
BO xAY DUNG CONG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY LP MAY VIT NAM - CTCP Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: 6/TCT-KTKT 
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BAO CÁO 
KET QUA HOT BQNG sxK, BAU TIX NAM 2019 VA K HOCH 

NAM 2020 CUA TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

KInh gü'i: Bi hi 1Ing c ctông thlthng niên nàm 2020 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Thirc hin Nghj quyt s 225/NQ-DHDCD ngày 28/6/20 19 cüa Dai  hi dông Co dông 
thuing niên Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP näm 2019, các Nghj quyêt, Quyet 
djnh cüa Hi dOng quân trj Tong cong ty 1p may Vit Nam - CTCP (Tong cong ty hoc 
LILAMA) ye san xuât kinh doanh, Ban Tong giám doe kInh báo cáo Di hi dOng cô dông 
kêt qua hot dng san xuât kinh doanh näm 2019 và kê hoch näm 2020 nhu sau: 

A. KET QUA HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

I. Két qua thiyc hin nhim vi san xut kinh doanh nam 2019 

Dctn vj tInh: T dng 

TT Chi tiêu 
Nghj quyêt 

BHBCB 2019 
Thiuc hiên 
näm 2019 

% TH/KH 
2019 

1 Vn diu 1 797,26 797,26 100% 

2 Tngdoanhthu 5.750,4 5.580,8 97,1% 

3 Lcyinhuântnxâcthu 75,0 76,5 102% 

4 Npngansáchnhànuàc 150,0 173,7 115,8% 

5 T' lë c ti.'rc (%) 5%/närn 4%/närn 80% 

6 fMu tir XDCB 20,0 0 0% 

7 QufluyngNLD 129,37 114,55 88,5% 

II. Nhfrng mt cong tác chmnh thirc hin trong 11am 2019 

1. COng tác to chu'c thi cong các dtr an 

Trong näm 2019, LILAMA d trin khai thi cOng các dir an 1n, tr9ng diem quc gia 
nhu dix an Nhà may nhit din Song Hu 1, di,r an Nhà may nhia din Thai BInh 2, dir an 
Nhà may nhit din Vinh Tan 4, dir an Nhit din Long Phü 1, dir an Lçc du Nghi Sun 2, 

và dir an ti nuâc ngoài nhu dir an Nhà may phân dam  A/U  tai  Brunei. LILAMA luôn chi 
dao môt each sat sao các Ban dr an, cãc Cong ty thành viCn t trung mci ngun lirc, thi8t 
bi, may rnoc, tài chInh d dam bão tht cá các du an du duoc trin khai thi cOng mt cách an 
toàn, chit lucing, dáp i1ng các yêu cu cüa các Chü du tix. 

* M5t s mc tiê'n dç5 quan trQng tgi các c4t an trQng diém thcc hin nàm 2019: 
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- Du an nhit din Song Hu 1: Hoàn thành dt 83,46% giá trj hqp dng EPC. 

- Di an nhit din Vinh Tan 4 và Vinh Tan 4 ma rng: D hoàn thành quyêt toán 2 dir 
an nay vii nhà thAu chmnh. 

- Dix an nhit din Long Phü 1: Nba thu chInh Power Machines (PM) bi M cam vn 
dn dn toàn b cong vic thit k, cung cp thMt bj cüa dir an b ttm drng vô th?yi han. 
LILAMA dä rut dn nhân 1irc, may móc thi cong khói Cong trung, dng thai chi duy tn rnt 
luc luang lao dong ti thiu phiic vii cong táC bão quãn v.t tu thiêt bj trên cong trixang. 

- Dr an nhà may xi rnãng Tan Thng: Dâ hoàn thành 95,81% khi luçng hçip dông, dir 
kin se hoàn thành hqp dng vào cui thang 3/2020. 

- Du an nhà may phân dam  A/U  tai  Brunei: Cong tác ch tao dat 84,89% giá trj hp 
dng k vái nhà thu chInh Thyssenkrupp Industrial Solution AG; phân cung cap nhân 1irc, 
may rnóc dimg cii và bào lanh ngân hang k vOi Lilama SEA thirc hin dat  90,35% giá trj 
hçip dng. 

- Dir an nhit din Nghi San 2: Dà hoàn thành 9,46% giá tr hqp dông. 

