
BO xAY DUNG CONG HOA xA HQI CIIIJ NGIflA VIT NAM 
TONG CONG TYLAP MAY VIET NAM-CTCP Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: I -/BC-HDQT 
HàNói, ngay5thang6 näm 2020 

BAO CAO KET QUA HOT BONG NAM 2019 VA BJNH HIXONG 
KE HOACH HOAT BONG NAM 2020 CUA HQI BONG QUAN TRI 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

KInh gü'i: Bi hi dng c dông thir?ng niên näm 2020 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cir Diu 1 th chi'rc và hoat dng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

Can cir Nghj quyt s 225/NQ-DHDCD ngày 28/6/20 19 cña Dai  hi dng c dông 
thung niên näm 2019 Tng cong ty Lp may Viêt Nam - CTCP, 

Thrc hin trách nhim và quyn han  theo nhirn vii chxçc giao, Hi dng quàn trj 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (LILAMA) trân trQng báo cáo Dai hOi dng c 
dong (DHDCD) kt qua hoat dng näm 2019 và dnh huâng k hoach hoat dng nam 2020 
cüa Hi dng quân trj nhu sau: 

I. Kt qua hot dng cña Hi doug quãn trj 

1. Két qua thirc hin nhim viii san xuât kinh doanh 

Trén cc sO' k hoach san xuAt kinh doanh dixçic Dai hi dng c dông thông qua, Hi 
ding quãn tn d chi dao, diu hành Tng cOng ty tiêp tiic tp trung mi ngun 1irc d thi 
cong các cong trinh, dam bão cht 1ucng, tin do, an toãn cOng trInh và dãp i'rng yêu câu 
c1ia Tng thu/Chü du tix. Kt qua san xut kinh doanh närn 2019 (chi tiêu chInh) cüa 
Tng cong ty Lp may Vit Narn - CTCP so vâi các chi tiêu k hoch duçc DHDCD 
thuO'ng niên närn 2019 thông qua nhu sau: 

Do'n vf tInh: T,) dng 

TT Chi tiêu 
Nghj quyêt 

BHBCD 2019 
Thirc hiên 
nAm 2019 

% TH/KII 
2019 

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

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

3 Liinhuântnr6cthu 75,0 76,5 102% 

4 NpngansáchnhànuO'c 150,0 173,7 115,8% 

5 T lê c tirc (%) 5%/näm 4%/nãm 80% 

6 Du tu XDCB 20,0 0 0% 

7 Qu51uGngNLD 129,37 114,55 88,5% 

2. Kt qua th'c hin cong tác dan tir 
2.1. Bu tir xây d'ng co' bali, may móc thit bj và du tn khác 

Kt qua thijc hin du tu xay d'xng cci ban, may móc thi& bj vâ du tu khác ciia Tang 
cong ty trong nãm 2019 nhu sau: 
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Do'nvjtInh: Tj'&ng 

TT TênDirán K hoach 
näm 2019 

Thtrc hiên 
näm 2019 

T Iê Til 
2019/KH 2019 

TONG sO 20 0 0% 

1 Di.r an Nhà hn hçp ti Qun 9 TP 1-1CM 20,0 0 0% 

Trong närn 2019, can cur nhu cu và tInh hInh thirc t, Tng cOng ty không thçrc hin 
các dir an du tu xay dixng ca bàn. 

2.2. Dâu tu' ra ngoài doanh nghip 

a. Tlnh hlnh du tir them vào cong ty con, cong ty lien két: 

Tng giá tr vn du tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA tai  th?ii dim 3 1/12/2019 
là 617,1 t dng, trong do: 05 Cong ty con vâi giá trj dâu tu 96,9 t' dông; 11 Cong ty lien 
k& vâi già trj du tu 357,8 tT dng; 06 doanh nghip du tu dài han  khác vi giá trj dâu tu 
162,4 t dng. Nhu vy, giá tr du tu von cüa Tng cOng ty ra ngoài doanh nghip den thai 
dirn 3 1/12/2019 dã không cOn vuçit Von diêu 1 và Von chü sâ httu. 

Trong näm 2019, Tng cOng ty không thirc hin du tix them vào các cong ty con, 
cong ty lien k&. 

b. TInh hInh thoái v6n du hr ra ngoài doanh nghip 

Trong näm 2019, d tip tiic thxc hin theo D an tái cu trüc d duçic phê duyt, 
LILAMA dä tIch circ th1rc hin cOng tác thoái vn tai  môt s do'n vj, kêt qua thu duçic bao 
gm thoái vn thành cong tai  07 cOng ty, s tin thu v là 410,5 t' dông và thu hôi dçt 2 
tin thoái vn tai  VAPCO 2 là 103 t dOng; c11 th nhu sau: 

+ Hoàn tht vic thoái toàn b vn tai  Cong ty TN}IH Tu vn thit k CIMAS ngày 
25/01/2019, s tin thu v 29,193 t' dông. 

+ Hoàn tht thu tiic chuyn nhucng toàn b c phn tai  Cong ty c phn LILAMA 69-2 
ngày 14/2/2019, s tin thu v là 51,9 t dng 

+ Thiic hin ban dâu giá thành cOng 2.518.454 c phn, tuang uuing 30,42% vn diu 
l tai  COng ty CP Lilarna 69-3 vào ngày 26/2/20 19; giá binh quân 19.656 dng/c phiu, so 
tiên thu v 49,5 t' dông. 

+ Thrc hin ban du giá thành cOng 1.488.600 cé phn, tucrng iuing 15,05% vn diu 
l tti COng ty CP Lilama 10 vào ngay 26/2/2019; giá bInh quail 41.480 dng/c phiu, s 
tin thu v 6 1,75 t dng. 

+ Thirc hiên bàn du giã thành cOng toàn b 13.005.032 c phn, turng uurng 79,58% 
von diu l tai  COng ty CP Lisemco; gia binh quân 10.035 dng/c phiu; s tin thu v 
134,6 t dOng. Ngay 28/2/20 19, LILAMA dà hoàn tht vic thoái toàn b vOn tai  Lisemco. 

+ Thirc hin ban du giá thành cOng 1.408.730 c phn, tucing uurng 15% von diêu 1 
ti Cong ty CP Lilama 18 vào ngày 08/3/20 19; giá binh quân 42.3 50 dong/c phiêu, so tiên 
thu v 5 9,66 tT dng. 

