
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 44.833 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,21%)
Quá trình công tác
- 09/1993 – 04/2006: Kế toán – Công ty cổ
phần Xây dưng số 02 Thái Nguyên
- 05/2005- 09/2010: Kế toán – Trường
trung cấp nghề số 01 Thái Nguyên
- 10/2010 – 04/2011: Phó phòng kế toán
tài vụ - Trường trung cấp nghề Thái
Nguyên
- 05/2011-03/2020: Trưởng phòng kế toán
– Trường trung cấp nghề Thái Nguyên
01/05/2012- 03/2020: Kế toán trưởng –
Trường trung cấp nghề Thái nguyên

Ông ĐỖMẠNH HÙNG
Thành viên HĐQT độc lập
Sinh năm: 1958
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.794 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,01%)
Quá trình công tác
- 2007-2011: Phó Trưởng đoàn – Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
- 2011-2016: Phó Chủ nhiệm - Ủy ban các
vấn đề Xã hội Quốc hội Việt Nam
- 2016-2018: Phó Chủ nhiệm – Văn phòng
quốc hội Việt Nam
- 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT độc lập
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

A4.	BAN	LÃNH	ĐẠO
Ban	kiểm	soát

Hội đồng quản trị &	
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Bà NGUYỄN THỊ KIM THÀNH
Thành viên ban kiếm soát
Sinh năm: 1991
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị
kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 10.473 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,05%)
Quá trình công tác
- 01/2014 – 05/2017: Nhân viên phòng
Kinh doanh – XNK – Công ty cổ phần Đầu
Tư và Phát triển TDT
- 05/2017- 04/2020 : Nhân viên phòng kế
toán kế hoạch tổng hợp – Công ty cổ phần
Đầu Tư và Phát Triển TDT
- 26/04/2020 - nay : Thành viên Ban kiểm
soát – Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát
triển TDT

Ông ĐỖ NGỌC TUYẾN
Thành viên ban kiếm soát
Sinh năm: 1980
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý
nhân lực
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 64.250 cổ
phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0,3%)
Quá trình công tác
- 06/2010 - 08/2010: Trưởng phòng Tổ
chức chi nhánh TNG 4 - Công ty cổ phần
Đầu tư và Thương mại TNG
- 09/2010 - 12/2010: Phó Phòng Tổ chức
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG
- 01/2011 - 04/2011: Trưởng Phòng Tổ
chức Công ty cổ phần Đầu tư và Thương
mại TNG
- 05/2011 - nay: Thành viên BKS - Trưởng
Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển TDT

A4.	BAN	LÃNH	ĐẠO
Ban	kiểm	soát
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A5.	PHÂN	TÍCH	SWOT

S W O T
Tầm nhìn định hướng phát triển rõ ràng.
Việc tập trung và chuyển dịch mô hình
phát triển mảng kinh doanh FOB giúp TDT
đi đúng và kịp với xu hướng phát triển của
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, giúp
đem lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho cả
TDT và đối tác.

Nhà máy TDT Đại Từ bước vào giai đoạn
ổn định Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động
ổn định, TDT Đại Từ tiếp tục mở rộng quy
mô khách hàng, đơn hàng lớn góp phần
nâng cao năng lực sản xuất và sản lượng
của TDT

Lợi thế cạnh tranh nhờ vị trí địa lý khi đặt
nhà máy tại nhưng tỉnh thành được coi là
vùng có nhiều lao động giá rẻ nhưng lại có
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực may
mặc.

Hệ thống quản trị được xây dựng trên
nền tảng minh bạch, chuyên nghiệp, tuân
thủ các tiêu chuẩn quản trị cao nhất được
áp dụng xuyên suốt từ các bộ phận chức
năng của các công ty thành viên đến Tập
đoàn. Ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm,
quản trị trong các doanh nghiệp dệt may
lớn tại Việt Nam.

Các nhà máy trong tập đoàn tiếp tục triển
khai các gói nâng cấp máy móc, trang
thiết bị hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu
đáp ứng các đơn hàng có số lượng lớn và
đòi hỏi chất lượng cao

Quy mô và vốn đầu tư. Mặc dù được ban
lãnh đạo luôn chú trọng và tập trung phát
triển, nhưng quy mô sản xuất và vốn đầu
tư của TDT còn khá khiêm tốn và hạn chế
so với các doanh nghiệp dệt may khác trên
thị trường.

Thương hiệu. Dệt may là ngành kinh tế
truyền thống và lâu đời của Việt Nam, với
thương hiệu TDT còn non trẻ so với các
doanh nghiệp cùng lĩnh vực dệt may, gây
nhiều khó khăn cho TDT trong việc tiếp cận
các đối tác mới và lớn trên thế giới.

Nền kinh tế phục hồi sau khi dịch bệnh
kết thúc. Trong năm 2022, với kỳ vọng
cuộc sống trở lại bình thường (do các quốc
gia đã có kinh nghiệm đối phó với dịch
bệnh và việc tiêm vắc – xin đang được
triển khai nhanh chóng), nhu cầu mua sắm
của người dân sau một năm bị kìm nén sẽ
tăng trưởng trở lại. Điều này giúp các hãng
thời trang lạc quan hơn về triển vọng kinh
doanh, từ đó tác động tích cực đến các
đơn hàng may truyền thống tại các nhà
máy may tại Việt Nam.

Hàng loạt các hiệp định thương mại đã và
sẽ được thông qua. Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương đã được thông qua và triển khai
năm 2019, trong đó có những ưu đãi cụ
thể cho ngành dệt may; hiệp định EVFTA
đã được EU phê chuẩn đầu năm 2020 đem
đến cho TDT những cơ hội được tiếp cận
với các thị trường mới tiềm năng mà
không gặp phải các rào cản thương mại từ
chính phú các nước đó do đã cam kết
trong các hiệp định thương mại.

Chính sách “Không Covid” (Zero Covid)
của Chính phủ Trung Quốc khiến cho hoạt
động giao thương giữa Trung Quốc và các
nước bên ngoài tiếp tục bị hạn chế thực tế
này sẽ dẫn đến sự dịch chuyển nhất định
của 1 số lượng khá lớn các đơn hàng
truyền thống và giá rẻ từ Trung Quốc sang
Việt Nam sau khi đã chính thức mở cửa
hoàn toàn từ 15/03/2022.

Diễn biến dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực
tới hoạt động xuất nhập khẩu. Mặc dù các
quốc gia đang nhanh chóng triển khai việc
tiêm vắc – xin phòng chống dịch Covid –
19, tình hình dịch vẫn có thể diễn biến
phức tạp. Điều này có thể kể đến một số
quốc gia Châu Âu đã phải cách li xã hội lần
thứ 3 do các ca nhiễm tăng trở lại. Dịch
bệnh nếu tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến
tốc độ phục hồi của ngành Dệt may trong
năm 2021.

Nguồn cung nguyên liệu. Sự phát triển
không tương xứng của ngành dệt so với
may mặc trong nhiều năm dẫn tới việc
nguồn cung nguyên liệu của các doanh
nghiệp dệt may phải phụ thuộc vào nguồn
nhập khẩu và khó kiểm soát chặt chẽ chất
lượng của các nguồn cung này

Xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước.
Trong những năm trở lại đây, các thị
trường phát triển như Mỹ, châu Âu đang
có xu hướng siết chặt quy định bằng các
rào cản thuế quan thương mại nhằm bảo
hộ nền sản xuất trong nước. Điều này đặt
ra thách thức giảm giá vốn và nâng cao
chất lương sản phẩm với các doanh nghiệp
dệt may nói chung và TDT nói riêng.

Cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác.
Việt Nam vẫn phải tiếp tục hoàn thiện để
duy trì cạnh tranh với các nước xuất khẩu
như: Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar và
Campuchia, v.v.
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A6.	VỊ	THẾ	CỦA	CÔNG	TY	TRONG	NGÀNH

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT
nhận thức được tầm quan trọng của tinh
thần hợp tác để cùng phát triển và đặt ra
mục tiêu đưa TDT không chi là đối tác mà
còn trở thành người bạn song hành, gắn
bó cùng với khách hàng, nhà đầu tư và
người lao động. TDT trao gửi niềm tin, uy
tiến và chất lượng tới nhà đầu tư. Từng
bước xây dựng nền móng, góp phần đưa
ngành dệt may bay cao, bay xa và xây
dựng nền tảng vức chắc cho các thế hệ
tương lai.

TDT hướng đến đích đến trở thành một
thương hiệu uy tín và chất lượng trên thị
trường dệt may quốc tế bằng nền móng
của sự đoàn kết để cùng phát triển. Đối
với TDT, chất lượng chính là thương hiệu,
uy tín là tài sản, sự hài lòng của khách
hàng là lợi nhuận, là kim chỉ nam cho định
hướng phát triển lâu dài và bền vững của
doanh nghiệp. Công ty đặt quyết tâm trở
thành thương hiệu lớn và uy tín trên thị
trường dệt may Việt Nam và quốc tế.
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A7.	CÁC	RỦI	RO

Rủi ro nguyên vật liệu

Thị trường dệt may Việt Nam vốn phụ
thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu từ
nước ngoài do sự phát triển không đồng
đều giữa may mặc với ngành dệt. Phụ
thuộc nguyên liệu nhập khẩu và chủ yếu
may gia công - đó là thách thức lớn nhất
đối với ngành dệt may khi tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu.
Để giảm thiểu và giải quyết được rủi ro
nguyên vật liệu, các DN trong nước cần kết
nối với nhau, đặc biệt DN nhỏ và vừa nên
tìm kiếm, ký hợp đồng với các DN lớn để
có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ DN
lớn. Điều này là rất cần thiết khi tham gia
sân chơi toàn cầu.

Rủi ro về sức ép cạnh tranh

Đối với TDT, sức ép cạnh tranh không chỉ
đến từ các thị trường mới nổi mà còn đến
từ các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực
sản xuất may mặc trong nước.

Là một thương hiệu nhỏ trong ngành dệt
may, TDT chịu rất nhiều sức ép cạnh tranh
từ các doanh nghiệp lớn trên thị trường.
Bên cạnh đó, Việt Nam lại đối mặt với
những khó khăn nhất là ở khâu đơn giá, vì
hiện nhiều khu vực thị trường đang có xu
hướng giảm sẽ tác động đến dệt may Việt
Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thị
trường dệt may thế giới được dự báo sẽ
cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ
Trung Quốc mà nhiều nước khác như
Myanmar, Campuchia…

làm gia tăng áp lực lên thị phần với Việt
Nam tại những khu vực lớn.

Để giảm thiểu rủi ro này, TDT đang và sẽ
tập trung phát triểm mô hình FOB, giúp
định hình chỗ đứng của doanh nghiệp trên
thị trường may mặc Việt Nam và thế giới.

RỦI RO CHIẾN LƯỢC & TÀI CHÍNH

Rủi ro tỷ giá

Trong năm 2021, mặc dù nền kinh tế thế
giới có nhiều biến động mạnh, tỷ giá đồng
USD/VND khá ổn định khi đồng Việt Nam
vẫn được neo với đồng USD. Tuy nhiên,
với hơn 90% doanh thu là xuất khẩu cùng
với phần lớn nguyên vật liệu nhập khẩu từ
Trung Quốc nên hoạt động kinh doanh TDT
chịu ảnh hưởng lớn bởi việc biến động của
tỷ giá.
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A7.	CÁC	RỦI	RO

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Rủi ro quản trị doanh nghiệp và trách
nhiệm với khách hàng

Theo đánh giá của chúng tôi, rủi ro quản
trị của TDT là không lớn do tầm nhìn và
kinh nghiệm của hội đồng quản trị, ban
giám đốc trong quản lý doanh nghiệp và
lĩnh vực dệt may, gia công xuất khẩu.
Việc xâm nhập vào các thị trường xuất
khẩu chính như EU và Mỹ của các sản
phẩm dệt may vẫn còn nhiều rủi ro do sự
cạnh tranh của sản phẩm cùng loại, sự
thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt
là các rào cản kỹ thuật và rào cản thương
mại đang có xu hướng được các quốc gia
nhập khẩu áp dụng một cách chặt chẽ hơn.
Đặc biệt, các bất ổn địa chính trị, chiến
tranh thương mại sẽ khiến các xu hướng
bảo hộ sản xuất này diễn ra trong thời gian
dài. Để hạn chế ảnh hưởng của rủi ro này,
TDT cần tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng
cao chất lượng sản phẩm và quy trình sản
xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
của sản phầm và thương hiệu của TDT trên
thị trường.

Rủi ro biến động giá trên thị trường
chứng khoán
Khi công ty niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán, giá chứng khoán công ty
không chỉ chịu ảnh hưởng bởi kết quả sản
xuất kinh doanh mà còn chịu ảnh hưởng
bởi những biến động chung của thị trường,
cung cầu tài sản tài chính, những thay đổi
trong chính sách điều hành của các cơ
quan nhà nước có liên quan. Để hạn chế
những rủi ro này, Công ty cần thực hiện tốt
các nghĩa vụ về minh bạch thông tin, quan
hệ nhà đầu tư và các quy định có liên
quan.

Rủi ro an toàn sức khỏe

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và
những ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá
trình làm việc là vấn đề nghiêm trọng đối
với mọi doanh nghiệp và ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống người lao động. Tuy
nhiên đây là vấn đề mà mỗi công ty cần
đối mặt để cải tiến. Trong một số nhà máy
sản xuất và vị trí làm việc, nguy cơ xảy ra
và tác động là cao hơn hẳn và tiềm ẩn
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người
lao động. Để tăng cường các giải pháp hạn
chế rủi ro, TDT đã trang bị cơ sở vật chất,
thiết bị, bảo hộ lao động, chế độ kiểm định
đầy đủ và an toàn. Thường xuyên tổ chức
đào tạo, diễn tập các tình huống khẩn cấp
cho người lao động. Ban hành các nội quy,
chế độ giám sát và chế tài xử lý để thúc
đẩy việc tuân thủ toàn diện.
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Trong năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu của Việt
Nam đạt 336,31 tỷ USD, tăng trưởng 19% so với
năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến
phức tạp, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng
nề bởi dịch bệnh Covid – 19. Đặc biệt, sản xuất
trong nước bị gián đoạn trong suốt quý 3 do
thực hiện các Chỉ thị giãn cách. Kết quả trên
được coi là một điểm sáng. Hoa Kỳ tiếp tục là thị
trường xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý,
hàng dệt may tiếp tục là một trong những mặt
hàng có giá trị xuất khẩu cao, với kim ngạch năm
2021 đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm
2020. Năm 2021 ngành dệt may khởi sắc khi các
thị trường xuất khẩu chính dần mở cửa. Tuy
nhiên, ngành dệt may trong nước cũng gặp
những khó khăn khi chi phí vận tải tăng mạnh,
bất lợi về tỷ giá khiến hàng dệt may của Việt
Nam giảm

sức cạnh tranh so với các đối thủ. Ngoài
ra, nhiều đối thủ của dệt may Việt Nam
như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ…
cũng tăng tốc và nỗ lực để bù đắp những
thiếu hụt về kim ngạch trong năm 2021.

Trong năm 2022, Hiệp hội Dệt may cho
rằng kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt
may 42-43,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm
2021. Đồng thời, các yếu tố hỗ trợ của
ngành Dệt may Việt Nam tiếp tục được
duy trì: lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân
công và ưu đãi đầu tư của Chính phủ đối
với ngành; Việt Nam tham gia ngày càng
sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự
do (CPTPP, EVFTA), trong đó dệt may
được đánh giá là một trong số những
ngành hưởng lợi nhiều nhất.

