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BAO CÁO 

KET QUA HOT BONG SXKD, BAU TU' NAM 2020 VA KE HOICH 

NAM 2021 CUA TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Kinh gi'ri: Dai  hi dông cô dông thuông niên nàm 2021 
Tong Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Th%rc hin Nghj quy& s 187/NQ-DHCD ngày 2 8/6/2020 cUa Dai  hi dông c6 dong 
thuông niên näm 2020 Tng cong ty Lap may Vit nam - CTCP, các Nghj quyt, Quyt 
dnh cüa Hi dng quán trj T6ng cong ty 1tp may Vit Nam - CTCP, Ban T6ng giám doe 
xin báo cáo Dti hi dèng c dông thiring nien näm 2021 kt qua hoat dng san xuat kinh 
doanh näm 2020 và k hoch näm 2021 nhu sau: 

A. KET QUA HOAT BQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

I. Kt qua thiyc hin nhiin vi SXKD näm 2020 vó'i mt s chi tiêu chInh nhu San: 
Dan vj: TV ddng 

TT CM tiêu Nghj quy& 
DHDCB 2020 

Thirc hin 
nãm 2020 

% THJKH 
2020 

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

2 Lçinhuntriiócthu 30,0 32,6 108,7% 

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

4 T' lê c trc (%) 2%/nãm Dir kin 2%/näm 100,0% 

5 Dutix 21,0 0 

6 Qu5ftxangNLD 93,21 91,16 97,8% 

II. Nhfrng mt cong tác chInh thi1rc hin trong näm 2020 

1. Cong tác t chfrc thi cong các dir an 

Trong nam 2020, dti djch Covid- 19 hung phát vâi nMng tác dng tiêu circ, sâu rng, 
gay ãnh hu0ng không nhO dn nn kinh th toàn cu và Vit Nam, khin cho mi linh virc hot 
dng cüa Tng cong ty gp không It khó khãn. Tuy nhiên, b&ng sir c gang, no ii,rc và quyét 
tam cao dQ, Tng cong ty da tp trung ngun nhân 1rc, thiét bj thi công, ngun tài chInh d 
thrc hin các Dr an: Nhit din Song Hau  1, Nhit din Thai BInh 2, Nhit din BOT Nghi 
San 2, Nhit din Van Phong 1, Dumg éng dn khI Nam Con San 2.. .dám bão barn sat tin 
d thrc th và k hoch d ra, dam bão cht hrçrng, an toàn, dáp iimg duc các yêu cu cüa Chü 
d&u tu/Tng thu/Nhà thu chInh. 

* M5t sd mdc tié'n d5 quan trQng ti các dy' an trQng dim thy'c hin nám 2020 nhu' sau: 
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- D an Nhit din Song Hu 1: Hoàn thành dat  92% giá trj hqp dMg EPC. Ngày 
28/7/2020 dä dôthraln du Là hcyi th may s 1; ngày 15/11/2020 d d& hra ln du Là hoi 
t may s 2 và ngày 26/11/2020 dà hàa dng b T may s 1. 

- Dr an Nhit din Thai BInh 2: Toàn b các hang m1ic cong trInh thuc phm vi cüa 
LILAMA d co bàn hoàn thin (dat -'95%), hien  chi can mt s hang miic nhir h tMng Hai 
phii trç, h tMng FGD, h tMng tü din nhà diu khin... chua trin khai 1p dt do Tng 
thu PVC không cung cp dü vt tu, chua bàn giao mtt bang móng. 

- Dij an Nhit din Long Phü 1: Tin d 1p dt cüa dir an dä bj tri.rçit xa so vâi tin d 
trong hcp dng k vi Cong ty CP Djch v11 K5 thut Du khI (PTSC). K tr du nãrn 2019 
dn nay, Mng tin d cüa Dir an hu nhu không thay di do dang bj tam  dirng vi nhiu 
nguyen nhan, trong dO cO nguyen nhân thành viên Tng thu Power Machines (PM) tam 
dirng vo th?i han  toàn b cong vic thi& k& cung cp thit bj cUa dix an. 

