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S: /NQ-DHDCD 

DU THAO  
Ha Nç5i, ngày 29 tháng 6 nám 2021 

NGH! QUYET 

BA! HO! BONG cO BONG THTXONG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Di! HO! BONG CO BONG TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

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

- Can cü Biên bàn h9p s6 /BB-DHDCD ngày 29/6/202 1 cüa Dai  hi dng c 

dông thumg niên näm 2021 Tng cong ly Lp may Vit Nam - CTCP và các ni 
dung, tài 1iu lien quan trInh Dai  hi, 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Thông qua Báo cáo kt qua hoat  dng nàm 2020 và djnh huàng k hoach hoat 

dng näm 2021 cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty Ltp may Vit Nam - CTCP. 

Biu 2. Thông qua Báo cáo kt qua boat dng SXKD, dAu tu nàm 2020, K hoach SXKD 

va du P.r nàm 2021 cUa Tng cong ty L.p may Viêt Nam - CTCP, ciii th nhu sau: 

I. Kêt qua hot dng SXKD, dâu tir nàm 2020 
1. Môt s chi tiêu SXKD chU yu näm 2020 nhu sau: 

Do'n vj: 7) dng 

STT Chi tieu 
Nghj quyh 

BHBCD 2020 
Thu'c hin 
11am 2020 

% THJKH 
2020 

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

2 Loinhuântruâcthu 30,0 32,6 108,7% 

3 Npngânsáchnhànuc 80,0 122,8 153,5% 

4 T 1 c t1rc (%) 2%/nãm Du kin 2%/näm 

5 DAutu 21,0 0 

6 Qu5' luong NLD 93,21 91,16 97,8% 

2. Kt qua thirc hin cong tác du tu' nhir sau: 

2.1 Ddu tu' xây c4mg  co' ban, may móc thilt bj và du tu' khác 

Trong näm 2020, can cir vào tInh hmnh và nhu ctu thirc t, LILAMA không thirc hin các dir 

an du tu xây dirng cci ban. 

2.2. Ddu tic ra ngoài doanh nghiêp 
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- Tng giá trj vn du tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA ti thii dim 
31/12/2020 là 617,1 dng, trong do: 05 Cong ty con vói giá trj du tu 96,9 t' 
dng, 10 Cong ty lien kt vri giá trj du tu 271,2 t dng, 07 doanh nghip khác vri 
giá trj du tu 248,9 t' dng. 

- Näm 2020, sau khi nhn dugc Báo cáo xin 2 kin c dông bang van bàn v vic phát 
hành c phiu tang vn diu l t 250 t dng len 500 t' dng cUa LILAMA 
INVEST, LILAMA dã biu quyt không thông qua chü trrnmg, phuang an tang vn 
diu lé nói trên (do LILAMA có k hoach thoái toàn bô vn du tu t?i  LILAMA 
INVEST). Tuy nhiên, do t l sâ hCru cüa LILAMA tii LILAMA INVEST chi 
chim 27,72% vn diu 1 nén vic tang vn diu l cüa LILAMA iNVEST vn 
duçc biu quyt thông qua ti Dti hi dng c dông bt thu6ng LILAMA INVEST 
näm 2020. Theo Báo cáo Kt qua phát hành c phiu tang vn diu l cüa LILAMA 
INVEST, vn diu 1 cüa LILAMA INVEST sau khi tang vn là 454,4 t dng. 
Vic tang vn diu l cüa LILAMA INVEST len 454,4 t dng dà lam giãm t l s 
httu cUa LILAMA tui LILAMA INVEST tr 27,72% xung 15,25% vn diu l. 

- Trong näm 2020, thirc hin chü truong cüa D an tái dtu true, LILAMA không dau 
tu them ra ngoài doanh nghip ma chi tp trung cho cong tác thoái vn, dc bit là 
cac khoãn dau tu ngoài ngành kinh doanh chInh. Tuy nhiên, do nhUng tác dng tiêu 
circ cUa dui djch Covid 19, cüng nhUng khó khàn vn có cüa thj truOng, co ch 
chInh sách cüa nhà nuâc nell cOng tác thoái vn cüa Tng cong ly trong näm 2020 
gp không it khó khän và không dtt ducc nhu kS'  vçrng. 

