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SéW /NQ-DHDCD 
Ha Ni, ngày 29 tháng 6 nàm 2021 

NGHT QUYET 
i HO! BONG co BONG TH11YNG MEN NAM 2021 
TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

BAI 1101 BONG CO BONG TONG CONG TY LAP MAY \TIT NAM - CTCP 

Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Can cir Diu 1 t chirc và hot dng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

- Can cir Biên bàn h9p s 210/BB-DHDCD ngày 29/6/202 1 cüa Di hi dng cô dông 
thumg niên 11am 2021 Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP và các ni dung, tài 
1iu lien quan trInh Dai  hi, 

QUYET NGHI: 

Biêu 1. Thông qua Báo cáo kt qua hoat dng näm 2020 và djnh huàng k ho.ch hoat 
dng näm 2021 cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Biu 2. Thông qua Báo cáo k& qua hot dng SXKD, du tu näm 2020, K hoch SXKD 
và du tir nAm 2021 cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, cii th nhu sau: 

I. Két qua hott dng SXKD, dAu tu' näm 2020 
1. Mt s chi lieu SXKD chUyunam 2020 nhu sau: 

Do'n vj: 7) dng 

STT Chi tieu 
Nghj quyt 

BHBCB 2020 
Thrc hin 
nàm 2020 

% TH/KH 
2020 

1 Doanhthu 3.054,5 4.785,2 156,6% 

2 L?inhuantmcthu 30,0 32,6 108,7% 

3 Npngânsáchnhànuâc 80,0 122,8 153,5% 

4 T lé c tirc (%) 2%/nãm Dir kin 2%/nAm 

5 Dutix 21,0 0 

6 Qu51ucmgNLD 93,21 91,16 97,8% 

2. Kt qua thrc hin cong tác du tir nhtr sau: 

2.1 Dau lit xáy c4mg ccr ban, may móc thi& bj và ddu lit khác 

Trong nàm 2020, can cr vào tInh hInh và nhu cu thrc t, LILAMA không thçrc hin các dir 

ándutiixaydirng ccy bàn. 

2.2. Ddu lit ra ngoài doanh nghip 
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- Tng giá trj vn du tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA tai  thai dim 
3 1/12/2020 là 617,1 t' dng, trong do: 05 Cong ty con vi giá tn du tu 96,9 t' 
dng, 10 Cong ty lien kt vói giá trj du tu 271,2 t' dng, 07 doanh nghip khác vâi 
giá trj du tu 24 8,9 dng. 

- Näm 2020, sau khi nhn ducic Báo cáo xin kin C6 dông b&ng van ban v vic phát 
hành C6 phiu tang v6n diu l tr 250 tr  d6ng len 500 d6ng cüa LILAMA 
INVEST, LILAMA dã biu quy& không thông qua chü truang, phuang an tang von 
diu lê nói trên (do LILAMA có k hoach thoái toàn ho vé,n du tu ti LILAMA 
INVEST). Tuy nhiên, do t lé s hU'u cCia LILAMA tai  LILAMA INVEST chi 
chim 27,72% v6n diu 1 nen vic tang v6n diu 1 cüa LILAMA INVEST vn 
dugc biu quy& thông qua tai Dai hi d6ng c6 dông b.t thung LILAMA INVEST 
näm 2020. Theo Báo cáo Kt qua phát hành c6 phiu tang v6n diu 1 cüa LILAMA 
INVEST, v6n diu 1 cüa LILAMA INVEST sau khi tang v6n là 454,4 t dông. 
Vic tang v6n diu l cüa LILAMA INVEST len 454,4 t d6ng dà lam giãm t l s& 
hun cüa LILAMA tai  LILAMA INVEST tr 27,72% xu6ng 15,25% v6n diu l. 

Trong 11am 2020, thrc hin chü truang cUa D an tái cu true, LILAMA không du 
hr them ra ngoài doanh nghip ma chi tap trung cho cong tác thoái v6n, dac  bit là 
các khoán du tu ngoài ngành kinh doanh chInh. Tuy nhiên, do nhUng tác dng tiêu 
circ cüa dii djch Covid 19, cüng nhUng kho khàn v6n cO cUa thj tmng, co ch 
chinh sách cüa nhà nithc nell cong tác thoái v6n cUa T6ng cOng ty trong näm 2020 
gap không it khó khän và không dt duge nhu ki vng. 