- Dir an Nhà may phân dam  A/U  tai  Brunei: Cong tác chê tao tai Vit Nam theo hçp 
dng k vOi nhà thu chInh Thysenkrupp Industrial Solution AG dä hoàn thành và bàn giao 
dy dü hang hOa theo các Hçp dng. Phn cung cp nhân hrc, may mOe diing cii va báo länh 
ngân hang k vâi LILAMA SEA thire hin dat  99%. 

- Di,r an Nhit din Nghi San 2: Hoàn thành dat  6 1,64% giá trj hcip dng. Ngày 
0 1/9/2020 hoàn thành moe thir ap Là hai s 1; ngày 10/09/2020 hoàn thành mc tin d dua 
tht cã các thit bj nng vào vj trI 1p dat, ngày 26/9/2020 hoàn thành 1p dt vó L9c biii tTnh 
din t may s 2, ngay 04/11/2020 hoàn thành mc tin d dixa các h thng áp lirc vào vj 
trI 1p dt cüa Là hai s 2. 

- Di,r an HOa du Long San: Dä hoàn thành 10,51% giá trj hçp dng. 

- D an diiäng ng dn khf Nam Con San 2: Dã hoàn thành 46,32% giá trj hp dng. 

- Dir an Nhit din Van Phong 1: D%r an bt du trin khai thi cong ngày 26/06/2020. 
LILAMA hin dang thi cOng 1p dt duOng ng nuâc lam mat tai  khu virc nhà Tuabin. 

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

Di vâi các dir an EPC nhir Dir an nhit din Song Hu 1, T6ng cOng ty dã tp trung 
cac k5 six có nang lrc, kinh nghim d thirc hin cac cOng vic thit k& quãn 1 giao din, 
mua sm các vt ttx thit bj theo dung tin d cüa dix an. 

Di vi cac dr an trong vai trà là nhà thAu 1p dat, Tng cOng ty dà th ehuc 1p các 
bin pháp thi cOng mt each khoa h9c, an toàn và chi dao  giam sat chit  the tht câ cac hang 
miic cOng vic, theo dO, kt qua thirc hin luOn duc các chü du tu và nhà thu chInh dánh 
giá cao. 

Cong the an toân lao dng luôn duçc thu tr9ng d.c bit d không xãy ra cac tai nan 
dang tMc trên các cOng tri.rong. 

3. Du tir ra ngoài doanh nghip 

Tng gia trj von dAu tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA tai  thOi dim 3 1/12/2020 
là 6 17,1 tST dng, trong dO: 05 Cong ty con vâi gia trj du tu 96,9 t dng, 10 Cong ty lien 
k& vOi giá trj du tu 27 1,2 t dng; 07 doanh nghip khác vó'i gia tr du tu 248,9 t dng. 
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Näm 2020, sau khi nhn duçc Bão cáo xin kin c dong btng van bàn v vicphát 
hành c phiu tang vn diu l tir 250 t dng len 500 t' dng cUa Cong ty c phân Dâu tu 
Xây drng LILAMA (LILAMA INVEST), LILAMA dà biu quyt không thông qua chñ 
trrnng, phuong an tang vn diu 1 nói trên (do LILAMA cO k hoch thoái toàn b vn 
du tu ti LILAMA INVEST). Tuy nhiên, do t l si hüu cUa LILAMA ti LILAMA 
INVEST chi chim 27,72% vn diu l nên vic tang vn diu l cUa LILAMA INVEST 
vn duçic biu quyt thông qua ti Di hi dng c dông bt thi.thng LILAMA INVEST nám 
2020. Theo Báo cáo kt qua phát hành c phiu tang vn diu l cUa LILAMA INVEST, 
vn diu l cUa LILAMA INVEST sau khi tang là 454,4 tT dng. Vic tang vn diu 1 cüa 
LILAMA INVEST len 454,4 t' dng dà lam giãm t' l si hiru cüa LILAMA tti LILAMA 
INVEST tir 27,72% xung 15,25%. 