2. Cong tác k5 thut cong ngh, quãn l chat hrqng và an toàn lao dng 

Trong qua trInh thirc hin thi cOng các dir an, vOi tu cách là Tng thu EPC (tai D? an 
Nhiêt din Song Hu 1) hay Nhà thu 1p dat, LILAMA luôn tp trung mi nguOn lirc may 
rnoc, k thut cOng ngh cling nhu ngun nhân 1irc là di ngü k sir k thut cO nàng lrc, 
kinh nghirn d thirc hin các cOng vic tr thit k& mua sm dn t chirc 1p bin pháp thi 
cOng môt cách khoa h9c, an toàn. Dng thai, luôn tp trung tang cithng cOng táC quãn l chat 
luç'ng cong trinh, chi dao  giám sat cht chê tht cá các hang mic cOng vic, dam báo vic 
thrc hin dir an dung tin d, chit hrvng theo các yêu cu nghiêm ngt cüa Chü dâu tu. Dc 
biêt, cOng tac an toàn cho ngithi lao dng, vt tu thit bj và an toàn chung cho dir an luOn 
duçic Tang cOng ty quan tam chi dao,  du tu dung muc. 

3. Du tir ra ngoài doanh nghip 

Tng giá trj vên du tu ra ngoài doanh nghip cña LILAMA tai  thai dim 31/12/2019 
là 617,1 t' dng, trong do: os COng ty con vâi giá trj du tu 96,9 t' dng, 11 COng ty lien 
kêt vOi giá trj du tu 357,8 t' dng; 06 doanh nghip khác vâi giã trj du tu 162,4 t' dông. 

Cong tac du tu ra ngoài doanh nghip bao gm hoat dng du tu them vn và thoái von 
da dâu tu cña LILAMA tai  mt sO Cong ty con, COng ty lien kt duc thirc hin nhu sau: 

3.1. Du tir them vào Cong ty con, cong ty lien két 

Trong näm 2019, LILAMA khOng th?c hin du tu them v6n vào doanh nghip khác 
a chi thixc hin thoái vn tai  cac COng ty theo lt trinh. 

3.2. Tlnh hInh thoái vn dâu tir ra ngoài doanh nghip 

Tnong näm 2019, d tip tiic thuc hiên theo D an tái cu true d duc phê duyt, 
LILAMA dà tIch circ thirc hin cong tác thoái vn tai  môt s dan vj, kt qua thu duçrc bao 
gOrn thoai vOn thành cOng tai  07 cOng ty, s tin thu v là 410,5 t' dng và thu hôi dçt 2 tiên 
thoái vOn tai VAPCO 2 là 103 dng; th nhu sau: 

+ Hoàn tAt vic thoái toàn b vn tai  COng ty TNHH Tin vn thi& k CIMAS ngày 
25/01/2019, sO tin thu ye 29,193 t dông. 

+ Hoàn tAt thñ t1ic chuyn nhung toàn b c phn tai  COng ty c phn LILAMA 69-2 
ngày 14/2/20 19, so tiên thu ye là 51,9 t dng. 
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+ Thirc hin bàn dAu giá thành cong 2.5 18.454 c phn, ti.rcmg iimg 30,42% von diêu 1 
ti Cong ty CP Lilaina 69-3 vao ngày 26/2/20 19; giá binh quân 19.656 dong/c phiu, so 
tiên thu ye 49,5 t dông. 

+ Thirc hin bàn dAu giá thành cOng 1.488.600 c phn, tuo'ng rng 15,05% von diêu1 
tai Cong ty CP Lilama 10 vào ngày 26/2/20 19; giá binh quân 4 1.480 dông/c phieu, so tiên 
thu ye 6 1,75 t dông. 

+Thi.rc hin ban du giá thành cOng toàn b 13.005.032 c ph&n, tuong irng 79,58% 
vOn diêu 1 ti Cong ty CP Lisemco; giá binh quân 10.035 dng/c phiu; s tiên thu ye 
134,6 t dOng. Ngay 28/2/20 19, LILAMA dä hoàn tht vic thoài toàn bO von ti Lisemco. 

+ Thijc hiên bàn du giá thành cong 1.408.730 c phn, tuo'ng irng 15% vOn diéu 1 ti 
Cong ty CP Lilarna 18 vào ngày 08/3/20 19; giá bIrth quân 42.350 dong/cô phieu, sO tiên thu 
ye 59,66 t dông. 

