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DIRECTORS 

On activities of the Company in 2020 

I. Đánh giá chung và dự báo về tình hình kinh 
tế, Ngành Dệt May  

I. Assessment and prediction on economic 
situation and textile industry  

1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế, Ngành 
Dệt May năm 2020 

1. Assessment on economic situation and 
textile industry in 2020 

1.1. Tình hình kinh tế thế giới 1.1. Overview of global economic situation 
Kinh tế thế giới năm 2020 được dự báo tiếp tục biến 
động phức tạp, khó lường cùng những rủi ro nặng nề 
hơn về thiên tai, dịch bệnh …. Đây là một năm khó 
khăn nhất của nền kinh tế thế giới với những vấn đề:  

The world economy in 2020 was forecasted to 
continue fluctuating complicatedly, unpredictably 
and might come with natural disasters, epidemics, 
etc. This was the most difficult year for the world 
economy with the following problems: 

- Đầu năm 2020 dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát 
và lan rộng ra khắp thế giới, tác động nặng nề 
lên toàn bộ nền kinh tế và tiếp tục kéo sang năm 
2021, chưa có dấu hiệu kết thúc; 

- In early 2020, the Covid-19 pandemic broke 
out and spread all over the world, severely 
impacting the entire economy and extending 
its negative impact to 2021, with no signs of 
ceasing; 

- Biến động chính trị, kinh tế cùng với xung đột 
thương mại giữa các nước vẫn diễn ra gay gắt; 
chủ nghĩa bảo hộ ở một số nước, khu vực luôn 
tìm cơ hội trỗi dậy …, gây khó khăn thêm cho 
nền kinh tế chung; 

- The  political and economic changes along 
with trade conflicts between countries still  
took place fiercely; protectionism in some 
countries and areas was still a threat, making 
it more difficult for the world economy; 

- Thị trường toàn cầu (tổng cầu Dệt May) và tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu tại hầu hết các khu vực 
nền kinh tế lớn đều có xu hướng giảm trong năm 
2020, đặc biệt nhu cầu hàng dệt may giảm mạnh 
tại các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và GDP 
giảm sâu tại EU, từ đó tác động tiêu cực đến các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) toàn cầu. 

- Global markets (aggregate demand for 
textiles and garments) and global economic 
growth in most major economic regions 
decreased in 2020, especially demand for 
textiles and clothing plummeted in the US, 
China market and GDP fell deeply in the EU 
market, thereby negatively affecting the 
global manufacturing sectors.  

Thị trường  
Market 

Tổng cầu Dệt May (tỷ USD) 
Demand for textiles and garments 

Tăng trưởng GDP 
GPD growth 

 (%) 

2019 2020 
Tăng/Giảm  

Increase/decre
ase 

2019 2020 

Hoa Kỳ/ United States  120 96 -20.0% 2,3  -3,7 

EU/ European Union 241 227 -5.8% 1,3  -7,8 

Nhật Bản/ Japan  37 36 -2.7% 0,7 -4,9 

Trung Quốc/China  32 25 -21.9% 6,1 1,2 

Hàn Quốc/ Korea  16.1 15 -6.8% 2,0 -1,1 

Thế giới/ Worldwide  742 600 -19.1% 2,2 -3,8 
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Nguồn:  Ngành Dệt May Việt Nam//Tập đoàn Vinatex   
Source: Vietnamese Textile Industry/ Vinatex 

 

1.2. Kinh tế Việt Nam 1.2. Overview of Viet Nam economic situation 
Năm 2020, Việt Nam ngoài việc chịu tác động tiêu 
cực của nền kinh tế thế giới còn có khó khăn do 
những hạn chế nội tại của kinh tế trong nước về 
năng lực cạnh tranh (năng suất, chất lượng, dịch vụ, 
chi phí … ), chất lượng tăng trưởng, khả năng tham 
gia chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ 
… so với khu vực và thế giới; khó khăn đối phó với 
dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai bão lụt liên 
miên… , dẫn đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực quyết tâm 
của hệ thống chính trị; sự cố gắng của các cấp, các 
ngành, cộng đồng doanh nghiệp …  Kinh tế Việt 
Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP dương 
(2,91%), mà ít quốc gia có được.  

In 2020, in addition to the negative impacts of the 
world economy, Vietnam will also face 
difficulties due to the domestic competitiveness 
(productivity, quality, services, costs. …),  growth 
quality, ability to participate in global supply 
chains, technology application, etc. compared to 
the region and the world ; ; difficulties in coping 
with pandemics, climate change, chronic natural 
disasters, floods, etc., resulting that the 
implementation socio-economic targets has been 
affected. However, thanks to the determined 
efforts of the political system; the  attempt of all 
levels, sectors, business community, Vietnam 
economy still maintains a positive GDP growth 
rate (2.91%), which only few countries can have. 

1.3. Ngành dệt may  1.3. Overview of Textile and Garment Industry  
Ngành Dệt May đã đối mặt với nhiều khó khăn ngay 
từ đầu năm 2020, đặc biệt là thiếu trầm trọng đơn 
hàng, nguyên phụ liệu cho sản xuất (SX) do nhu cầu 
hàng dệt may giảm trên thế giới; dịch Covid-19 
bùng phát, thị trường nhập khẩu giảm đặt hàng, trì 
hoãn giao hàng hoặc hủy đơn hàng để tập trung 
nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh (các thị 
trường lớn nhập khẩu hàng dệt may Việt nam đều bị 
ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh và vẫn còn đang bị 
ảnh hưởng như Hoa Kỳ, EU …)  
 
 

Textile and Garment Industry has faced many 
difficulties at the beginning of 2020 , especially a 
serious lack of orders and raw materials for 
production due to the decrease in demand for 
textiles in the world; the Covid-19 disease 
outbroke, The import market reduced orders, 
delayed deliveries or canceled orders to focus 
resources on pandemic prevention (major markets 
importing Vietnamese textiles and garments were 
severely affected from an pandemic and are still 
being affected, such as the US, EU) 

Tuy nhiên, vẫn có những cơ hội cho các doanh 
nghiệp (DN), bao gồm nhu cầu nhập khẩu các sản 
phẩm cho phòng chống dịch bệnh tăng mạnh trên 
thế giới (khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ y tế…); hiệp 
định thương mại EVFTA được ký kết (01/8/2020) 
đã tạo điều kiện phát triển thêm đơn hàng, thị 
trường, bù đắp một phần thiếu hụt đơn hàng truyền 
thống.   
Kết quả kim ngạch xuất khẩu (XK) của Ngành Dệt 
May năm 2020 đạt mức tăng trưởng âm (-10,5%), 
chỉ đạt 35 tỷ USD so với thực hiện 39 tỷ USD của 
năm 2019. Đây cũng là năm đầu tiên sau 25 năm, 
tăng trưởng xuất khẩu dệt may có số âm. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế nặng 

However, there were still opportunities for 
business entities, including the strong increase in 
the demand for importing pandemic prevention 
products in the world (such as medical masks, 
medical protective suits, etc.); The signed EVFTA 
Trade Agreement (on August 1, 2020) facilitated 
the increase of orders and markets expansion, 
partially compensating for the shortage of 
traditional orders.As a result, the export turnover 
of Textile and Garment Industry in 2020 reached a 
negative growth (-10.5%), only achieving 35 
billion USD compared to 39 billion USD in 2019. 
This is also the first year within 25 – years of 
development, textile export growth was negative. 
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nề, tổng cầu dệt may thế giới giảm mạnh (giảm trên 
20%) thì mức giảm của Ngành Dệt May Việt Nam 
vẫn đáng khích lệ. 

However, whilst pandemics is still causing 
economic damage, the world total demand for 
textiles and clothing plummeted (over - 20%), the 
low reduction of Vietnam textile and garment 
industry is still encouraging. 

2. Dự báo tình hình kinh tế và Ngành Dệt May 
năm 2021 

2. Prediction on economy and textile garment 
industry in 2021 

2.1. Dự báo tình hình kinh tế thế giới 2.1. Prediction on worldwide economy 
Dự báo tình hình thế giới năm 2021 vẫn diễn biến 
phức tạp, khó lường, đó là sự đan xen giữa liên kết 
và tự do hóa thương mại chủ nghĩa bảo hộ, dân tộc 
tiếp tục tồn tại cùngxung đột thương mại, chính trị, 
sắc tộc, lãnh thổ, tài nguyên ... tạo bất ổn cho phát 
triển kinh tế chung. 
 

The world economy in 2021 is forecasted to be 
complicated and unpredictable, which is 
intertwining between association and trade 
liberalization; protectionism and nationalism 
continue with conflicts of commerce, politics, 
ethnic, territories, natural resources …, creating 
the instability for general economic development. 

Đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn phức tạp, khó 
kiểm soát và không thể chấm dứt trong năm 2021, 
dẫn đến suy thoái và khủng hoảng toàn cầu, làm 
thay đổi cấu trúc kinh tế - xã hội khu vực và thế giới 
..., tạo áp lực nặng nề hơn cho phục hồi lại nền kinh 
tế. 

The Covid-19 pandemic is still complicated and 
uncontrollable and unable to end in 2020, leading 
to global recession and crisis, changing the socio-
economic structure in the region and the world …, 
creating heavier pressure on economic recovery. 