Trong näm 2020, thrc hin chU tri.rcing cUa D an tái cu trUc, LILAMA không du tu 
them ra ngoài doanh nghip ma chi tp trung cho cong tác thoái vM, d.c bit là các khoãn 
d&u tu ngoài ngành kinh doanh chInh. Tuy nhiên, do nhftng tác dng tiêu crc cüa dii dlch 
Covid 19, cüng nhUng khó khan vn có cUa thj tnthng, c ch chfnh sách cUa nhà nuOc nén 
cOng tác thoái vn cüa Tng cong ty trong nam 2020 gp không It khó khãn và không dt 
duçic nhu ki v9ng. 

4. TInh hlnh thu ci tfrc, chi trà ci tfrc 

a) Tinh hlnh thu cd tz'c: Trong nám 2020, cO 04 Cong ty có Nghj quy& cUa Dti hi 
dng c dOng v vic chia c tirc cho k& qua SXKD näm 2019 vOi thng s tin 4,9 tr dông. 
Tng s tin các Cong ty d chi trà c tirc cho Tng Cong ty bang tin là 4,8 tr  dng. 

b) Tinh hInh chi trá c ti'c cia To1ng cong ly: Thirc hin Nghj quyt cüa Di hi dng 
cë dông thuong niên nàm 2020, HOi  dng quãn trj Tng cong ty da chi dto thirc hiên vic 
chi trã tin c trc cho cac c dông theo dung các quy djnh hin hành, ci th: 

- T lê chi trá c tirc 4%/nam, (01 c phiu nMn  400 dng). 

- Hinh thiirc chi trã Bang tin mat; 

- Ngày dang k cu6i cUng 29/10/2020 

- Thii gian thanh toán :27/11/2020 

5. Cong tác thu hi cong nç 

Ban lãnh dto Tng cong ty luôn chi do sat sao vic dánh giá, phân loi các khoân nçi 
dçng và thu hi cong nçi d có ngun v6n b sung vào hott dng SXKD. Tuy nhiên, trong 
nám 2020, vic thu hi cong nçi cüa Tng cOng ty rt h.n ch (chi thu du?c 10 t dng tü 
Dr an Xi mãng Song Thao) do các dun vj du dang gtp nhiu khó khän v tài chinh. 

6. Cong tác t chüc can b, lao dng 

a. V cOng tác to2  chtc: 

- Thành 1p  Ban dr an Din Van Phong 1 thuOc Tng cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP, ké tr ngày 15/01/2020. 

- Giái th Ban dir an San trtm Long Phü thuc Tng cOng ty L&p may Vit Nam - 
CTCP, k tr ngày 3 1/12/2020. 

b. Ve2  cOng tác can b, nhân sr: 
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Tng s lao dng bInh quân cüa LILAMA tInh dn 3 1/12/2020 là 598 ngui, trong do 
séi tuyn mâi 107 ngiii, s chm dirt HDLD 63 ngi.thi, s tm hoàn hçp dng lao dng 05 
ngmri, s lao dng nghi huu 08 ngithi. Trong näm 2020, Hi dng quàn tr ti&p ttc chi dao 
tin hành kin toàn nhân sr quãn l ti rn)t sé phông, ban, don vj tr1rc thuc Tng cong ty. 
Dc bit trong Qu IV/2020, LILAMA dã th1rc hin thay di nhân sx Chit tjch HDQT và K 
toán tririrng Tng Cong ty theo ding các trmnh tir, thi tic và quy djnh hin hành. 

7. Cong tác du tir XDCB và may móc thit bj 

Trong näm 2020, Tang cong ty không CO hoat dng du tr xay dirng Co ban và du tu 
may mOc thit bj. 