+ Thirc hin bàn du giá 1.13 6.430 c phAn, trong do ban thành cOng 750.000 co phân, 
tuclng irng 9,9% vn diu 1 ti Cong ty CP Lilama 69-1 vào ngày 08/3/20 19; giá binh quân 
31.800 dong/c phiu, s tin thu v 23,85 t dong. 

Ben canh  do, LILAMA cüng tIch cuc tim kiêm dôi tác, nhà du tir, dy nhanh triên 
khai thirc hin các quy trInh, thu tic theo quy dnh cüa pháp 1ut d thoãi von tai  các don v 
thành viên theo lô trInh dã xây dung tai D an Tái câu trüc và nâng cao näng 1c quãn trj 
LILAMA (Diu chinh 1n 3). Tuy nhiên, do dac  thu ngành nghê kinh doanh, tInh hInh tai 
chInh cüa càc cOng ty và b& cãnh thj truOng, vic tim kim di tác dê chuyên nhung vOn 
cüa LILAMA gap  không It khó khän và. chua dat  &rçic nhii k vong. 

(Chi tié't tInh hInh thoái vo'n du tu ra ngoài doanh nghip cz.a LILAM4 trong nãm 
2019 tçiipht lc 01 kern theo). 

3.3. TInh hInh thu cô tfrc, chi trã cô tfrc: 
a) Tinh hlnh thu c tz-'c: Trong nãrn 2019, có 05/25 COng ty coNghj quyêt cuaDaihi 

dOng cô dong ye vic chia cô trc cho kêt qua SXKD näm 2018 vOi tong so tiên 7,72 t dông. 
TOng so tiên cãc Cong ty d chi trà cO tirc cho TOng cOng ty bang tiên là 7,72 t dong. 

b) Tmnh hInh chi trá cá tv'c cia Tang cong ty. Th?c hin theo Nghj quyêt cüa Dai  hi 
dOng cO dOng thung niên näm 2019, Hôi dOng quàn trj TOng cong ty dã chi dao  thirc hin 
vic chi trã tiên cO tuc theo dung quyêt dnh cUa Dai  hi dOng cO dông. Cii the: 

- T 1 chi trã c ti.irc : 4 %/nãm (01 c phiu nhn 400 dong). 

- HIrth thrc chi trã Bang tiên 

- Ngày dang k cui cüng 15/11/2019 

-. Thô'i gian thanh toãn 16/12/2019 

4. Cong tác thu hi cong nc: 
Di vi cong tác thu h& cOng nq, Ban 1n.h dao  Tng cOng ty luOn chi dao  sat sao vic 

dánh giá, phân tich va phân loai các khoân nçi phãi thu den han,  Iuôn chü dng, tIch circ và 

thrc hin mi bin pháp d thu hi cOng no, tuy nhiên kt qua dat  dugc con hn chê. Trong 

nrn 2019, Tng cOng ty chi thu hi duc 13 t) dng/200 t' dng n d9ng tai dir an Cong 
trInh xi mang SOng Thao. 

5. Cong tác to chfrc can b, lao dng 

a. Vé cong tác t ch&c: 

- Sat nhp PhOng qun ti-j rüi ro vào Ban quãn 1 d%r an tãi can trüc và nâng cao nãng lijc 
quãn trj doanh nghip cüa TOng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP ké tr ngày 01/02/2019. 
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- Thành 1p Ban dir an Din Nghi Scm 2 thuc Tng cong ty 1p may Vit Nam - CTCP 
k tr ngày 01/02/20 19. 

- Thành 1p Ban di an Ca - Diên Lilama thuc Tng Cong ty 1&p may Viêt Nam - CTCP 
k tfr ngày 01/5/2019. 

- Thành 1p Ban dir an Dtr&ng ing dn khi Nam Con San 2 thuc TOng cong ty lap 
may VietNam  - CTCP kê tr nga.y 01/9/20 19. 

- Thành 1p Ban dir an Hóa d.0 Long Scm thuOc Tëng cong ty lap may Vit Nam - 
CTCP k tr ngày 01/11/2019. 

- Chun bj d thành l.p Ban dir an Din Van Phong 1 thuc Tng cong ty lap may Vit 
Nam - CTCP. 