Những đòi hỏi mới của kinh tế toàn cầu gồm có kinh 
tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu  ... đang là 
xu hướng tất yếu cho sự phát triển của các quốc gia 
trong thời đại mới, đặt ra nhiều thách thức mới cho 
các nước đang và kém phát triển, trong đó có Việt 
Nam.  

New requirements of the global economy 
including digital economy, circular economy, 
green growth, sustainable development, coping 
with climate change are indispensable trends for 
the development of countries in the new era, 
posing new challenges for developing and 
underdeveloped countries, including Vietnam.  

2.2. Kinh tế Việt Nam 2.2. Vietnamese economy 
Kinh tế Việt Nam chuyển biến tốt hơn với thế và lực 
ngày càng tăng cao; tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội ổn định hơn; niềm tin vào công tác điều hành 
của Chính Phủ ngày càng tăng; các FTAs thế hệ mới 
được kỳ vọng đem lại nhiều cơ hội mới cho phát 
triển kinh tế đất nước như mở rộng thị trường, thu 
hút đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo cơ 
hội cải tiến thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho DN. 
 

Vietnam's economy has changed better with 
increasing position and power; the economic, 
political and social situation is more stable; 
confidence in the government's governance is 
increasing; New FTAs are expected to bring more 
new opportunities for the country's economic 
development such as market expansion, 
investment attraction and application of science 
and technology, creating opportunities to improve 
procedures, and solve difficulties for enterprises.  

Tuy nhiên, khó khăn trong năm 2021 dự báo còn 
nặng nề, đó là những tác động tiêu cực lên nền kinh 
tế  chưa đủ mạnh trong khi Việt Nam hội nhập ngày 
càng sâu rộng ra thế giới; những khó khăn vì năng 
lực hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu; kiểm 
soát và chống dịch bệnh Covid-19 tuy có hiệu quả 

However, the difficulties in 2021 is forecasted to 
be more intense, that is , negative impacts on the 
young economy while Vietnam integrates more 
and more into the world economy; difficulties 
caused by limited capacity in global supply 
chains; Covid-19 pandemic can posibly outbreak, 
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khích lệ nhưng tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh trong 
nước cũng như xâm nhập bệnh từ nước ngoài vào 
còn cao, ảnh hưởng phát triển kinh tế đất nước. 

affecting the economic development of the 
country. 

 
2.3. Ngành Dệt May  2.3. Textile garment industry  
a. Dệt may thế giới a. Worldwide textile garment industry 
Tổng cầu dệt may thế giới từ 2020 đến 2025 được 
dự báo có tốc độ tăng trưởng bình quân 4%/năm 
(Nguồn: Wazir Advosor). Tuy nhiên, tác động tiêu 
cực Covid-19 đã làm thị trường dệt may năm 2020 
suy giảm trên 20% so với thực hiện năm 2019. Dự 
báo sau 1 – 2 năm thị trường dệt may mới trở về 
được mức năm 2019 (39 tỷ USD). 

Total world textile demand from 2020 to 2025 is 
forecasted to have an average growth rate of 4% / 
year (source Wazir Advosor). However, the 
negative impact of Covid-19 has made the textile 
market of 2020 decline by over 20% compared to 
that of 2019. It is forecast that it might take 1 to 2 
years for the textile market to witness the same 
figure of 2019 (39 billion USD) 

Các thị trường nhập khẩu dệt may lớn dự báo đều có 
tăng trưởng trong năm 2021 do nhu cầu hàng hóa 
tăng sau thời gian giảm nhập cùng các nhu cầu tăng 
về mẫu mã mới phù hợp, tiện lợi hơn cho cuộc sống 
thời dịch bệnh ... Với xu hướng thị trường tăng, 
Ngành Dệt May đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu 
2021 ở mức 38 – 39 tỷ USD, tương đương với thực 
hiện năm 2019.  

Major textile and garment import markets are 
forecasted to have growth in 2021 due to an 
increase in the demand for goods after a period of 
decreasing imports along with the need of new 
designs that are more suitable and convenient for 
life during pandemic… With the increasing 
market trend, Textile and Garment Industry set the 
target of 2021 export turnover at 38 - 39 billion 
USD, equivalent to the implementation in 2019.  

b. Dệt May trong nước b. Domestic textile garment industry 
Với dân số 96.2 triệu người, Việt Nam đông dân 
đứng thứ 15 thế giới (Nguồn: Tổng cục thống kê đến 
tháng 4/2020) cùng với thu nhập người dân ngày 
càng tăng cao sẽ là thị trường tiềm năng cho hàng 
dệt may trong nước. 

With a population of 96.2 million people, 
Vietnam ranks 15th in the world in term of 
highest population (Source: General Statistics 
Office until April 2020). With an increase in 
people's income, Vietnam will become a potential 
market for domestic textile garment goods. 

Tuy nhiên, việc khai thác thị trường nội địa của các 
doanh nghiệp dệt may vẫn còn nhiều khó khăn, đặc 
biệt là sự cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa 
không có nguồn gốc chính thống và sự cạnh tranh về 
trình độ công nghệ với các nhãn hàng thời trang có 
thương hiệu lớn trên thế giới tại Việt Nam ngày 
nhiều hơn…, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực 
có giái pháp hiệu quả mới có thể tồn tại ngay trên 
sân nhà. 

However, the exploitation of the domestic market 
is still in difficulty, especially the unfair 
competition caused by fake goods as well as the 
competition on technology of worldwide-famous 
fashion brands in Vietnam…, requiring  textile 
businesses to have effective solutions to survive 
even within Vietnamese territory. 

2.4. Cơ hội và thách thức cho Ngành Dệt may từ 
2021 trở đi 

2.4. Opportunity and new challenge of Textile & 
Garment industry from 2021 

a. Cơ hội a. Opportunity 
- Các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, tạo 

điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu hàng 
may mặc cho 1 tỷ dân của khối CPTPP, EVFTA 
và 2,2 tỷ dân khối RCEP; thu hút đầu tư vào 

- When FTAs take effect, they shall facilitate 
the expansion of garment export markets 
supplying for 1 billion people of CPTPP, 
EVFTA areas and 2.2 billion of RCEP's 
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Ngành Dệt May tập trung cho lĩnh vực thiếu hụt 
gồm dệt, nhuộm, thúc đẩy  Ngành Dệt May phát 
triển.  

population; attracting investment in the 
Textile and Garment Industry, focusing on 
the shortage field of knitting and dyeing, 
promoting the development of the Textile and 
Garment Industry. 

- Xu hướng chuyển dịch sản xuất do xung đột 
thương mại giữa các nước lớn, sự thành công 
trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã tạo 
cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
tăng lên, tạo thêm nhiều việc làm cho các doanh 
nghiệp. 

- The trend of production shift due to the trade 
conflict between major countries, the success 
in the prevention of the Covid-19 pandemic 
has created an opportunity to attract foreign 
investment in Vietnam, creating more jobs in 
the industry. 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng công nghệ 
mới tạo điều kiện cho Ngành Dệt May khắc 
phục yếu kém về năng suất, chất lượng; thay thế 
các công đoạn sản xuất độc hại, nguy hiểm; 
nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ cho lao 
động trong nước; mở rộng thêm ngành nghề 
mới; đẩy mạnh ngành thiết kế thời trang và 
thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm Ngành 
Dệt May. 

- The 4.0 revolution and new technologies give 
the condition for the Textile and Garment 
industry to make efforts to overcome 
weakness about productivity and quality; 
replace hazardous and dangerous production 
and production stages; improving the 
technological level for domestic workers; 
expand new businesses; promote fashion 
design and branding, enhance product value 
of  Textile industry. 

- Lợi thế lao động Việt Nam còn dồi dào, chi phí 
nhân công còn rẻ so với một số nước khu vực; 
chính sách Nhà nước được cải tiến …, hỗ trợ tốt 
hơn hoạt động của các DN.  

- Labor in Vietnam is plentiful with cheap cost 
compared to some countries in the area and 
State policy is improved, which are the better 
supports for the operation of enterprises 

b. Thách thức, hạn chế b. Challenge, limitation 
- Các doanh nghiệp dệt may đang đứng trước áp 

lực phát triển cho được nguồn nguyên phụ liệu 
trong nước, nguồn của nội khối hoặc quy định 
ngoại lệ … để tận hưởng ưu đãi thuế từ các Hiệp 
định ký kết (hiện Ngành Dệt May phải nhập 
khẩu 75% số lượng vải cho đơn hàng xuất khẩu, 
do DN trong nước không đáp ứng đủ vải cho các 
đơn hàng may xuất khẩu).  

- Textile and garment enterprises are facing the 
pressure of development of domestic raw 
materials, internal sources or exception 
regulations, etc. to enjoy tax incentives from 
the signed FTA Agreements (currently 
Textile Industry must import 75% of the 
fabric for export orders, because domestic 
suppliers cannot supply enough fabrics for 
export orders). 

- Doanh nghiệp dệt may bị cạnh tranh gay gắt với 
các nước xuất khẩu dệt may lớn (Trung Quốc, 
Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Pakistan …) 
khi xuất khẩu hàng vào thị trường khối CPTPP, 
EVFTA...,  cùng việc áp dụng chính sách hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp xuất khẩu của họ; thêm 
vào đó, DN trong nước phải đáp ứng tiêu chuẩn 
xuất khẩu khắt khe về sản phẩm theo yêu cầu 
cao cấp của khối CPTPP, EVFTA và cạnh tranh 
với những thương hiệu lớn từ các khối này đưa 

- Textile and garment enterprises face fierce 
competition with major textile and garment 
exporting countries (China, India, 
Bangladesh, Cambodia, Pakistan, etc.) when 
exporting products to the CPTPP, EVFTA 
market… along with the supporting policies 
for their export enterprises; Moreover, 
domestic enterprises not only are required to 
meet strict export standards of products 
according to the high-end requirements of 
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vào thị trường Việt Nam. CPTPP EVFTA blocks  but also have to 
compete with big brands from these areas 
within Vietnamese market. 