8. Phong trào thi dua và cong tác an sinh xã hi vi cong Mng 

Trong näm 2020, Cong doàn Tng cOng ty da t chic phát dng phong trào thi dua ti 
các cOng trinh dang thi cOng nhu: Dr an Nhit din Song Hu 1, Dir an nhit din Nghi Son 
2.. .vv nhäm khuyn khIch cOng nhân, k su, CBCNV tai  các cOng trinh tIch circ lam vic. 
T chic blnh xét thi dua khen thithng kp th?ñ các cá nhan, tp th có thành tIch tt trong 
cong vic, trao các danh hiu nliii: Tp th tiên tin, lao dng tiên tin, chin s5 thi dua cap 
co sir, cap ngành, tng bang khen Tng cOng ty... 

Cong doàn và Doan thanh niên Tng cOng ty thuirng xuyén quan tam den dii sOng cia 
CBCNV: T chic các chuong trinh giao luu van ngh, hi thao k' nim 60 näm ngày 
truyk thng ngành Ltp may; có nhiu hInh thiirc dng viên di vii con em CBCNV vào các 
dp Tt trung thu, tét thiu nhi, khen thuing các cháu có thành tIch h9c tp tot... 

Hi dng thi dua khen thixirng Co quan Tng cOng ty d h9p rà soát, bInh xét, chuân bj 
h so d nghj khen thuing các danh hiu thi dua näm 2019 d& vii tp th& Ca nhân dt duçrc 
nhrng thành tIch xut XC, tiêu biu trong cOng tác nhu sau: 

- Cdc danh hiu khen thwó'ng €t61 vó'i tçlp thi: 

+ Ci thi dua cia ChInh phi: 02 tp th. 

+ Ci thi dua cia B Xây dirng: 01 tp th. 

+ Giy khen cia Tng cong ty: 19 tp th. 

+ Tp th lao dng xut xc: 21 tp th (Dã trInh BXD). 

+ Btng khen B Xây dirng: 02 tp th (Dã trInh BXD). 

- Cdc danh hiu khen thzthng cti vái cá nhân: 

+ Bang khen Thi tiring chInh phi: 03 cá nhan 

+ Chin si thi dua Nganh Xây drng: 19 cá nhân (Va trinh BXD). 

+ Bang khen B Xây dung: 50 Ca rthân (Va trInh BXD). 

+ Chin sT thi dua CP co sir: 657 cá nhân. 

+ Giây khen Tng Cong ty: 967 cá nhân. 

+ K nim chixong VI sir nghip Xây dirng: 79 ca nhân (Va trInh B,). 

+ Danh hiu Niên han  Ngành thp may: 116 cã nhân. 

III. Dánh giá kt qua SXKD nàm 2020 
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Trong näm 2020, s1r büng phát cüa di djch Covid 19 d gay nén nhctng tác dng tiêu 
circ, ânh hung xu dn nn kinh té th giâi, khu vrc Va Vit Nam, khin cho hoat dông 
SXKD cüa T6ng cong ty phäi di mt vói vô van khó khän. Tuy nhiên, bang sr cô gang, n 
luc cao do, Tóng cong ty vn hoàn thành vuçt mi'rc các chi tiêu, k hoch d ra, cii th: 

Doanh thu dat  4.785,2/3.054,5 t dng, tucrng dirnng 156,6% so vâi k hoach; Lçi 

nhun truâc thud dt 32,6/30 t' , tucing drnmg 108,7% so vOi k hotch; Np ngân sách nhà 

nixâc dat  122,8/80 ti dng, tuo'ng duGng 153,5% so vri k hoach. 