B2.	KẾT	QUẢ	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH	SO	VỚI	KẾ	HOẠCH

Năm 2021 đại dịch covid 19 bùng phát đã gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD
của TDT. Số lượng đơn hàng giảm về quy mô và
số lượng. Việc đồng bộ nguyên phụ liệu gặp rất
nhiều khó khăn trong công tác sản xuất các nhà
máy. Bên cạnh đó chi phí Logistic, cước vận
chuyển liên tục tăng cao, sự cạnh tranh về lao
động ngày càng gay gắt, đã làm tăng thêm chi phí
của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 21,28 tỷ
đồng, hoàn thành 51,3% kế hoạch đề ra. Các đơn
hàng của TDT vẫn tập trung tham gia vào công
đoạn sản xuất, chủ yếu các đơn hàng theo
phương thức CMT và FOB. Trong năm 2021, giá
trị đơn hàng theo phương thức CMT và FOB tăng
lần lượt 86% và 5%. Điều này khiến cho tỷ trọng
đơn hàng theo hình thức CMT tăng lên, chiếm
69% tổng doanh thu năm 2021 của công ty.

Trong dài hạn, định hướng của công ty vẫn
sẽ tăng tỷ trọng các đơn hàng theo phương
thức FOB. Đối với các đơn hàng CMT,
thông thường đơn giá gia công CMT là 25%
giá trị xuất khẩu và lợi nhuận sau thuế của
các doanh nghiệp gia công chỉ đạt 1-3%
đơn giá gia công.

Đối với đơn hàng FOB, các doanh nghiệp
chịu trách nhiệm nhập khẩu nguyên vật
liệu và sản xuất đơn hàng, doanh nghiệp
được hưởng khoảng 30% giá trị xuất khẩu
và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3 - 5%
doanh thu thuần. Do đó, việc tăng các đơn
hàng FOB sẽ giúp tăng lợi nhuận sau thuế
của doanh nghiệp. Ngoài ra, với cũng như
các doanh nghiệp trong ngành may mặc,
chi phí chủ yếu của TDT tập trung vào giá
vốn hàng bán và chi phí lao động.38 39

B1.	THÔNG	TIN	NGÀNH B3.	KẾT	QUẢ	KINH	DOANH	QUA	CÁC	NĂM

Cùng với xu hướng phục hồi của ngành dệt may, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực
trong năm 2021. Doanh thu của công ty đạt 409,07 tỷ đồng, tăng 150.33% so với cùng kỳ. Lợi
nhuận sau thuế đạt 18.82 tỷ đồng, tăng 19.76% so với năm 2020. Trong năm 2021, chi phí giá
vốn tăng cao hơn mức tăng của doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp giảm. Năm 2022 được kỳ
vọng việc xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục phục hồi và mở rộng khi các thị trường xuất khẩu chính
đã quay trở lại cuộc sống bình thường, nhu cầu mua sắm của người dân sau một năm bị kìm
nén sẽ tăng trưởng trở lại. Đồng thời, công ty thể tăng trưởng nhờ các dự án mở rộng đã sẽ
hoàn thành trong năm nay.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Doanh thu thuần Tỷ đồng 365,00 270,83 408,93

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 284,52 195,02 319,90

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 44,08 53,40 61,31

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 31,54 18,28 21,28

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 26,15 15,71 18,82
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Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2021 TH năm 2021 Thực hiện/ 
Kế hoạch (%)

Tổng doanh thu Tỷ đồng 475,57 409,07 86%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 41,50 21,28 51%
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56,0%

43,9%

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2020

Hoạt động gia công Sản xuất thành phẩm nguyên chiếc

Cơ cấu doanh thu theo hoạt động năm 
2021

Hoạt động gia công
Hoạt động sản xuất nguyên chiếc

69%

31%

Cơ cấu doanh thu theo hoạt động 
năm 2020

Hoạt động gia công Hoạt động sản xuất nguyên chiếc

44%

56%

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2021

Hoạt động gia công

Hoạt động sản xuất nguyên chiếc

74%

26%

Cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 
2020

Nội địa Xuất khẩu

93%

7%

Cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 
2021

Nội địa Xuất khẩu

11%

89%

8%

92%

Cơ cấu lợi nhuận theo thị trường 
năm 2020

Nội địa Xuất khẩu

Cơ cấu lợi nhuận theo thị trường 
năm 2021

Nội địa Xuất khẩu

85%

15%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 
2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng Năm 2021 Tỷ trọng 2021/

2020

Doanh thu từ thị 
trường nội địa Tỷ VNĐ 12,48 3% 19,98 7% 45,37 11% 227,19%

Doanh thu từ thị 
trường xuất khẩu Tỷ VNĐ 353,65 97% 252,12 93% 363,7 89% 144,26%

Tổng Tỷ VNĐ 366,13 100% 272,09 100% 409,07 100% 151,05%

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 
2019 Tỷ trọng Năm 

2020 Tỷ trọng Năm 
2021 Tỷ trọng 2021/

2020

Doanh thu thuần từ 
hoạt động gia công Tỷ VNĐ 162,76 44% 151,67 56% 282,75 69% 186,42%

Doanh thu thuần từ 
hoạt động sản xuất 
thành phẩm nguyên 
chiếc

Tỷ VNĐ 203,36 56% 120,42 44% 126,32 31% 104,90%

Tổng Tỷ VNĐ 366,13 100% 272,09 100% 409,07 100% 150,34%

Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 Tỷ trọng TH 2020 Tỷ trọng TH 2021 Tỷ trọng 2021/2020

Lãi gộp hoạt động gia 
công (CMT) Tỷ VNĐ 45,1 56% 42,35 56% 65,44 74% 154,52%

Lãi gộp hoạt động 
sản xuất sản phẩm 
nguyên chiếc (FOB)

Tỷ VNĐ 35,37 44% 33,45 44% 23,59 26% 70,52%

Tổng Tỷ VNĐ 80,48 100% 75,81 100% 89,03 100% 117,44%

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 
2019 Tỷ trọng Năm 

2020 Tỷ trọng Năm 
2021 Tỷ trọng 2021/

2020

Lãi gộp từ thị 
trường nội địa Tỷ VNĐ 2,38 3% 6,46 8% 13,23 15% 204,80%

Lãi gộp từ thị 
trường xuất khẩu Tỷ VNĐ 78,1 97% 69,36 92% 75,8 85% 109,28%

Tổng Tỷ VNĐ 80,48 100% 75,81 100% 89,03 100% 117,44%
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B4.	TỔ	CHỨC	VÀ	NHÂN	SỰ B4.	TỔ	CHỨC	VÀ	NHÂN	SỰ

STT Tiêu chí Số lượng 2020 
(người)

Số lượng 2021
(người) Tỷ trọng 2021

I Theo trình độ lao động
1 Cao đẳng và Đại học 68 74 8,82%
2 Trung cấp chuyên nghiệp 122 134 9,84%

3 Sơ cấp nghề 1.538 1.668 8,45%

4 Lao động phổ thông 130 176 35,38%

II Theo đối tượng lao động

1 Khối trực tiếp 1.363 1.494 9,61%
2 Khối gián tiếp và phụ trợ 495 558 12,73%

III Theo giới tính

1 Nam 376 506 34,57%
2 Nữ 1.482 1.546 4,32%

IV Theo độ tuổi

1 Dưới 25 651 257 -60,52%
2 Từ 31 đến 40 963 1230 27,73%
3 Trên 40 tuổi 244 565 131,56%

V Theo thời gian làm việc tại công ty

1 Dưới 1 năm 153 390 154,90%
2 Từ 1 đến 3 năm 1.613 1.585 -1,74%
3 Không xác định thời hạn 92 77 -16,30%

Tổng cộng 1.858 2.052

Thống kê lao	động

- Thưởng tiền lương tháng thứ 13. Thưởng thâm niên công tác và thưởng Tết Nguyên đán.