 
- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ đưa đến 

xu hướng chuyển tải bất hợp pháp, gian lận 
thương mại của các DN Trung Quốc vào Việt 
Nam, nguy cơ truy xuất nguồn gốc và trừng phạt 
thương mại đối với Việt Nam khi xuất khẩu 
hàng hóa sang Hoa Kỳ; thiết bị công nghệ lạc 
hậu của Trung Quốc có cơ hội chuyển sang Việt 
Nam. 

- The US-China trade war will lead to the 
transferring illegal, trade frauds ofChinese 
enterprises to Vietnam, the risk of traceability 
and trade sanctions for Vietnam when 
exporting goods to the United States; China's 
outdated technology equipment has the 
opportunity to shift to Vietnam. 

- Áp lực đối với nguồn lao động, trình độ sản xuất 
của Việt Nam sẽ tăng lên như yêu cầu cao về 
chất lượng nguồn lao động, đủ trình độ tương 
xứng với nền công nghiệp 4.0; khó khăn về vốn 
cho đầu tư nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu 
trong nước, chính sách khuyến khích đầu tư 
ngành độc hại do ô nhiễm môi trường chưa được 
rõ ràng và được ưu tiên hỗ trợ . 

- The pressure on the labor force and 
production level of Vietnam will increase, 
such as high requirement on the quality of the 
labor resource to satisfy the Industry 4.0 
requirements; difficulty in raising capital for 
investing factories to produce raw materials 
and accessories in the country; policies 
encouraging investment in hazardous 
industries are still ambigous and unprioritized 
due to risk of environmental pollution.  

II. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty II. Appraisal on Company’s performance 
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 1. Business performance 
Kết quả hợp nhất của sản xuất kinh doanh năm 2020 
của Công ty như sau: 

The result of consolidated performance in 2020 of 
Company as follows: 

 

STT 
No. 

Chỉ tiêu 
Aspect 

ĐVT 
Unit 

Thực hiện 
2020 

Performance 

Kế hoạch năm 2020 
2020 Target 

Kế hoạch 
Target 

So với TH 
năm 2019 

Compare to 
2019’s 

performance 

1 
Tổng vốn CSH bình quân 
Average Owner equity  

Triệu đồng 
Million dong 

1,638,735 - 114.98% 

2 
Doanh thu thực hiện 
Gross revenue 

Triệu đồng 
Million dong 

3,469,717 3,779,619 95.21% 

3 
Tổng chi phí 
Total expense 

Triệu đồng 
Million dong 

3,126,462 - 92.77% 

4 
Lợi nhuận trước thuế 
Profit before tax 

Triệu đồng 
Million dong 

343,255 - 125.26% 

5 
Lợi nhuận sau thuế 
Profit after tax 

Triệu đồng 
Million dong 

276,228 188,981 127.38% 

 
Kết quả: doanh thu năm 2020 chưa đạt kế hoạch 
đã đề ra, cụ thể đạt 92% so với kế hoạch, trong khi 
lợi nhuận sau thuế đạt khá cao, hơn 146% so với kế 

Results: Revenue in 2020 has not reached the 
target, which only constituted 92% of the target, 
while Profit after Tax is quite impressive, reaching 
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hoạch đề ra (Ghi chú: số liệu % làm tròn số).  
So với số liệu thực hiện năm 2019, doanh thu năm 
2020 chỉ bằng 95% doanh thu đạt được trong năm 
2019 nhưng lợi nhuận sau thuế của năm 2020 lại 
bằng 127% so với lợi nhuận sau thuế năm 2019. 
Điều đó cho thấy, Công ty không tăng trưởng 
doanh thu, nhưng tăng trưởng lợi nhuận lại khá tốt, 
vượt trên 27% so với năm 2019. Như vậy, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt hiệu 
quả cao. 

146% of the target (Note: figures are rounded). 
Compared with the figures in 2019, the revenue in 
2020 is only equal to 95% of the revenue achieved 
in 2019, but Profit after-tax of year 2020 is 127% of 
that in 2019. The statics show that the Company did 
not grow in revenue, but the profit growth was 
quite good, exceeding 27% compared to that in 
2019. Thus, the production and business activities 
of the Company have achieved high efficiency. 

Kết quả lợi nhuận cao trong tình hình khó khăn mọi 
mặt từ nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra thì 
đây là một năm Công ty hoạt động có hiệu quả cao 
với nhiều nỗ lực trong thực hiện các giải pháp kịp 
thời, hiệu quả sau đây:  
 

The high profit result achieved in the difficult 
situation in all aspects of the economy caused by 
the Covid-19 epidemic shows that in 2020, the 
Company has operated high - effectively with many 
efforts in implementing timely and effective 
solutions as follow: 

- Công ty theo sát tình hình dịch bệnh, có chỉ 
đạo kịp thời và chính sách phù hợp phòng 
chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao 
động; tập trung vào SXKD, đảm bảo thực hiện 
tốt việc giao hàng và các yêu cầu từ cơ hội kinh 
doanh mới. 

 

- The  Company updated the pandemic 
situation, had timely guidance and appropriate 
policies to prevent pandemics, assuring 
employee’s health; focused on production and 
business, ensuring good delivery as well as 
requirements from new business opportunities. 

- Chủ động nắm bắt thị trường, tích cực tìm kiếm 
đơn hàng mới, liên kết với các công ty trong 
Ngành thực hiện những đơn hàng lớn và gấp 
theo yêu cầu thị trường (phối hợp với may 
Bình Minh, may Nhà Bè …), bù đắp thiếu hụt 
đơn hàng truyền thống.  

- Proactively grasped the market, actively 
sought new orders, associated with other 
textile companies to produce large and urgent 
orders as market requirements (coordinated 
with Binh Minh Garment, Nha Be Garment, 
etc.) in order to make up for lack of traditional 
orders.  

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển mẫu mã mới đã 
góp phần nhận được thêm nhiều đơn hàng mới, 
đặc biệt là hàng diệt khuẩn – các đơn hàng y tế 
này đã đóng góp rất lớn vào hiệu quả Công ty 
năm qua. 

- Accelerating the development of new samples 
contributed to getting more new orders, 
especially for antibacterial goods - these 
medical orders have greatly contributed to the 
Company's efficiency over the last year. 
 

- Ngành sản xuất rút ngắn thời gian sản xuất đơn 
hàng (còn 30 ngày); tăng năng suất bằng hợp lý 
hóa bố trí và khai thác máy móc thiết bị (như 
sản xuất nhuộm vượt 14% so với năm 2019); 
áp dụng các giải pháp giảm chi phí sản xuất 
như điện, tiêu hao nguyên phụ liệu. 

- Manufacturing sectors  shortened order 
production time (to 30 days); increased  
productivity by rationalizing arrangement and 
exploitation of equipment (such as dyeing 
production exceeded 14% compared to 2019); 
applied solutions to reduce production costs 
such as electricity, consumption of raw 
materials. 

Trong 2020, chỉ tiêu về doanh thu chưa đạt với In 2020, the revenue target was not met mainly due 
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nguyên nhân chính do tác động nghiêm trọng của 
dịch bệnh Covid-19, dẫn đến khách hàng nước 
ngoài giảm đơn đặt hàng, trì hoãn giao hàng hoặc 
hủy đơn hàng, gây thiếu hụt trầm trọng đơn hàng 
cho sản xuất. Tuy nhiên, các đơn vị SXKD đã rất 
nỗ lực tìm kiếm đơn hàng bổ sung, người lao động 
không bị nghỉ hay ngưng việc, thu nhập không bị 
giảm sút. 

to the serious impact of the covid-19 pandemic, 
leading to the foreign customers reduced orders, 
delayed delivery or canceled orders, causing a 
serious shortage of orders for production. However, 
the manufacture units and sale divisions of the 
Company madea great effort to find additional 
orders, the employees would not stop working and 
their income still remained the same. 

2. Hoạt động đầu tư 2. Investment Performance 
Năm 2020 công ty đầu tư bổ sung 10,01 tỷ đồng 
cho hoạt động SXKD, trong đó:  

The total value of investment in 2020 for the 
production and business activities was 10,01 billion 
VND, in which investment focused on: 

- Bổ sung thiết bị cho sản xuất : 0,674 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ gần 6,7%  

- Machinery and equipment for production: 
VND 0.674 billion VND, accounting for 
nearly 6.7%. 