Mc dU hoàn thành vu'qt mrc k hoach SXKD, trong näm 2020, Tng cong ty dirng 
truâc thách thirc không nhó khi thj tru?ing cong vic 1tp dtt, ch tao  không thun igi, canh 

tranh gay gât; các dir an dau tu cong dinh hoän, giän tin d; tr suit sinh 1i dr an thp. Mt 

khác, vài c cu vn chU s6 hüu thp, nq vay iOn, chi phi lãi vay cao; cUng vói vic dOng 
tin thçrc th thu duac tiir các dir an (co doanh thu nhung chua có dOng tin) cham,  con nhiêu 

my d9ng, my khO dOi, thâm hiit dOng tin và cOn nhiu vuOng mc nhu: Du an Song Hu 1, 
Dr an Thai BInh 2, Dix an Long PhU 1, Dir an Phân dam  A/U Brunei (Hcip dng vOi 
LILAMA SEA),.. .khin cho vic xoay xO, thu xp dOng tin phiic vi hott dng SXKD cüa 
Tng cOng ty trO nên khO khän han bao gi hêt. 

B. KE HOACH SXKD NAM 2021 VA BIN PHAP TH!)C HIN 

Trên cci sO dánh giá nhüng thun lqi và khó khän cUa nn kinh t& cüng vOl thrc trng 
hoat dng san xut kinh doanh cüa Tng cOng ty L&p may Vit Nam - CTCP, Ban tng 
giám dc trIinh Dai hOi dng C6 dông k hoach  san xut kinh doanh näm 2021, giai doan 
2021 - 2025 và các giãi pháp thiyc hin nhu sau: 

I. Mt s6 chi tiêu k hotch san xut kinh doanh, du tir nàm 2021: 
Don vj: 73 dông 

STT Chi tiêu 
Thirc hiên 
näm 2020 

K hoch 
nAm 2021 

T5 lê KH2021 
/T112020 

1 Doanli thu 4.785,2 3.059,5 63,9% 

2 Lu nhun truOc thu 32,6 20,0 6 1,3% 

3 NQp ngn sáchnhànuOc 122,8 100,0 81,4% 

4 T iê c6 t(xc dir  kin 2%/nm 1% 50% 

5 Dutu 0 80,0 

6 Qu51ucmgNLD 91,16 128,98 141,48% 

Näm 2021 duçuc dir  báo tip tiic là mt näm day khO khän và thách thirc d6i vOi T6ng 
cong ty. K6 hoach doanh thu näm 2021 cüa COng ty m dir  kin kha thp so vâi uOc thirc 

hiên nàm 2020 (bang 63,9%), chü yu do thirc t cac dir  an iOn ma T6ng cOng ty lam T6ng 
thu EPC/Nhà thu phir hau hét du d thc hin kh6i luçng cong vic nhp thiêt bj, xây lap 
trong nàm 2020 và các näm trLrO'c nên gia trj doanh thu con ia  không nhiêu. Trong khi do, 
vOi b61 cãnh khO kMn cüa nn kinh t& cong them ãnh huOng tiêu circ  cUa djch bnh Covid 
19, các dir  an du hr du chum trin khai, dan, hoan tin d; mOt  s6 dir an mOi T6ng cOng ty 



6 

tham gia chào giá du dang trong qua trinh dam phán, thuang thào hoc chua Co kt qua du 
thu. . . Vài nhftng khO khán dO, Tng cong ty xay dirng k hoach nàm 2021 ht s1rc then 
tr9ng nhin dam báo khà näng thirc hin và hoàn thành mtrc cao nht. 

Djnh huóng k hoach SXKD giai doan 202 1-2025 nhu sau: 

Dcxn vj. 7 clông 

TT 
Các chitiêu 

chu yeu 
KH 2021 KH 2022 KB 2023 KB 2024 KH 2025 

1 Giá trj 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 LcinhuânTT 20,0 24,0 33,0 67,0 81,0 

Npngân 
sach 

100,0 120,0 140,0 250,0 250,0 

II. Bin pháp t chfrc thijc hin k hoich san xut kinh doanh nãm 2021 

1. Cong tác ch dio diu hành 

Ban länh dao  Tëng cong ty quyt tam, tp trung mi n lirc, thirc hin mQi giãi pháp 
d chi dao,  diu hành Tng cong ty thrnng du và vrnyt qua mi khO khän, thách thirc phIa 
truâc, dam bão duy trI hoat dng SXKD, dam bão cOng an vic lam cho ngui lao dng và 
hoàn thành các chi tiêu k hojch SXKD näm 2021. 

