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B¸o c¸o tæng kÕt N¨m 2009 vµ ®Þnh h-íng 2010
KÝnh th-a Quý cæ ®«ng.
N¨m 2009 kÕt thóc, ®¸nh dÊu mét n¨m nÒn kinh tÕ thÕ giíi cßn bÞ ¶nh h-ëng qu¸
lín do khñng ho¶ng, suy tho¸i toµn cÇu cña n¨m 2008. Kinh tÕ ViÖt Nam sau 3 n¨m
chÝnh thøc gia nhËp WTO, sù héi nhËp cµng s©u réng h¬n vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt h¬n.
Mçi biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ trong n-íc.
Vµ c«ng ty chóng ta còng ®· phải tr¶i qua mét n¨m trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Çy khã kh¨n
bÊt æn nãi trªn. Thay mÆt H§QT vµ ban điều hành công ty, t«i xin tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 vµ ®Þnh h-íng n¨m 2010.

®¸nh gi¸ Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2009
A/ Khã kh¨n vµ thuËn lîi :
1.ThuËn lîi :
- Tr-íc nh÷ng khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, ban l·nh ®¹o c«ng
ty cïng víi TËp thÓ CBCNV c«ng ty ®· gi÷ v÷ng truyÒn thèng ®oµn kÕt, æn ®Þnh t- t-ëng
quyÕt t©m t×m mäi biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, tËn dông c¸c lîi thÕ
vµ c¬ héi ®Ó dÇn æn ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. T×m nguån nhËp nguyªn liÖu gi¸ c¶ c¹nh
tranh, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. QuyÕt liÖt gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr-êng. C©n ®èi c¬
cÊu thÞ tr-êng trong n-íc vµ xuÊt khÈu.
- §Èy m¹nh nghiªn cøu ¸p dông khoa häc kỹ thuËt, ®Çu t- bæ xung thiÕt bÞ míi
hiện đại nhằm n©ng cao n¨ng lùc d©y chuyÒn v¶i mµnh.
- C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lÝ doanh nghiÖp, qua s¾p xÕp l¹i ®· ®-îc vËn
hµnh tèt h¬n, tÝnh tù chñ vµ n¨ng ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®· cao h¬n; Xí
nghiÖp May cña c«ng ty còng ®· ®-îc t¸ch ra thµnh c«ng ty CP May c«ng nghiÖp Hµ
néi.
2. Khã kh¨n :
- Sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ cña thÞ tr-êng thÕ giíi khiÕn gi¸ nguyªn liÖu nhËp khÈu
cña c«ng ty t¨ng cao :
Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009, t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt nam ch-a håi phôc : MÆc dï
gãi kÝch cÇu cña chÝnh phñ ( hỗ trợ l·i vay 4 %) được thực hiện tõ th¸ng 3, nh-ng thÞ
tr-êng tiªu thô trong n-íc vµ thÕ giíi vÉn bÞ gi¶m sót, s¶n xuÊt kinh doanh v¶i mµnh cña
c«ng ty còng bÞ ¶nh h-ëng nghiªm träng : NhiÒu hîp ®ång, ®¬n hµng bị c¾t gi¶m, gi¸
b¸n kh«ng thÓ kịp t¨ng theo tốc độ tăng gi¸ nhËp nguyªn liÖu …. §ến 6 tháng cuối năm
2009 kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi song vÉn cßn Èn chøa nhiÒu yÕu tố khã
l-êng : ngoại tệ ngµy cµng khan hiếm, c«ng ty nhận nợ bằng tiền VND mới được hỗ trợ
lãi suất, nhưng ngân hàng lại không có ngoại tệ bán ra cho công ty tại thời điểm giải
ngân nên công ty lại phải nhận nợ bằng USD. V× vËy c«ng ty đã không nhận được hỗ
trợ lãi suất lại phải chịu rủi ro về tỷ giá….
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- T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n : Vèn nhá, h¹n møc vay
cña ng©n hµng hạn chế. V¶i địa kỹ thuật nî ®äng vèn lín trong c¸c c«ng tr×nh vốn ngân
sách, do t×nh h×nh gi¶i ng©n vốn đÇu tư xây dựng cơ bản quá chậm, có nh÷ng dù ¸n hÇu
nh- kh«ng ®-îc gi¶i ng©n đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và hoạt động SXKD
chung của toàn công ty.