II. K hoach san xuât kinh doanh và du tir näm 2021: 

Dcm vj tInh. T dng 

1. Ké' hoach SXKD nãrn 2021 nhw sau. 

STT Chi tiêu 
Thu'c hiên 
11am 2020 

K hoach 
näm 2021 

T lê KE12021 
/TH2020 

1 Doanhthu 4.785,2 3.059,5 63,9% 

2 Loinhuântrirâcthu 32,6 20,0 61,3% 

3 Np ngãn sách NN 122,8 100,0 8 1,4% 

4 T' Iê c6 t1rc dir kin 2%/nàm 1% 50% 

5 Dutu 0 80,0 

6 Qu5'iuongNtD 91,16 120,92 132,64% 

2. KI hoach SXKD giai dogn 2021 - 2025 nhw sau. 

TT 
Cácchitiêu 

chu yeu 
KH2021 KH2022 KH2023 KH2024 KB 2025 

1 Giátnj SXKD 3.059,5 3.343 3.987 7.220 7.410 

2 Doanhthu 3.059,5 3.343 3.987 7.220 7.410 

3 LginhuãnTT 20,0 24,0 33,0 67,0 81,0 

4 NpngansáchNN 100,0 120,0 140,0 250,0 250,0 
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Diu 3. Thông qua Báo cáo k& qua hoat dng näm 2020 và k hoach hoat dng nãm 2021 
cüa Ban kim soát Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 dã dugc kim toán cUa Tng Cong ty Lap 

may Viêt Nam - CTCP nhu sau: 

I. Báo cáo tài chInh riêng nàm 2020 

1. Tài san - Ngun vn 

STT Chi tiêu Don vj tInh S tiên 

I TONG TAI SAN Dng 6.829.335.009.507 

1 Tài san ngn han Dng 6.034.385.044.907 

2 Tài san dài han DMg 794.949.964.600 

II TONG CONG NGUON VON Dng 6.829.335.009.507 

1 Nqphãitrã Dng 5.923.721.637.857 

2 NgunvnchUsihüu Dng 905.613.371.650 

2. Kêt qua hot dng san xuât kinh doanh nàm 2020 

STT Chi tiêu Don vi tInh So tiên 

1 Doanh thu ban hang và cung cp djch vi Dng 4.785.170.526.221 

2 Tng lqi nhun k toán truâc thu Dng 32.643.399.142 

3 Lçri nhun sau thu TNDN Dng 21.965.891.063 

3. Y kin cüa Kim toán viên v Báo cáo tài chInh riêng 

Báo cáo kim toán vi 9 kin ch.p nh.n toàn phn và có vn d cn nhn manh, cci 

th nhu sau: 

"Ching tot xin 1uu j ngu'&i dQC dIn thuyê't minh sI 2.3 - Cci so' 4p báo cáo tài chInh 

riêng, dIn thai die2m phát hành báo cáo nay, các cOng viçc lien quan dIn quyê't toán Cl 

phdn hóa cia Tlng COng ty dang du'crc tiêp tyc thy'c hin và Tdng Cong 1y chu'a nhn du'çrc 

quylt djnh cza Cci quan có thdin quyln vl phê duyçt quyê't toán giá trj yIn Nhà nwó'c tqi 
thai dilm chInh thüv chuyln thành cOng ty cl phln. 

t kiln kilm toán cza chüng tOi không lien quan dIn các vá'n dl nay." 

II. Báo cáo tài chInh hqp nht nàm 2020 

1. Tài san - Ngun vn 

STT Chi tiêu Don vj tInh S tiên 

I TONG TAI SAN Dng 7.748.585.312.449 

1 Tàisãnng.nhn Dng 6.720.805.598.775 

2 Tàisãndàihan Dông 1.027.779.713.674 
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STT Chi tiêu Don vj tInh S tin 

II TONG CONG NGUON VON Bong 7.748.585.312.449 

1 Ncphãitrã Dng 6.646.454.663.929 

2 Ngunvnchüsâhüu Dông 1.102.130.648.520 

2. Kt qua hot dng san xuât kinh doanh nàm 2020 

STT Chi tiêu Don vj tmnh S tin 

1 Doanh thu ban hang va cung cp djch vi Dng 6.060.290.336.680 

2 Tng 1çi nhuân k toán truâc thu Dng 42.883.823.495 

3 LçinhunsauthuTNDN Dng 21.227.551.891 

3. ' kin cüa Kim toán viên v Báo cáo tãi chInh hçrp nht: 

Báo cáo kim toán vth kin ngoi trr và có vn d cn nh.n mnh, C%1 th nhu sau: 
12  kiln ngoçzi tnt: 