+ Thuc hiên bàn du già 1.136.430 c phn, trong do ban thành cOng 750.000 c 
phân, tuo'ng iuing 9,9% vn diu Iê tai  COng ty CP Lilama 69-1 vào ngày 08/3/2019; giá 
binh quân 3 1.800 dng/c phiu, s tin thu v 23,85 t' dng. 
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Ben canh  dO, LILAMA cüng tIch cJxc tim kim di tác, nba dâu tir, dy nhanh trién 
khai thijc hin các quy trInh, thu tuc theo quy djnh cüa pháp 1ut d thoãi von t.i các don vj 
thành vien theo 1 trInh dã xay dirng t?i  D an Tái cAu trüc va nâng cao nang 1irc quãn trj 
LILAMA (Dieu chinh 1n 3). Tuy nhiên, do dac  thu ngânh nghë kinh doanh, tlnh hlnh tài 
chfnh cüa cac cong ty và bi cánh thj tnImg, viêc tim kim di tác dé chuyén nhucmg von 
cüa LILAMA gap  không it kho khän và chua dtt duçic rthu k vong. 

(Chi tiê't tInh hInh thoái vn dcu tw ra ngoài doanh nghip cia LILAMA trong nãm 
2019 tQiphii luc 01 kern theo,). 

3. Cong tác quãn 1 tài chunh 

Trong näm 2019, Hôi dng quãn fri tip tçic chi dao  tang cuO'ng Cong tác kiém tra, 
giãm sat hoat dông tài chInh tai các dcrn vi, rà soát, di chiu, phân loai các khoán nq phãi 
trá, phãi thu, tap trung thu hi cong n, xü 1 hang thn kho d nâng cao hiu qua san xuât 
kinh doanh, thirc hin cac giãi pháp lành manh  hOa tài chInh doanh nghip. Dông th?yi, chi 
dao tiêp tic dy manh  cong tác thanh quyt toán, thu hi vn tai  các dir an thi công, nç 
dpng tü nhUng näm trixc d tp trung ngun tài chInh phic vii san xut kinh doanh. 

D có ngun vn phiic vii hoat dng san xut kinh doanh, Hi dng quãn trj dã chi do 
1p k hoach tài chInh näm 2019 và xay dirng phi.rong an vay vn, xây dtmg han  mirc tIn 
ding näm 20 19-2020. Tng han  murc vay vn li.ru dng và han  mirc báo ianh các To chirc 
tin dung da và dir kin cAp cho t1rng cong trinh näm 2019 ni tip nãm 2020 cüa Tong cOng 
ty: 9.132 t dng, trong dO du n vay ti da 2.150 t dông. 

Chi dao  tip tic thu no tai các Cong ty thành viên có n dn han  phãi trã Tng Cong ty, 
dng thai chi dao  tip tiic dAy man}i  cong tác thanh quyt toán, thu hi vOn tai  các dir an thi 
cOng, nç dpng tr nhüng nãm tnrâc d tp trung ngun tài chinh phiic v11 các hoat dng san 
xut kinh doanh cüa Tng cong ty n.lur: Dir an Xi mäng SOng Thao, D an Thüy din Hua 
Na, Thüy din Song yang... 

Thirc hin Quyt djnh s 2268/QD-KTNN ngày 28/11/2018 ye ké hoach kiém toán nãm 
2019 cua Kim toán nhà nucfic, Tng cong ty da ph& hçp vOi Kim toán Nhà nuOc thrc hin 
kim toán Báo cáo tài chInE, các hoat dng lien quan dn quán 1, sir diing von, tài san nhà 
nuàc nãrn 2018. Trên co s& Thông báo kt luân kim toán cüa Kim toán Nhà nuc, TOng 
cOng ty dã thirc hin va chi dao  các don vj lien quan trin khai thirc hin cac kt 1un, kiên 
nghj cüa Kim toãn Nhà nuàc. 

Vâi chuc näng djnb huóng và giám sat thirc hin chin hr?c pht triên cua lông cong 
ty va các Cong ty thành viên, dam bão hoat dông cua LILAMA tuân thu các quy ché, quy 
djnh quãn 1 ni b, Diu 1 LILAMA và pháp 1ut hin hành, Hi dong quán trj dä chi dao 
Tng cOng ty va các Cong ty thành viên (thông qua NgirO'i dai  din phn von) tang cung 
cOng tác quán 1 taj chInh, thuc hiên ch do báo cáo theo dung quy dnh dé dánh giá dày 
du, kjp th6i tinE hinh tãi chInh va phat hin các yu kern trong hoat dng san xuât kinh 
doanh cua doanh nghip, canh báo và d ra các bin pháp chAn chinh phu hcip. 

* Dánh giá hiu qua sfr diing von SXKD: 

a. Co cAu tài san (%) 
• lài san dài hnITng tài san: 11,3% 
• lài san luu dng/Tng tài san: 8 8,7% 

b. Co cAu ngun vn (%): 
• N? phâi trâITng ngun vn: 86,7% 
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• Ngun vn chü sâ hthilTng ngun van: 13,3% 
c. Khã nang thanh toán (lan): 

• Khã nãng thanh toán nhanh = (TSNH — HTK)/Tong nç ngãn han: 0,93 lan 
• Khã nang thanh toán hin hành = TSLDIN ng&n han: 1,03 lan 

d. T' sut 1çi nhun (%): 
• T su.t lçii nhun trithc thuéITng tài san: 1.09% 
• T' su&t lcii nhuân truó'c thu&Doanh thu: 1,37% 
• T suit lqi nhun sau thu/NguOn vn chü s& hüu: 6,74% 

Các chi s& k& qua trên day cho thy: 

- Vê ca câu tài san: T' 1 tài san luu dng chiêm phn lan thng tài san. 
- V ca c.0 ngun vn: N phâi trãlTong nguon von là 86,7%. Do von diêu 1 cüa 

Tng cong ty nhó so vâi quy mô hot dng va nhu câu von phiic viii cho boat dng san xuât 
kinh doanh nell ngun vn d phiic vu san xuât kinh doanh chü yêu là von vay, dan tâi chi 
phi tài chInh tuang di ian. 

- V& khã na.ng thanh toãn: H s6 thanh toán cña Tong Cong ty, cho thây khà näng 
thanh toán nç cüa Tng cong ty hin dang rnirc chap nhn duqc so vO'i dc thi1 kinh 
doanh cUa ngành. 