- Người lao động được tuyển dụng tại Công ty được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất

nghiệp đầy đủ theo quy định của nhà nước và được bảo lưu mức đóng Bảo hiểm theo bậc thợ

của từng cá nhân nếu đã tham gia đóng BHXH từ trước.

- Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định như: Tham quan học tập….

- Các khoản đầu tư lớn trong năm
Mở rộng xây dựng nhà kho thành phẩm 9.000 m2 – Chi nhánh may TDT Đại Từ

- Các công ty con, công ty liên kết
(Không có)

Một	số	thay	đổi	trong	chính	sách	đối	với	người	lao	động

B5.	TÌNH	HÌNH	ĐẦU	TƯ	VÀ	THỰC	HIỆN	DỰ ÁN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

74 134

1.668

176

Cơ cấu lao động theo trính độ 2021

Cao đẳng và Đại học Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp nghề Lao động phổ thông

506

1.546

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam Nữ
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B6.	TÌNH	HÌNH	TÀI	CHÍNH B6.	TÌNH	HÌNH	TÀI	CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

4,73

2,73
3,41

1,24
0,74 0,90

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay TSCĐ Vòng quay tài sản

1,31 1,21
1,35

0,49

0,23
0,48

0,00

0,50

1,00

1,50

2019 2020 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ số thanh toán hiện thời Chỉ số thanh toán nhanh

1,20
1,32

1,14

2,20
2,32

2,14

1,00

1,50

2,00

2,50

2019 2020 2021

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nợ/VCSH Nợ/TTS

Năm 2021, các chỉ tiêu tài chính đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó một số
chỉ tiêu đáng chú ý là: Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, bằng 116,48% so với cùng kỳ
năm 2020. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt gần 19,66 tỷ đồng, bằng 116,19%
so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận khác đạt gần 1,62 tỷ đồng, bằng 120,00% so với cùng kỳ
năm 2020.

Nhìn chung, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là nguồn thu chính, chiếm gần như toàn bộ lợi
nhuận của Công ty. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng kinh doanh là tập trung toàn
bộ nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh chính, sản xuất và kinh doanh hàng may
mặc xuất khẩu

Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng cao trong năm 2021 là:
- Công ty đã tập trung vào công tác đợn hàng, tìm kiếm những đơn hàng giá tốt, số lượng sản

phẩm lớn, sản phẩm phù hợp với thế mạnh của TDT.
- Mặt khác, Công ty cũng tiết giảm chi phí trong sản xuất bằng các biện pháp áp dụng máy

móc công nghệ sản xuất hiện đại dẫn đến tăng năng suất lao động so với cùng kỳ năm trước,
giảm giá vốn.

- Tăng được năng lực sản xuất tại các nhà máy vệ tinh dẫn đến tăng lợi nhuận.

Các chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 2021/2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,21 1,35 11,57%
- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,25 0,50 200,00%

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,57 0,53 -7,02%
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,32 1,14 -13,64%

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho lần 1,32 1,7 28,79%
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản lần 0,74 0,9 21,62%

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 5,80% 4,60% -20,69%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 9,67% 9,15% -5,38%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 4,27% 4,13% -3,28%

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 2021/2020

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 394,73 517,44 131,09%
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 270,83 408,93 150,99%
3 Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 16,92 19,66 116,19%
5 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 1,35 1,62 120,00%
6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 18,27 21,28 116,48%
7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,71 18,82 119,80%

20,09%

9,67% 9.15%8,85%
4,27% 4.13%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

2019 2020 2021

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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B7.	CỔ	ĐÔNG	VÀ	THAY	ĐỔI	VỐN	ĐẦU	TƯ
CHỦ	SỞ	HỮU

B7.	CỔ	ĐÔNG	VÀ	THAY	ĐỔI	VỐN	ĐẦU	TƯ
CHỦ	SỞ	HỮU

Tính đến hết ngày 31/12/2021, Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển TDT đã phát 
hành 7.390.588 cổ phiếu. Trong đó:
- Số cổ phiếu phổ thông: 21.336.732 
- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phần đang lưu hành: 21.336.732
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Cổ đông Cơ cấu cổ đông

STT Tên cổ đông SLCP sở hữu Tỷ lệ

1 Ông Chu Thuyên 3.332.965 15,57%

2 Ông Nguyễn Việt Thắng 1.874.500 8.79%

Tổng cộng 5.197.4655 24,36%5

Cổ đông lớn

Quá trình tăng vốn điều lệ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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C1.	ĐÁNH	GIÁ	TỔNG	QUAN	HOẠT	ĐỘNG	SẢN	
XUẤT	KINH	DOANH
Danh	sách	của	Ban	giám	đốc

Đánh	giá	chung	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Bám sát chiến lược phát triển mà Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đề ra, trong năm 2021,
trước ảnh hưởng lớn dưới tác động của dịch Covid-19, đặc biệt trong các tháng quý 3 thực
hiện các chỉ thị giãn cách xã hội khiến công tác sản xuất bị gián đoạn, Ban Giám đốc nỗ lực hết
mình giúp công ty vượt qua khó khăn chung cũng như nắm bắt cơ hội phục hồi của ngành dệt
may để đưa công ty phục hồi sau đại dịch. Cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 như
sau:

C1.	ĐÁNH	GIÁ	TỔNG	QUAN	HOẠT	ĐỘNG	SẢN	
XUẤT	KINH	DOANH

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt
Nam phục hồi về thời điểm trước dịch với
tổng giá trị đạt 39 tỷ USD (+11,2% so với
cùng kỳ và +0,3% so với năm 2019). Đây là

kết quả tích cực mặc dù có sự gián đoạn
kéo dài do chính sách giãn cách xã hội trong
Q3/2021.

Sau gần hai năm gián đoạn, ngành dệt may
toàn cầu đã bắt đầu tìm lại được
vị thế, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh
mẽ của thương mại điện tử. Ngành dệt

may kỳ vọng được hưởng một số lợi ích từ
các hiệp định thương mại tự do như
EVFTA, CPTPP, chiến tranh thương mại Mỹ
Trung.

Thuận	lợi	trong	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Khó	khăn	trong	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Trong năm 2021, ngành dệt may Việt Nam

năm nay đã phải đối mặt với nhiều khó

khăn, áp lực chi phí nguyên liệu lạm phát,

giá cước vận chuyển tăng và tình trạng

thiếu lao động sau thời gian giãn cách xã

hội.

Giá sợi toàn cầu đã bắt đầu cao hơn năm

2019 kể từ cuối tháng 2 và đạt đỉnh vào

Q3/2021 khi giá sợi polyester và bông tăng

khoảng 30% -50% so với cùng kỳ, do giá

bông và dầu tăng vọt. Điều này là do nhu

cầu về sợi tăng nhanh, khi nguồn cung sợi

của Trung Quốc dần cạn kiệt. Mặt khác,

lệnh cấm của Mỹ đối với bông có xuất xứ từ

vùng Tân Cương cũng gây ra sự gián đoạn

trong chuỗi cung ứng và đẩy giá bông lên

cao hơn. Các tỉnh thành phố lớn phải chịu

giãn cách trong suốt quý 3 khiến hoạt động

sản xuất ngưng trệ, chi phí tăng cao. Tuy

nhiên một số công ty phía Bắc không bị ảnh

hưởng và vẫn ghi nhận mức tăng trưởng

tích cực.

Doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh
với các nước như: Trung Quốc, Ấn Độ,
Bangladesh... và nhiều nước tập trung hỗ
trợ ngành dệt may. Đáng chú ý, có cả

những quốc gia mới nổi ở khu vực châu
Phi khiến số lượng nhà sản xuất tăng
mạnh, đơn hàng bị san sẻ và chuyển dịch
sang nước khác.