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

Dan vj tInh: T &ng 

1. KE hogch SXKD nãm 2021 nhw sau: 

STT Chi tieu 
Thrc hin 

nàm 2020 

Kê hoich 

näm 2021 

Ty 1 KH2021 
/TH2020 

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

2 Lqi nhun trufc thu 32,6 20,0 6 1,3% 

3 NpngânsáchNN 122,8 100,0 81,4% 

4 Tr lê c tirc di,r kin 2%/näm 1% 50% 

5 Dtutu 0 80,0 

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

2. K hogch SXKD giai dogn 2021 - 2025 nhu' sau. 

TT 
Cácchitiêu 

chuyeu 
KH2021 KH2022 KH2023 KH2024 KH2025 

1 Giátrj 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 LqinhunTT 20,0 24,0 33,0 67,0 81,0 

4 Np ngân sách NN 100,0 120,0 140,0 250,0 250,0 
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Diêu 3. Thông qua Báo cáo kt qua hoat dng näm 2020 và k hoch hott dng näm 2021 
cüa Ban kim soát Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 dâ duçc kiêm toán cüa Tong cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

I. Báo cáo tài chInh riêng nàm 2020 

1. Tài san - Ngun von 

STT Chi tiêu Don vi tinh S tin 

I TONG TA! SAN Dng 6.829.335.009.507 

1 Tài san ngn htn Dng 6.034.385.044.907 

2 Tài san dài hn Dng 794.949.964.600 

II TONG CONG NGUON VON Dng 6.829.335.009.507 

1 Nçrpháitrã Dng 5.923.721.637.857 

2 Ngun vn chü si httu Dng 905.613.371.650 

2. Kt qua hott dng san xuât kinh doanh näm 2020 

STT Chi tiêu Don VI  tInh So tin 

1 Doanh thu ban hang và cung cp djch v1j Dng 4.785.170.526.22 1 

2 Tng igi nhun k toán truâc thu Dng 32.643.399.142 

3 Lçii nhun sau thud TNDN Dng 21.965.891.063 

3. Y kién cüa Kim toán viên v Báo cáo tài chinh riêng 

Báo cáo kim toán vfd kin ch.p thtn toàn phn và có v.n d cn nhn minh, cii 
th nhu sau: 

Cvhzng  tôi xin lu'u i ngw&i dQc dIn thuylt minh sl 2.3 - Ca sà 1p  báo cáo tài chInh 

riêng, dIn thó'i dilm phát hành báo cáo nay, các cong vic lien quan dIn quylt toán c 

phdn hóa cia Tang Cong ty dang dwcrc tiê'p tyc thy'c hin và Tang COng ty chwa nhn dwçrc 
quylt djnh cüa Cci quan có thdm quyn vl phê duyt quylt toán giá trj yIn Nhà nw&c tgi 
th&i dilm chInh thz'c chuyln thành cong ty cl phdn. 

t kiln kilm toán cia cháng tOi khOng lien quan dIn các yIn d nay." 

II. Báo cáo tài chInh hçrp nhât nãm 2020 

1. Tài san - Ngun von 

STT Chi tiêu Don vj tInh S tin 

I TONG TA! SAN Dng 7.748.585.312.449 

1 Taisãnngnhtn 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 Nçi phãi trá Dong 6.646.454.663.929 

2 NgunvnchüsihItu Dông 1.102.130.648.520, 

2. Kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2020 

STT Chi tiêu Don vj tInh S tin 

1 Doanh thu ban hang và cung cp djch vi,i Dng 6.060.290.336.680 

2 Tng lçi nhun k toán tmâc thu Dng 42.883.823.495 

3 Lçi nhun sauthu TNDN Dng 21.227.551.891 

3. Y kin cüa Kim toán viên v Báo cáo tài chInh hçrp nht: 

Báo cáo kim toán vri kin ngoui tth và có vn d cn nhn mnh, ci th nhu sau: 

1kiln ngoçli trfr: 