- T' su.t lçri nhun: Vâi d.c thu ngành ngh, t suât lçi nhun tnrâc thuê/TOng tài san 
và T' suit lçii nh4n truâc thu&Doanh thu cüa Tng cong ty can tuang dôi thâp. T suât 
lqi nhun sau thu/Vn chü sa hUu là. 6,74%, cho thy Tang Cong ty dang sir diing von có 
hiu qua. 

4. Hot dng quãn trj doanh nghip 
Thirc hin trách nhim và quyn h?n  dixqc giao, trong näm 2019 Hi ng quán trj 

Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP dä th chirc h9p, hOi  , lay kiên 68 phiên và dà 
ban hành 130 Ng quyt lien quan dn cong tác djnh huàng quãn 1', chi dao  mi mt boat 
dng cña Tng cong ty va giao Tng giám dc Tang cong ty, Ngi.thi dai  din phân von cña 
Tang cOng ty tai  cãc Cong ty thành viên th chfrc thrc hin. 

Trong näm 2019, Hi dng quàn trj tip tiic chi dao  vic rà soát, stra dôi, ho sung các 
quy ch& quy djnh quàn l ni b phü hcTp vói mô hInh Cong ty c6 phn, phü hcrp vai cac 
quy djnh mài cO hiu 1irc cüa pháp 1u.t hin hành. Thc hin sira di, b sung và ban hành 
mOi Quy ch trã hrcrng cho nguOi lao dng Tng cong ty; Quy ch giao khoán và quàn 1' 
chi phi hoat dng Ban dir an thuc Tng cOng ty; Quy djnh v vic nâng b.c luang, chuyên 
xêp ngach hrang di vài CBCNV tai  Tng cong ty; Quy djnh ch dO lam vic và phán cOng 
nhim vii cüa Ban TOng giám d6c Tng cOng ty. Ngoài ra, d th ch'rc tri&i khai và thirc 
hin quãn l các Dr an mói dixçc k kêt hcp dng, Tng cong ty dã ban bânh Quy ch th 
ch'crc và hoat dng cüa các Ban dii an thuOc Tng cong ty. 

Lien quan dn cong tác chi do, quãn l, giám sat v6n và giám sat boat dng cüa 
Ngtthi dai  din phân von cüa Tng cOng ty ti các Cong ty thành viên, I-lOi  dông quàn trj âä 
xem xét các báo cáo xiri kiên cüa Nguai dai  din ph.n vn d thông qua các nghj quyét 
chi d.o Ngithi dti din thçrc hin quyn và nghia vii cüa C6 dOng Tóng cOng ty tai Dai hOi 
dong cO dong thirang niên näm 2019 và các k' h9p HOi  d6ng quãn trj các Cong ty thành 
viên theo dung quy djnh cüa pbáp 1ut, diu i t6 chirc hoat dng cüa các dan vj và Quy ch 
quãn l ngui dai  din ph.n v6n cüa T6ng cOng ty; d6ng thôi chi dao  Ngtrôi  dai  din ph.n 
von tai  các Cong ty thành viên thirc hin Quy cb giám sat tài chfnh, báo cáo tinh hinh san 
xuât kinh doanh trong 9 tháng du nä.m 2019; dánh giá thng th vic thirc bin k hoach san 
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xut kinh doanh, du hr näm 2019; xây dirng k hoch näm 2020 và vic chap hànti quy dnh 
cüa pháp 1ut ti doanh nghip... Qua do, dua ra cac d xut, giãi pháp, khuyên nghj, kiên 
chi dao  (thông qua Ngithi di din v6n) d các Cong ty phãt huy nhUng mat  tIch circ dt dugc 
cling nhu kh&c phic nhUng khó khan, yu kern con ton ti. 

5. Cong tác kiêm toán ni b 

Vài vai trô dnh huthig, chi dao, quán 1 và giám sat d6i vâi các Cong ty cO phâri vn 
gop cüa Tng cong ty, trong nãm 2019 Hi dng quail trj dã chi dao  thrc hin cong the 
kirn toán ni b tai  Cong ty c ph.n Tix vn quc t LHT. Trên co' sâ kêt qua thirc hin, 
Hi dng quãn tr dã kjp thai nm bt thrc trng v cong tác quail trj, cong tác san xuât 
kinh doanh và tlnh hInh tài chInh ti Cong ty, qua dO d chi do Nguâi dai  din phân von 
phi hç'p vO'i Cong ty xay dimg các giài pháp và Iô trinh d khc phic các khó khän, v'ràng 
rnc cOn tn ti, gop phn dn nâng cao và hoàn thin h thng quãn l, diu hành tai  các 
Cong ty CO phân von gop cüa Tong cong ty. 

6. Cong tác to chüc, nhân s1r, tiên hroiig 

Trong nãm 2019, v co' bàn cong the th chirc, nhân sr, tiên hro'ng dáp irng dLrcYc CáC 
yêu câu, nhim v11 san xut kinh doanh cüa Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

Dó'i vó'i cong tác td chc. D trin khai và thirc hin quãn l các Dir an mOi duçxc k)' 
kêt hcp dng, Tng cong ty dã thành 1p Ban dir an Din Nghi San 2, Ban dir an Ca - Din 
Lilarna; Ban dii an Dumg ng dn khi Nam Con Scm 2; Ban dir an Hóa du Long San; 
chun bj d thành 1p Ban d an Din Van Phong 1. Ngoai ra, d tinh g9n b may t chirc, 
Tong cOng ty dä thrc hin sat nhp PhOng Quàn tn riii ro vào Ban quán l dr an Tái câu trüc. 

Dó'i vO'i cOng tác nhán sc: Tng s lao dng bInh quàn cüa Tng cong ty tIrth den 
31/12/2019 là 574 ngi.thi, trong do s tuyn mi 62 ngrO'i, s chm dirt HDLD 85 nguäi, tm 
hoãn h?p  dông lao dong 11 ngui, s lao dng nghi huu 09 ngirO'i. Trong näm 2019, Tong 
cOng ty tiêp ttic tiên hành kin toãn nhân sir quan l ti mtt s phông, ban, dan vj trirc thuc 
Tong cong ty; dã diêu dng 96 hrçit CBCNV cho các phOng ban, dan vj và ban dir an cüa 
Tong cOng ty. 