- Nhà xưởng, cơ sở hạ tầng : 2,5  tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 25,0 %  

- Factories, infrastructure: 2.5 billion VND, 
accounting for 25% 

- Phần mềm quản lý : 0,698 tỷ VND 
với tỷ lệ 7,0 % 

- Management software: VND 0.698 billion at a 
rate of 7.0% 

- Phương tiện vận tải                 : 3,378 tỷ đồng,  
chiếm tỷ trọng 33,7 % 

- Means of transport: 3.378 billion VND, 
accounting for 33.7% 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý : 1,537 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 15,4% 

- Experiment equipment and tools: VND 1.537 
billion, accounting for 15.4% 

- Tài sản cố định khác : 1,222 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 12,2%          

- Other fixed assets: 1.222 billion VND, 
accounting for 12.2% 

Năm 2020 đầu tư không nhiều, chủ yếu bổ sung 
cho nhu cầu định kỳ, do không là năm đầu tư lớn 
theo kế hoạch dự án. Công ty tuân thủ tiêu chí đầu 
tư đúng yêu cầu, có hiệu quả; phục vụ tốt các hoạt 
động SXKD; tuyệt đối không đầu tư vào lĩnh vực 
kinh doanh hiệu quả thấp.  

Investment in 2020 is in little, mainly 
supplementing for periodic demand since 2020 is 
not a year of implementing big investment 
according to the project plan. The Company 
complied with all investment criteria as required 
and with efficiency to meet requirements for 
production and business activities; definitely shall 
not invest in low efficient business sector. 

3. Các hoạt động liên quan đến môi trường, 
cộng đồng, xã hội 

3. Activities relate to environment, community, 
society 

3.1. Về môi trường 3.1. Environment 
Công ty chấp hành đúng và đầy đủ các cam kết bảo 
vệ môi trường được phê duyệt và các quy định 
pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: 

Company strictly and fully complied with the 
approved environmental protection commitments 
and the legal regulations on environmental 
protection such as: 

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo về quan trắc môi 
trường; tình hình khai thác nước và xả nước 
thải; quản lý chất thải theo quy định. 

- Fully implemented reports on environmental 
monitoring; situation of water exploitation and 
wastewater discharge; waste management 
according to regulations. 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN                                                                    
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG                       

2021 

 

- Chấp hành tốt việc đóng thuế tài nguyên nước;  
thuế bảo vệ môi trường nước thải. 

- Well executed the payment of water resources 
tax; tax to protect the wastewater environment. 

- Bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động online 
cho hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng đầy đủ 
theo quy định pháp luật yêu cầu về môi trường. 

- Maintained the online automatic monitoring 
system for the wastewater treatment system, 
fully met the requested legal regulations on 
environment. 

- Đóng phí đầy đủ quyền khai thác nước ngầm 
cho giấy phép theo quy định; 

- Fully paid fees for the right to exploit 
groundwater according to law regulations; 

- Tổ chức huấn luyện nhận thức về môi trường 
cho nhân viên, kêu gọi nhân viên Công ty sử 
dụng vật dụng thân thiện môi trường để hạn 
chế rác thải nguy hại cũng như phân loại rác 
thải, thu gom rác thải đúng quy định  

- Organized training for Company employees to 
raise environmental awareness as well as to 
incite employees not to litter and collect 
garbage in accordance with regulations. 

Ngoài ra. Công ty tiếp tục xây dựng hoàn thiện và 
duy trì hệ thống quản lý Môi trường theo 
ISO14001-2015, do tổ chức BSI chứng nhận và 
xây dựng mục tiêu môi trường 2021 hướng đến 

“Thương hiệu phát triển bền vững, sản phẩm 
thân thiện môi trường”. 

In addition, the Company continued, completely 
building and maintaining the environmental 
management system according to ISO14001-2015, 
certified by BSI and set environmental target for 
2021 as "Sustainable brand, environment friendly 
products". 

3.2. Hoạt động cộng đồng, xã hội 3.2. Social and community activities 
Ngoài nỗ lực tạo ra lợi nhuận cao để duy trì hoạt 
động và phát triển, thì trách nhiệm xã hội, cộng 
đồng cũng luôn được Công ty quan tâm thực hiện 
như các chương trình chăm lo sức khỏe và đời sống 
của cán bộ công nhân viên, người lao động khó 
khăn (hỗ trợ điều trị bệnh, bán hàng tiêu dùng phi 
lợi nhuận); khám và phát thuốc miễn phí cho người 
nghèo, mái ấm;  trao tặng học bổng, dụng cụ học 
tập, chi phí sửa trường học... cho con của cán bộ 
công nhân viên, học bổng cho học sinh vùng lân 
cận, học sinh dân tộc thiểu số khó khăn hiếu học; 
bảo trợ các mái ấm Thiên Ân, Sơn Kỳ, Huynh Đệ 
Như Nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh; tặng quà 
và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo ...  thông qua 
các chương trình từ thiện của đội ngũ tình nguyện 
viên là CBCNV Công ty.  

Beside the efforts in production and business to 
make the highest profits in order to maintain the 
operation and development, the social and 
community responsibilities were also prioritized by 
the company, which are taking care of health and 
life of employees, workers in difficulty (medical 
support, non-profit retails of necessities; free 
medical examination and medicine distribution for 
the poor; awarding scholarships, stationery,  money 
for repair schools  … to children of employees, 
studious poor students and ethnic minority students; 
sponsors Thien An, Son Ky and Huynh De Nhu 
Nghia orphanages in Ho Chi Minh City; giving 
gifts and health insurance cards to the poor etc. 
through the charity programs of the team volunteers 
of company employees.  

Năm qua, Công ty đã đóng góp được 
1.384.079.720 đồng cho hoạt động trên, tăng hơn 
37% so với thực hiện năm 2019; các chương trình 
này đã đem lại những lợi ích về vật chất cũng như 
tinh thần nhằm chia sẻ những khó khăn trong cộng 
đồng và xã hội. 

Last year, the Company contributed 1,384,079,720 
VND to the above – mentioned activities, which is 
37% higher than that in 2019; These programs have 
brought both financial and spiritual benefits to 
people in difficulty in the community and society.  

4. Các hoạt động trọng yếu khác 4. Other important performance 
4.1. Nghiên cứu & Phát triển (R&BD) 4.1. Research and Development (R&D) 
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Năm 2020 thị trường nhiều khó khăn, sự thăm 
viếng của khách hàng bị hạn chế do dịch bệnh, 
nhưng đây lại là cơ hội để Công ty suy nghĩ, tìm ra 
những giải pháp mới cho R&BD  như mẫu mã mới, 
thương hiệu mới; đề xuất phương thức tiếp thị và 
kinh doanh mới cho thị trường, khách hàng, cụ thể 
là: 

In 2020, the market had many difficulties, 
customers purchasing has been limited due to 
pandemics, but this is also an opportunity for the 
Company to find new solutions for R&BD of     
new designs, new brands; offering new marketing 
and business approaches/ methods to markets, 
customers, which are: 

- Phát triển thêm thương hiệu trang phục YOGA: 
InnoF (Innovative Fashion) với mục tiêu mang 
thời trang công nghệ đến người tiêu dùng trong 
nước, sử dụng các loại nguyên liệu thân thiện 
môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm 
môi trường và hướng đến nâng cao sức khỏe 
cho con người. Từ cuối năm 2020, hoạt động 
SXKD phát triển thương hiệu đã đi vào ổn định 
và có doanh thu. 

- Developing more  YOGA clothing brand: 
InnoF (Innovative Fashion) with the goal of 
bringing technology fashion to domestic 
consumers, using environment friendly, 
energy saving, reducing environment pollution 
and aiming to improve public health. From the 
end of 2020, the production to developthis 
brand had gone into stability and revenue.  

- Song song, phát triển thêm thương hiệu OnLee 
thể thao đơn giản, tiện lợi, giá cả hợp lý và thiết 
lập đồng bộ hệ thống bán hàng online ra thị 
trường nước ngoài (Hoa Kỳ)  qua sàn thương 
mại Amazon. Từ tháng 12/2020, hệ thống đã  
được vận hành và doanh thu đã dược ghi nhận. 
Chương trình này đang được mở rộng để tăng 
cả sản lượng và doanh thu. 

- At the same time, additionally developing 
ONLEE sport brand with simple and more 
convenient style along with reasonable price, 
and synchronously set up the e-commerce 
sales system to overseas markets (USA) 
through the Amazon e-commerce platform. 
Since December 2020, it has been put into 
operation and revenue has been recorded. This  
program is being expanded to increase both 
output and revenue. 

- Ngoài ra, tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động 
R&BD, tập trung vào phát triển sản phẩm mới 
có tính năng kháng khuẩn, bảo vệ môi trường, 
sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, 
đáp ứng xu hướng thị trường mới hiện nay - 
Sản phẩm mới phát triển đã được khách đặt 
đơn hàng, tăng thêm doanh thu từ đơn hàng với 
sản phẩm mới. 

- In addition, continued to maintain and 
improve R&BD, focused on developing new 
products with antibacterial features and 
harmless to environment, using recycled and 
environment friendly materials in order to 
meet market new trends. New developed 
products have been ordered by customers and 
contributed to revenue increase.  

4.2. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm 4.2. Product quality control procedure 
Kiểm soát chất lượng được thực hiện tốt, khách 
hàng tiếp tục tin tưởng trao quyền Công ty tự kiểm 
và xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Tỷ lệ 
đơn hàng đạt chất lượng xuất được khách xác nhận 
là 99,95% (tương đương tỷ lệ năm 2019).  