B. Kết quả thực hiện năm 2009:
1. Các chỉ tiêu chủ yếu :
- Giá trị SXCN đạt 183,5 tỷ đồng đạt 110 % so với KH, tăng 33 % so với năm 2008.
- Doanh thu đạt trên 302,5 tỷ đồng đạt 121% so với KH, tăng 20 % so với năm 2008.
- Lợi nhuận đạt trên 4,1 tỷ đồng đạt 118,4% so với KH, tăng 34,5 % so với năm 2008.
- Tích lũy tăng vượt bậc :
+Tỉ suât lợi nhuận/vốn : 24,1 %, tăng 6 % so với năm 2008.
+ Trích khấu hao :Trên 20 tỷ tăng trên 4 tỷ đồng và tăng 25 % so với năm 2008.
-S¶n l-îng s¶n xuÊt :
+ V¶i mµnh : 2.634 tÊn, tăng 49,3 % so víi n¨m 2008.
+ V¶i kh«ng dÖt quy chuÈn : 12 triÖu M2 tăng 20,9 % so víi n¨m 2008.
-VÒ c¸c danh hiÖu thi ®ua : Được thưởng Cê thi ®ua của Bộ C«ng Thương; ®¹t Doanh
nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam năm 2009; lµ DN tiªu biểu của TP Hµ nội;
DN đoạt Cóp Thăng Long của TP Hà nội.
2. C¸c biÖn ph¸p thÞ tr-êng, ®Çu t- vµ SXKD:
§Ó thÝch øng nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña thÞ tr-êng. C«ng ty ®· áp dụng các
giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý - nghiệp vụ; phát huy sáng kiến cải tiến
kỹ thuật; hợp lý hóa sản xuất; thực hành tiÕt kiÖm chống lãng phí trong hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh các sản phẩm chủ lực HAICATEX,
mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu là mục tiêu trọng tâm của toàn bộ hoạt động
SXKD :
a- V¶i mµnh: Năm 2009 là năm đạt kỷ lục về sản xuất và tiêu thụ vải mành, có
được kết quả đó là do :
- Thực hiện khai thác đa dạng nguồn nguyên liệu cho vải mành lốp xe các loại.
Hoàn thiện công nghệ sản xuất vải mành lốp ô tô 1680D/2 và 1890D/2 đưa vµo sản
xuất đại trà và chiếm tới 30 % sản lượng vải mành năm 2009 đáp ứng nhu cầu khắt khe
của khách hàng và thay thế hàng nhập khẩu, công ty đã thực sự làm chủ được các sản
phẩm vải mành cao cấp, đánh dấu bước quan trọng trong việc phát triển sản phẩm về
quy mô sản xuất, khẳng định uy tín chất lượng và năng lực đáp ứng yêu cầu của thị
trường.
- Võa ®Èy m¹nh c«ng t¸c thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, võa mở rộng s¶n xuÊt,
huy ®éng tèi ®a n¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã. T¨ng tèc ®é nhóng keo v¶i mµnh tõ 10 đến
17%. S¶n l-îng tiªu thô n¨m 2009 t¨ng 48 % so víi n¨m 2008.
- Cân đối nhu cầu thị trường và năng lực dây chuyền hiện có, công ty đầu tư bổ
xung thêm 80 cọc sợi máy xe CC3 và 01 máy đánh ống trị giá trên 5 tỷ đồng.
- Sö dông nguån nguyªn liÖu thÝch hîp, gi¸ cả canh tranh ®¸p øng yªu cÇu chÊt
l-îng theo tõng kh¸ch hµng, n¨m 2009 gi¶m ®-îc 2,6 % nguyên liệu so với ®Þnh møc .
Thay thÕ c¸c lo¹i vËt t- bao b× ®ãng gãi, gi¶m ®Þnh møc tiªu hao vËt t- …
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b- V¶i kh«ng dÖt :
- Tăng cường cñng cè thiÕt bÞ, cải tiến c«ng nghÖ, nghiªn cøu më réng khæ v¶i từ
5 mét lên 5,2 mét. §Æc biÖt XÝ nghiÖp lu«n chó träng nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn việc sö dông
x¬ hîp lý ®Ó tiÕt kiÖm nguyªn liÖu ë møc cao nhất, n¨m 2009 ®· tiÕt kiÖm tõ 4,8% tới
8% nguyªn liÖu chÝnh tùy chủng loại sản phẩm.