"Trong sá liçu so sánh trên Báo cáo tài chinh hçrp nhá't nàm 2020 cáa Tdng cong ty, chi 

tiêu "Doanh thu hogt dc5ng tài chInh" nám 2019 dang ghi nhan  khoáng 209 tj) VND là Mi 
tii' giao dich  thoái yin tgi Cong ty cd phdn Lisemco ("Lisemco" - trtthc day là cong ty con 
cza Tdng cOng ty) du'crc tInh toán dy'a trên Báo cáo tài chInh chu'a du'cic kiim toán cia 

Lisemco cho nám tài chInh kit thzc ngày 3 1/12/2018. Dng th&i, trên Báo cáo kit qua kinh 

doanh hcip nhdt nàm 2019 cüa Tdng cOng ty chwa bao gm kit qua hoqt d5ng kinh doanh 
cia Lisemco tir ngày 01/01/2019 din ngày 26/02/2019 (ngày Tdng cOng ty thoái yin tgi 
Lisemco). Ching tOi chu'a thu thqp dwcrc thông tin tài chInh, báo cáo tài chInh dâ dwcrc 

soát xét, kilm toán cho kj) hogt dç5ng và nám tài chInh nêu trên cza Lisemco, &ng thO'i 
cling khOng thirc hin dircrc các th tyc cdn thilt khác. Theo do, ching tOi khOng th xác 
dinh lieu có cdii thilt phái diu chinh các s lieu so sánh trên Báo cáo tài chInh hcrp nhd't 

nám nay hay không." 

Nguyen nhân f kiln ngo1i trfr: 

Ngày 26/02/2019, Tng cong ty dã hoàn thành vic thoái toàn b 13.005.032 cé, phn 
s hfhi (tuong irng 79,98% Vn diu 1) t?i  Cong ty c phn Lisemco. Theo dO, k tü ngày 
26 tháng 02 näm 2019, TMg cong ty khOng con là Co dông cüa Cong ty Co phân 
LISEMCO. 

Do Tng cOng ty không cOn là c dông cüa Cong ty c phn Lisemco nên dü dã nhiu 
1.n lien h nhung Tng cong ty vain không th thu thp ducc báo cáo tài chInh näm 2018 
dà duçic kim toán cüng thu k& qua hott dng kinh doanh cUa Lisemco tü ngày 01 tháng 
01 näm 2019 dn ngày 26 tháng 02 nàm 2019. 

' kin ngoti trr nay lien quan dn s 1iu so sánh là kt qua kinh doanh hçp nht 11am 
2019 và không ãnh huàng tOi tmnh hinh san xut kinh doanh nàm 2020 cUa Tng cOng ty. 
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Vtn tt nhn mqnh: 
"Ching tôi xin 1uu j ngwài dQc dIn thuylt minh s6 2.3 - Cci so' lçIp  báo cáo tài chinh 

hçip nhdt, dIn th&i dilm phát hành báo cáo nay, các cong vic lien quan dIn quyê't toán cd 
phcn hóa cüa Tlng Cong ty dang dircrc tié'p tyc thzrc hin và Tang Cong ty chu'a nhn dwcic 
quyê't djnh cia Go' quan cO thdm quyn ve phê duyêt quylt toán giá trj van Nhà nwó'c tgi 
th&i dilm chInh thc chuyln thành cong ty c phdn.. 

J kiln kilm toán ngogi tnìt cüa cháng tOi khOng lien quan dIn các yIn d nay." 

Diu 5. Thông qua phuang an phân phi igi nhu.n, trIch l.p các qu5' và chi trã c tüc näm 
2020 cüa Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