"Trong so' lieu so sánh trên Báo cáo tài chinh hçrp nhá't nám 2020 cia Tdng cOng ty, chi 
tiêu "Doanh thu hoat dng tài chinh" nám 2019 dang ghi nhgn khoáng 209 tj' VND là Mi 
tir giao djch thoái vô'n tgi COng ty cd phn Lisemco ("Lisemco" - tru'âc day là cOng ty con 
cia Tong cong ty,) du'çrc tInh toán dy'a trên Báo cáo tài chInh chwa du'crc kiim toán cüa 

Lisemco cho nàm tài chInh kIt thzc ngày 3 1/12/2018. Dng th3'i, trên Báo cáo kit qua kinh 
doanh hcip nhá't nám 2019 cia Tô'ng cong ty chwa bao gm kit qua hogt dng kinh doanh 
cla Lisemco ti,' ngày 01/01/2019 dIn ngày 26/02/2019 (ngày Tdng cong ty thoái v6n tgi 
Lisemco). Ching tOi chu'a thu thp du'çrc thông tin tài chInh, báo cáo tài chInh dã du'çrc 
soát xét, kilm toán cho kj) hoat d5ng và nám tài chInh nêu trên cia Lisemco, ddng th&i 

cling khOng thy'c hin du'o'c các thai tyc cdn thié't khác. Theo do, ching tOi khOng thl xác 
d.inh liçu cO can thilt phái dilu chinh các sñ liçu so sánh trên Báo cáo tài chInh hQp nht 
nám nay hay khOng." 

Nguyen nhân j kiln ngoçzi trfr: 

Ngày 26/02/2019, Tng cong ty da hoàn thành vic thoái toàn b 13.005.032 c phn 

si hü'u (ti.rang i'mg 79,98% Vn diu 1) ti Cong ty c phn Lisemco. Theo do, ké tir ngày 
26 thang 02 11am 2019, Tng cong ly không cOn là Co dông cUa Cong ty c ph.n 
LISEMCO. 

Do Tng cong ty không cOn là c dOng cUa Cong ty c ph.n Lisemco nell dü da nhiu 
1n lien h nhixng TOng Cong ty vn không th thu th.p dugc báo cáo tài chInh nm 2018 
âã duc kim toán ci3ng nhu kt qua hot dQng kinh doanh cüa Lisemco tir ngày 01 tháng 
01 nàm 2019 dn ngày 26 tháng 02 nãm 2019. 

' kin ngoi trü nay lien quan dn s 1iu so sánh là kt qua kinh doanh hqp nht nãm 
2019 và không ãnh hung tâi tmnh hinh san xut kinh doanh näm 2020 cüa TOng cOng ty. 
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Vn d nhn mini?: 

"Ching tói xin Wu j ngu&i dQc dIn thuyê't minh so' 2.3 - Cci sà 1p báo cáo tài chinh 
hçrp nhá't, dIn th&i dilm phát hành báo cáo nay, các cOng vic lien quan dIn quylt toán cd 
phdn hóa ca Tang COng ty dang du'çrc tiê'p tyc thirc hin và Tlng COng ty chu'a nhn du'cic 
quyê't djnh ci,a Cc' quan có thdrn quyen v phê duyt quylt toán giá trj yIn Nhà nw&c tgi 
thO'i dié'm chInh thik chuyé'n thành cOng ty cdphdn.. 

J kiln kie2m toán ngogi tric cia ching tOi khOng lien quan dIn các yIn dl nay." 

Diu 5. Thông qua phucing an phân pMi 1çi nhun, trIch 1p the qu5 và chi trà c tte näm 
2020 cüa T6ng cong ty L.p may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

Doi vi tInh: I*ng 

STT Ni dung Din giãi S tin 

I 
Loi nhuân sau thuê näm tru*c chuyn sang 
nam 2020 

14.859.893.027 

II Kt qua san xuât kinh doanh näm 2020 

1 Lçi nhuân tmc thu TNDN näm 2020 32.643.399.142 

2 Chi phi thuê' TNDNhiçn hành 10.543.108.079 

3 Chi phi thuê' TNDNhoãn igi 134.400.000 

4 Loi nhuãn sau thug YNDN nàm 2020 11.4 = ll.1-H.2-ll.3 21.965.891.063 

Các khoàn diu chinh vào Loi nhuãn sau thu 
TNDN 

0 

6 Lçi nhun näm 2020 dung d phân phi cac Qu5 11.6 = 11.4 - 11.5 21.965.891.063 

III Phân phôi Içri nhun näm 2020 cho các Qu5 14.652.780.000 

1 Qu5 Du tir phát trin (3 0%) III. 111.6x(30%) 6.5 89.770.000 

2 
Qu5' khen thung, phUc 1çi (01 tháng hrang thirc 
hiên. Trong do: 40% Qu5 khen thixâng; 60% 
Quy Phuc lçn) 

=91158 d / tY Ofl, 

l2thang 
7.596.510.000 

Qu5 thu&ng nguii quân 1 doanh nghip, Kiêm 
soát viên (1,5 thang lucmg thirc hin näm 2020) 