2. Cong tác hoàn thin th ch& sp xp, dôi mO'i cr câu t chüc hoit dng 

- Sau khi ducc Bô Xây dirng và DHDCD thông qua, Tng cOng ty sê trin khai thirc 
hin các ni dung tái cu trüc theo D an Tái cu trüc và nâng cao näng 1irc quãn trj Tng 
cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP giai doan 2021 - 2025 vã các nãm tip theo. 

- sci quy& toán d bàn giao vn Nhà nilâc sang cOng ty c ph.n c bàn dâ duçc 
Tng cOng ty thirc hin dy dü, ngoi tth vuOng rn.c lón nht cOn tn tai  lien quan d&n (i) 
phrrcing an sp xp, x1r l nhà dt theo Quyt djnh 09/2007/QD-TTg ngày 19/01/2017 cüa 
ChInh Phü vâi khu dt 8.15 7m2 tai  Lô E9-E6, dung Pham Hung, HN; (ii) kin chInh 
thirc cüa UBND thành phó Ha Ni v vic xác djnh giá tr quyn sCr diing dt khi c phn 
hóa cüa LILAMA tai  03 tng van phông (3.477,01m2) và 50% din tIch thng hm 
(895,4m2) cüa tOa nhà hn hcip 21 tang tai  124 Mirth Khai, BET, Ha Ni va (iii) kin 
chInh thirc cüa UBND thành pM H Chi Minh v vic xác djnh giá trj quyn sir di,ing dt 
khi c phn hOa cüa LILAMA di vói Lô dt tai  Qun 9, Thành pM H ChI Minh. Trong 
nàm 2021, Tng cOng ty së tip tiic lam vic vâi các ca quan, ban ngành lien quan d giâi 
quyt, tháo gO các vuâng mAc cOn tn tai  nhrn srn hoàn thành cOng tác quyt toán vOn 
Nhà nuâc bàn giao sang cOng ty c phn. 

- Di vài cOng tác t chuc, lao dng: KhOng ng1rng nâng cao nang 1irc quân trj doanh 

nghiep, sp xp, hen  toàn b may quán 13', tinh giân nhân sir các phông ban; tuyn diing 
mâi, dào t?o  va dào tao lai lirc hxçmg lao dng cO trInh d phü hp vâi thrc t cOng viec. 
Dng thii, thrc hien  sp xp lai  các dan vj thành viên theo các nganh ngh kinh doanh 
chInh phü hçp vOi D an tai cu trñc. 
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- Lust  doanh nghip s 59/2020/QH14 và B Lust  Lao dng 2019 Co hiu 1rc tir ngày 
01/1/2021 vâi nhiu thay di, diu chinh ãnh hu&ng tr%rc tip dn hoat dng cüa doanh 
nghip, theo do, Tng cong ty sê tip t1jc rà soát d diu chinh, b sung và/ho.c ban hành 
mOi các quy ch quy djnh quãn l ni b tuong 1rng, dam bão vic tuán thU, thirc thi pháp 
luat trên m9i mtt hoat dng quàn tri, diu hành. 

3. Cong tác thj tru*ng 

Trong näm 2021, Thng Cong ty tip tçic thrc hien các Dr an dà k hcp dong nhu: Dr 
an nhit din Song Hau  1, Dr an din Nghi San 2, Dr an khI Nam Con San 2, Dr an L9c 
hóa du Long Son, Dr an Nhit din Van Phong 1, 

Dnh hixOng cong tác th tru?mg: Tng cong ty vk dang tp trung cOng tác tiêp thj, 
barn sat chü dAu tu và các di tác d duçic tham gia thi cong các dir án/gOi thu chun bj 
thirc hin trong tuong lai nhi.r: Dr an nha may Nhit din VUng Ang 2, Nhon Trach 3&4, 
Dung Qut 1,2,3... 