- Rà soát, sCra d&, b sung và ban hành mt s quy ch, quy djnh quãn l ni b phCr 
hcip vài chfrc näng, nhim vi cUa Tong cong ty lap may Vit Nam - CTCP. 

b. Vé' cong tác can b, nhân s: 
- Diu dng 96 luqt CBCNV cho các phông ban, dan vj và ban dir an cCra Tong cong ty. 
- Tng si lao dng bInh quãn cCra Tng Cong ty tInh dn 31/12/2019 là 574 ngtr?ii, trong 

do so tuyen mói 62 nguôi, so châm dirt hcp dông lao dng 85 ngi.roi, ttm hoan hcp dong lao 
dng 11 nguii, so lao dng nghi hun 9 ngu?ñ. 

- Thirc hin kin toàn nhãn sir länh do cüa mt s6 phong ban, don vj thuOc Tng cong 
ty; thuc hin cong tác nhãn s1r, can b quan l ti các COng ty con, cOng ty lien kêt. 

6. Cong tác du tir XDCB và may moe thit bi 

Trên ca sr thn tr9ng du tix và tit giãm các chi phi không cn thi&, cüng vâi h thng 
thit bi, may moe thi cOng cCra Tng cong ty hin tl.rang di n dnh, có khâ näng dãp Crng 
yêu c.0 trin khai các dir an ma Tng cong ty dang thirc hin. Do do, trong nAm 2019, Tng 
cong ty khOng th%rc hin hot dng du Pr xây dirng ca ban và mua s&m may mOe, thiét bj. 

7. Phong trào thi dua va cong tác an sinh xa hi VI cong dông 

Trong näm 2019, Cong doàn Tng cong ty L&p may Vit Nam - CTCP dA th chirc phát 
dng phong Pào thi dua t.i các cong trmnh dang thi cOng nhtr: D an N1iit din Song Hu 1, 
nhà may Nhit din Long PhCr 1, nhà may N1iit din Thai BInh 2, nhà may Nhit din Vinh 
Tan 4 ma rng,... nhm khuyn khIch cOng nhân, k su, CBCNV ti cac cong Inh tich circ 
lam vic; to chCrc binh xét thi dua khen thu&ng kjpthai cac Ca nhân, t.p th có thành tIch t& 
trong cong vic, trao cac danh hiu nhu: Tp th tiên tin, lao dng tiën tin, chin s thi dua 
cap ca sa, cap ngãnh, tng bang khen Tng cong ty. 

Cong doàn và Doàn thanh niên Tng cOng ty thuing xuyên quan tam den d?yi song 
cüa CBCNV TOng cOng ty: To chic các chuang trinh giao hru van ngh, th thao, có nhiêu 
hinh thCrc dng viên dôi vOi con em CBCNV vào các djp Tt trung thu, t& thMu nhi, khen 
thixing cac cháu CO thành tich h9c tp t.. 

III. Dánh giá kêt qua SXKD näm 2019 

Näm 2019, trên co sä thn trong và d doãn trixâc các khO khän trong cOng tác tim 
kiêrn vic lam, k kêt cac hqp dông thc hin dir an mâi; cong nhir hthng tri.râc các khó khAn 
khi vi.ràng mc ti các dr an dang thirc hien  chua &rçlc giãi quy& trit d& Ban lanh do 
LILAMA cüng nhi.r toàn b CBCNV dà hét sCrc n lirc, nghiêm tue lao dng d phan dAu 
hoàn thành kê hoch san xuât kinh doanh dA dtrçic Di hOi  dng C6 dong thithng niên nãm 
2019 dê ra. 
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Trong khi doanh thu näm 2019 dt 5.580,8 t dng/5.750,4 tSr dng (97% kê hoch) thI 
lcii nhuân tnrâc thus d hoàn thành vt m1rc k hoch 76,5 t dng/75 t dông (102% kê 
hoach), np ngân sách nha rnrâc 173,7 t5 dng!150 t5 dng (115,8% 1c hotch). 

Nbix vây, my chi.ra hoàn thành dy dU k hoach san xu&t kinh doanh d ra, nhixng vâi 
kt qua ye doanh thu, thu hi cong nçi, thoái vn du tu ra ngoài doanh nghip... nhu báo cáo 
i trên, dä th hiêri quyt tam, n 1irc iOn cüa toàn th Ban lânh dao  và CBCNV LILAMA 

trong vic duy tn sr n djnh, lam nn tang cho sir  phát trin bn viing cUa LILAMA. 