- Về phát triển thị trường : N©ng cao th-¬ng hiÖu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh c¸c s¶n
phÈm chñ lùc HAICATEX, më réng thÞ tr-êng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu : n¨m 2009 vÉn gi÷
v÷ng tỷ träng xuÊt khÈu v¶i ®Þa kỹ thuËt tại c¸c thÞ tr-êng Australia, Newzealand,
Malaisia ... TiÕp tôc më réng thÞ tr-êng c¸c n-íc ASEAN vµ ®ang nghiên cứu để triÓn
khai thªm kênh tiªu thô v¶i ®Þa kỹ thuËt ë ch©u ¢u.
c- C¸c ho¹t ®éng kinh doanh thương mại :
Công tác kinh doanh xăng dầu, kinh doanh hàng hóa, kinh doanh dịch vụ cho
thuê kho bãi, nhà xưởng …đều đạt hiệu quả như kế hoạch đã đề ra.
3- C«ng t¸c Tµi chÝnh :
- Tr-íc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n : Vèn nhá, ng©n
hµng xiÕt chÆt hạn mức tÝn dông, ®ång tiÒn ngo¹i tÖ ®· khan hiÕm ngµy cµng khan hiÕm
: hÇu hÕt c¸c ng©n hµng trong c¶ n-íc ®Òu kh«ng cã ®ñ ngo¹i tÖ ®¸p øng cho c¸c
doanh nghiÖp, tỷ gi¸ ng©n hµng t¨ng hµng ngµy, thêi ®iÓm cuèi n¨m cã lóc cßn t¨ng cao
h¬n c¶ thÞ tr-êng tù do … C«ng ty lu«n t×m mäi c¸ch ®a d¹ng hãa trong c«ng t¸c ®ßi nî,
t×m nguån vay cã l·i suÊt thấp, kÕt hîp víi c¸c ngân hàng và doanh nghiÖp cã nguån
ngo¹i tÖ ®Ó mua ngo¹i tÖ víi tỷ gi¸ hîp lý nhÊt, gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn… ®¶m b¶o
nhu cÇu vÒ vèn để tr¶ nî ng©n hµng, më L/C nhËp nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ...MÆc dï
gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do kh¸ch hµng cña c«ng ty phÇn lín lµ c¸c c«ng ty x©y dùng thêi
gian tr¶ nî th-êng tõ 4 - 6 th¸ng, nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®ñ vèn SXKD ®-îc b×nh th-êng.
- C«ng t¸c h¹ch to¸n ®Þnh kỳ cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vÉn triÓn khai tèt :
th«ng qua c«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ tµi s¶n, vËt t- 6 th¸ng mét lÇn nh»m t×m ra nh÷ng
nguyªn nh©n yÕu kÐm ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.
- C¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b¸n khoa häc hơn, cã nhiÒu ph-¬ng ¸n tÝnh gi¸,
b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD hµng th¸ng ®· rót ng¾n thêi gian tõ ngµy 15 xuèng tr-íc ngµy 10
th¸ng sau th¸ng b¸o c¸o, để tham m-u ®-îc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong ®iÒu kiÖn nÒn
kinh tÕ thÕ giíi vµ trong n-íc diÔn biÕn phøc t¹p .
4.C«ng t¸c khoa häc kÜ thuËt:
C«ng ty duy tr× tèt hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng như : hệ thống chất lượng ISO
9001-2008, trung t©m thÝ nghiÖm có m· sè VILAS 137. N©ng cÊp m¹ng LAN, Website,
cñng cè hÖ thèng tin häc toµn c«ng ty.Nghiªn cøu c¶I tiÕn vµ chÊn chØnh hÖ thèng qu¶n
lÝ; thực hiÖn c¸c chuyªn ®Ò c¶i tiÕn hîp lý hãa trong c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô vµ
s¶n xuÊt. Rµ so¸t, cập nhËt ®Þnh møc theo quý, t¨ng c-êng kiÓm tra gi¸m s¸t, ban hµnh
l¹i c¸c quy tr×nh c«ng nghệ.