Quality control was well conducted, customers 
continued authorizing Company to self-inspect and 
certify the quality of goods. The proportion of 
orders reaching export quality was confirmed by 
customers at 99,95% (as the same portion as 
2019’s) 

5. Công tác nguồn nhân lực 5. Human resource 
Yếu tố con người, nguồn nhân lực luôn là ưu tiên 
hàng đầu và gắn liền với chiến lược phát triển bền 

Human resource is always the first priority and 
associated with the enterprise’s sustainable 
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vững của doanh nghiệp. development strategy. 
Trong năm, Công ty thực hiện nhiều chính sách 
phát triển nguồn nhân lực bằng hoàn thiện hệ thống 
quản lý thành tích nhân viên thông qua đánh giá kết 
quả thực hiện KPI, nhân viên được phản hồi kết 
quả công việc định kỳ hàng tháng, quý, qua đó 
nâng cao chất lượng công việc; duy trì các chính 
sách nâng lương, thưởng thành tích, thăng cấp…, 
tạo động lực làm việc cho nhân viên. 

In 2020, Company conducted the human resource 
development policies, such as completing the 
employee performance management system via 
assessing KPI performance and giving periodic 
feedbacks (monthly, quarterly) about performance 
for employees to improve working qualification; 
remaining policies to raise wages, performace 
reward, promotion, etc. to create motivation for 
employees;  
 

Mặc dù dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng việc 
đào tạo, huấn luyện cho cán bộ công nhân viên, 
nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì và thực hiện 25 
chương trình đào tạo cho trên 700 cán bộ công 
nhân viên nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ 
năng mềm, kỹ năng chuyên môn vào thời điểm 
thích hợp an toàn; đẩy mạnh văn hóa học tập trong 
cán bộ công nhân viên qua hội thảo, talk show, đọc 
sách và xây dựng hệ thống quản lý thư viện cùng 
các bài viết chia sẻ sách hay hàng tuần … nâng cao 
trình độ cho đội ngũ.  

Although the Covid 19 pandemic negatively 
affected the training schedule for employees, the 
Company still tried to conduct 25 training programs 
for more than 700 staff members in order to 
develop management skills, soft skills, professional 
skills in appropriate time; encouraging the learning 
culture among employees through seminars, talk 
shows, reading books and building a library 
management system to share good books every 
week for the purpose of improving the employee’s 
qualifications. 

Trong năm với khó khăn đặc biệt là thiếu đơn hàng 
cho sản xuất, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn 
hàng đảm bảo đủ việc làm cho sản xuất, đảm bảo 
thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho người lao động. Thu nhập bình quân của người 
lao động được duy trì và tăng 2% so với năm 2019; 
môi trường làm việc và các khu tiện ích sau giờ 
làm việc được quan tâm và cải thiện (tiện nghi văn 
phòng làm việc, nhà xưởng thông thoáng, trang 
thiết bị cho tập luyện thể thao, thư giãn phong phú, 
chất lượng …). Vì vậy, người lao động luôn an tâm 
làm việc và gắn bó với Công ty.  

2020 comes with many difficulties, especially the 
lack of orders for production, the Company still 
tried to seek for orders to ensure enough jobs for 
production, maintaining income of workers. The 
average income of the employees was not only 
maintained but increased by 2% compared to 
2019’s; working environment and facilities are 
improved (office facilities, factories, sports 
equipments, quality relaxation, etc.). Therefore, 
employees are always safe to work and share a long 
commitment with the company.  

Công ty là đơn vị luôn đi đầu, chủ động thực hiện 
tốt việc phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo sức 
khỏe người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
SXKD bằng tuân thủ nghiêm quy định y tế khi đến 
Công ty làm việc; tổ chức theo dõi, kiểm tra sức 
khỏe và cách ly 14 ngày tại nhà đối với người lao 
động từ vùng dịch về (có trả lương ); tăng cường 
làm việc từ xa, làm việc tại nhà; bố trí lại giờ vào 
ca, giờ ăn trưa của cán bộ công nhân viên các nhà 
máy lệch giờ nhau bảo đảm khoảng cách qui định; 
đầu tư các bàn ăn cách ly tại các nhà ăn ... 

The Company always be the leading company in 
proactively implementing well prevention of 
Covid-19 pandemic, protecting the health of 
employees in order to maintain production by 
strictly complying with medical regulations when 
coming to the Company to work; monitoring, 
health check and isolating for 14 days at home 
applied to workers coming back from the pandemic 
area (with full payment); increase remote-working, 
and work - from - home; re-arrange the hours of 
shifting, and lunch time to keep the distance among 
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employees; setting up isolated dining tables in 
canteen, etc.  

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng giám đốc 

III. BOD’s appraisal on BOM’s performance 

1. Những mặt làm được 1. Achievements 
Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) điều 
hành các hoạt động Công ty theo sát mục tiêu đặt 
ra, có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời với những 
khó khăn thị trường từ dịch bệnh Covid-19 gây ra; 
luôn lấy hiệu quả kinh tế & lợi ích Công ty làm 
mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ SXKD nhằm đạt 
được hiệu quả cao nhất cho Công ty 

In 2019, Board of Management (BOM) managed 
the Company's activities in line with the set goals, 
had many solutions to promptly respond to the 
market difficulties caused by the Covid-19 
epidemic, took economic efficiency & benefits of 
the Company as the goal of performing business 
and production tasks to achieve highest results for 
the Company. 

Với tác động của dịch bệnh đã đưa đến vô vàn khó 
khăn cho các DN, đặc biệt là thiếu đơn hàng sản 
xuất trầm trọng..., BTGĐ luôn theo sát tình hình, 
thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong 
phòng chống dịnh bệnh, đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động và DN; tìm kiếm bổ sung kịp thời 
nguồn hàng cho ngành sản xuất. Chính vì vậy, 
Công ty đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống 
dịch tốt và vừa SXKD hiệu quả; lợi nhuận vượt kế 
hoạch cao với tăng trưởng trên 27% so với thực 
hiện 2019; thu nhập cán bộ công nhân viên được 
duy trì tốt hơn. 

With the impact of the disease, which has led to 
numerous difficulties for enterprises, especially the 
serious lack of production orders ..., BOM always 
closely monitored the situation, implemented many 
flexible and effective solutions in diseases fighting, 
ensuring health for employees and enterprise; found 
and timely supplemented the source of goods for 
the manufacturing. Therefore, the  Company  well 
implemented the dual target of both well preventing 
epidemics and effectively doing business; Profits 
exceeded the plan highly with the growth of over 
27% compared to 2019; Employees' income is 
better maintained. 

- Trong điều hành, BTGĐ luôn đổi mới sáng tạo, 
đặc biệt những khó khăn của năm qua đã đem 
lại cơ hội cho đổi mới hoạt động SXKD, khắc 
phục khó khăn thị trường như phát triển thêm 
nhiều thương hiệu mới cho khách hàng trong 
(Innof) và ngoài nước (OnLee), thiết lập các hệ 
thống giao dịch bán hàng online phù hợp theo 
xu hướng tiêu dùng hạn chế tiếp xúc trực tiếp 
nhằm phòng chống dịch bệnh (kênh Amazon), 
sàn bán hàng thời trang online trong nước (De 
Closet) và đẩy mạnh R&BD đưa nhanh sản 
phẩm ra thị trường - Các chương trình kinh 
doanh mới … bước đầu đã đi vào hệ thống và 
ghi nhận doanh thu. 

In management, the BOM always innovated, 
especially the difficulties of the past year brought 
opportunities for innovation in production and 
business activities, overcoming market difficulties 
such as developing more new brands for customers 
at home (Innof) and abroad (OnLee), setting up 
online sales transaction systems in line with 
consumer trends to limit exposure to disease 
(Amazon channel), domestic e-commerce trading 
(De Closet) ) and promoting R&BD to quickly 
bring products to the market - the new business 
programs ... have initially entered into the system 
and recording revenue. 
 

 BTGĐ chú trọng việc ứng dụng công nghệ số vào 
quản lý hoạt động Công ty thông qua các phần 
mềm cho quản lý SXKD, thiết kế mẫu & sản phẩm 
mới; duy trì, hoàn thiện và khai thác tốt các phần 

The BOM focused on the application of digital 
technology to managing the Company operation 
through the softwares for business and production 
management, design samples & new products; well 
maintained, perfected and exploited  the used 
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mềm đang sử dụng (hệ thống quản lý KPI, phần 
mềm quản lý SXKD ERP, phân tích lợi nhuận bằng 
công cụ Profit map, các phần mềm cho tính giá, 
thiết kế 3D làm mẫu nhanh ), góp phần nâng cao 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh Công ty. 

  

softwares (KPI management system, ERP business 
management software, profit analysis with Profit 
map, softwares for costing, design 3D), 
contributing to improve the efficiency and 
competitiveness of the Company. 

 Không ngừng tăng cường quản lý hoạt động Công 
ty thông qua các kế hoạch đánh giá, kiểm soát rủi 
ro và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, đặc biệt tập 
trung ở các lĩnh vực có nguy cơ cao (cháy nổ, ô 
nhiễm môi trường, thị trường, thanh toán…). 

Continuously strengthened the management of the 
Company's operations through risk assessing and 
controlling and offerring solutions to prevent, 
especially focusing on   high risk areas (fire, 
explosion, pollution environment, market, payment 
…). 

BTGĐ có chính sách nâng cao nguồn nhân lực 
bằng các chương trình chăm lo, đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kế thừa cho 
phát triển Công ty; đảm bảo việc làm và chăm lo 
đời sống cho người lao động, tạo sự an tâm và gắn 
bó CBCNV với Công ty. Duy trì tốt các chương 
trình về trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng 
đồng thông qua các đợt làm từ thiện ý nghĩa, cùng 
chia sẻ khó khăn trong cộng đồng & xã hội. 