466 500 000 

Lçrinhun con 1i sau khi da phân phi các 
Quy 

= I+I.6 - III) 22.173.004.090 

1 Chi c tfrc (2%/näm) IV.1=VDL*2% 15.945.220.800 

2 Lçri nhun cOn Iti sau khi dA phân phôi IV.2=I V-I V.! 6.227.783.290 

Diu 6. Thông qua mirc chi trã tin luang, thu lao thçrc hin näm 2020 và k hoch näm 2021 
cUa Hi dng quân tr, Ban kim soOt Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 
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1. Tin hrrng, thñ lao thijc hiên näm 2020 cüa Hi dng quãn trj, Ban kim soát: 

TT Chfrcdanh S 
hrqng 

Mfrc ltrong 
và thñ lao 

(triu 
dng/ngu'&i/tháng) 

So 
thang 

Thành tiên 
(triu dóng) 

I Hi dông quãn trj 5 746,00 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 10 430,00 

2 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 2 86,00 

Thành vién HDQT 
(Kiêm nhiêm) 

3 5,000 12 180,00 

Thành viên HDQT 
(Kiêm nhiêm) 

1 5,000 10 50,00 

II Ban Kim soát 3 432,0 0 

1 Trtrâng Ban kim soát 1 3 0,00 12 3 60,00 

2 
Thành viên BKS 
(Kiêm nhiêm) 

2 3,00 12 72,00 

Tng cong 8 1.178,00 

Thành viên HDQT kiêm nhim (myc 1.4) du'cic bdu là Cvh1,  tjch HDQT chuyên trách ('myc 
12) kê th'ngày 01/11/2020. 

2. Tin lirong, thu lao k hoch nàm 2021 cüa Hi t1ng quán trj, Ban kiêm soát: 

TT Chfrc danh S 
llrçYng 

Mfrc ituong và 
thu lao (triêu 

dng/ngithi/thang) 

So 
tháng 

Thành tiên 
(triu dng) 

I Hi ding quail tn 5 852,00 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 12 516,00 

2 
Thành viên HDQT 
(Kiém nhiêm) 

4 7,00 12 336,00 

II Ban Kiém soát 3 480,00 

1 Tnring Ban kim soát 1 3 0,00 12 3 60,00 

2 
Thành viên BKS 
(Kiêm nhiêm) 

2 5,00 12 120,00 

Tang cong 8 1.332,00 

Di hi dng c dông üy quyn cho HQi dng quãn frj Tng cong ty duyt chi tiên lrnYng 
các chiirc danh quân 1 cüa Tng cong ty theo quy djnh hin hành cüa pháp 1u.t. Nu có sr 

thay di v s luçing thành viên Hi dng quãn trj chuyên tráchlkiêm nhim thI qu5" lucing, 
qu5 thU lao sé dugc thay d,i tixo'ng Ung. Vic quyt toán qu' tin lucmg thçrc hin näm 



7 

2021 sê duçc thçrc hin phü hçip theo kt qua san xut kinh doanh cüa Tng cong ty và các 
quy ctj.nh hin hành cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Thông qua danh sách t chirc kim toán duçc chip thun thrc hin kiêm toán và soát 
xét các báo cáo tài chmnh nm 2021 cüa TMg cOng ty L&p may Vit Nam - CTCP bao gm: 

v' Cong ty TNHH Hang kim toán AASC 

/' Cong ty TNHIET KMm toán và Tu vn A&C 

v' Cong ty TNHH Kim toán và Thrn djnh giá Vit Nam (AVA) 

Dai hi dng c dông u quyn cho HOi  dng quán trj tin hành các thu tic cn thit theo 
quy dnh d 1txa ch9n mt trong s các cong ty kim ton dc 1p trong Danh sách nêu trên 
d tin hành kim toán và soát xét các Báo cáo tài chinh cho näm tài chmnh 2021 cüa Tng 
cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diu 8. Thông qua Diu 1 t chrc và hoat &ng cüa Tng cOng ty L&p may Vit Nam - 
CTCP (süa di, b sung 1n 3). Diu 1 duçc ban hành, có hiu içrc áp dyng sau khi ducc 
Di hQi d6ng c dông thông qua và thay th Diu 1 Tng cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP duçc Dai  hi dng thuàng niên närn 2018 thông qua ngày 25/5/2018. 