B. KE HOACH SXKD NAM 2020 VA GIAI PHAP THTXC 1IIN 

Trên co sO' dánh giá nhüng thuân 1Gi va khO khän cüa nn kinh t& cüng vài thirc trng 
hoat dng san xut kinh doanh cUa LILAMA, Ban thng giám doe kInh trInh Dai  hi dông cô 
dông thu?mg niên kê hotch san xut kinh doanh näm 2020 và các giái phápthcrc hin nhu 
sau: 

I. Mt s chi tiêu k hoach san xuât kinh doanh và du tir nàm 2020 

Do'nvjtmnh: Tdcng 

STT Ch I lieu Thirc hiên 
11am 2019 

K hoach 
nam 2020 

TSr lê KH2020 
ff112019 

1 Vn diêu 1 797,26 797,26 100% 

2 Tngdoanhthu 5.580,8 3.054,5 54,7% 

3 Lcinhuântru6cthu 76,5 30,0 39,2% 

4 Np ngân sách nha nuâc 173,7 80,0 46,1% 

5 T5' l c6 tCrc 4%/näm 2%/näm 50% 

6 D&utuXDCB 0 21,0 

7 Qu5 luangNLD 114,55 93,21 81,4% 

II. Phtro'ng hiroiig và giái pháp t chfrc thrc hin k hoch SXKD näm 2020 
1. Cong tác chi do diu hành 

Ban länh dao  Tng cong ty quyt tam, tp trung mçñ n lirc, thirc hin mçi giãi pháp 
d chi dao,  diu hành Tng cOng ty hoàn thành va hoàn thành vuçYt m1rc k hoch san xuât 
kinh doanh nAm 2020. 

2. Cong tác hoàn thiên th ch, sp xp, aM mth co' câu to chfrc hot dng 

- Tng cOng ty tip tiic thrc hin cOng tác tái cu tnitc và nâng cao näng 1rc quail trj 
Tng Cong ty lap may Vit Nam - CTCP theo d an tái cAu true (diu chinh in 3) và kê 
hoach thirc hin an a duqc phé duyt, trong do d.c bit chü tr9ng cong tác thoái vOn ra 
ngoài doanh nghip theo dung i trinh d xây dmg. 

Sau khi D an tái cau tnüc và nang cao näng lc quãn trj cüa T6ng cong ty giai doan 
20 16-2020, dinh  hi.rO'ng dn näm•2025 (chinh sixa 1n 4) dirge B Xây drng chap thun, Tong 
cOng ty se trin khai thirc hin cac ni dung tái cau true theo kê hoach. 

- Tng cOng ty d hoàn thin h s bàn giao vn nhà nuOc sang COng ty c phn. Trong 
näm 2020, TOng cOng ty sê tiêp tiic lam vic vâi cac da phuang, don v cO lien quan dê giãi 

quyêt nhUng vithng mac cOn ton tai  de tiêp tiic tniên khai thirc hien  các buâc tiêp theo nhäm 
sOm hoãn thành cong tác quyet toán von Nhà nuâc bàn giao sang COng ty cO phan. 

- Di vài cong tác th chüc, lao dng: khOng ngüng nâng cao näng irc quãn trj doanh 
nghip, sap xêp, kiin toàn b may quãn 1, tinh giãn các phOng ban. Tuyên d1ing mâi, dào 
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tao và dào tao lai lrc li.rqng lao dng CO trinh dO phü hqp vOl th%rc t cong vic. Dông thai, 
Tng cong ty sê thirc hin sap xêp lai  các dan vj thành viên theo các ngành nghê kinh doanh 
chInh phü hcp vOi dé an tái câu trUc. 

3. Cong tác thj trirô'ng: 

Hin tai  qu Cong vic dr kin näm 2020 tcr các dir an ma Tng cong ty cia k hp dông 
và dang trin khai các dr an nhix sau: D an nhiet  din Song H.0 1, dir an nhà may phân 

dam A/U  tai  Brunei, Du an diên Nghi San 2, thr an khf Nam Con San 2, da an hóa dâu 
Long San, d an din Van Phong 1... 

Dinh huOng cong tác thj trt.ring: Tng cong ty dang tiêp t11c tp trung cong tác tiêp thj, 
barn sat chü dâu hr và các dôi tác dê dirçc tham gia thi cong các dr ánlgói thâu chuân bthirc 
hin trong trang lai nhu: dir an Nha may din Quãng Trach 1, Nhan Trach 3&4; Dung Quât 
1,2,3... 