Cã 10 s¸ng kiÕn, ®Ò tµi khoa häc ®· ®-îc ¸p dông triÓn khai trong n¨m 2009. Với
tổng số làm lợi là hàng tỷ đồng.
5- C«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng:
-Kh«ng ngõng hoµn thiÖn tæ chøc, t¹o định h-íng ph¸t triÓn míi cho doanh
nghiÖp, tuyÓn dông bæ sung lao ®éng cã n¨ng lùc ë nh÷ng vÞ trÝ then chèt; ®µo t¹o míi
35 c«ng nh©n cho d©y chuyÒn SX V¶i mµnh vµ V¶i kh«ng dÖt, ®¸p øng yªu cÇu më réng
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s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ; ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô và tay
nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n sîi – dÖt; C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, trang bÞ ®Çy ®ñ
nh÷ng kỹ n¨ng cÇn cã cho ng-êi lao ®éng….
*Víi những nç lùc toµn diÖn nªu trªn c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh qu¶
như sau :
- N¨m 2009 lµ n¨m c«ng ty ®¹t møc tÝch luü cao, trong ®ã trÝch khÊu hao ®¹t tới
20 tû so víi n¨m 2008 t¨ng 25 %, lîi nhuËn tr-íc thuÕ ®¹t 4,1 tû ®ång t¨ng 34,5% so
víi n¨m 2008.
-Dự kiến tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng 15% v-ît 3% so víi nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång
cæ ®«ng n¨m 2009.
- Chi tr¶ thï lao cho héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t … n¨m 2009 ®óng luËt, víi
tæng sè tiÒn lµ : 126 triÖu đồng.
- Thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng ®¹t 3.100.000 ®ång/ng-êi/th¸ng ®¹t
124% KH n¨m, t¨ng 31% so víi n¨m 2008. C«ng ty ®· tæ chøc cho 100% c«ng nh©n ®i
nghØ m¸t và nghỉ dưỡng. N©ng cao chÊt l-îng b÷a ¨n c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o søc kháe
cho ng-êi lao ®éng ….
- VÒ viÖc ph¸t hµnh t¨ng vèn : Quý IV n¨m 2009, H§QT ®· häp th«ng qua nghÞ
quyÕt thèng nhÊt ph-¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi với tæng trÞ gi¸ :
10.000.000.000 ® ( m-êi tØ ®ång); và tiÕn hµnh triÓn khai th«ng b¸o tíi c¸c cæ ®«ng kÕ
ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyển đổi; cuèi th¸ng 12 n¨m 2009 ®· chèt ®-îc danh s¸ch
cæ ®«ng thùc hiÖn quyÒn mua tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi.
-Th¸ng 4 n¨m 2009 ®· triÓn khai xong viÖc t¸ch XN May cña c«ng ty thµnh c«ng
ty Con cña c«ng ty CP DÖt c«ng nghiÖp Hµ néi với tØ lÖ gãp vốn : 51 %.
- §Ó chuÈn bÞ cho viÖc di dêi c«ng ty theo chñ tr-¬ng cña TP Hµ néi : Công ty
đang tiến hành triển khai các bước theo kế hoạch.

®Þnh h-íng ho¹t ®éng SXKD n¨m 2010
1/ KÕ ho¹ch SXKD:
-NhËn ®Þnh chung:
N¨m 2010 chÝnh phñ ®Æt ra chØ tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ ë møc 6,5% so víi n¨m
2009. Kinh tÕ tuy phôc håi nhưng vẫn ẩn chøa nhiÒu yÕu tè bÊt ngê, t×nh tr¹ng thÊt
nghiÖp toµn cÇu rÊt lín lµm ¶nh h-ëng ®Õn tæng cÇu thÕ giíi. Mçi biÕn ®éng cña nÒn
kinh tÕ thÕ giíi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ trong n-íc vµ c«ng ty CP DÖt
c«ng nghiÖp Hµ néi.
Nh÷ng ®iÒu chØnh tÇm vÜ m« cña chÝnh phñ nh- l·i suÊt c¬ b¶n æn ®Þnh, tỷ gi¸
®ång ngo¹i tÖ còng ®-îc æn ®Þnh vµ nhiÒu quy ®Þnh th¸o gì cho doanh nghiÖp nh- gi¶m
thuÕ, gi·n thuÕ, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ång lo¹t gi¶m l·i suÊt cho vay vµ -u tiªn
cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu… lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng đối với doanh nghiÖp.