DO'i vâi cOng tác tin lu'ong: Vic quyt toán qu tin lirong näm 2018 và xây dirng 
Qu5 tiên lirong k hoach näm 2019 duGc Hi dng quàn trj chi dao  thirc hin theo dung các 
quy dnh hin hành cüa Nba nuàc v lao dng, tin lucmg và dã duçic B Xây drng, 
DHDCD thung niên näm 2019 thông qua. 

Trong nãm 2019, duO'i su chi dao cüa Hôi dng quan tr, Cong ty m - Tong cOng ty dä 
thi.rc hiên day dü, dam bão các quyn, lçi Ich, ch d chinh sách cho ngithi lao dng (tiên 
luang, bão him xa hi, trq c.p...). 

7. Hoat dng giám sat d6i vói Ban Tng giám dc và các can b quãn 1 

Hi dng quan tr dã thrc hin cong tác chi dao, giám sat hot dng cña Ban Tng giãrn 
dOc va các can ho quãn 1 thOng qua viêc ban hành các nghj quy&, quyêt djnh và cac quy 
chê, quy dinh quãn l ni b. Hi dng quân trj luOn theo dOi sat sao hot dng cüa Ban 
TOng giám dOc, kjp thai giãi quyt nhUng vn d phát sinh thuc thâm quyên nhäm to diéu 
kiên thuân li cho Ban Tng giám dc và các can b quan 1 trong qua trInh diêu hành hot 
dOng SXKD cüa TOng cOng ty, dam bâo thrc hin và hoân thành mlic cao nhât các mic 
tiêu theo Nghj quyt cüa DHDCE) và Hi dng quàn tn Tong cOng ty. 

Trong näm 2019, Tng cOng ty tip tVc  phãi di mat  vi rt nhiêu khO khän, thu thách 
khi bôi cành th tnuO'ng viéc lam khan him, gia Ca cnh tranh khc liit, cling vâi do là rat 
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nhiu khO khän, tth ngti phát sinh trong qua tdnh th chirc thirc hi@i các d? an dang thi 
cong. D duy tn hot dng SXKD va dt duc két qua hin cO, HOi  dông quán tn ghi nh.n 
va dánh giã cao sii c gng, n 1%rc quy& tam cüa Ban Tong giám dôc trong vic kiêm tim 
các giãi pháp nh&m tháo g các vuàng m&c, tn ti ti mOt  so cOng trinh, dông thai tich 
circ, chü dQng tim kim, ma rng thj trlxmg, dam báo vic lam cho näm 2019 và nh&ng 
näm tip theo cüa Tng cong ty. 

Trong qua trInh thc hin cong tác quãn l diu hành, Ban Tng giám dc luôn bám 
sat các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi c1ng quàn trj, dam báo theo dttng djnh huang phát 
trin cüa Tng cong ty, luôn không ngrng cüng c6 va hoàn thin b may to chrc, th%rc hin 
các giãi pháp dèng bO d thrc hành tit kim, chng lang phi, phát triên van boa doanh 
nghip, chü trong cong tác quãn tn rüi rd d kp thai phát hin và cO k hoch hành dng 
phü hcip, trng buâc cãi thin và nâng cao näng lirc quãn trj doanh nghip. 

8. Lra chçn Cong ty kim toán báo cáo tài chInh nàm 2019 

Th?c hin Nghj quyt cüa Dai  hi dng c dông thuang niên 11am 2019, Hi dng 
quán trj dä giao Ting giám dc Tng cOng ty thçc hin các thu tiic dê k kêt hp dong 
kim toán vài Cong ty Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam (Deloitte Vit Nam) nhäm thrc 
hin kim toán báo cáo tài chInh näm 2019 cila Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

9. Cong tác c phn hOa và tái cu trüc doanh nghip 

9.1. C phn hóa Cong ty mc - Tong cong ty 

Trong näm 2016, Tng cOng ty dã t chirc D.i hi dng c dông 1n thir nhAt và chInh 
thcrc chuyn sang ho.t dong theo mô hInh Cong ty c ph.n ngày 06/04/2016; Tng cong ty 
da thirc hin 1p h s quyt toán bàn giao vn Nba nuOc sang Cong ty C phn. T giüp 
vic ban chi do C6 phn hOa dã co van ban s 286/TGVBCDCPH-TCT ngày 24/07/20 17 
gib Ban chi do C ph.n hóa LILAMA, Bô Xây drng v vic phê duyt quyt toán von 
Nhà nixóc d chuyn sang Cong ty c phn ti thai dim 05/4/2016. 

Thirc hin theo kin chi do cüa Phó thu tiràng Vuang DInh Hue,  ngày 09/8/2018, 
B Xây dijng có cOng van s 1971/BXD-KTHC gui Kim toán Nhà nuâc d nghj Kim 
toán Nhà nuàc xem xét, thtrc hin kim toán, quyt toán vn Nhà nixâc cüa 08 cong ty 
trong do có Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. Ngay 23/11/20 18, Tng Kiêm toán 
NIià niràc d có Quyt djnh s 2254/QD-KTNN v vic Kim toán quyt toán giá tn ph&n 
vn Nhà nixOc t?i  thai dim Tng cong ty chInh thuc chuyn thàith Cong ty c ph.n. 

Trên ca sâ kin nghj cUa Kim toán Nba nuàc tai  Van ban s 32/KTNN-TH ngày 
07/03/2019 v báo cáo kim toán Quyt toán vn Tng cOng ty LILAMA. Hi dong quail 
tn dã chi dao xem xét, d xuAt mOt  s kMn nghj xin kin chi dao cüa BO Xây dirng dôi vOi 
mt s ni dung (van bàn s 13 1/TCT-TGVCPH ngày 9/4/2019 gib Bô Xây dirng) dê 
LILAMA có cci sa trin khai thixc hin các bixâc tip theo nhm sam hoàn thành cOng tác 
quyt toán vn bàn giao sang cong ty c phn, ciii th: 

+ Phucmg an s.p xp, x1r l nhà dt theo Quy& djnh s6 09/2007/QD-TTg ngày 
19/1/20 17 cua ChInh phü ye vic s.p xp 1i, xtr l nhà dt thuQc sâ httu Nhà ntrâc dOi vâi 
khu dat 8.157 m2 ti LO E9-E6, dtthng Ph.m Hung, HàNi; 

+ Tip tic lam vic vài UBND Thành ph Ha Ni di vâi quyn su diving dt tuang 
lrng vài 3 tang van phông ( 3.477 m2) và 50% din tich thng h&m (895,4 m2) TOa h6n hqp 
cao tang LILAMA tai 124 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha NOi; 
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+ Tip ttc lam vic vài TJBND Thành ph HCM di vâi Lô dat D an nhà hon hcp 
cao thng LILAMA ti phinmg Phuóc Long B, Qun 9, TP H ChI Minh dê xác djñh quyên 
sir diing dt tInh vao giá trj doanh nghip va thirc hin các nghia vii tài chInh theo dung quy 
dinh. 