Lien quan dn dnh hirOng ngành ngh, trong thyi gian tOi Tng cOng ty së t.p trung 
vào 02 ngành kinh doanh chinh là. nganh EPC, xay 1&p và nganh Ca khI chê tao. 

(1) Ngành EPC, xây lip: 

+ T5u tiên khai thác các d an cong nghip din (nhà may, tram din, duàng day...) vi 
day là thj tnrO'ng tim näng, tang truOng vttng do cia duçic Chmnh phü quy hoach on dnh. 

+ Tham gia nhiu han vào cac ci? an cong nghip du khi (nha may 19c hOa du, nhà 
may khi, duthig ng khI...), dac  bit là các d? an cia nâm trong quy hoach. 

+ Tip tiic  tham gia các d? an cong nghip khác (xi mang, thép, vat 1iu xây dirng...). 

(2) Nganh Ca khi ch tao: 
+ Ca khI xut khu: Tang kim ngach xut kMu san phAm Co khi; tang cu&ng hcrp tác 

quôc tê; tirng buOc tham gia vào chui lien kêt toàn câu qua vic cung cap các bO phn, chi 
tiêt hoac hang hóa trung gian khác phiic vi,i cOng tác lap rap san phâm cuôi cüng cho các tp 
doàn, cong ty trên the giOi. 

+ Ch tao  trong nuOc: 
• Barn, sat Ca ch thI dim thc hiên thit k, ch tao  trong nirOc thit bj các nhà may 

nhit din, tang dn t9 l nOi  da hóa thit bj trong cac dir an cong nghip ma LILAMA thc 
hiên. 

• Hap 19 hOa ca cu san phAm ca khi theo hiiOng cüng c6 vttng chc danh mlic san 
phâm hin tai,  dng thô'i mO rng danh miic san phm ch tao  trong lOp  cong ngh thi& bj 
phii trcr cao cap han ph1ic vi cho các d? an EPC. 

+ Thixc hin djch vi bão trI, bão duO'ng và ch tao  thiêt bj thay the cho các nhà may 
cong nghip. 

4. Cong tác qnãn 19 tài chInh 

Trong näm 2020, Ban länh dao  Tng cOng ty tip tllc tang cixông cong tác quàn 19 tài 
chInh, th?c hin rà soat, dOi chik, phân loai các khoãn ng phãi trã, phãi thu, t.p trung thu 
hôi cong nq, xir 19 hang tn kho, th?c hiên tái ca c.0 các khoàn nq thông qua vic tim hem 
dê thay the các khoân vay ngän h?n,  lãi suât cao bang các khoán vay dài h?n,  lãi suat thâp, 
qua dO cãi thin dOng tin và khã nãng trã nç cUa LILAMA cung nhu tao  them nguôn von 
phiic vii cho hoat dng san xu.t kinh doanh. 

Dng thO'i, chi dao  tip tic d.y m?nh  cOng tac thanh quyt toán, thu hi v6n tai  các d? an 
thi cOng, nçi d9ng tCr nhUng näm trt.rOc d t.p trung ngun tài chmnh phiic V11 san xu&t kinh doanh. 
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5. Cong tác k5 thut cong ngh và An toàn lao dng 

Tiêp tic thi công, hoàn thin các cong trInh dam bão an toàn, chat hrcmg, tién d, hiu 
qua các dir an d thrçc k kët. Dng thai th11c hin quãn 1 chat chê, hiu qua nhäm giám chi 
phi phát sinh, sir diing ti& kim nguyen, nhiên vt 1iu. 

6. Cong tác dãu tir 

H thông thit bi may mOc thi cong hin có ciia Tng cong ty vn dang dáp lrng duç'c 
nhu câu thi cong tai  các dir an ma Tng cong ty dang thirc hin, do do trong näm 2020 Tng 
cOng ty không có k hoach du tu them may móc thit b. Trong näm 2020, Tng cong ty 
tp trung tiêp tic th1rc hin thu tllc xin cp giy chirng nhn quyn sir diing dt tai  dir an nhà 
hn hçrp tai Qun 9, Tp. HCM va báo cáo B Xây dirng d xin chuyn nhuqng d an, giá trj 
thi.rc hin dir kiên là 20 tT dng; di vâi cOng tác du tu xay d1rng h thng quan trc tr dng 
tram xir l nixó'c thai khu cong nghip Bc Vinh theo yeu cu cüa các co' quan quán l chuyên 
ngành, Tng cOng ty .di7r kin du tu vi giá trj khoãng 1 t' dng. Tng giá trj ké hoch dâu 
tu nãm 2020 là 21 t dOng. 