Tuy vËy, cã thÓ nãi 2010 lµ mét n¨m cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc.
- C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2010:
Cô thÓ :
+ Gi¸ trÞ SXCN
: 192 tỷ ®ång.
+ Doanh thu
: 320 tỷ đång
+ Lîi nhuËn
: 4,5 tỷ ®ång
+ C¸c kho¶n nép NS
: Theo luật định.
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+ ThuÕ TNDN
: 1.125 triÖu ®ång.
+Chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng : 12 % b»ng tiÒn mÆt.
+TrÝch lËp c¸c quü theo luËt ®Þnh : 1.012 triÖu ®ång.
+TrÝch khÊu hao : 16 tỷ ®ång.
- S¶n phÈm v¶i mµnh : Trong điều kiện thị trường lốp xe khó khăn hơn năm 2009,
công ty cố gắng duy trì và ph¸t triÓn c¶ chiÒu réng ( thêm khối khách hàng Đài Loan) vµ
chiÒu s©u (mành ô tô DRC) với s¶n l-îng trªn 2.000 tÊn.PhÊn ®Êu n©ng cao tỷ lÖ tiªu
thô v¶i mµnh lèp « t« vµ t¨ng c-êng t×m kiếm thị trường xuÊt khÈu.
- V¶i ®Þa kü thuËt phấn đấu ®¹t s¶n l-îng 12 triÖu m2/n¨m, trong ®ã ®Æc biÖt quan
t©m ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu, phÊn ®Êu ®¹t tỷ lÖ xuất khẩu tới 40%.
- TËp trung ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ : B¸m s¸t c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng ®Ó
tiÕp thÞ v¶i mµnh ô tô nh- công ty CP Cao su MiÒn Nam, Cao su §µ N½ng, Cao su Sao
vµng …,Xóc tiÕn th-¬ng m¹i th-êng xuyªn víi kh¸ch hµng cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi
nh- : công ty Liªn Phóc, Thêi Ých, Shinfa, Asean, KenDa..., ®Ó tiÕp cËn c¸c ®¬n hµng
míi nhằm dự phòng và bæ sung cho cho các đơn hàng của khách hàng truyền thống.
T¨ng c-êng qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu trªn ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng. Më réng kªnh ph©n
phèi trong n-íc, tiÕp tôc ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn th-¬ng m¹i nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu.
2/ C«ng t¸c tiÕt kiÖm vµ ®Çu t- :
-C«ng t¸c tiÕt kiÖm : ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p tiÕt gi¶m chi phÝ ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm
chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh vµ ®iÖn n¨ng. Cô thÓ :
+ KiÓm so¸t tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt : ®iÒu ®é s¶n xuÊt linh ho¹t, ph©n luång sîi,
tÝnh to¸n chiÒu dµi sîi hîp lý …. ®Ó tiÕt gi¶m tèi ®a chi phí nguyªn liÖu chÝnh.
+ Rµ so¸t,cËp nhËt vµ th-êng xuyªn ban hµnh ®Þnh møc kinh tÕ kỹ thuËt míi.
+ Chó ý ®Õn c«ng t¸c n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕp tôc nghiªn cøu hoµn
thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ lùc, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.
+ Khai th¸c triÖt ®Ó n¨ng lùc cña m¸y mãc thiÕt bÞ …
+ §Èy m¹nh h¬n n÷a ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm chñ yÕu lµ ®iÖn n¨ng, tõ ®ã ®Ò ra c¸c
gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn phấn đấu giảm 5% chi phÝ ®iÖn n¨ng so víi ®Þnh møc.
- C«ng t¸c khoa học kĩ thuật và ®Çu t- :
a. §Ò tµi khoa häc kĩ thuật :
+TiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó kh¾c phôc, hoµn thiÖn mét sè chØ tiªu chÊt l-îng cña v¶i
mµnh dïng cho s¶n xuÊt lèp « t« (1680D/2 vµ 1890D/2) nhằm ®¹t yªu cÇu kh¸ch hµng
với gi¸ c¶ c¹nh tranh.
