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Lời mở đầu
 Trước khi bước vào những khoảng thời gian cuối cùng của đời sinh viên, Trường Đại

học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Kinh tế và Quản lý đã tạo điều kiện cho em có một đợt thực tập
tốt nghiệp quan trọng. Tuy thời gian thực tập ngắn ngủi khoảng hai tháng, nhưng ý nghĩa của
nó mang lại là rất lớn với em.

Qua đợt thực tập này em có thể ứng dụng nhiều lý thuyết đã được học trong phân tích
hoạt động kinh doanh thực tế mà đặc biệt là các lý thuyết chuyên ngành Quản trị marketing.
Đợt thực tập đã góp phần định hướng hoàn thiện thêm những kĩ năng và kiến thức em đã
được học trong bốn năm qua, giúp em bước đầu có những trải nghiệm thực tế. Điều này rất
quý báu, nó sẽ tạo tiền đề cho việc làm tốt đồ án tốt nghiệp cũng như những thành công của
em trong tương lai.

Cơ sở mà em chọn làm nơi thực tập trong đợt này đó là Tổng công ty cổ phần dệt may
Hà Nội (Hanosimex). Trong những năm gần đây, dệt may luôn là ngành công nghiệp phát
triển nhanh và là một trong những mũi nhọn xuất khẩu của nước ta, giải quyết được nhiều
việc làm cho người lao động. Hiện nay, tình hình thế giới đang có những thay đổi lớn, mang
lại cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức cho ngành công nghiệp dệt may của nước ta. Cụ thể là
tình hình kinh tế toàn cầu đang suy thoái, cộng với việc thị trường bán lẻ của Việt Nam được
mở cửa vào năm 2009 này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành dệt may Việt.

Câu hỏi đặt ra cho ngành dệt may Việt Nam nói chung và của Hanosimex nói riêng là
làm thế nào để giữ được năng lực cạnh tranh không chỉ trong xuất khẩu mà ngay cả ở thị
trường nội địa. Với sản phẩm chính gồm các loại sợi, vải và sản phẩm may. Trước đây
Hanosimex không quan tâm nhiều tới thị trường trong nước, điều này không phải cá biệt mà
có rất nhiều DN trong ngành đều vậy. Họ nghĩ rằng phải tập trung vào gia công hàng xuất
khẩu để tạo công ăn việc làm ổn định sau đó mới tính tới chuyện tự sản xuất.. Nhưng sang
năm 2009 Hanosimex càng nhận thức rõ vai trò của thị trường nội địa hơn và đang triển khai
những kế hoạch để phát triển. Với sự quan tâm mong muốn tìm hiểu thực trạng ngành Dệt
May nói riêng và Hanosimex nói chung em đã chọn thực tập tại đây.

Báo cáo trong đợt thực tập này của em bao gồm 3 phần chính. Phần một là những giới
thiệu sơ lược về Hanosimex. Trong phần hai của báo cáo, em tiến hành phân tích hoạt động
kinh doanh của Hanosimex. Cuối cùng trong phần ba là những đánh giá ưu nhược điểm của
Hanosimex và định hướng đề tài tốt nghiệp sắp tới.

Để hoàn thành bản báo cáo này em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ths.Nguyễn Tiến
Dũng thuộc bộ môn Quản trị kinh doanh-Khoa Kinh tế và Quản lý vì sự chỉ bảo tận tình của
thày. Bên cạnh đó em cũng chân thành cám ơn Ban lãnh đạo cũng như các cán bộ Phòng Xuất
nhập khẩu và các phòng ban khác của Hanosimex đã nhiệt tình giúp đỡ em rất nhiều trong
thời gian thực tập.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu. Song do kinh nghiệm chưa
nhiều cũng như trình độ và thời gian có hạn nên bài báo cáo không khỏi còn sai sót. Em rất
mong nhận được sự góp ý của các thày cô giáo và bạn bè cũng như những người khác để bản
báo cáo hoàn thiện hơn.
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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX)

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1.1. Giới thiệu về Hanosimex

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
- Tên giao dịch quốc tế: HANOI TEXTILE AND GARMENT JOINT STOCK

CORPORATION
- Tên viết tắt: HANOSIMEX
- Trụ sở chính: Số 25/13 Đường Lĩnh Nam-Phường Mai Động-Quận Hoàng Mai-Hà Nội
- Điện thoại: (84-43) 8621224
- Fax: (84-4) 8621224
- Email: hanosimex@hn.vnn.vn, hanosimex@hanosimex.com.vn
- Biểu trưng (Logo) :

- Vốn điều lệ Hanosimex ở thời điểm 1/1/2008: 205.000.000.000 đồng
- Số lao động năm 2008: 5.774 người

Từ số vốn điều lệ và số lao động trung bình hàng năm có thể thấy Hanosimex là Tổng
công ty có quy mô lớn.