Lien quan dn djnh huâng ngành ngh, trong thii gian tOi Thng cong ty tip tic tp 
trung vào 02 ngành kinh doanh chInh là EPC, xây 1p và Co khi ch tio. 

(1,) Ngành EPC, xáy thp: 
+ U'u tiên khai thác các dir an Cong nghip din (nhà may, tram din, dung day...) vi 

day là thi truâng tim näng, tang trithng vng do dã duc ChInh phü quy hoach  n djnh. 

+ Tham gia nhiu han vào các d an Cong nghip du khI (nha may lQc hOa du, nhà 
may khI, dithng ng khI...), dac  bit là các dix an dà nm trong quy hoach. 

+ Tip tic tham gia cãc dir an cong nghip khác (xi mang, thép, vat  lieu xây drng...). 

(2) Ngành Co khI chl tgo: 

+ Co khI xut khu: Tang kim ngch xut khu san pMm co khI; tang cung hp tác 
qu6c t, t&ng buOc tham gia vào chuôi lien kt toãn cu qua vic cung cap các bQ phn, chi 
ti& hoc hang hóa trung gian khãc phiic vi cong tác lap rap san phm cuôi cUng cho các tap 
doàn, cong ty trên th giâi. 

+ Ch tao  trong nuOc: 

• Barn sat Co ch thi dim thirc hin thit k& ch tao  trong nuOc thi& b các nhà may 
nhit din, tang dn t9 l nOi  dia hOa thit bj trong các dir an cOng nghip ma LILAMA thirc 
hiên. 

• Hçp 19 hóa co câu san phm co khI theo huâng cUng c vng chic danh mi,ic san 
phm hin tai,  dng thai m rng danh mic san phm ch tao  trong lap Cong ngh thit bj 
phii tr cao cp hon phic vii cho các dçr an EPC. 

+ Thirc hiên djch vii bào tn, bão duOng và ch tao  thit bj thay th Cho cac nhà may 
cOng nghip. 

4. Cong tác tài chinh 

Trong nàm 2021, mt trong nhüng nhim vi cp thi& cüa T6ng cong ty là phai dy 
manh cong tac nghim thu khi krqng hoàn thành và thu hM các khoãn cong nq, nq dQng 
d giàm thiu h s nç vay và chi phi tãi chInh phãi gánh chju, gop phn cãi thin tInh hinh 
tài chInh cling nhu b sung them ngun v6n phiic vi cho hoat dng san xuat kinh doanh. 
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5. Cong tác k55  thut cong ngh và an toãn lao dng 

- Tip tic thi công, hoàn thin các Cong trInh dam bão an toàn, chit hxcing, tin d, 
hiu qua các dir an a k kt hqp dng. 

- Quãn 1 chit  chê, hiu qua nhm giãm chi phi phát sinh, si:r ding tit kim nguyen, 
nhiên vt lieu. 

6. Cong tác du tir 

Thijc hin D an tái cu tthc trong giai dotn mâi, ttr nàm 2021 T6ng cOng ty d1r kin 
du tu phixcng tin may móc thit bj nâng cao näng l?c  thi cOng (giàn giáo, palàng, di1ng cii 
cm tay, may han, kho xung tam ...) d tin tâi tir thirc hin thi cOng mt s cOng trInh dr 
an, vai giá trj d1r kin du tu khoãng 70,0 t' dng. Ngoài ra, Tng cOng ty có k hoach du 
tu b sung hoàn thin h thng k5 thut khu cong nghip Bc Vinh vâi giá trj khoãng 10,0 tST 
dng. Tërng giá trj k hoach du tu näm 2021 di,r kin là 80,0 t dng. 