7. Cong tác phát triên ngun nhân h'c 

D dat du''c mic tiêu k hoach san xut kinli doanh, vn d nhân siI luôn dtxçc lãnh do 
Tng cOng ty dac  biêt quan tam. Trong näm 2020, Tng cOng ty tiêp t1ic 1p quy hoach can b, 
tim ngithi CO trinh d phü h'p vri trng vj trI cOng tác d tir dO dào tao,  bi duO'ng them. 

Ngun nhân içrc hin nay cüa Tng cOng ty tm thi dáp ir11g duqc nhu câu ye so hrqng. 
Trong thii gian tài, Tang cong ty vn cn tuyn them lao dng có trinh d cao, dông thO'i tiêp 
tic dào tao, bi duO'ng chuyên mOn nghip vii cho di ngU can b cOng nhân viên hin CO. 

8. Xây dirng thtro'ng hiu Tang cOng ty 

- Tp trung chi dao  các cOng trInh trpng dim cüa nhà ni.rc hoàn thành vO'i chit 1ung, 
tin do, hiu qua, an toàn và m thuât cao, quàng bá thuo'ng hiu cüa LILAMA. 

- Tp trung ngun lirc dAu tu vào cOng ngh mâi, tiên tin áp diring vào Vit Nam d 
có huO'ng di rieng trong linh vi,rc ngành ngh chInh và khâng djnh thucmg hiu cüa Lilama. 

- Quãng bá hInh ành cüa LILAMA qua sir hcp tác vâi các co' quan truyén thong, báo 
chI, các th chiirc xã hôi... neu cao thuc, trách nhim cüa CBCNV toàn Tng cOng ty ye xây 
dirng và bão v hInh ãnh, thi.ro'ng hiu LILAMA. 

9. Xây dirng van hóa doanh nghip 

- Xây dirng van hóa doanh nghip chuyên nghip, than thin th hin qua các giá trj 
nhu: rnôi trumg lam vic, các tiêu chun trong cong vic, thai d giao tiêp... 

- Xay dixng phong cach lao dng có k lut: Chip hành nghiêm ki 1ut lao dng, k 
lut cOng nghip và dc bit thirc hin các quy trinh, quy pham k thut an toàn, v sinh 
cOng nghip tung phuang tin thit bi, cOng truOng, nhà may... và a c quan diêu hành. 

- Xây dung van hóa kinh doanh: LuOn tOn tr9ng và sn sang hp tác vai khách hang, 
bn hang, Tr tin, trung thirc trong cong vic va là d& tac tin cy cüa dôi tác, khách hang. 

- Xây thing phong cách van mirth và np sang van hóa: Rèn 1uyn phong cách ung x1r 
van minh vai mi di tucmg, nht là nhctng di tt.rçrng thu?mg xuyen tiêp khách, giao tiêp vO'i 
các dôi tác trong và ngoài nuóc. 

10. Phong träo thi dna và cOng tác an sinh xa hi vi cong dông 

Tip tiic phát huy và trin khai các phong trào thi dua và cong tác an sinE xã hi vi 
cong dng nhu truyn thng tr truâc dn nay cüa LILAMA. 
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Trên day là ni dung báo cáo cUa Ban Tng giám dé,c Tng cong ty Lp may Vit Nam 
- CTCP v kt qua san xut kinh doanh nám 2019 và k hoch san xuât kinh doanh näm 
2020, kInh d nghj Dai  hi c6 dông xem xét, tham gia kin d hoàn thin thông qua. Chüng 
tOi mong mun nh.n &rçvc sir ilng h tIch circ cüa tt Ca các qu51 vj c dông bng s1r nhit 
tInh, nhüng vic lam thit thirc va ci th d dua Tng cong ty L&p may Vit Nam - CTCP 
tip tiic phát trin. 