BOM had policies to improve human resources by 
caring and training programs to develop human 
resources, especially the successor team for the 
development of the company; ensuring jobs and 
taking care of the employees’ life, creating peace of 
mind and sticking them with the Company. Well 
maintained programs on social responsibility, 
contributing to the community through meaningful 
charities, sharing difficulties in the community & 
society. 
 

 BTGĐ nghiêm túc chấp hành các nhiệm vụ và 
quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty; 
trách nhiệm và nghĩa vụ theo qui định pháp luật. 

BOM strictly complied with missions and rights 
regulated in the Company’s charter; responsibilities 
and obligations in accordance with law. 

 Trong năm 2020, Công ty vinh dự nhận được các 
giải thưởng, danh hiệu về thành tích tốt trong một 
số lĩnh vực hoạt động (xem bảng kèm) 

In 2020, Company was honored to receive awards, 
titles for good achievements in some ( as in 
attached table): 

 

Số 
TT 

Tên giải thưởng 
Award name 

Cơ quan, ngày trao giải 
Issued By  

Hình ảnh  
Photo 

1 

Hàng Việt Nam Chất 
Lượng Cao 2020 do 
Người tiêu dùng bình 
chọn 
Certificate of high quality 
Vietnamese product voted 
by consumers  

Hội hàng Việt Nam Chất 
Lượng cao – Tháng 6/ 
2020  
Enterprise Associasion of 
High quality Vietnamese 
product – June, 2020 

 
 
 

 

2 

Top 45 DN niêm yết có 
hoạt động quan hệ nhà 
đầu tư tốt nhất 
Top 45 listed companies 
with the best investor 
relations activities 

Vietstock & các nhà đầu 
tư – Tháng 7/2020 
Vietstock & investors - 
July, 2020 

Công bố xếp hạng  
Announcement 
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3 

Bằng khen của Uỷ Ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Tp.HCM 
Certificate of the Vietnam 
Fatherland Front 
Committee of Ho Chi 
Minh City 

UB Mặt trận Tổ quốc VN 
- Tp.HCM – Tháng 
10/2020 
Vietnam Fatherland 
Front Committee of Ho 
Chi Minh City – October, 
2020 

  

4 

Bằng khen của Chủ tịch 
VCCI & Chủ tịch Hội 
đồng Trung Ương các 
Hiệp hội doanh nghiệp 
Việt Nam 
Certificate of the 
Chairman of VCCI & 
Chairman of Central 
Council of Vietnam 
Business Associations 

 Chủ tịch VCCI & Chủ 
tịch Hội đồng Trung 
Ương các Hiệp hội doanh 
nghiệp Việt Nam – 
Tháng 10/2020 
VCCI Chairman & 
Chairman of Central 
Council of Vietnam 
Business Associations - 
October 2020 

 

5 

Doanh nghiệp Tp. HCM 
tiêu biểu 
Typical Corporate of Ho 
Chi Minh City 

Chủ Tịch UBND Tp. 
HCM – Tháng 10/2020 
Chairman of People 
Committee of Chairman 
– October 2020 

 

6 

Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
Người lao động ngành dệt 
may Việt Nam 
Typical Corporate for 
laborors of Viet Nam 
Textile Garment Industry 

Công đoàn dệt may VN – 
Tháng 10/2020 
Viet Nam Textile 
Garment Union Trade – 
October 2020 

 

7 

Bằng khen của Chủ Tịch 
UBND Tp.HCM gương 
điển hình vượt khó, hồi 
phục kinh doanh sau đại 
dịch Covid 
The Certificate of Merit 
from the Chairman of Ho 
Chi Minh City People's 
Committee is a good 
example of overcoming 
difficulties, recovering 
from the Covid epidemic 

Chủ tịch UBND 
Tp.HCM – Tháng 
12/2020 
Chairman of People’s 
Committee of Ho Chi 
Minh City – December 
2020 
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8 

Bằng khen của Bộ trưởng, 
chủ nhiệm UB Dân Tộc 
trong đóng góp, hỗ trợ tổ 
chức lễ tuyên dương học 
sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số xuất sắc, tiêu 
biểu năm 2020 
Certificate from the 
Minister, Chairman of the 
Committee for Ethnic 
Minorities in contributing 
and supporting the 
organization of 
commendation ceremony 
for excellent and typical 
ethnic minority students 
in 2020 

Bộ trưởng, chủ nhiệm 
UB Dân Tộc – Tháng 
12/2020 
Minisster, Minority 
Board Chairman – 
Decmber 2020 

  

9 

 Sản phẩm công nghiệp 
và công nghiệp hỗ trợ tiêu 
biểu TP.HCM 
Typical industrial and 
supporting industry 
products in HCMC 

Chủ tịch UBND 
Tp.HCM - Tháng 
12/2020 
Chairman of People’s 
Committee of Ho Chi 
Minh City – December 
2020 

 

10 

Top 500 Công ty lớn nhất 
Việt Nam 
Top 500 largest 
companies in Vietnam 

VN Report & Báo 
Vietnamnet – 2020 
VN Report & Vietnamnet 
Newspaper - 2020 

Công bố xếp hạng 
Announcement 

11 

Top 500 DN tăng trưởng 
xuất sắc nhất Việt Nam  

Top 500 enterprises with 
the best growth in 
Vietnam 

 

VN Report & Báo 
Vietnamnet – 2020  
VN Report & Vietnamnet 
Newspaper - 2020 

Công bố xếp hạng 
Announcement 

12 

TOP 500 Công ty lợi 
nhuận tốt nhất Việt Nam 
TOP 500 best profitable 
companies in Vietnam 

VN Report & Báo 
Vietnamnet – 2020 
VN Report & Vietnamnet 
Newspaper - 2020 

Công bố xếp hạng 
Announcement 

13 

 Thương hiệu vàng 
Tp.HCM 
Ho Chi Minh City Gold 
Brand name 

UBND Tp. HCM – 
Tháng 1/ 2021  
People’s Committee of 
Ho Chi Minh City – Jan 
2021 
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2. Những hạn chế và giải pháp 2. Limitations and solutions 
Công ty chưa đạt chỉ tiêu 2020 về doanh thu, chủ 
yếu do tác động của dịch bệnh làm thiệt hại nặng nề 
thị trường dệt may, đơn hàng giảm mạnh (nhiều DN 
trong Ngành thiếu đơn hàng sản xuất, phải ngưng 
hoạt động, kéo theo là giảm sút doanh số và lợi 
nhuận trong năm 2020 ) và Thành Công cũng  
chung khó khăn này. Giải pháp được đề ra là Công 
ty tiếp tục đẩy mạnh R&BD đưa thêm nhiều mẫu 
mã mới cho phát triển thêm đơn hàng mới; đẩy 
nhanh tốc độ SXKD, đáp ứng nhanh yêu cầu khách 
hàng; đầu tư thêm máy móc thiết bị cho phát triển 
sản phẩm mới..., góp phần tăng cao doanh thu. 

The Company had not achieved the 2020 target of 
revenue, mainly due to the impact of the epidemic, 
which severely damaged the textile and garment 
market, and orders fell sharply (many companies in 
the industry lacked production orders, had to stop 
working, and followed by a decline in sales and 
profit in 2020) and Thanh Cong also suffered from 
this problem. The  proposed solution is that the 
Company continues to promote R&BD to offer 
more  new samples  for developing new orders; 
speed up production and business, quickly respond 
to customers’ requests; invest more machinery and 
equipment for new product development..., 
contributing to increase revenue.  

IV. Nhận xét, đánh giá chung của HĐQT về tình 
hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 

IV. General assessments of the Board of 
Directors on the performance of the Company in 
2020 

Họ và tên 
Full name 

Chức danh 
Position 

Ngày bắt 
đầu là thành 

viên 
The date 

becoming to 
be member of 

BOD 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

The 
number of 
meetings 

attended by 
BOD 

Tỷ lệ 
tham dự 
buổi họp 

Attendance 
rate 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

Reasons of 
absence 

Bà/Mrs. 
Phan Thị 
Huệ 

Chủ tịch/Chairwoman  
Thành viên HĐQT không 
điều hành 
Non-executive member of 
BOD 

29/4/2011 13/13 100%  

Ông/Mr. 
Trần Như 
Tùng 

Phó Chủ tịch/Vice Chairman 
Thành viên HĐQT điều hành 
Executive member of BOD 

29/4/2011 13/13 100%  

Ông/Mr. Lee 
Eun Hong 

Ủy viên/Member 
Thành viên HĐQT điều hành 
Executive member of BOD 

25/4/2009 13/13 100%  

Ông/Mr. 
Kim Dong 
Ju 

Ủy viên/Member 
Thành viên HĐQT không 
điều hành 
Non-executive member of 
BOD 

26/4/2013 10/13 76.92% Bận công 
tác và đã uỷ 
quyền cho 
người khác 
dự họp thay 
Due to 
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business 
trip & gave 
power of 
attorney for 
voting 

Bà/Mrs. 
Nguyễn 
Minh Hảo 

Ủy viên/Member 
Thành viên HĐQT điều hành 
Executive member of BOD 

17/4/2010 13/13 100%  

Ông/Mr. 
Kim Soung 
Gyu 

Ủy viên/Member 
Thành viên HĐQT không 
điều hành 
Non-executive member of 
BOD 

8/4/2016 10/13 76.92% Bận công 
tác và đã uỷ 
quyền cho 
người khác 
dự họp thay 
Due to 
business 
trip & gave 
power of 
attorney for 
voting 

Ông/Mr. 
Uông Tiến 
Thịnh 

Thành viên độc lập 
Independent Member of 
BOD 

12/04/2019 13/13 100%  

Bà/Ms. Ngô 
Thị Hồng 
Thu 

Thành viên độc lập 
Independent Member of 
BOD 

12/04/2019 13/13 100%  

 

 

V. Định hướng và giải pháp thực hiện của 
HĐQT trong năm 2021 

 
V. Orientation and solution of BOD in 2021 

1. Định hướng 1. Orientation 

a. Ngắn hạn a. Short – term 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mẫu mã mới, 
thương hiệu mới, phương thức kinh doanh mới 
phù hợp với xu hướng mua sắm hiện nay; cải 
tiến tốc độ SXKD; nâng cao năng lực sản xuất 
(các loại sợi mới tăng thêm 720 tấn/ năm, vải 
đan kim tăng thêm 1.800 tấn/ năm); mở rộng thị 
trường, khách hàng mới bằng khai thác cơ hội 
từ FTAs ... , nhằm đẩy mạnh ngành nghề kinh 
doanh chính DỆT MAY. 