+ TiÕp tôc nghiªn cøu n©ng tèc ®é m¸y nhóng keo cho v¶i mµnh lµm lèp « t« lªn
40 mÐt/phót.
+§Ò ra nhiÒu gi¶i ph¸p t¨ng hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, đặc biệt ở khu
vực Sợi Dệt.
b. Về đÇu t- më réng s¶n xuÊt :
KÕ ho¹ch n¨m 2010 C«ng ty sÏ triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t- :
+ §Çu t- dù ¸n “HÖ thèng miÖng hót keo” víi tæng møc ®Çu t- : 7 tỷ.
+ TiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó më réng ph¸t triÓn thªm 01 nhµ m¸y s¶n xuÊt v¶i mµnh
vµ 01 nhµ m¸y v¶i kh«ng dÖt ë miÒn Trung hoÆc miÒn Nam trªn cở sở thµnh lËp c«ng ty
cæ phÇn míi đÓ g¾n s¶n xuÊt víi các Hộ tiªu thô.
+ Kh«i phôc vµ cñng cè ban nghiªn cøu mÆt hµng míi, tr-íc m¾t lµ mÆt hµng
VKD, cã ch-¬ng tr×nh môc tiªu cô thÓ.
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+ Quý 1 năm 2010 : Tiến hành bán trái phiếu chuyển đổi, t¨ng vốn để phục vụ
cho công tác đầu tư mở rộng sản xuất.
+ Công tác di dêi c«ng ty theo chñ tr-¬ng cña TP Hµ néi :
*Công ty đang tiến hành triển khai việc cấp phép của nhà nước cho thuê khu đất
tại Cẩm Giàng – Hải Dương để di dời công ty đến địa điểm mới.
* KÕt hîp với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thành lập công ty CP mới để
hîp t¸c kinh doanh - khai thác quỹ đất tại số 93 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà nội đạt
hiêu quả cao cho công ty. (Công ty mới dự kiến lấy tên gọi - Công ty CP Đầu tư
HAICATEX, trong đó công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội nắm giữ 20% vốn điều lệ và
giữ chức chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát).
*Đại hội cổ đông công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội sẽ ủy quyền cho HĐQT công
ty chỉ đạo và triển khai thực hiện .
3/ C«ng t¸c s¾p xÕp đæi míi DN :
- TiÕp tôc rµ so¸t ®Þnh biªn gi¸n tiÕp t¹i c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp theo h-íng
chuyªn m«n hóa cao kÕt hîp víi kiªm nhiÖm khi cÇn ®Ó gi¶m ng-êi vµ ®Çu mèi.
- X©y dùng kế hoạch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, cã lÞch tr×nh ®µo t¹o cập nhËt kiÕn
thøc thËt cô thÓ.
- TiÕp tôc rµ so¸t viÖc ph©n c«ng, ph©n nhiÖm lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp t¹i c¸c
xÝ nghiÖp, phßng ban tinh gän, khoa häc, đóng ng-êi ®óng viÖc, ph¸t huy tèi ®a tÝnh
s¸ng t¹o cña c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô.
- Học tập c¸c m« h×nh qu¶n lý hiÖn ®¹i vµ tiªn tiÕn cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ
ngoµi ngµnh (cã ch-¬ng tr×nh ®Þnh kỳ ®i häc tËp cô thÓ).Nghiên cứu thành lập bộ phận
bảo mật và an ninh kinh doanh.
- Gi¶m tØ lÖ vèn cña công ty CP t¹i c«ng ty May c«ng nghiÖp Hµ néi xuèng d-íi
30% nh- ®Þnh h-íng ban ®Çu.
- Công tác nhân sự bầu bổ xung thay thế :
+ HĐQT : Đề cử bà Đào thị Nguyệt, kế toán trưởng công ty thay thế bà Đặng thị
Anh Đào làm ủy viên HĐQT công ty ( đại diện phần vốn nhà nước) .
+ Ban kiểm soát : Bà Đặng thị Ngọc Hương thay thế bà Nguyễn thị Kim Dung
theo quyết định số 07/QĐ-TDDM ngày 14 tháng 1 năm 2010 của Tập đoàn Dệt may Việt
nam về việc thay đổi nhân sự tham gia ban kiểm soát công ty CP Dệt công nghiệp Hà
nội.