Xin trân trQng cam an! 
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PHULUCO1 

TINH HINH THOAI VON DAU TU' RA NGOAI DOANH NGHhIP 

TT Ten doanh nghip 

Ti 01/01/2019 
Theo NQ 255/NQ- 

DHDCD ngày 
28/06/2019 TLSH 

cua 
Lilama 

A can 
.. glam 

(%) 

TLSH 
Lilama 
dã giãm 

nam 
2019 
(%) 

Tai 31/12/2019 

Ghi chü 

Vn diu 
lê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

TLSH 
cüa 

Lilama 
sau khi 
thoái 
von 

Thôi gian 
hoàn thành 

A Von then 
Iê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

I Thoái von dn 36% VDL 

1 CongtyCPLilama 10 98.900 51,05 36 2019 15,05 15,05 98.900 36 

2 CongtyCPLi1ama18 93.887 51 36 2019 15 15 93.887 36 

3 Cong ty CP Lilama 69-1 75.762 51 36 2019 15 9,9 75.762 41,1 

4 Cong ty CP Lilama 69-3 82.794 66,42 36 2019 30,42 30,42 82.794 36 

11 Thoáitoànbvn 

1 CTCPLILAMAS 51.497 51 - 2O192O2O(*) 51 - 51.497 51 

2 CTCPLILAMA7 50.000 51 - 20192020(*) 51 - 50.000 51 

3 CTCP Lp may TNCD 15.000 36,18 - 2019-2020 (*) 36,18 - 15.000 36,18 

CTCPTvnquct 
LHT 

9.600 60 - 2019 60 - 9.600 60 

5 CTCP Lilama 69-2 82.982 44,96 - 2019 44,96 44,96 82.982 - 

6 CTCP LILAMA 45.1 48.000 36 - 2019-2020 (*) 36 - 48.000 36 

7 CTCPLi1ama45.3 35.000 40,83 - 2019 40,83 - 35.000 40,83 

8 CTCPLi1ama45.4 40.000 35,06 - 2019 35,06 - 40.000 35,06 
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TT Ten doanh nghip 

T3i 01/01/2019 
Theo NQ 255/NQ- 

DHDCD ngãy 
28/06/2019 TLSH 

cua 
Lilama 

can 
.. gram 
(%) 

TLSH 
Lilama 
dã giãm 

nam 
2019 
(%) 

Tai 31/12/2019 

Ghi chü 

Von diu 
lê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

TLSH 
cüa 

Lilama 
sau khi 
thoái 
von 

ThO'i gian 
hoàn thành 

VOn diêu 
lê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

9 
CôngtyCPCokhILp 
may Lilama 

32.652 51 - 2019 51 - 32.652 51 

10 CongtyCPLisemco 162.597 79,9 - 2019 79,9 79,9 162.597 - 

11 
Cong ty CP Du tu xây 
dirngLi1arnaLilama 
(Lilama Invest) 

250.000 27,72 - 2019 27,72 - 250.000 27,72 

12 
CongCPBtdng 
san Lilama land 

104.713 27,93 - 2019 27,93 - 104.713 27,93 

13 thiêt kê CIMAS 
67.964 33,03 - 2019 33,03 33,03 67.964 - 

14 
Cong tyCP Ch tao  giàn 
khoan dâu khI 

594.898 4,03 - 2019 4,03 - 594.898 4,03 

15 
COng ty CP Xi mang 
Thang Long 

4.210.000 0,71% - 2019 0,71 - 4.210.000 0,71 

16 
COng ty CP Thñy din 
HüaNa 

2.256.592 3,86 - 2019 3,86 - 2.256.592 3,86 

17 
COngtyCPXimang 
Song Thao 

639.400 18,74 - 2019 18,74 - 639.400 18,74 

18 
COngtyCPPhñM 
Trung Vit 

100.000 2,00 - 2019 2,00 - 100.000 2,00 

19 
COngtyCPCc-Din- 
MOi truOng Lilama 

39.000 5,64 - 2019 5,64 - 39.000 5,64 

20 
COng ty CP TVTK và 
Cong ngh Lilama 

20.000 10,00 - 2019 10,00 - 20.000 10,00 
Day là t 1 theo cam kt gop vn. 
Theo t l thrc gOp, TLSH cña 
Lilama là 45,45%. 

(*) DO'i vói các Cong ty nay, LILAMJI có chi tritang thoci toàn b5 vn du tu theo D an Tái cáu tric Va náng cao náng 1zcc quán li/ 
LILAMA (diêu chinh ln 4) dã dwçrc DHDCL) thithng niên 2019 thông qua và dang ch&3 kiên cz5a BXD. Vi váy, thai gian c4t  kiên hoàn thành 
thoái von dáu tw cia LILAMA tgi các don vj nay sê du'crc diêu chinh ngay sau khi có j kiên chi dgo cza BXD. 
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