- Continue to step up developing new products, 
new brands, business methods  in line with 
current shopping trends;  imrproving speed in  
production & business  , enhancing production 
capacity (increase of new yarns by 720 
tons/year, knitted fabric by 1,800 tons/years), 
enlarging market, looking for new customers  
by exploiting opportunities from FTAs… to 
boost the core business line of Textile and 
Garment. 

- Năm 2021 khởi công tiếp dự án Vĩnh Long, cụ 
thể xây dựng nhà máy may 2 tại Khu CN Hòa 
Phú, tỉnh Vĩnh Long với năng lực 8.640.000 sản 
phẩm/ năm. Song song, tiếp tục hoàn thiện thủ 

- In 2021, continue the Vinh Long project, 
specifically building the 2nd sewing factory in 
Hoa Phu Industrial Park, Vinh Long province 
with a capacity of 8,640,000 products/year. In 
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tục pháp lý cho dự án TC Tower 
 

the same time, continue to complete legal 
procedures of TC Tower project. 

b. Dài hạn b. Long – term 

- Doanh thu: mục tiêu 300 triệu USD trong giai 
đoạn 2021 – 2026 bằng tập trung phát triển 
mạnh hơn khách hàng truyền thống, mở rộng 
thị trường tiềm năng từ các khối CPTPP, 
EVFTA, RCRP...; nâng cao sản lượng và làm 
phong phú mẫu mã hàng hóa cho những thương 
hiệu mới giao dịch trên kênh online bắt đầu 
hoạt động từ cuối năm 2020. 

- Revenue: target 300 million USD in the period 
2021 - 2026 by focusing on stronger 
development of traditional customers, 
expanding potential markets from CPTPP, 
EVFTA, RCRP ...; increasing output and 
enriching the commodity’s designs for new 
brands traded on online channels which have 
started running from the end of 2020. 

- Năng lực sản xuất: đầu tư tiếp các giai đoạn còn 
lại của dự án Vĩnh Long, gồm nhà máy nhuộm 
và đan kim trong giai đoạn 2022 – 2023 (thời 
hạn đã được gia hạn do ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid-19 trong năm 2020). 

- Production capacity: continue to invest the rest 
stages of Vinh Long project, including dyeing 
and knitting factory in 2022 – 2023 (the 
deadline has been extended due to the impact 
of the covid-19 epidemic in 2020). 

- Quản trị: tiếp tục thực hiện các chiến lược Công 
ty đã đặt ra, đặc biệt tập trung nguồn lực cho 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&BD), 
cải tiến tốc độ sản xuất (Speed), chú trọng nâng 
cao năng lực đội ngũ nhân viên cho phát triển 
đơn hàng, thị trường và tại các lĩnh vực quan 
trọng cho nhu cầu phát triển Công ty. 

- Governance: continue to apply the strategies 
that the Company has set out, especially 
focusing resources on research and 
development of new products (R&BD), 
improving production speed (Speed), focusing 
on improving staffs’ capacity for developing 
orders, markets and in key areas for the 
developing  demands of the Company. 

- Bất động sản: phát triển dự án BĐS đang triển 
khai thủ tục pháp lý (TC Tower). 

- Real estate: develop real estate projects being 
in the legal procedures ( TC Tower) 

2. Kế hoạch chi tiết 2. Detail Plans 

a. Về đối nội a. Internal affairs 

- Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện tốt các 
chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra cho năm hoạt 
2021 như sau (Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất): 

- To direct and supervise Company to well 
implement targets set by General Meeting of 
Shareholders for 2021 as below (Consolidated 
target): 

 Doanh thu      :  4.218 tỷ  VND  
 Lợi nhuận sau thuế:    290 tỷ VND 

 Sales            :  VND 4.218 billion   
 Net Income :    VND 290 billion  

- Ngoài đẩy mạnh SXKD, sẽ tập trung nâng cao 
hiệu quả các chương trình kinh doanh mới đi 
vào hoạt động từ cuối quý IV/ 2020 (các thương 
hiệu mới, các kênh bán hàng online mới cho thị 
trường trong và ngoài nước …); nâng cao hiệu 
quả của đội ngũ kinh doanh tiếp thị nhằm tìm 
kiếm và mở rộng thị trường; nâng cao năng lực 
sản xuất bằng cải tiến qui trình sản xuất, khai 
thác tốt năng lực thiết bị, tăng năng suất  

- In addition to promoting production and 
business, the Company will focus on 
improving the efficiency of new business 
programs that came into operation from the 
end of the fourth quarter of 2020 (new brands, 
new online sales channels for domestic and 
foreign markets ...); improve the efficiency of 
marketing teams in searching and expanding 
the market; improve production capacity by 
improving production process, exploiting well 
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equipment capacity, increasing productivity... 

- Khai thác tốt các thị trường tiềm năng từ khối 
CPTPP, EVFTA, RCEP v.v… 

- To well exploit potential markets from CPTPP, 
EVFTA, RCEP, etc. 

- Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt 
động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông 
tin từ Ban điều hành và có biện pháp hỗ trợ kịp 
thời. 

- To strengthen management, closely monitor 
the Company's activities through the provision 
of information from the Executive Board and 
take timely support measures. 

- Bổ sung nhân sự và nâng cấp hoạt động của Ủy 
Ban kiểm toán, giúp hoạt động Công ty ngày 
càng hiệu quả và tuân thủ pháp luật. 

- To add personnel and improve activities of the 
Audit Committee, helping the Company's 
operations becoming more effective and 
lawful. 

- Thường xuyên cập nhật, soát xét Qui chế quản 
trị nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị Công ty 
theo qui định pháp luật. 

- To regularly update and review the internal 
management regulations and improve the 
efficiency of administration in accordance with 
the law. 

b. Về đối ngoại b. External affairs 

- Tăng cường kết nối với các cơ quan ban ngành 
tại địa phương nơi có nhà máy đang hoạt động 
như tại TP.HCM, Vĩnh Long, Tây Ninh…, các 
tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội DN 
và đặc biệt là Hiệp Hội Dệt May VN (Vitas), 
Hội Dệt May Thuê Đan TP.HCM (Agtek)… để 
lắng nghe ý kiến chỉ đạo, chia sẻ thông tin cũng 
như giải pháp mới giúp cho Công ty chủ động 
ứng phó và tìm kiếm hướng đi mới trong hoạt 
động SXKD. 

- To strengthen relationship with local agencies 
where factories are operating such as in Ho 
Chi Minh City, Vinh Long, Tay Ninh ..., 
domestic and international organizations,  
enterprises association, especially Vietnam 
Textile and Apparel Association (Vitas), the 
Ho Chi Minh City Textile and Garment 
Embroidery Association (Agtek) ... to listen to 
the guidance, share information as well as new 
solutions to help the Company proactively 
respond and seek new directions in production 
and business activities. 

- Tích cực tham gia cùng các tổ chức quốc tế và 
trong nước nhằm chung tay thực hiện chương 
trình phát triển bền vững ngành dệt may Việt 
Nam, trong đó có Thành Công. Là đơn vị luôn 
đồng hành cùng Vitas, Thành Công tự hào được 
Vitas lựa chọn là DN phát triển bền vững trong 
chuỗi sản xuất khép kín từ Sợi, Dệt, Đan, 
Nhuộm, May và tiếp tục duy trì tốt danh hiệu 
này. Đồng thời, tiếp tục tham gia đàm phán với 
các nhà mua hàng và nhãn hàng lớn trên thế 
giới với chính sách mua hàng có trách nhiệm … 

- To actively participate in international and 
domestic organizations to jointly implement 
the program on sustainable development of 
Vitas, including Thanh Cong. As a unit that 
always accompanies Vitas, Thanh Cong is 
proud to be chosen by Vitas as a sustainable 
development company in a closed production 
chain from Yarn, Weaving, Knitting, Dyeing 
and Sewing and continues to maintain this 
reward well. At the same time, continues to 
participate in negotiations with big buyers and 
brands in the world with a responsible 
purchasing policy.  