Trong khi Việt Nam giảm tốc, các đối thủ
cạnh tranh lại tăng trưởng tốt hơn như

Trung Quốc (+12% so với cùng kỳ), Ấn Độ
(+52% so với cùng kỳ) và Bangladesh (+13%
so với cùng kỳ).

Về phía TDT, năm 2021, công ty đối mặt với
một số khó khăn như: đơn hàng sụt giảm vì

Covid – 19, xuất nhập khẩu vận tải, bảo
hiểm xã hội trong khi vẫn phảiđảm bảo
công ăn việc làm cho người lao động. Thêm
nữa, số lượng mỗi đơn hàng nhỏ đi, khách
hàng không đặt hàng dài hạn 3 - 6 tháng
như trước và tình hình trở nên khó đoán

hơn trước.

STT Họ và Tên Chức vụ
Số CP sở hữu

(CP phổ thông)
Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Ông Nguyễn Việt Thắng Tổng Giám đốc 1.874.500 8,79
2 Ông Nguyễn Văn Bằng Phó Tổng Giám đốc 70.000 0,33

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 TH 2021 KH 2021 TH 2021/ TH 
2020

TH 2021/ 
KH 2020

Doanh thu thuần Tỷ đồng 270,83 408,93 475,57 151,0% 86,0%

LNTT Tỷ đồng 18,3 21,28 41,50 116,4% 51,3%

LNST Tỷ đồng 15,71 18,82 119,8%

ROE % 9,67% 9,15%
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C2.	TÌNH	HÌNH	TÀI	CHÍNH

Tại 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 517,44 tỷ đồng, tăng 31,09% so với
năm 2020. Trong giai đoạn 2018-2021, tổng tài sản của công ty liên tục tăng qua các năm
với tốc độ trung bình 27,41%/năm, do công ty đang trong giai đoạn mở rộng năng lực sản
xuất qua việc xây dựng các nhà máy mới, nâng cấp các dây chuyền máy móc đồng thời tích
cực tăng doanh thu hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển
khách hàng mới. Do việc sản xuất kinh doanh diễn biến thuận lợi trong năm 2021, công ty
nắm giữ lượng tiền mặt cao nhất trong 5 năm trở lại đây, tăng dự trữ hàng tồn kho và khoản
phải thu cũng tăng theo. Điều này dẫn đến tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng so với đầu năm
2021. Năm 2021, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 55,77% tổng tài sản, sang 2021 chiếm
62,14%. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tính chất mùa vụ của các đơn hàng may mặc
xuất khẩu, tập trung sản xuất vào những quý cuối năm; lượng hàng tồn kho lớn do công ty
chưa tiến hành bàn giao với khách hàng. Khách hàng của công ty phần lớn đều là những
khách hàng lớn, có quan hệ hợp tác lâu dài nên công ty không gặp vấn đề rủi ro phát sinh
các khoản nợ khó thu hồi.

Trong giai đoạn 2017-2021 công ty đã trải qua nhiều đợt tăng vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu tính đến
cuối năm 2021 đạt 241,45 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với năm 2017. Do vốn chủ sở hữu tăng nhanh
hơn tốc độ tăng của nợ vay, nên cơ cấu vốn có sự thay đổi. Hiện tại, nợ vay của công ty vẫn thấp
hơn vốn chủ sở hữu. Việc tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu thay vì vốn vay là một trong những
chủ trương đứng đắn của Ban lãnh đạo công ty trước tình hình thị trường tài chính đang có những
biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dùng nhiều vốn tự chủ trong giai đoạn này sẽ giúp tăng tăng
khả năng thanh toán và tỷ lệ an toàn tài chính của công ty. Đồng thời, hoạt động của công ty sẽ giảm
bớt sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 176,57 201,55 220,14 321,53

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 73,61 139,28 174,59 195,91
Tổng Tài sản Tỷ đồng 250,18 340,83 394,73 517,44
Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn % 70,58% 59,14% 55,77% 62,14%

Tỷ trọng Tài sản dài hạn % 29,42% 40,86% 44,23% 37,86%
Tốc độ tăng tài sản % 19,60% 36,23% 15,80% 31,09%

Tài sản ngắn hạn Đơn vị Năm 
2019 Tỷ trọng Năm 

2020 Tỷ trọng Năm 
2021 Tỷ trọng

Tiền và các khoản
tương đương tiền Tỷ VNĐ 41,15 20,42% 8,75 3,97% 57,47 17,87%

Các khoản phải thu
ngắn hạn Tỷ VNĐ 34,54 17,14% 32,74 14,87% 55,71 17,33%

Hàng tồn kho Tỷ VNĐ 120,96 60,01% 174,11 79,09% 201,74 62,74%

Các Tài sản ngắn
hạn khác Tỷ VNĐ 4,94 2,45% 4,59 2,09% 6,65 2,07%

Tổng Tỷ VNĐ 201,55 100,00% 220,14 100,00% 321,53 100,00%

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Nợ phải trả Tỷ VNĐ 144,85 185,81 224,78 275,99
Nguồn vốn Chủ sở hữu Tỷ VNĐ 105,33 155,02 169,96 241,45
Tổng Nguồn vốn Tỷ VNĐ 250,18 340,83 394,73 517,44
Tỷ trọng Nợ phải trả % 57,90% 54,52% 56,95% 53,34%

Tỷ trọng Nguồn vốn CSH % 42,10% 45,48% 43,05% 46,66%

Tốc độ tăng VCSH % 11,68% 47,18% 9,64% 42,06%
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C3.	ĐỊNH	HƯỚNG	PHÁT	TRIỂN	CỦA	CÔNG	TY	
TRONG	TƯƠNG	LAI

Trong giai đoạn 05 năm tới, Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển TDT sẽ tiếp tục
tập trung và phát triển mảng hoạt động
chính mà mình có thế mạnh là sản xuất
hàng may mặc xuất khẩu, trong đó cụ thể:
- Tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống nhà
máy vệ tinh.
- Nâng cao trình độ thiết kế, phát triển
mẫu, khả năng tìm nguồn nguyên phụ liệu,
kỹ năng đàm phán.
Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện
đại, quy trình quản lý sản xuất tinh gọn để
đạt được tăng trưởng đột phá về năng
suất lao động.
- Tăng dần tỷ trọng nhóm hàng FOB có tỷ
suất lợi nhuận cao.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng tại các thị
trường thuộc khuôn khổ các hiệp định tự
do thương mại mà Việt Nam là thành viên
như CPTPP, EV FTA.

- Mở văn phòng đại diện tại các thành phố
lớn trong cả nước và thị trường xuất khẩu
lớn như Hoa Kỳ/EU/Nhật Bản nhằm đẩy
mạnh công tác sales/marketing, tiếp cận
và làm việc trực tiếp với các khách hàng
bán lẻ tại các thị trường này nhằm gia tăng
tỷ suất lợi nhuận.

Định hướng phát triển của Công ty là hoàn
toàn phù hợp và sẽ tận dụng được tối đa
những ưu đãi của Chính phủ đối với ngành
may mặc. Trong đó, đáng chú ý nhất là
việc Công ty sẽ tăng dần tỷ trọng nhóm
hàng gia công có tỷ suất lợi nhuận cao (từ
CMT sang FOB và tiến tới là ODM, OBM).
Như đã phân tích ở trên, đây là một xu
hướng phát triển tất yếu không chỉ ở Việt
Nam mà trên toàn thế giới của các công ty
may mặc khi đã đạt đến một mức độ phát
triển nhất định, và với TDT, đây chính xác
là thời điểm vàng để bắt đầu quá trình
chuyển đổi. Ở TDT hiện đã hội tụ đầy đủ
các yếu tố về mặt con người (đội ngũ quản
lý kinh nghiệm và lao động

tay nghề cao), máy móc công nghệ (các
thiết bị và công nghệ sản xuất đều thuộc
hàng tiên tiến nhất trong ngành may mặc
tại Việt Nam), nguồn vốn, và lại ở trong
giai đoạn đầu của kế hoạch phát triển
ngành may mặc với nhiều ưu đãi từ phía
cơ quan chủ quản. Không chỉ có vậy, trên
bình diện khu vực và quốc tế, một loạt các
hiệp định thương mại chuẩn bị có hiệu lực
như Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU
(có hiệu lực từ năm 2018) sẽ mở toang
cánh cửa vào một loạt các thị trường đầy
tiềm năng với mức thuế suất vô cùng ưu
đãi. Do đó, có thể khẳng định, với kế
hoạch 05 năm đã được đề ra cùng tầm
nhìn chiến lược của ban điều hành Công
ty, triển vọng phát triển trong thời gian tới
của TDT là vô cùng tích cực.