Thirc hin chi dao  cüa UBND Thành ph Ha Ni, LILAMA dã lam vic vâi Só Tài 
chInh, báo cáo lam rö các nOi  dung theo yeu cu cüa S Tài chInh Thành ph Ha Ni và 

kern theo cac h so, tài 1iu có lien quan. Ngay 18/9/2019, LILAMA tip tiic cO Cong van 

s 823/TCT-TCKT giri UBND Thành ph Ha Ni d nghj UBND Thành phô Ha Ni cho 

kin di vó'i quyn s1r diing dt twmg irng vOi 3 tAng van phOng ( 3.477 m2) và 50% din 
tIch tAng hAm (895,4 m2) Tôa hn hp cao thig LILAMA ti 124 Minh Khai, Hai Ba 
Trung, Ha Ni. 

Van phOng dai  din cüa Tng cong ty Lp may Via Nam - CTCP tai  Thành ph Ho 

ChI Minh cling da ph& hcp vâi UBND Qun 9, UBND TP. H Chf Mirth, Sâ Tài chinh TP. 

H ChI Minh và các don v có lien quan d ngh xác dnh giá dt theo kin nghj cña Kiêm 

toán Nhà rnrâc. Ngày 18/9/2019, LILAMA tip tiic có cong van s 822/TCT-TCKT giri 

UIBND TP. H ChI Minh d nghj UBND thành ph H ChI Minh cho kin ye giá dat cüa 
Lô dt tai  phumg Phithc Long B, Qun 9, TP. H ChI Minh. 

Hin tai,  LILAMA dang tip tiic lam viêc vri các dja phumig, don vj có lien quan dé 

giái quyt nhling vllâng mc nêu trên d tip tic trin khai thrc hin các buOc tiêp theo 

nhim som hoàn thành cong tác quyt toán vn Nhà nijrc bàn giao sang Cong ty c phân. 

9.2. Cong tác tái cu trüc doanh nghip 

Thiic hin Ngh quyt DHDCD thithng niên näm 2019, Hi dong quán trj däi chi do 
Tong cong ty t chuc thuc hin cOng tác tái cu trlic doanh nghip toàn din trên các mt 
hoat dng (ngàrth ngh kinh doanh, tài chInh, t chlic, quãn trj...) theo dung ni dung cüa 
Dê an tái cu trlic và nâng cao näng 1irc quãn trj Tng cOng ty Lap may Via Nam - CTCP 
giai doan 20 16-2020, dnh huOng dn näm 2025 (Diu chinh lan 3) và d dt duçic ma so 
ket qua nht dinh, däc biêt là trong cong tác thoái von dAu tu ra ngoài doanh nghip va sap 
xep, kiên toàn nhân sir, tinh gon b may phông/ban Tng cong ty. 

D phü hçip vri bi cãnh thirc t hin nay và nhAm tip tçtc thirc hin tái cu tthc 
doanh nghiêp vi muc dIch nâng cao nãng luc quán tri doanh nghip va hiu qua quail l, 
diu hành, tang siirc cnh tranh nhAm nâng cao nang lirc và hiu qua san xut kinh doanh 
cüa Tng cOng ty và các cOng ty thành viên ho?t dng trong các ngành kinh doanh chInh, 
I-ii dông quan trj dä chi dao  Tng cOng ty tin hành rà soát, diu chinE (lan 4) "Be an tái 
câu trc và nâng cao nãng 1rc quãn trj cña Tng cOng ty Lap may Via Nam - CTCP giai 
doan 20 16-2020 và djnh hixthig dn nãm 2025". Theo Nghi. quyt DHDCD näm 2019, Hi 
dOng quán tn dirnc üy quyn thông qua D an tái cau trilc (diu chinh lAn 4) sau khi có 
kiên chip thu.n cüa Bô Xây dirng. Tuy nhiên, dn nay Bô Xây dirng v.n chua có kiên 
cuôi cling. Trong thài gian chô doi kin tlr B Xây dirng, Tong cOng ty tiêp tiic rà soát 
các ni dung thuc D an Tái cau trcic (diu chinE lAn 4). 

Lien quan dn cong tác thoái vn nhà nithc: Thirc hin chñ truong thoái vOn nhà nuc 
tai Tng Cong ty theo Quyt djnh s 1232/QD-TTg cüa Thu tuOng chInh phü, do sij thay 
di cüa chInh sách Nha nuâc và dithi su chi dao cüa Bô Xay dung, Hi dng quãn trj d chi 
dto Tng cOng ty tin hành xác dnh giá trj doanh nghip ti các thai dim 30/6/20 17, 
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31/12/2017, 30/6/2018 và cia trInh BO Xây drng xem xét thông qua. Tuy nhin, chfrng thu 
thm djnh giá trj c phAn LILAMA ti th?i dim 30/6/20 18 cia h& hiu 1irc ngày 19/4/20 19. 
Mt khác, ngày 04/3/2019, B Xây dirng cia có Quyt djnh s6 133/QD-BXD, trong do l 
trinh thoái v6n di vOi LILAMA nhu sau: Thoái giàm vn nhà nuâc tai  LILAMA ye 51% 

trong näm 2019 và Nba nuOc n.m gift 51% v6n diu l dn h& näm 2025. Do 4y, Tng 
cong ty dang xem xét d báo cáo Bô Xây drng cho kin clii dao  v vic 1ira ch9n thOi diem 
thâm djnh laj giá trj phn vn nhà nuàc tai  LILAMA trong näm 2020 phi:ic vi thoái VÔfl. 

Trong näm 2019, Tng cong ty ciA thirc hin và chi dao  các &Yn vj lien quan cung cap 
các ho sci, tài 1iu theo yeu cu cüa Thanh tra ChInh phü v vic thuxc hin sp xp 1.i, cô 
phân hóa, thoái von tai  Tng cong ty. 