Don vj tInh. Dng 

STT Ni dung Din giãi S tin 

I Loi nhun sau thu nãm trlthc chuyn sang 
näm 2020 14.859.893.027 

II Kt qua san xut kinh doanh nm 2020 

1 Lai nhuân truâc thu TNDN näm 2020 32.643.399.142 

2 Chi phi thuê' TNDNhiçn hành 10.543.108.079 

3 ChiphIthulTNDNhoãnlQi 134.400.000 

4 Lcyi nhuân sau thug TNDN näm 2020 11.4=11.1-11.2-11.3 21.965.891.063 

5 Các khoân diu chinh vào Lth nhuãn sau thug 
TNDN 

0 

6 Lo'i nhun nam 2020 dung d phân phi các 
Qu5 

11.6 = I+(II.4 
- 

11.5) 
21 965 891 063 

III . . Phan phoi lçrt nhu3n nam 2020 cho cac Quy 14.652.780.000 

1 Qu D&u tu phát trin (30%) III.1=11.6x(30%) 6.589.770.000 

2 Qu khen thuing, phüc lçii (01 tháng luong thirc 
hin. Trong do: 40% Qu khen thithng; 60% 
Qu Phic lai) 

= 91,158 t 
dng/ 12 tháng 7.596.510.000 

3 Qu5' thung ngu?ii quãn 1 doanh nghip, Kim 
soát viên (1,5 tháng luung thuc hin näm 2020) 

466 500 000 

IV Lç'inhun con 1i sau khi dA phân phôi các 
Quy 

IV = 11.6 - 
22.173.004.090 

1 Chi c ttrc (2%Inäm) IV.1=VDL*2% 15.945.220.800 

2 Loi nhuân cOn lai san khi dã phân phi IV.21V-IV.1 6.227.783.290 

Diu 6. Thông qua mirc chi trã tin lucing, thU lao thirc hin näm 2020 và k hotch nm 2021 
cUa Hi dng quán trj, Ban kim soát TMg Cong ty Lttp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 
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1. Tin hro'ng, thu lao thiyc hin nàm 2020 cüa Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát: 

TT Chn'c danh So 
hrçrng 

Mfrclu'rng 
và thu lao 

(triu 
dng/ngu'ô'i/tháng) 

So 
thãng 

Thành tiên 
(triu dong) 

I Hi dlng 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 viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

3 5,000 12 180,00 

Thành viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

1 5,000 10 50,00 

II Ban Kim soát 3 432,00 

1 Truâng Ban kim soát 1 30,00 12 360,00 

2 
Thành viên BKS 
(Kiêm nhim) 

2 3,00 12 72,00 

Tong cong 8 1.178,00 

Thành viên HDQT kiêm nhim (myc 1.4) dwçrc bdu là Chi tjch HDQT chuyên trách (myc 
1.2) kê th' ngày 01/11/2020. 

2. Tin lirong, thu lao k hoch nãm 2021 cüa Hi dng quán trl,  Ban kiêm soát: 

TT Churc danh 
S 

hrçrng 

Mfrchrongva 
thñ lao (triu 

dng/ngu?ii/thang) 

So 
tháng 

Thãnh tiên 
(triu dng) 

I HidIngquãntr 5 852,00 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 12 516,00 

2 
Thành viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

4 7,00 12 336,00 

II Ban Kiém soãt 3 480,00 

1 Trueing Ban kim soát 1 3 0,00 12 360,00 

2 
Thãnh viên BKS 
(Kiêm nhim) 

2 5,00 12 120,00 

Tong cong 8 1.332,00 

Di hi dng c dông üy quyn cho Hi dng quail trj Tng cong ty duyt chi tin luang 

các chirc danh quãn 1 cüa Tng cong ty theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut. Nu CO si.r 

thay di v s luçmg thành viên Hi dng quán trj chuyén trách!kiêm nhim thI qu lucmg, 

qu5 thu lao sê thxçic thay di tuang 'rng. Vic quyt toán qu5i tin luong thirc hin 11am 
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2021 sê duçic thirc hiên phü hap theo kt qua san xut kinh doanh cüa Tng cong ty và các 
quy djnh hin hành cüa pháp 1utt. 

