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BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH  DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VĨNH PHÚC 
 

Kính thưa Quý Cổ đông! 
 

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc xin báo cáo kết 
quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 
 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2019 

1-Khó khăn 

Xuất phát từ tình hình phát sinh các khoản nợ quá hạn của công ty tại các tổ chức 

tín dụng từ năm 2017 nên năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp 

tục gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau: 

- Các tổ chức tiếp tục yêu cầu công ty bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ 

- Công ty thiếu nguồn vốn lưu động để tiếp tục hoạt động sx- kd 

2-Thuận lợi 

- Công ty đã xử lý được đáng kể các khoản nợ các tổ chức tín dụng 

- Một số khách hàng ủng hộ để công ty có phương án tái tổ chức lại hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

 

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Tạm dừng hoạt động sản xuất một thời gian do thiếu hụt nguyên vật liệu và  

tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng. 

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý của công ty, tinh giảm nhân sự, cắt giảm mạnh các 

chi phí. 

2. Hoạt động trả nợ các tổ chức tín dụng 

Trong năm công ty đó phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản thế 

chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị để trả nợ vay.  

3. Xây dựng đề án tái tổ chức công ty 



Ban lãnh đạo công ty đang nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất 

phương án tái cấu vốn. Đồng thời  định hướng tái tổ chức lại công ty để sớm tổ 

chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 

1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng để trả các khoản nợ quá hạn 

Do áp lực trả nợ các khoản nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng vì vậy trong 

năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm của công ty là tiếp tục bán hàng tồn kho và các 

tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. 

2. Tổ chức sản xuất và gia công hàng hóa 

- Đẩy mạnh làm việc với các khách hàng truyền thống để nhận các đơn hàng gia 

công bông tấm. 

- Dừng hoạt động gia công may mặc, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng tài sản 

liên quan đến sản xuất may mặc. 

3. Tìm kiếm nguồn tài chính để tái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 

Việc thiếu hụt tài chính đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty trong năm 2019. Trong năm 2020 công ty sẽ tập trung 

công tác thu hồi công nợ, thương lượng giãn nợ với các tổ chức tín dụng, tìm 

kiếm các nguồn vốn khác để tái cơ cấu lại công ty và tổ chức lại hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

 

Trên đây là một số nét chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 Xin trân trọng cám ơn 

TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH 
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Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH  NĂM 2021 

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VĨNH PHÚC 
 

Kính thưa Quý Cổ đông! 
 

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc xin báo cáo kết 
quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

 
 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2020 

1-Khó khăn 

Năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp rất 

nhiều khó khăn. Cụ thể như sau: 

- Dịch Covid bùng phát trên thế giới làm ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của 

ngành dệt may Việt nam, làm cho công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối 

tác để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh bông tấm. 

- Công ty tiếp tục phải các bán tài sản thế chấp để trả nợ ngân hàng 

- Công ty thiếu nguồn vốn lưu động để tiếp tục hoạt động sx- kd 

2-Thuận lợi 

Công ty tiếp tục trả nợ và giảm được dư nợ tại các tổ chức tín dụng 

 

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng. 

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý của công ty, tinh giảm nhân sự, cắt giảm mạnh các 

chi phí. 

2. Hoạt động trả nợ các tổ chức tín dụng 

Trong năm công ty tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản 

thế chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị để trả nợ vay.  

 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021 



1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng để trả các khoản nợ quá hạn 

Do áp lực trả nợ của các tổ chức tín dụng vì vậy trong năm 2021 công ty tiếp 

tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ 

chức tín dụng khác. 

2. Tổ chức sản xuất và gia công hàng hóa 

Đẩy mạnh làm việc với các khách hàng truyền thống để nhận các đơn hàng gia 

công bông tấm. 

3. Chuẩn bị nguồn tài chính để tái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2021 công ty sẽ tập trung công tác thu hồi công nợ, thoái vốn tại 

công ty liên kết, tìm kiếm các nguồn vốn khác để tái cơ cấu lại công ty và tổ 

chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

Trên đây là một số nét chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 Xin trân trọng cám ơn 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH 
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huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH  DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH  NĂM 

2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VĨNH PHÚC 
 

Kính thưa Quý Cổ đông! 
 

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc xin báo cáo kết 
quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

 
 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021 

Khó khăn 

Năm 2021 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó 

khăn. Cụ thể như sau: 

- Dịch Covid bùng phát trong nước buộc chính phủ phải phong toả trên diện rộng 

đó làm ảnh hưởng rất lớn đến các ngành sản xuất nói chung và ngành dệt may nói 

riêng. Vì vậy kế hoạch tái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty của 

công ty gặp rất nhiều khó khăn.  

- Công ty tiếp tục phải các bán tài sản thế chấp để trả nợ ngân hàng 

 

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng. 

- Thoái vốn tại công ty liên kết và tập trung thu hồi công nợ 

 

2. Hoạt động trả nợ các tổ chức tín dụng 

- Trong năm công ty tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản 

thế chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị để trả nợ vay.  

- Đàm phán với các ngân hàng để mua lại hoặc thuê lại một số máy móc thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh. 

 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022 



1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng để trả các khoản nợ quá hạn 

Mục tiêu năm 2021 công ty hoàn tất việc bán hàng tồn kho và các tài sản thế 

chấp khác theo yêu cầu của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. 

2. Xây dựng phương án thành lập công ty con chuyên về sản xuất bông tấm 

Do định hướng phát triển và đặc thù của công ty, Ban giám đốc công ty chủ 

trương thành lập một phát nhân riêng để phát triển chuyên sâu về mảng bông tấm 

và chần bông. Vì vậy công ty sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh, chủ động chuẩn 

bị nguồn lực để nếu điều kiện cho phép sẽ thành lập công ty con ngay trong năm 

2022. 

3. Sắp xếp lại trụ sở công ty và văn phòng làm việc 

- Nghiên cứu và tìm kiếm địa điểm để di chuyển trụ sở công ty về vị trí mới 

thuận tiện cho việc giao dịch và hoạt động của công ty. 

- Xây dựng phương án và triển khai việc chuyển văn phòng làm việc về Hà Nội.  

 

Trên đây là một số nét chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế 

hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 Xin trân trọng cám ơn 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                          

 
 
 
 

 
 

 