10. Tiên hro'ng, thu Lao ciia Hi dông quãn tr và Ban kim soát 

Trong nä.m 2019, thng müc tin hryng, thu lao cüa Hi dng quán trj vA Ban kim 
soá.t ni-ni sau: 

Doii VI tInh: Triu dng 

TT Chu'cdanh 
S6 

hrQ'ng 
S 

thang 
Ké hoach 

2019 
Thtrc hién 

2019 
Thirc hiên/1( 

hoch 

1 Hidngquántrj 5 12 925,48 925.48 100% 

2 Bankimsoát 3 12 525,6 525,6 100% 

Tng cong 8 1.45 1,08 1.451,08 100% 

11. Tlnh hInh chi trã Co tfrc 

Thirc hin Nghj quyt cüa f)i hOi  dng c dông thithng niên nAm 2019, Hi dông 
quAn tn Ttng cong ty ciA chi dao  thtrc hin vic chi trA tin c turc nAm 2018 cho các Co 
dông theo di1ng các quy djnh hin hành, ci th: 

- T' 1 chi trA c6 t(rc 4%/nAm; 

- HInh thirc chi trã Bang tin; 

- Ngay dang k)2 cui cling 15/11/2019; 

- Thii gian thanh toán 16/12/2019. 

12. Dánh gia chung v hoit dng cüa Hi dng quãn frj nAm 2019 

Vâi quyn han  và nhim vii &rç'c giao, Hi dng quAn trj Tng cong ty luôn phát huy 
tinh than doàn kit, tuAn thu nguyen tc tp trung dan chü, trung thrc, cn trçng, thrc hin 
tt vai trô quAn trj va giám sat bàn din các mt hoat dng sAn xu.t kirih doarih, dAm bAo 
téi cia quyn và igi ich hçrp pháp cUa Tng cong ty. 

Trong nAm 2019, nhitng khó khän chung cüa nn kinh th tip tiic tAc dng dn cOng 
tAc tip thj, tim kim cong vic cüa cAc doanh nghip xay 1.p nói chung yà LJLAMA nói 
riêng, sir chrn trin khai cüa cAc dir an cong nghip iOn, các d%r an dang trin khai thirc 
hin cüng gp nhiu khó khän, vuOng mac, cOng tác thanh quy& toán khé,i Krçing hoàn 
thành ch.m tr lam Anh huOng d&n dOng tin va nguôn vn sAn xu.t kinh doanh cüa 
LILAMA. Tnràc bM cãnh khO khAn dO, Hi dng quAn tn ciung Ban diu hành LILAMA 
luôn bArn sAt cAc rnic tiêu, nhim v,i tr9ng tam da dugc DHDCD thu&ng niên nAm 2019 
thông qua d trin khai thirc hin, n llrc, ph.n du dat  duqc O mirc cao nht cAc chi tiêu k 
hoach d ra, gop phn duy tn và 6n djnh hoat dQng sAn xu&t kinh doanh, dAm bAo cOng an 
viéc lAm và thu nhp cho nguOi lao dng. 
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Ben canh  nhung kt qua dat duoc, Hi dng quãn trj Tng cong ty nhan thây mt so 
han ch, trO' ngi dn dn kt qua thrc hiên quyn han  và nhim vi dizçic giao chira duçic 
nhu k3i vpng, ci th: 

Do quy mô vn qua nhó so vâi quy mô hoat dng và doanh thu, trong khi do von 1i 
thithng xuyen bj chim dting, nq phãi thu cao, tn d9ng trong thO'i gian dài nên hoat dng 
san xut kinh doanh chi yu ph1i thuc vào vn vay và ap hrc v tài chInh, áp lirc v dông 
tin, ye trâ ncr vay khá lan. Vi vây, h s ncr phãi trã trên v6n chü sa huu, h so ncr vay trên 
von diêu lê dU dã duçrc cäi thiên hon so vai näm 2018 nhizng v.n dang a mirc cao. Mt mat 
phãi chju chi phi tài chInh 1ón, mt mat  phãi giám giá chào thu d cO ducrc hp dng do sir 
canh tranh din ra ngày càng kh6c 1it dä dn dn hiu qua san xuât kinh doanh thâp, lcri 
nhun ci:ia Tng cong ty không dat  duçrc nhu kS vng. 

Hi dèng quãn trj LILAMA dã rt quy& tam và quy& lit trong cong tác tãi câu trác, 
thoái vn du tu ra ngoâi doanh nghip, tuy nhiên kt qua thoái vên chua dat  duçrc theo ké 
hoach vi nhUng nguyen nhân sau: 

+ Thj tru?mg chirng khoán vn ham chcra nhiu rüi ro, It nba. dâu tu quan tam do các 
doanh nghip Nha nuâc dng bat  th%rc hiên chü truo'ng thoái von dn den lucing cung trên 
th: trurng nhiéu hon câu. 

± Môt s khoãn vn du tu LILAMA dir kin thoái chua CO sir hp dan do hoat dng 
san xuât kinh doanh kern hiu qua. và tinh hInh tài chInh gap  nhiêu khó khän. 

+ Do ccr ch theo Nghj di± 91/2015/ND-CP (si:ra di b sung mt so di&u tai  Ngh 
dinh 32/20 1 8/ND-CP) v phuo'ng thirc chuyn nhucrng c phiu phãi ban dâu giá cong khai 
qua Sr giao dch chirng khoán. Tuy nhiên, theo khoàn 12 diu 6 và khoãn 1 diêu 12 cüa 
Lut chüng khoán s 70/2006/QH 11 thI vic chuyn nhircrng c phiu cüa LILAMA nãm 
giu tai  rnt s Cong ty chua dáp iing dixçrc diu kin: Float dng san xuât kinh doanh cüa 
nãrn lien tnrac nãm dãng k chào ban phãi có 1i, dng thi khOng CO lô Ifly ké. 

Thông qua Ngui dai  din phAn vn cüa LILAMA tai  các Cong ty con, cong ty lien 
kêt, Hi dng quán trj LILAMA dã thixOng xuyên cO nhttng chi dao  sat sao, dông thai dua 
ra các djnh hithng, khuyn nghj d gOp phn xir l, khc ph1ic nhüng ton tai  trong Cong tác 
quàn tr, quán l diu hành hoat dng san xut kinh doanh. Tuy nhiên, tInh hmnli chung cüa 
nhiêu Cong ty thành viên vn chua ducrc cãi thin, näng suit lao dng dang a mi.c thâp, 
cong tãc quãn 1', quãn trj van cOn nhiu han  ch và thiu sOt, mt s Cong ty có kêt qua 
SXKD thua 1 dä gay ành huang không nhO dn kêt qua SXKD cüa Tong cOng ty. 