- Trong quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, Thành 
Công tiếp tục thực hiện cung cấp thông tin 
minh bạch, kịp thời và có trách nhiệm với cổ 

- In relationship with shareholders and investors, 
Thanh Cong continues to provide transparent, 
timely and responsible information to 
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đông, nhà đầu tư về tình hình hoạt động Công 
ty, từ đó nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng, quan tâm 
đến hoạt động công ty, đưa đến giá trị cổ phiếu 
TCM tăng, thanh khoản trên thị trường tốt và 
vốn hóa TCM tăng cao.  

shareholders and investors about the 
Company's operations, in which investors 
continue to trust and care about the Company's 
operations, leading to an increase in TCM's 
stock value, good liquidity in the market and 
high TCM market capitalization.  

- Trong đối ngoại, quan tâm quảng bá tên tuổi 
hình ảnh Thành Công để thu hút các đối tác, 
nhà đầu tư, khách hàng ... vào đầu tư và phát 
triển SXKD Công ty.. 

- In external affairs, focus on promoting the 
image of Thanh Cong to attract partners, 
investors, customers ... to invest and develop 
production and business of the Company ... 

Năm 2020 với vô vàn khó khăn từ nền kinh tế thế 
giới, Ngành dệt may và các DN trong nước cũng 
chịu chung ảnh hưởng này 

In 2020, with many difficulties from the world 
economy, the textile and garment industry and 
domestic enterprises will also suffer from this 
effect. 

Cùng nỗ lực của đất nước chung tay phòng chống 
dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế xã hội, Thành 
Công được đánh giá là một tấm gương DN điển 
hình vượt khó và duy trì phát triển kinh doanh tốt 
của thành phố Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp tiêu 
biểu của Ngành dệt may vì người lao động với 
thành tích tăng trưởng lợi nhuận cao cùng nhiều 
chính sách chăm lo tốt cho người lao động trong 
năm 2020. 

Together with the country's efforts to prevent 
epidemics, maintain socio-economic development, 
Thanh Cong is considered a typical example of 
overcoming difficulties and maintaining good 
business development in Ho Chi Minh City, is a 
typical enterprise of the textile and garment industry 
for its employees with achievement of high profit 
growth along with many care policies for 
employees in 2020. 
 

Hội đồng quản trị đánh giá rằng 2020 là một năm 
thành công nhất của hoạt động công ty trong 5 năm 
nhiệm kỳ 2016 – 2020 với doanh thu tăng 1,13 lần, 
lợi nhuận tăng gấp 2,4 lần so với thực hiện năm 
2016 –  hoạt động Công ty ngày càng hiệu quả hơn. 

The Board of Directors has assessed that 2020 is the 
most successful year of the Company's operation in 
the five years of the 2016-2020 term with revenue 
increased ing by 1.13 times, profit increased by 2.4 
times compared with 2016 performance – 
Company’s operations are getting more and more 
efficient. 
 

Có được thành tích trên trong tình hình ảnh hưởng 
dịch bệnh nặng nề là nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của 
tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong thực 
hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cũng như 
năng động trong mọi lĩnh vực SXKD, đặc biệt luôn 
theo sát tình hình dịch bệnh & thị trường, có nhiều 
giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến 
động thị trường từ Ban điều hành; tích cực phát 
triển đơn hàng mới duy trì sản xuất:  nghiên cứu 
phát triển thêm những thương hiệu & kênh bán 
hàng mới phù hợp xu hướng thị trường …cùng với 
sự cố gắng liên tục trong cải tiến qui trình, tăng 
năng suất, tiết kiệm chi phí của đội ngũ lao động 

To have the above achievement in the situation of 
the heavy disease impact is thanks to the efforts and 
unanimity of the employees of the Company in well 
implementing the disease prevention as well as 
being active in all fields of production and business, 
especially always closely monitoring the epidemic 
& market situation, having many solutions to timely 
and effectively respond to the market fluctuations 
from the BOM; actively developingnew orders to 
maintain production, researching  and developing 
more  new brands & sales channels in line with 
market trends ... along with the persistent efforts in 
process improvement, increase of productivity, 
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Công ty. saving expenses of the Company's workforce. 
 

Tuy hoạt động năm qua chưa hoàn toàn như kỳ 
vọng bởi vì có lúc còn thiếu đơn hàng cho sản xuất, 
nhưng đây vẫn là một kết quả rất đáng khích lệ với 
tất cả sự nỗ lực công sức của tập thể cán bộ công 
nhân viên trong tình hình khó khăn mới có được. 
Thay mặt HĐQT, tôi xin cám ơn Ban lãnh đạo cùng 
toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực 
trong SXKD để có được kết quả tốt đẹp này. Đồng 
thời, tôi cũng xin gởi lời tri ân đến các Quý cổ 
đông, các đối tác và khách hàng đã tin tưởng và 
đồng hành cùng Thành Công trong 1 năm qua. 

Although last year's performance was not quite as 
expected because sometimes there was a shortage of 
orders for production, but this was still a very 
encouraging result with all the efforts of the 
collective of employees in difficult situation to 
achieve. On behalf of the Board of Directors, I 
would like to thanks the Leadership Board and all 
employees of the Company for their efforts in 
production and business to obtain this good result. 
At the same time, I would like to extend my 
gratitude to our valued Shareholders, partners and 
customers who have trusted and accompanied 
Thanh Cong for last year. 
 

Bước sang 2021, khó khăn từ dịch bệnh và những 
thách thức tồn tại từ 2020 được dự báo còn tiếp tục 
tác động lên nền kinh tế chung, trong đó có Ngành 
dệt may và các DN trong nước. Tuy nhiên, vẫn có 
những điểm sáng cùng các cơ hội mới cho DN, đó 
là thế giới đã có vắc-xin, dịch bệnh sẽ được kiểm 
soát và khó khăn của nền kinh tế sẽ giảm; tổng cầu 
may mặc tại các thị trường nhập khẩu lớn dự báo 
tăng sau đại dịch, đơn hàng may mặc tăng theo; cơ 
hội từ các Hiệp định FTA thế hệ mới có hiệu lực 
(CPTPP, EVFTA …) sẽ đưa cơ hội phát triển thị 
trường mới tiềm năng,..., giúp các DN thực hiện tốt 
hơn nhiệm vụ của năm 2021. 

Entering to 2021, difficulties from epidemics and 
existing challenges from 2020 are forecasted to 
continue affecting the general economy, including 
the textile and garment industry and domestic 
enterprises. However, there are still bright points 
and new opportunities for enterprises: the world has 
vaccines, epidemics will be controlled and 
economic difficulties will decrease; total garment 
demand in major import markets is expected to 
increase after the pandemic, and garment orders 
will increase accordingly; opportunities from the 
effective new generation FTAs (CPTPP, EVFTA 
...) will bring opportunities to develop new potential 
markets, ..., helping enterprises to perform better 
the tasks of 2021. 

Thành Công với hoạt động thực tiễn năm qua, đã có 
thêm kinh nghiệm định hướng xu hướng thị trường, 
các giải pháp mới phát triển thương hiệu và hệ 
thống kinh doanh mới, phản ứng nhanh và đáp ứng 
tốt các yêu cầu khách hàng … cùng các thế mạnh 
sẵn có (dây chuyền sản xuất khép kín, năng lực 
R&BD, nguồn nhân lực …) là những năng lực quý 
giá giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ 2021. 

Thanh Cong with practical activities last year,  has 
gained more experience in market trend orientation, 
new solutions in developing new brands and new 
business systems, quickly responding and well 
meeting to customer requirements ... along with the 
available strengths (closed production line, R&BD 
capacity, human resources ...) are valuable 
capabilities that help the Company well complete 
the 2021 tasks. 
 

2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2021 – 
2026, với thông điệp “Nhanh Nhạy Kinh Doanh - 

Đẩy Nhanh Tốc độ – Nghiên Cứu Phát Triển” 
(“Business Agility – Speed – R&BD”) cho hành 

2021 is the first year of the new term 2021 - 2026, 
with the message "Business Agility – Speed up – 

Research &  Business Development" ("Business 
Agility – Speed  - R&BD") for action; a new 
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động; một cơ cấu HĐQT mới với luồng sinh khí 
mới cho hoạt động Công ty; kết hợp thế mạnh về 
năng lực cạnh tranh sẵn có cùng một tập thể Cán bộ 
công nhân viên có bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng đổi 
mới, luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao … , HĐQT tin tưởng Ban lãnh đạo cùng cán 
bộ công nhân viên của mình sẽ thực hiện tốt nhiệm 
vụ năm 2021, hướng tới mục tiêu của phát triển 
Công ty trong 5 năm sắp tới.. 

Board of Directors structure with a flow of new 
vitality for the company’s operation; combining the 
existing strengths and competitiveness along with a 
collective of employees who are brave, creative, 
ready to innovate, always determined to perform 
well assigned tasks ..., the BOD believes that the 
Leardership Board  and its sttafs will perform well 
tasks in 2021, towards the goal of developing the 
Company in the next 5 years. 
 

Hội đồng quản trị cam kết luôn đồng hành cùng 
Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên, 
cùng nổ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2021 do 
Đại Hội Cổ Đông đề ra. 

The Board of Directors commits to always 
accompany the BOM and the collective of 
employees making efforts to well implement the 
2021 targets set by the General Meeting of 
Shareholders. 
 

Kính trình báo cáo ĐHCĐ xem xét thông qua Respectfully for General Meeting of Shareholders 
consideration and approval. 

 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD 
CHỦ TỊCH/Chairwoman 

 
 