Chỉ tiêu KH 2022 TH 2021 Tỷ lệ (%)

Doanh thu 
bán hàng 
và cung 
cấp dịch 
vụ (tỷ 
đồng)

551,56 409,07 135%

Lợi nhuận 
trước thuế 
(tỷ đồng)

44,10 21,28 207%

Cổ tức (%) 10-15% 15%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

... VÀ VỚI TDT, ĐÂY CHÍNH XÁC LÀ THỜI ĐIỂM
VÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI. Ở
TDT HIỆN ĐÃ HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ CÁC YẾU TỐ VỀ
MẶT CON NGƯỜI, MÁY MÓC CÔNG NGHỆ,
NGUỒN VỐN...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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D1.	ĐÁNH	GIÁ	TỔNG	QUAN	
HOẠT	ĐỘNG	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH	

D2.	KẾT	QUẢ	THỰC	HIỆN
CÁC	ĐỊNH	HƯỚNG	CHIẾN	LƯỢC	ĐỀ	RA
Trong năm 2021, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị
(HĐQT) đã nỗ lực hết sức để thực hiện
nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2021 giao phó.
Trước sự phục hồi của ngành dệt may
trong nước, HĐQT đã đưa ra những
chiến lược quan trọng về định hướng
phát triển công ty, phát triển nguồn
nhân lực, định hướng khách hàng, mặt
hàng giúp công ty đạt mức tăng trưởng
tích cực. Đặc biệt HĐQT trong năm
2021 đã chỉ đạo thành công 03 việc.
Một là phát hành tăng vốn điều lệ
thành công và trả cổ tức năm 2020 cho
cổ đông hiện hữu. Hai là trước tình
hình đại dịch Covid – 19 hết sức khó
khan trong Q3, HĐQT đã linh hoạt
trong công tác sản xuất, hỗ trợ CBCNV
lao động không phải nghỉ dãn việc,
đồng thời chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ
duy trì các chế độ, chính sách tiền
lương, tiền thưởng, tháng lương thứ
13,… cho người lao động. Từ đó bình
ổn được số lượng lao động của Công
ty. Ngoài ra mở rộng xây dung nhà kho
thanh phẩm 9000 m2 – CN May TDT
Đại Từ

D3.	ĐÁNH	GIÁ	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	VỀ
HOẠT	ĐỘNG	CỦA	BAN	TỔNG	GIÁM	ĐỐC	

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu
quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc
và những người điều hành khác đã cam
kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và các bộ phận
thực thi luôn bám sát và báo cáo tình hình
thực hiện, tiến độ triển khai các dự án,
hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập
ra, và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp
theo, cụ thể là tiến độ triển khai thực hiện
dự án mở rộng nhà máy may TDT Thịnh
Đức, TDT Điềm Thụy và TDT Đại Từ;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều
hành khác thực hiện báo cáo kết quả sản
xuất kinh doanh và tình hình hoạt động
trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của
Hội đồng quản trị;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình
hình hoạt động của Công ty để từ đó có
những kiến nghị thiết thực giúp Tổng
giám đốc và người điều hành khác hoàn
thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ
đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các
buổi họp định kỳ khác của Ban Tổng giám
đốc nhằm theo sát các hoạt động kinh
doanh của Công ty.
Đánh giá chung
- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực
của Ban TGĐ trong việc thực hiện định
hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban TGĐ đã
tuân thủ theo các quy định của Pháp luật,
Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng
quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội
đồng quản trị.

Hoàn thành các nội dung
tại nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông 2021 giao phó.

Thực hiện thành công phát
hành cổ phiếu trả cổ tức
cho cổ đông hiện hữu.

Định hướng đơn hàng và
các chế độ chính sách tiền
lương, phúc lợi cho
CBCNV.

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 TH 2021 KH 2021 TH 2021/ TH 
2020

TH 2021/ 
KH 2021

Doanh thu thuần Tỷ đồng 270,83 408,93 475,57 151,0% 86,0%

LNTT Tỷ đồng 18,3 21,28 41,50 116,4% 51,3%

LNST Tỷ đồng 15,71 18,82 119,8%

ROE % 9,67% 9,15%
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D4.	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	NĂM	2021 D4.	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ	NĂM	2021

Đầu năm 2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
TDT nhiệm kỳ 2018-2023 là 06 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị điều
hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Ngày 16/05/2021, bổ nhiệm ông
Nguyễn Văn Bằng. Đến cuối năm 2021, HĐQT công ty gồm các thành viên sau:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT
2 Nguyễn Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT/TGĐ
3 Phạm Thái Hòa Thành viên
4 Nguyễn Văn Bằng Thành viên
5 Dương Ngọc Hải Thành viên độc lập
6 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên độc lập
7 Phan Mạnh Hà Thành viên độc lập

Danh	sách	của	Ban	giám	đốc

Về	tổ	chức	các	cuộc	họp	HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công
ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy
ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã
được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục
quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh
nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập
đảm bảo đúng hình thức theo quy định
của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi
đầy đủ đến các thành viên tham dự họp
để tham khảo, nghiên cứu trước theo
đúng quy định của Điều lệ.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
SỐ BUỔI
DỰ HỌP

TỶ LỆ
THAM DỰ

1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT 16 100%

2 Nguyễn Việt Thắng
Phó chủ tịch 
HĐQT/TGĐ

16 100%

3 Phạm Thái Hòa Thành viên 16 100%

4 Nguyễn Văn Bằng Thành viên 13 81%

5 Dương Ngọc Hải Thành viên độc lập 16 100%

6 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên độc lập 16 100%

7 Phan Mạnh Hà Thành viên độc lập 16 100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY 

THÁNG
NỘI DUNG

1
01/2021/NQ-
HĐQT

12/01
/2021

1. Đề xuất thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ
139,46 tỷ đồng lên 278,92 tỷ đồng nhằm xây dung nhà máy may
TDT Đại Từ giai đoạn 2 và bổ sung vốn lưu động.

2. Đề xuất chuyển niêm yết cổ phiếu TDT từ Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSE)

2
02/2021/NQ-
HĐQT

24/03
/2021

Hội đồng nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3
03/2021/NQ-
HĐQT

25/03
/2021

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021

4
04/2021/NQ-
HĐQT

17/06
/2021

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tang vốn
điều lệ theo phương án đã được thông qua tại nghị quyết
01/2021/NQ-HĐQT.

2. Thông qua việc triển khai phương án sử dung vốn thu được từ việc
chào bán.

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định
về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

5
05/2021/NQ-
HĐQT

23/06
/2021 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

6
06/2021/NQ-
HĐQT

23/06
/2021

Thông qua quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động.