+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ xung một phó tổng giám đốc theo quy hoạch
của công ty.
4/ C«ng t¸c kh¸c:
- §Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi c«ng nî, ®Æc biÖt nî qu¸ h¹n, t¹o vßng quay vèn
nhanh. Gi¶m sè d- vay ng¾n h¹n t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
- Lùa chän nguån vèn vay vµ lo¹i ngo¹i tÖ æn ®Þnh cã møc l·i suÊt thÊp.
- §Ó thùc hiÖn ®-îc nh÷ng ph-¬ng ¸n ®Çu t- trªn c«ng ty sÏ huy ®éng thªm vèn
®Ó ®Çu t-; dù kiÕn sÏ huy ®éng vµo quý 1 n¨m 2010 : 10 tû ®ång b»ng viÖc ph¸t hµnh
tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi.
- Nghiªn cøu triÓn khai c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ; n©ng cÊp phÇn mÒm kÕ to¸n;
Më thÎ ATM cho bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp toµn c«ng ty. TiÕn hµnh ®¨ng ký m· sè
thuÕ cho CBCNV toµn c«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc.
-C«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh :
+Đề suất ph-¬ng ¸n tèi -u trong việc lựa chän ®¬n hµng và kÕ ho¹ch tiªu thô.
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+Nghiªn cøu, dù b¸o xu thÕ thÞ tr-êng tiªu thô vµ dù tr÷ nguyªn liÖu tèi -u.
- TiÕp tôc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý của C«ng ty và
c¸c ®¬n vÞ theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Çu t- më réng ra ngoµi Hµ néi.
- Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p chÕ, t¨ng c-êng kiÓm so¸t rñi ro trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty.
- TiÕp tôc nghiªn cøu vµ ban hµnh quy chÕ khen th-ëng, ®·i ngé dµnh cho
CBCNV cã nhiÒu cèng hiÕn vµ ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. TiÕp tôc rµ so¸t
quy chÕ tr¶ l-¬ng cho khoa häc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.
Phấn đấu thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2010 : 3,2 triÖu ®ång/ng-êi/th¸ng.
-Cã ch-¬ng tr×nh c¶i t¹o m«i tr-êng vÖ sinh c«ng nghiÖp … ®Ó c¶nh quan c«ng ty
thùc sù : Xanh - S¹ch - §Ñp vµ xây dựng văn hóa doanh nghiệp..

Thay mÆt H§QT C«ng ty
Chñ tÞch HH§QT
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c«ng ty Cæ PhÇn
dÖt c«ng nghiÖp hµ néi
Sè : 19 DCN/H§QT

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2010

Tê tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng th-êng niªn
Cña héi ®ång qu¶n trÞ
V/v th«ng qua ph-¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009
************************
-C¨n cø kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2009.
-C¨n cø vµo b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 ®· ®-îc kiÓm to¸n.
-C¨n cø vµo ®iÒu lÖ cña Cty CP DÖt c«ng nghiÖp Hµ néi vµ luËt doanh nghiÖp.
Héi ®ång qu¶n trÞ kÝnh ®Ò nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng xem xÐt vµ th«ng qua Ph-¬ng
¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009. Cô thÓ nh- sau :
Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn
:
ThuÕ thu nhËp DN 25%(®-îc miÔm 50%)
:
Tr.®ã : ®-îc miÔn 50% : 518.113.369 vµ sè ph¶i nép lµ :
Lîi nhuËn sau thuÕ
:
TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh 10 % lîi nhuËn sau thuÕ
:
TrÝch quü ®Çu t- ph¸t triÓn 10% lîi nhuËn sau thuÕ
:
TrÝch quü khen th-ëng, phóc lîi 10 % LN sau thuÕ
:
TrÝch quü th-ëng BQL ®iÒu hµnh c«ng ty 3% LN sau thuÕ:
Tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng (15 % n¨m)
:
Lîi nhuËn cßn l¹i khi quyÕt to¸n thuÕ
:

4.144.906.955
1.036.226.739
518.113.370
3.108.680.216
310.868.022
310.868.022
310.868.022
93.260.406
2.550.000.000
50.929.113

KÝnh tr×nh!

T/M Héi ®ång qu¶n trÞ
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