7. Cong tác phát trin ngun nhân 1irc 

D dt thrçic miic tiêu k hoach san xut kinh doanh, vn d con ngithi luôn duqc länh 
dao Tang cOng ty dc bit quan tam. Trong näm 2021, tip tiic 1p  quy hoach can b, tim 
ngui có trinh d phü hp v&i tirng v tn cOng tác d tr dO dào tao,  bi dung them. 

S krng lao dng hin nay tam  thi dáp img dirc nhu cu trMn khai thirc hin các dij an. 
Tuy nhiên, cn tip tic dào tao,  bi dung d nâng cao hn trInh dO chuyên mon nghip vii. 

8. Xây drng thirng hiu Tng cong ty 

- Tp trung chi dao  thi cOng CáC Cong trInh hoàn thành vâi cht hrng, tin dO,  hiu 
qua, an toàn và m thut cao, qua dO tip t11c phát trin thi.rng hiu cüa LILAMA. 

- Tp trung phát huy ngun lirc du tir vào các cOng ngh mâi, tien tin áp diing vào 
Vit Nam d cO hi.rorig di riêng trong lThh virc ngành nghê chinh dng thai khng dnh 
thuong hiu cUa LILAMA. 

- Quang bá hInh ãnh cüa LILAMA qua sr hp tác vâi các CG quan truyn thong, báo 
chI, các t6 chic xâ hOi...  nêu cao thc, trách nhim cüa can bO,  cOng nhân viên toàn Thng 
cong ty v xây di,rng và bào v hInh ành, thiiang hiu LILAMA. 

9. Xây dirng van hóa doanh nghip 

- Xây dirng van hóa doanh nghip chuyên nghip, than thin th hin qua các gia trj 
nhu: rnOi tri.rO'ng lam vic, các tieu chun trong cOng vic, thai dO giao tip... 

- Xây dirng phong each lao dng cO k lut: CMp hành nghiem k lust lao dng va 
dc bit là thrc hin nghiêm tue các quy trinh, quy phm k thut an toàn, v sinh cong 
nghip 0 trên tfrng phuong tin thit bj, trng cOng truàng, nhà may... và truâc ht a co' 

quan diu hãnh. 

- Xây dirng van hOa kinh doanh: LuOn tOn tr9ng và sn sang h?p  tác vâi khach hang, 
ban hang, Tir tin, trung thrc trong cOng vic và là di tac tin cy cüa d& tác, khách hang. 

- Xây dung phong cach van minh và np s6ng van hOa: Rèn luyn phong each ung xi.r 
van minh cho mi di tung, nht là nhung di tixng thi.rang xuyên tip khách, giao tip 
vai cac di the trong và ngoài nuâc. 
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10. Phong trào thi dua và cong tác an sinh xã hi vI cong thng 

Tip tiic phát huy và trin khai các phong trào thi dua và cong tác an sinh xa hi vi 
cong dng nh'ir truyn th6ng ti'r truOc dn nay cUa LILAMA. 

Trên day là ni dung báo cáo cUa Ban Tng giám dc Tng cong ty Lp may Vit 
Nam - CTCP v kt qua san xut kinh doanh näm 2020 và k hoch san xut kinh doanh 
nãm 2021. Chüng tôi mong rnun nhan duçc sir üng h tIch circ cüa tat cã các qu vj Co 

dông b&ng s1r nhiêt tinh, nhüng vic lam thit thirc và c%1 th d dua Tang cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP không ngirng phát trin. 

Xin trân trQng cam on! 

TONG CO J'MAY T NAM - CTCP 

  

Nil! nhân: 
- Nhir trén; 
- HOi dng quán trj; 
- Ban Tng giám dôc; 
- Ban kiêm soát; 
- Liru P. KTKT, VP HDQT. 
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