7
07/2021/NQ-
HĐQT

23/06
/2021

Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng
khoán

8
08/2021/NQ-
HĐQT

30/06
/2021

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPF Việt Nam là đơn vị kiểm
toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

9
09/2021/NQ-
HĐQT

05/07
/2021

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn
Văn Bằng

10
10/2021/NQ-
HĐQT

13/07
/2021

Cam kết 1 số ngành nghề kinh doanh đảm bảo TLSH nước ngoài

11
11/2021/NQ-
HĐQT

21/07
/2021

Thông qua danh sách chào bán và nguyên tắc phân phối theo
chương trình lựa chọn cho người lao động

12
12/2021/NQ-
HĐQT

21/07
/2021

Cam kết thực hiện việc phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào
bán trong đợt chào bán theo quy định pháp luật

13
13/2021/NQ-
HĐQT

18/10
/2021

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

14
14/2021/NQ-
HĐQT

27/10
/2021

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức

15
15/2021/NQ-
HĐQT

09/12
/2021

Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cho Người
lao động

16
16/2021/NQ-
HĐQT

18/12
/2021

Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu và
chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Các nghị quyết,	quyết định của Hội đồng quản trị ban	hành trong năm
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D5.	ĐỊNH	HƯỚNG	HOẠT	ĐỘNG	NĂM	2022

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt, thu
nhập (bao gồm lương, thưởng và thù lao) đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc trong năm 2021 như sau:

Thù	lao	của	thành	viên	Hội	đồng	quản	trị

Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển TDT tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền
vững và minh bạch bằng việc sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh
nghiệp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ
quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi; nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thế giới nói
chung và ngành may mặc nói riêng; đầu tư sâu vào máy móc thiết bị công nghệ cao, các mặt
hàng có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, kiểm soát tối đa các rủi ro.

Trên cơ sở đó, Ban TGĐ đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 trình HĐQT
như sau:

Mục tiêu và kế hoạch của năm 2022

Chỉ tiêu KH 2022 TH 2021 Tỷ lệ (%)

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 
(tỷ đồng)

551,56 409,07 135%

Lợi nhuận trước 
thuế (tỷ đồng) 44,10 21,28 207%

Cổ tức (%) 10-15% 10- 15%

Các	giải	pháp	thực	hiện:

- Triển khai thực hiện nhanh các dự án để đưa vào sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn
nhất
- Sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí
- Nâng cao trình độ quản trị, năng lực quản lý của HĐQT, Ban TGĐ và cán bộ công nhân viên
- Định hướng lựa chọn khách hàng, đối tác, mặt hàng phù hợp với năng lực của Công ty và
mang lại hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao
động
- Xây dựng văn hóa, môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; tiếp tục nâng cao thu
nhập cho cán bộ quản lý và người lao động trong công ty.
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STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) Ghi chú

1 Chu Thuyên CT HĐQT 495,285,832 Thành viên điều 
hành

2 Nguyễn Việt Thắng PCT HĐQT 328,011,613 Thành viên điều 
hành

3 Nguyễn Văn Bằng TV HĐQT/ Phó 
TGĐ

288,082,586 Thành viên điều 
hành

4 Phạm Thái Hòa TV HĐQT/ KTT 262,650,650 Thành viên điều 
hành

5 Dương Ngọc Hải TV. HĐQT độc lập 35,000,000 TV. HĐQT độc lập

6 Đỗ Mạnh Hùng TV. HĐQT độc lập 35,000,000 TV. HĐQT độc lập

7 Phan Mạnh Hà TV. HĐQT độc lập 35,000,000 TV. HĐQT độc lập

Tổng cộng 1,479,030,681
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- Trong năm 2021. Ban kiểm soát đã họp
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên; thống nhất kế hoạch kiểm
soát năm 2021: Định kỳ hàng tháng, Ban
kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt
hoạt động, sản xuất kinh doanh của chi
nhánh, xí nghiệp và toàn Công ty. Sau
kiểm soát. Ban kiểm soát đều có biên bản
làm việc với Ban Tổng Giám đốc. Kế toán
trưởng đưa ra những tồn tại cần khắc
phục trong công tác điều hành sản xuất
kinh doanh, công tác quản lý tài chính của
Công ty, qua đó góp phần đảm bảo sản
xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả
cao.

- Trong năm 2021 HĐQT đã ra 16 Nghị
quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn
điều lệ; chuyển sàn từ HNX sang HSX;
Thông qua về tổ chức Đại hội đồng cổ
đông; Thông qua phương án phát hành
cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;

Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2018-2023; sửa đổi Điều lệ công
ty; miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức,
chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ
theo quy định của Pháp luật và các quy định
tại Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban Tổng
giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các Nội quy
lao động, Thỏa ước lao động tập thể. Căn cứ
hướng dẫn các quy định của Công ty ban
hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm
nội quy, quy chế của cán bộ công nhân viên.
Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công tác điều
hành đã thực hiện các giải pháp về đơn hàng
và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án
kỹ thuật, đẩy mạnh năng suất lao động của
toàn công ty.

E1.	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Các nghị quyết của HĐQT	năm 2021
(Thông tin đã nêu ở phần D. Báo cáo của Hội đồng quản trị)

Hoạt động giám sát của Ban	kiểm soát
với HĐQT,	Ban	Tổng giám đốc

Hoạt	động	của	Ban	kiểm	soát

E2.	BAN	KIỂM	SOÁT

Thành	viên	Ban	kiếm	soát	(BKS)
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ BUỔI HỌP DỰ TỶ LỆ THAM DỰ

1 Lê Thị Hồng Thắm Trưởng ban 5 100%
2 Đỗ Ngọc Tuyến Ủy viên 5 100%

3 Nguyễn Thị Kim Thành Ủy viên 5 100%

Trong năm qua BKS triệu tập 5 cuộc họp, nội dung về công tác nhân sự, kiểm tra và đôn đốc nhắc
nhở nhiệm vụ của từng thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát từng mảng của mình được
phân công, phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên BKS - BKS tham dự các cuộc họp của hội đồng
quản trị, tham gia đóng góp ý kiến trong công tác kế hoạch sản xuất và điều hành sản xuất kinh
doanh, trong công tác quản lý và quản trị công ty

Công	tác	kiểm	tra
a. Công tác kiểm tra tài chính: Kiểm tra
công tác tài chính trong năm được 5 đợt
kiểm tra, chứng từ kế toán, ngân hàng,
hợp đồng kinh tế và kiểm tra quyết toán
tài chính quý năm. Trong quá trình kiểm
tra có một số sai sót đã tham gia với bộ
phận chuyên môn khắc phục kịp thời;
chứng từ lưu được đóng theo từng tháng.

b. Công tác kiểm tra ATVSLĐ - PCCN, CSLĐ
Tổng số CNLĐ được giao kết HĐLĐ: 2052
người. Số lao động được ký kết đóng
BHXH là: 1662 người. Hợp đồng theo mùa
vụ hoặc theo công việc có tính chất nhất
định (dưới 12 tháng): 390 người.

Các chế độ của người lao động được bảo
đảm như: 100% CNVLĐ làm việc tại công
ty được ký HĐLĐ, được hưởng BHXH,
BHYT, tiền lương, thưởng, chế độ lao động
nữ, đã giải quyết kịp thời các chế độ,
quyền lợi cho CNVCLĐ theo đúng qui định
của Bộ luật lao động.

Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao
động, bộ phận BHLĐ, bộ phận y tế trong
doanh nghiệp. Thực hiện tốt các công tác
An toàn vệ sinh lao động và PCCC, Tổ chức
bộ máy làm công tác bảo hộ lao động tại
đơn vị từ tổ sản xuất đến các phòng ban.

• Mạng lưới An toàn vệ sinh được thành
lập tháng 8 năm 2018 với tổng số là 28
người, hàng tháng, Công ty phụ cấp 30.000
đ/người/tháng. Lập kế hoạch dự trù cấp
phát BHLĐ cho năm 2021 với tổng số tiền
là 732.500.000 đ.
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Công	tác	quản	trị	doanh	nghiệp,	
hoạch	định	nguồn	nhân	sự	
Tiếp tục chỉ đạo sát sao trong công tác xây
dựng quy chế phân phối thu nhập mới
nhằm tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp
có chất lượng cao. Đáp ứng được trong
nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ
cho các dự án chiến lược mới của Công ty.