Diu 7. Thông qua danh sách t chirc kim toán duçc chip thuan thc hin kim toán và soát 
xét các báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP bao gm: 

1' Cong ty TNHH HAng kim toán AASC 
V' Cong ty TNHIH Kim toán vA Tu vn A&C 
V' Cong ty TNHH Kim toán va Thm djnh giá Vit Nam (AVA) 

Dti hi dng c dông u quyn cho Hi dng quán trj tin hành các thU tic cn thit theo 
quy djnh d 1ira ch9n mt trong s các cong ty kim toán dOc 1p trong Danh sách nêu trên 
d tin hành kim toán va soát xét cac Báo cáo tài chmnh cho näm tài chInh 2021 cUa Tng 
cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diu 8. Thông qua Diu 1 t chUc và hott dng cUa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - 
CTCP (sUa di, b sung 1n 3). Diu 1 ducc ban hAnh, có hiu 1irc áp ditng sau khi duçc 
Dai hi dng c dông thông qua và thay th Diu 1 Tng cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP duc Dti hi dng thumg niên nAm 2018 thông qua ngày 25/5/2018. 

Oiu 9. Thông qua Quy ch nôi b v quán trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
(sUa di, b sung 1n 2). Quy ch duqc ban hành và có hiu lirc áp ding sau khi duçic Di 
hi dng c dOng thông qua và thay th Quy ch nOi  b v quân trj Tng cong ty Lp may 
Vit Nam - CTCP ngày 25/5/20 18. 

Diu 10. Thông qua Quy ch hott dng cUa Hi dng quãn trj Tng cong ty L.p may Vit 
Nam - CTCP. Quy ch dirge ban hành va có hiu 1rc áp ding sau khi dirge Dai  hi dOng 
c dông thông qua. 

Oiu 11. Thông qua Quy ch hot dng cUa Ban kim soát Tng cong ty Lp may Vit 
Nam - CTCP. Quy ch dirge ban hành và có hiu 1irc áp ding sau khi dirge Di hi dOng 
e dông thông qua. 

Diu 12. Thông qua vic b.0 thành viên Hi dng quãn trj vA thAnh viên Ban kim soát 
nhim k' 2021 - 2026 cUa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

12.1 Thành viên H5i dng quán trj: 

- S luçing thãnh viên Hi dng quãn trj: 05 ngthi 

- Danh sách trUng cU thành viên Hi dng quãn frj bao gôm: 

STT H •  và ten 
- 

So phiêu bâu 
T5 1: S phiu bu 

/Tông so c biêu quyêt 
tham dkr  OH (%) 

1 
/ 

(dai dien  cho .....c 
phân) 

% 

2 
/ 

(dui din cho .....c 
phân) 

% 
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STT HQ và ten So phiu bâu 
T5 1: S6 phiu bu 

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

3 
I 

(di din cho .....cô 
phân) 

% 

4 
/ 

(dti din cho 
phân) 

% 

5 
/ 

(dai din cho .....c 
phân) 

% 

Các thành viên Hi dng quân trj dA h9p phiên du tiên cUa nhim kr 2021 - 2026 và thng 
nht b,u ông  giü chirc vii Chü tjch Hi dng quãn trj nhim k5' 2021 - 2026 cüa 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

12.2 Thành viên Ban kiem soát: 

- S krqng thành viên Ban kim soát: 03 ngui 

- Danh sách trüng cü thành viên Ban kim soát bao gm: 

STT Ho và ten So phiêu bâu 
T 1: S phiu bu 

ITông so CP biêu quyêt 
tham di1r OH (%) 

1 
/ 

(di din cho .....c 
phân) 

% 

2 
/ 

(dai din cho .....c 
phân) 

% 

3 
/ 

(di din cho .....c 
phân) 

% 

Các thành viên Ban kim soát dã h9p phiên du tiên cüa nhim k5i 2021 - 2026 và tMng 
nht bu bà giü chi.rc vii Trithng Ban kim soát nhim k' 2021 - 2026 cüa Tng 
cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Oiu 13. Nghj quyt Di hi dng c dOng có hiu hrc k ttr ngày k. Các thành viên Hi 
dng quãn trj, Ban kim soát, Ban Tng giám dc, các c dông vã tp th& Ca nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay theo quy djnh hin hành cüa pháp luat. 

Ncri nhân: 
- Nhix diêu 13; 
- B Xây dirng; 
- UBCKN1, Si GDCKHN; 
- Website Lilama; 
- Liu HDQT, VTLT. 

TM. BA! HO! BONG CO BONG 
CHU T!CH HQI BONG QUAN TRJ 

Büi Bu'c Kiên 
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