Vic quyt toán vOn Nba nuac d bàn giao sang cOng ty c ph&n cüa LILAMA den 
nay vn chua hoàn tht và chua duçrc B Xây dirng phé duyt vi các vuong mc lien quan 
dn các quy djnh, huàng dn vic xac djnh giá trj quyn 5ir ding dat Dr an Khu nhà a kêt 
hccp van phOng lam vic tai  Phuang Phi.rac Long B, Qun 9, thành ph Ho ChI Minh do 
LILAMA lam chü du tu'; phuong an sp xp, xU l nba dt thuc sâ Nhà nuac dOi vâi khu 
dt tai  dumg Pham Hung và quyn sü diing dt tuong ilmg vài 3 tang van phOng TOa nba 
hn hvp  cao thng LILAMA tai  124 Minh Khai. Trên co' sO' kin ngh cUa Kiêm toãn Nhà 
nrnc, Hi dng quàn tn LILAtv1A dã cO báo cáo xin kin chi dao  cUa BO Xay dimg dôi 
vO'i rnt s nOi dung d LILAMA có co' sO' trin thai thrc hien  các birâc tiêp theo nhäm 
sam hoàn thành cong tác quyt toán vn ban giao sang Cong ty cô phân; dông thai, 
LILAMA dang tip tiic lam vic vOi các da phuo'ng, don vj có lien quan d giài quyêt cac 
vuàng mc nh.m tip tiic trin thai thc hin hoàn thành cOng tác quyt toán von Nhà 
nixâc ban giao sang Cong ty c phn. 
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II. lJjnh htr&ng hott dng cüa Hi dng quail tr näm 2020 

1. Kê hoach san xuât kinh doanh näm 2020 

Ké hoach san xut kinh doanh nãm 2020 cüa Tong cong ty dir kin thAp han nhiu so 
vOi thuc hién nãm 2019, chü yu do thirc t các d? an lOn ma TOng cong ty thi cOng khOi 
hrçrng cong vic cOn 1i không cOn nhiu (ph.n lan dã thirc hin khôi lucrng nhp thiêt bj, 
xây 1p). Mat  khác, 2018-20 19 là giai doan khó khan cüa các chü du tu, ben cnh do, tinh 
hInh dich bênh cüng gay ãnh huOng không nhô dn hot dng san xuAt kinh doanh du tu 
trong nuâc và trên th gió'i, do vy khã nãng khai cong và k duc các hcip dông lan trong 
närn 2020 là rat thâp. 

VOi vin cãnh th tnrang nhiu khO khän thrçc dir báo nhu vy, Tng cong ty xây 
drng ké hoch näm 2020 mt cách thn trQng, dam bão tInh khã thi và hin thirc hOa cao 
nht vài môt s chi tiêu chInh nhu sau: 

Dcii vf tinh: T dng 

STT Ch' •. itieu Thtrc hin näm 
2019 

K hoach nãm 
2020 

T lé KH2020 
1fH2019 

1 Vn diuJê 797,26 797,26 100% 

2 Tng doanh thu 5.580,8 3.054,5 54,7% 

3 Lcxi nhuân trlxác thu 76,5 30 3 9,2% 

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

5 T' lê c t1rc 4%/näm 2%/nãm 50% 

6 DâutuXDCB 0 21,0 

7 Qu 1uangNLD 114,55 93,21 81,4% 

2. Ké hoch thiyc hin cong tác dâu hr näm 2020 

Hin nay, he thng thit b may móc thi cOng cüa Tng cOng ty tuo'ng dôi on dnh và 
cO khà nang dáp irng nhu cAu trin khai các dir an ma Tang cong ty dang thirc hin. Do vy, 
trong nãm 2020 Tng cOng ty không cO k hoach dâu tu them may móc thiêt bj ma chi tp 
trung th1rc hin thU titc xin cp giy chUng nhn quyn sU diing dat cho Dir an nhà hon hcrp 
tai Qun 9 Thành ph H ChI Minh va báo cáo B Xây d1rng dé xin chuyn nhucing dir an, 
giá trj di kin thc hin khoáng 20 t dng. Dng thO'i, du tu b sung h thng quan trãc 
tir dng trem  xi.'r 1 nuac thai va b sung h thong ciru hOa khu cOng nghip Bäc Vinh theo 
yêu cu cüa các ca quan quàn l chuyên ngành, giá tij khoãng 1,0 t dông. Tng giá trj kê 
hoch du tu nàm 2020 là 21 t dong. 

3. Kê hoch thrc hin Be an tái câu trñc và nâng cao nãng Iirc quãn trj LILAMA 

Hi dng quàn trj tip tpc chi do Tng cong ty tIch circ day nhanh vic thirc hin Dê 
an tái cu trUc (diu chinh 1n 3) và K hoch thirc hin D an dä ducic phê duyt, trong do 
dc bit chU tr9ng cong tác thoái vn ra ngoài doanh nghip theo l trinh d xây drng. 

Sau khi f an tai cu trUc vã nãng cao nang lrc quàn trj cUa Tng cong ty giai don 
2016-2020, djnh huang den nãm 2025 (chinh sira lan 4) duc B Xây ding chap thun, 
Hi dông quãn trj Se phe duyt D an theo Uy quyn cUa DHDCD và chi dao  Tng cong ty 
trién khai thirc hin các ni dung tái cu trUc theo k hoach. 
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4. Tiên ltrong, thñ lao cüa Hi dng quãn trj và Ban kiêm soát näm 2020 

TT Chu'c danh So 
lirqng 

Mfrc liro'ng và thu 
- lao tôi da (triu 

dng/ngithi/tháng) 

So 
thãng  

Thành 
tiên (triu 

dng) 

I Hidngquãntrj 5 756,0 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 1 43,0 12 516,0 

2 
Thành viên HDQT 
(Chuyên trách) 

4 5,0 12 240,0 

II Ban Kim soát 3 432,0 

1 Tnthng Ban kirn soát 1 30,0 12 360,0 

2 
Thành viên BKS 
(Kiêrnnhiërn) 2 3,0 12 72,0 

Tong cong 8 1.188,0 

5. Các hoit dng quail trj khác 

Tiêp tic tp trung chi dao  dy manh cong tác tip thj, dâu thAu, nâng cao nang lirc 
canh tranh, barn sat chü du ttr, các tang thu, chào giá hcp l d có th k kt hçip dng, 
darn bào cong vic cho näm 2020 và các näm tiêp theo. 