Tinh giản bộ máy quản lý, nhất là nhân sự
tại các bộ phận gián tiếp nhằm tiết giảm
chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc cũng
như tiền lương của cán bộ công nhân viên.
Lựa chọn các cá nhân phù hợp và cử đi
thăm quan, học hỏi dài ngày tại các đơn vị
có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh
(Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Phong, Công
ty Hà Thanh) để nâng cao năng lực quản lý
và tổ chức sản xuất, nhất là các cán bộ
quản lý và kỹ thuật - công nghệ tại Nhà
máy Đại Từ. nơi còn thiếu bề dày kinh
nghiệm về sản xuất mặt hàng dệt kim.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng, triển khai
các kế hoạch chủ động ứng phó với tình
hình biển động của thị trưởng trong và
ngoài nước do ảnh hưởng của dịch
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E2.	BAN	KIỂM	SOÁT
Thù lao	của Ban	kiểm soát năm 2021

Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021

- Năm 2021, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid –
19 khiến các khách hàng của công ty giảm đơn hàng khi nhu cầu mua sắm của người dân giảm
mạnh đặc biệt là trong Q3/2021 khi tình hình dịch bệnh trở nên nặng nề, giãn cách xã hội ảnh
hưởng đến việc triển khai đơn hàng mới

- Về đầu tư nhà xưởng mới: Công ty mở rộng xây dựng nhà kho Thành phẩm 9000m2 - CN May
TDT Đại Từ

Để tăng lợi nhuận ngoài việc tăng năng
suất lao đông, doanh thu tăng, giảm chi
phí, hội đồng quản trị, ban giám đốc cần
chỉ đạo điều hành giảm một số chi phí nổi
bật sau:
- Năm 2021 chi phí xuất nhập khẩu và vận
tải chiếm 4,2% trên doanh thu sản xuất và
chiếm 6,4% trên giá CM với tỷ lệ trên là
cao.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao
hơn 19% so với năm 2020 cần được giảm
xuống.
- Chi phí tài chinh duy trì so với năm 2020.
- Chi phí bán hàng duy trì so với năm 2020.

Qua một năm ban kiểm soát hoạt động
theo chức năng nhiệm vụ được quy định
trong Điều lệ và quy chế hoạt động của
ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông
thông qua tại đại hội thường niên năm
2021. Ban kiểm soát đã thực hiện được
một số nhiệm vụ trên, góp phần cùng
HĐQT và bộ máy điều hành Công ty đã
thực hiện được những chỉ tiêu cơ bản mà
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã
biểu quyết thông qua. Bên cạnh đó còn
hạn chế là 2/3 thành viên ban kiểm soát
kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều,
ảnh hưởng tới thời gian kiểm tra.

E2.	BAN	KIỂM	SOÁT
Những kiến nghị của Ban	kiểm soát về phương hướng	năm	2022

E3.	TĂNG	CƯỜNG	QUẢN	TRỊ	CÔNG	TY
Phối hợp giữa Ban	kiểm soát trong điều hành

- Việc phối hợp giữa Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện
hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu
cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp, bàn giá theo hội
đồng công khai.
- Trước khi ký kết hợp đồng hoặc mua, hoặc bán các hợp đồng khác, các cá nhân có thẩm quyền
ký kết đều thông tin đến Ban kiểm soát để thẩm định về mặt pháp lý nhằm tránh các rủi ro về
thành toán và phải có dấu xác nhận của Ban kiểm soát thì lãnh đạo công ty mới phê duyệt để
thực hiện Hợp đồng.
- Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào kết quả đánh giá nhà cung cấp của Ban kiểm soát để phê
duyệt nhà cung cấp, từ đó ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.
- Kiểm soát các báo cáo KQKD theo tháng, theo quý, nếu lỗ, ban kiểm soát sẽ kiểm tra, phân tích
nguyên nhân lỗ, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến nghị.

Khoản mục Kế hoạch
2021

Thực hiện
2021

Thực hiện
2020

Tỷ lệ đạt 2021 
(%)

Doanh thu tiêu thụ 475,57 409,07 272,1 85,8
Lợi nhuận trước thuế 41,5 21,3 18,3 51,3

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 Tăng/ giảm
Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 220,1 321,5 Tăng 46%
Tài sản dài hạn Tỷ đồng 174,5 195,9 Tăng 12,2%
Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 181,7 238,1 Tăng 31%
Nợ dài hạn Tỷ đồng 43,07 37,9 Giảm 12%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,7 18,82 Tăng 19,8%
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 169,96 241,45 Tăng 42%
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STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ)

1 Lê Thị Hồng Thắm Trưởng BKS 40.000.000
2 Đỗ Ngọc Tuyến Thành viên BKS 266.162.876
3 Nguyễn Thị Kim Thành Thành viên BKS 178.098.813

Tổng cộng 484.261.689
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Để thu hút và giữ chân người lao động có
chất lượng cao gắn bó lâu dài với công ty,
TDT đã và đang thực hiện chính sách
lương, thưởng và phúc lợi phù hợp. Trong
giai đoạn 2016-2021, mức lương trung
bình của người lao động tăng dần qua các
năm. Để tạo động lực cho người lao động,
công ty cũng xây dựng và phát triển văn
hóa doanh nghiệp.

Trong năm 2021 đại dịch diễn biến phức
tạp trong nước khiến đời sống của nhiều
người lao động gặp khó khăn, công ty đã
có nhiều việc làm thể hiện sự quan tâm
đến các CBCNV, san sẻ và giúp đỡ CBCNV
trong thời gian đại dịch hoành hành.

F1.	CHÍNH	SÁCH	NGƯỜI	LAO	ĐỘNG

Với đặc thù của ngành may mặc xuất khẩu, chất lượng lao động có tác động lớn tới hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, TDT luôn chú trọng việc xây dựng một
môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn. Thực hiện các chương trình đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực nhằm không ngừng nâng cao tay nghề, chuyên môn và kỹ năng
của đội ngũ lao động.

F1.	CHÍNH	SÁCH	NGƯỜI	LAO	ĐỘNG

Một	số	sự	kiện	dành	cho	người	lao	động	được	Công	ty	tiến	hành	
tổ	chức	trong	năm	2021

q Tổ chức xét nghiệm thường xuyên cho các CBCNV tại các nhà máy
q Tổ chức thăm hỏi CBCNV bị mắc covid với tinh thần quan tâm, chia sẻ động viên người lao

động
q Triển khai đồng loạt hoạt động cấp phát C sủi và sữa cho người lao động tại các nhà máy.

Với phương châm sức khỏe người lao động là tài sản lớn nhất của Công ty
q Tổ chức và tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhâp/lương trung bình 
(triệu đồng/người/tháng)
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F2.	CHÍNH	SÁCH	LIÊN	QUAN	ĐẾN	TRÁCH NHIỆM
ĐỐI	VỚI	CỘNG	ĐỒNG	ĐỊA	PHƯƠNG

Với định hướng phát triển bền vững trong tương lai, TDT không chỉ chú trọng lợi ích
của Công ty mà còn quan tâm đến lợi ích của xã hội, đặc biệt là cộng đồng địa phương,
nơi Công ty đặt nhà máy hoạt động. Ngành dệt may là ngành thâm dụng lao động nên
TDT cũng như các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực luôn cần một lượng lớn lao
động. Vì thế, Công ty đang góp phần tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định
cho một lượng lớn lao động trong khu vực. Bên cạnh đó, TDT cũng thực hiện các hoạt
động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác.

TẶNG QUÀ VÀ TIỀN HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG

Công ty đã tặng quà và tiền cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn địa phương xã,
huyện tham gia các hoạt động điển hình như: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện
“Tuần cao điểm Tết, vì người nghèo năm 2021”
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G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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