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Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm; kinh tế trong nước có chuyển biến
tích cực nhưng mức tăng trưởng còn thấp, sức mua xã hội chưa được cải thiện, hàng
hoá vẫn khó tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp tiếp tục lâm vào tình trạng ngừng hoạt động
hoặc phá sản,... trong tình hình đó , hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần Dệt Tân Tiến (sau viết là Công ty) không tránh khỏi khó khăn, thách thức. Tuy
nhiên, bằng sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của toàn thể CBCNV công ty; sự quan tâm
giúp đỡ, hỗ trợ của Tổng công ty Khánh Việt; sự gắn bó, hợp tác chân thành của đối
tác, khách hàng; đặc biệt là sự đồng hành, chia sẽ của Quý cổ đông, nhờ vậy Công ty
đã vư ợt qua khó khăn, hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng khá so với năm
2013 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ
đông đề ra.
Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết
quả công tác quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 như sau:
I. Kết quả công tác quản lý điều hành năm 2014:
1. Về nhân sự HĐQT:
Tháng 07/2014, Đại hội đồng cổ đông công ty (ĐHĐCĐ) đã bầu Hội đồng
quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 04 thành viên, trong đó ông Hoàng Minh
được các thành viên bầu chọn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới. HĐQT gồm các
thành viên sau:
-

Ông Hoàng Minh
Ông Lê Minh Hùng
Bà Lê Thị Thu Nga
Ông Ngô Chí Hưng

- Chủ tịch HĐQT
- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT
- Ủy viên HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban mà mỗi thành viên được phân công theo
dõi từng mảng lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Về hoạt động của HĐQT:
2.1 Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực bám sát tình hình hoạt động
của công ty; thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẻ với nhau trên tinh thần trách
nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo, đưa ra các quyết định quản trị hợp lý, phù hợp nhằm ổn
định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
HĐQT đã tổ chức, triển khai thực hiện một số công việc, nội dung sau:
-

Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định;

-

Tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên Công ty CP Dệt Tân Tiến năm
2014 và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

-

Thực hiện chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, Ban KS, thư ký HĐQT;

-

Giải quyết nghỉ hưu cho bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Công ty.

-

Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ
năm 2014, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
(thành viên của PrimeGlobal), trụ sở chính tại quận Hải châu - Tp Đà Nẵng
làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

-

Áp dụng hình thức tính lương theo hiệu quả kinh doanh cho năm 2015.

-

Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết, 12 Quyết định với nội dung cụ thể sau:
STT

Nghị quyết/ Quyết định
Số

1
2

3

4

Nội dung

Ngày

01/NQ-HĐQT-DTT 21/04/2014 Nghị quyết v/v đồng ý đầu tư máy căng kim
định hình tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
04/NQ-HĐQT-DTT 25/07/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến năm
2014
10/NQ-HĐQT-DTT 29/07/2014 - Thông qua kết quả bầu ông Hoàng Minh
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông qua danh sách bổ nhiệm chức danh
Thư ký Công ty.
- Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ
cho từng thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2014- 2019
11/NQ-HĐQT-DTT 25/12/2014 - Thông qua danh sách bổ nhiệm lần đầu, bổ
nhiệm lại lãnh đ ạo, cán bộ quản lý thuộc đối
tượng 2, 3 của Công ty.
- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 là
5.100đ/mét (tính trên vải quy đổi khổ 1,2m)
2

và thông qua phương án thay đổi cách tính
lương theo hiệu quả từ quý 1 năm 2015.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau
thuế năm 2014 trích các quỹ theo tỷ lệ như
sau:
+ Quỹ dự phòng tài chính: 2%
+ Quỹ khen thưởng: 17 %
+ Quỹ phúc lợi: 2 %
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 4 %
+ Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 75 %
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2015.
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu
tư mới 02 tổ hợp máy nén khí trục vít.
Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ thuộc
đối tượng 2a năm 2014
Phê duyệt dự án đầu tư máy căng kim định
hình
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư
máy căng kim định hình
Phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án đầu tư máy
căng kim định hình
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu mua
sắm 01 máy căng kim định hình.
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2014
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01/QĐ-HĐQT-DTT 28/01/2014

6

02/QĐ-HĐQT-DTT 15/04/2014

7

03/QĐ-HĐQT-DTT 29/04/2014

8

04/QĐ-HĐQT-DTT 29/04/2014

9

05/QĐ-HĐQT-DTT 06/05/2014

10

06/QĐ-HĐQT-DTT 24/06/2014

11

07/QĐ-HĐQT-DTT 17/07/2014

12

08/QĐ-HĐQT-DTT 29/07/2014 Về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty

13

09/QĐ-HĐQT-DTT 18/11/2014 Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước
ngoài Bangkok, Thái Lan
10/QĐ-HĐQT-DTT 25/12/2014 Về việc thực hiện đơn giá tiền lương năm
2014
11/QĐ-HĐQT-DTT 26/12/2014 Về việc bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với
ông Lê Minh Hùng
12/QĐ-HĐQT-DTT 26/12/2014 Về việc bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với
bà Phạm Thị Thơm

14
15
16

2.2 Thường xuyên giám sát, chỉ đạo, đôn đốc và hỗ trợ Ban Giám đốc trong
công tác điều hành, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông đề ra trong năm 2014.
Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:
- Theo số liệu đã được kiểm toán, tổng doanh thu đạt 113,5 tỷ đồng, tăng
14,3% so với 2013 và bằng 94,6% so với kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 3,07 triệu
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mét, tăng 10% và bằng 93% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1,56 tỷ đồng,
tăng hơn 1,5 tỷ đồng và vượt 3,9% so với kế hoạch.
- Đã thực hiện đầu tư đưa vào vận hành 01 máy nén khí trục vít 1.775 trđ; 01
máy chế bản 972,7 trđ; 01 máy dán đầu lưới 88 trđ; cải tạo Văn phòng làm việc 490,8
trđ, qua đó góp phần đảm bảo năng lực thiết bị phụ trợ phục v ụ yêu cầu sản xuất và
cải thiện môi trường làm việc tốt hơn.
- Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và tiếp tục phát triển với mức tăng
2,5% so với năm 2013;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 6,8 triệu đồng/tháng, bằng 104,6% kế
hoạch và tăng 44,4% so với 2013.
Đánh giá chung: Nhận thức được trách nhiệm trước các cổ đông và người lao
động trong công ty, HĐQT đã khẩn trương triển khai, chỉ đạo thực hiện một số nội
dung, giải pháp cần thiết thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ nhằm nâng
cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với lợi nhuận đạt được năm 2014
còn thấp (mặc dù đã được cải thiện đáng kể so với năm 2013), HĐQT nhận thấy còn
phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp; tăng cường
giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực hơn cho Ban giám đốc trong việc thực hiện các mục
tiêu ĐHĐCĐ đề ra, trong đó mục tiêu ưu tiên là tăng được hiệu quả kinh doanh và cổ
tức cho các cổ đông.
II. Về kế hoạch công tác năm 2015:
Năm 2015, với việc Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế thế giới, kinh
tế khu vực (tham gia ký kết Hiệp định TPP, thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN;
thực hiện các cam kết về miễn giảm thuế quan, tự do thương mại đã ký khi tham gia
WTO, các hiệp định song phương,..), dự báo hoạt động SXKD của Công ty sẽ có
thêm cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Trước tình hình đó, trọng tâm công tác
của HĐQT năm 2015 như sau:
- Tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp: tiếp tục rà soát, đánh giá
toàn diện các mặt hoạt động của công ty; kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự; xây
dựng, hoàn thiện lại các quy chế, quy trình, quy định của công ty không còn phù
hợp,... nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có; khuyến khích,
động viên người lao động gắn bó, hăng say lao động, tích cực cải tiến, áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó nâng cao khả năng hội nhập, cạnh tranh
của sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;
- Theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến tình hình trong và ngoài nước cùng
những yếu tố khách quan tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của
Công ty để có thể giảm bớt những rủi ro, đưa ra được chiến lược , giải pháp kinh
doanh hợp lý, hiệu quả;
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- Triển khai công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm; tạo mối quan hệ hợp
tác, gắn bó hơn nữa với các đơn vị, doanh nghiệp trong Hiệp hội Dệt - May Việt Nam
để tiếp cận, tranh thủ các cơ hội tốt có được của ngành, tham gia đáp ứng nhiều hơn
vào chuỗi cung ứng mặt hàng vải cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
- Tăng cường giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc triển khai thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đề ra,
trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau:
+ Doanh thu đạt 115,6 tỷ đồng;
+ Sản lượng tiêu thụ đạt 3,14 triệu mét vải các loại (đã quy đổi);
+ Lợi nhuận trước thuế đạt 1,85 tỷ đồng.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
chặt chẻ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư của
các cổ đông, đảm bảo độ an toàn về tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật,
Điều lệ Công ty trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Trên đây là Báo cáo ủca HĐQT về kết quả công tác quản lý điều hành năm
2014 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2015, HĐQT xin Đại hội đồng Cổ đông
xem xét, có ý kiến đóng góp để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị,
năng lực quản lý điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà ĐH Đồng Cổ đông đề
ra, góp phần xây dựng Công ty phát triển ngày càng lớn mạnh, đáp ứng kỳ vọng cao
hơn của Quý cổ đông.
Trân trọng cảm ơn./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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