Diêu 9. Thông qua Quy ch ni b v quãn trj Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
(sira d6i, b sung 1.n 2). Quy ch ducyc ban hành và có hiu hrc áp diing sau khi duçc Dti 
hi dng c dOng thông qua và thay th Quy ch ni b v quán tij T6ng cOng ty Lp may 
VietNam - CTCP ngày 25/5/2018. 

Diu 10. Thông qua Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn trj Tng cOng ty Lap may Vit 
Nam - CTCP. Quy ch duçic ban hành và có hiu 1rc áp diing sau khi duçic Dai  hi dng 
c dOng thông qua. 

Diu 11. Thông qua Quy ch hot dng cüa Ban kMm soát Tng cong ty Lp may Vit 
Nam - CTCP. Quy ch dugc ban hành và có hiu 1xc ap ding sau khi duçc Dti hi dng 
c dOng thông qua. 

Diu 12. Thông qua vic bu thành viên Hi dng quãn frj và thành viên Ban kim soát 
nhim kr 2021 - 2026 cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

12.1 Thành viên Hç5i dng cjuán trj: 

- S luçing thành viên Hi dng quan trj: 05 ngui 

- Danh sách tnng cir thành viên Hi dng quân trj bao gm: 

STT 119 Va ten So phiêu bâu 
T3' 1:S phiu bu 

/Tông so CP biêu quyêt 
tham dir PH (%) 

1 LêVänTun 
36/38 

(daidiencho 
78.950.465 CO phân) 

100,2836% 

2 BUi Dirc Kiên 
36/38 

(dai din cho 
78.930.465 cô phân) 

100,25 82 % 
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STT H9 V ten So phiêu bâu 
T 1:S phiu bu 

/Tông so CP biêu quyêt 
tham dir DII (%) 

3 Nguyn Van HUng 
34/38 

(dai din cho 
78.922.465 cô phân) 

100,2480 % 

4 Nguyn Htru Thành 
31/38 

(di din cho 
78.417.124 cô phân) 

99,606 1 % 

5 Trn VU Vuo'ng 
31/38 

(dti din cho 
78.365.599 cô phân) 

99,5407 % 

Các thành viên Hi dng quãn trj dà hçp phiên du tiên cUa n1iim kr 2021 - 2026 và thng 
nht bu ông BUi Dirc Kiên giQ chUc viii ChU tjch Hi dng quail tr nhim k' 2021 - 2026 
cUa Tng cong ty L.p may Vit Nam - CTCP. 

12.2 Thành viên Ban kilm soát. 

- S luçing thãnh viên Ban kim soát: 03 ngui 

- Danh sách trUng cir thành viên Ban kiêm soát bao gm: 

STT H và ten S phiu bãu 

T 1: Sphiu bâu 
/Tông so CP biêu 

quyt tham dr DH 
(%) 

1 Nguyn Thj Thu Trang 
38/39 

(di din cho 
78.736.374 c phn) 

100,0 116 % 

2 Tthn Thucing Huyn 
35/39 

(dai din cho 
78.716.174 cphAn) 

99,9860 % 

3 Lê Thj Thu Hng 
3 5/39 

(di din cho 
78.714.124 c phn) 

99,9 834 % 

Các thành viên Ban kim soát dà h9p phiên du tiên cüa nhim k 2021 - 2026 va tMng 

nht bu bà Nguyn Thj Thu Trang giü chüc vi Tru&ng Ban kim soát nhim k 2021 - 
2026 cUa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diu 13. Nghj quyt Dai  hi dng c dông có hiu 1rc k hur ngày k. Các thành viên Hi 
dng quân trj, Ban kim soát, Ban Tng giám dc, các c dông và tp th, Ca nhân CO lien 
quan chi:u trách nhim thi hành Nghj quy& nay theo quy dh hin hành cUa pháp 1ut. 

Ncrinhân: 
-Nhudiu13; 
- B Xây dung; 
- UBCKNN, S GDCKRN; 
- Website Lilama; 
- Luu HDQT, VTLT. 
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