Tip tiic chi dao  cOng tác san xut kinh doanh, tp trung thi công, darn bão tiên d, 
chit lung, an toàn, nãng sut lao dông ti các cong truO'ng dang thi cOng d hoàn thành các 
chi tiêu kê hoch nãm 2020; dAy mnh cong tác nghim thu, thanh toán, thu hi von d cO 
dOng tin phiic vi1 hoat dng SXKD. 

Tp trung thirc hin D an tái cu true trong do chij tr9ng cOng tác thoái vOn dâu tr tai 
các cong ty CO phn vn gop cüa LILAMA và thoái vn Nba nuO'c tti LILAMA theo l 
trinh và ké hoach d ra. Dac  bit, chi dao quyt 1it d thoái vn t.i mt so COng ty có hot 
dng san xut kinh doanh kern hiu qua. 

Thirc hiên vic sp xp t chirc b may cãc phOng ban, phân Cong lao dng hcip I, 
kin toàn di ngfl läinh dao  ti các phông ban Tng cong ty va Ngixài di din vOn ti các 
cong ty thành viên d trng buOc câi thin và nâng cao hiu qua quãn l diu hành hot 
dng SXKD, cat giàm cac vj trI nhân sir dOi dir và kliông c.n thit d tiêt giãm chi phi cho 
Tng cOng ty. 

Tang ci.thng cong tãc quãn trj, dac  bit là quãn trj chi phi trong bi cãnh Tng cOng ty 
dang gap  rt nhiu khó khän trong hot dng SXKD nhu hin nay. Theo do, bang mci giãi 
pháp, chi dao  tit giâm thi da chi phi, thiic hành tit kim, quân 1 thi cong và nhân cong tai 
cong trithng chat chë, nâng cao näng su.t lao dng, can di cn trong qu tiên krmig chi trã 
phü hcip vâi thirc trng tinh hinh SXKD cüa Tng cOng ty... 

Tang cung cong tác giãm sat tài chinh, giám sat tinh hInh ho.t dng SXKD tai  các 
cOng ty con, cOng ty lien kt thông qua nguO'i di din ph.n vn cüa Tng cong ty, tang 
cung cOng tác kim toán ni b, quãn trj rüi ro. 

Chi dao râ soát, ban hành, b sung cac quy djnh, quy ch ni bQ cüa LILAMA, 
thumg xuyën cp nhat cac quy dnh pháp lut d dam bão vic thirc thi pháp lut trên mci 
mat hoat dng quan trj, diu hành cña LILAMA. 



Trën day là báo cáo cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty LAp may Vit Nam - CTCP 
v cOng tãc hoat dng näm 2019 và djnh huthig k hoach boat dng näm 2020. Thay mt 
Hi dng quãn trj, Ban länh dao  Tëng cOng ty, xin chãn thânh cam on sir dóng gOp to lan 
cüa Qu vj cëi dông trong näm qua và mong luôn nhn duçic sr quan tam, tin tuang, üng h 
cüa Qu vj d Tng cOng ty LAp may Vit Nam - CTCP không ngmg phát triên và hoàn 
thành cac miic tiêu chin hiçic, k hoach nhim vi dixçc giao. 

Trân trQng cam cm! 

Nguyen Dlnh Hái 



PHU L1JC 01 

T!NH HINH THOAI VON DAU TLr RA NGOAI DOANH NGHIEP 

TT Ten doanh nghip 

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

DHDCD ngãy 
28/06/2019 TLSH 

cua 
Lilama 

can 
•. glam 

(%) 

TLSH 
Lilama 
da giâm 

nam 
2019 
(%) 

Tal 31/12/2019 

Ghi chit 

Von diu 
Iê 

TLSH 
cita 

Lilama 
(%) 

TLSH 
cita 

Lilama 
san khi 
thoái 
von 

Thn gian 
hoàn thành 

Von diêu 
Iê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

I Thoái von den 36% VDL 

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

2 CongtyCPLiIama18 93.887 51 36 2019 15 15 93.887 36 

3 COngtyCPLi1ama69-1 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 

II Thoáitoànbôvôn 

1 CTCPLILAMA5 51.497 51 - 20192020(*) 51 - 51.497 51 

2 CTCPLILAMA7 50.000 51 - 2O192020(*) 51 - 50.000 51 

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

CTCP Tii vn quc t 
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 CTCP Lilama 45.3 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 

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

DHDCD ngày 
28/06/2019 TLSH 

cua 
Lilama 

can 
giam 
(%) 

TLSH 
Lilama 
dã giãm 

nam 
2019 
(%) 

Tai 31/12/2019 

Ghi chü 

Von diêu 
lé 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

TLSH 
cüa 

Lilama 
sau khi 
thoái 
von 

ThOi gian 
hoàn thành 

Von diêu 
lê 

TLSH 
cüa 

Lilama 
(%) 

9 
CongtyCPCokhILp 
may Lilama 

32.652 51 - 2019 51 - 32.652 51 

10 COngtyCPLisernco 162.597 79,9 - 2019 79,9 79,9 162.597 - 

11 
Cong ty CP Du tu xây 
di,rngLilamaLilama 
(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 
Con 
thit 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 

COngtyCPXimang 
Thang Long 

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

16 
COngtyCPThüydin 
Hüa Na 

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

17 
CongtyCPXiinang 
Song Thao 

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

18 
CongtyCPPhOM 
Trung Vit 

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

19 
CongtyCPCo-Din- 
Môi trtr0ng 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 1 thirc gop, TLSH cña 
Lilama là 45,45%. 

(*) DO'i vái các Cong ty nay, LILAMA cO chü trzwng thoái toàn bt5 vO'n dcu tu theo D an Tái cá'u trzc và nâng cao nàng lrc quán trj LILAMA 
(diêu chinh lan 4) dä dwcic DHDCD thzthng niên 2019 thông qua và dang chà kiên cia BXD. Vi váy, thO'i gian c4c  kiên hoàn thành thoái vOn 
dcu tiz cia LILAMA tgi các dan vl nay së du'crc diêu chinh ngay sau khi cO j kiên chi dgo cia BXD. 
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