1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển

Bảng 1.1: Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hanosimex
Mốc thời gian Sự kiện

7/4/1978
Ký kết hợp đồng xây dựng giữa TECHNO – IMPORT VIETNAM và hãng
UNIONMATEX (CHLB Đức)

2/1979 Công trình được khởi công xây dựng
21/11/1984 Nhà máy Sợi Hà Nội chính thức đi vào hoạt động

12/1989 Đầu tư xây dựng dây chuyền dệt kim số 1

30/4/1991
Đổi tên Nhà máy Sợi Hà Nội thành Xí nghiệp Liên Hợp Sợi - Dệt Kim Hà Nội. Tên
giao dịch quốc tế: HANOSIMEX

19/6/1995 Đổi tên Xí nghiệp Liên hợp Sợi - Dệt Kim Hà Nội thành Công ty Dệt Hà Nội
28/2/2000 Đổi tên Công ty Dệt Hà Nội thành Công ty Dệt May Hà Nội

2000-2006
Giai đoạn tiếp tục phát triển không ngừng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế,
chuyển đổi mô hình doanh nghiệp và mở rộng hoạt động kinh doanh

mailto:hanosimex@hn.vnn.vn
mailto:hanosimex@hanosimex.com.vn
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11/01/2007
Thay đổi tổ chức lại cơ cấu trở thành Tổng công ty dệt may Hà Nội.Tập trung cho
việc triển khai thực hiện mô hình “công ty mẹ - công ty con ” và thực hiện cổ phần
hoá Hanosimex và các công ty thành viên.

1/1/2008 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội (HANOSIMEX) chính thức bắt đầu hoạt động
Nguồn: Phòng Quản trị hành chính

1.1.3. Các thành tựu Hanosimex đạt được

- Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO-9001:2000
- Được bình chọn Hàng Việt nam chất lượng cao liên tục từ năm 2000 dến nay.
- Đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt liên tục từ năm 2003 đến nay
- 1 Huân chương Độc lập Hạng Ba (Năm 2000)
- 1 Huân chương Lao động Hạng Nhất (Năm 1994)
- 1 Huân chương Chiến công Hạng Ba (Năm 1996)
- 3 Huân chương Lao động Hạng Nhì (Năm 1992-1997-2004)
- 4 Huân chương Lao động Hạng Ba (Năm 1990-1995-1996-2000)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Hàng trăm Cờ thưởng, Bằng khen của các Bộ, Ngành và Thành phố

1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HANOSIMEX

1.2.1. Các chức năng nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh

Theo giấy đăng kí kinh doanh số 0103022023 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày
22/01/2008 các chức năng nhiệm vụ của Hanosimex bao gồm:

 Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại sản phẩm dệt may; nguyên phụ liệu,
thiết bị, phụ tùng, bao bì thuộc ngành dệt may

 Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu bông, xơ, phụ liệu, hoá chất, thuốc
nhuộm, thiết bị, máy móc công nghiệp, vật liệu điện, điện tử, nhựa, cao su

 Vận tải hàng hoá và hành khách, kinh doanh kho vận, cho thuê văn phòng, nhà xưởng,
đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng

 Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, siêu thị, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí
 Dịch vụ đào tạo, đào tạo công nhân ngành dệt may; dịch vụ khoa học, công nghệ, sửa

chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp
 Lắp đặt thiết bị công nghiệp, hệ thống điện lạnh, thiết bị phụ trợ công nghiệp và dân

dụng
 Đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản

1.2.2. Các sản phẩm hiện tại của Hanosimex

Hanosimex  sản xuất kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm như:
 Sợi đơn, sợi xe gồm: sợi Cotton, sợi  Peco, sợi PE có chỉ số từ Ne 06 đến Ne 60.
 Các loại vải dệt kim thành phần: Rib, Lacost, Single, Interlok…, vải Denim
 Các sản phẩm may bằng vải dệt kim, vải Denim: quần áo thể thao, quần áo trẻ em…
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1.3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
Hình 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sợi và sản phẩm dệt kim

a) Quy trình sản xuất sợi  b) Quy trình sản xuất quần áo dệt kim

Nguyên liệu sợi

Dệt

Vải mộc

Nấu tẩy

Nhuộm

Văng

Cắt

Nhập kho

Phòng co

Vải thành phẩm

May

Là, bao túi

Bông + Xơ PE

Xé trôn

Chải thô

Cúi chải

Ghép cúi

Kéo sợi thô

Đánh ống

Đậu xe

Kéo sợi con

Đánh ống

Sợi xe thành phẩm

Sợi đơn thành phẩm

Đóng kiện

Nhập kho
Nguồn: Phòng Điều hành sợi dệt , Phòng Điều hành may
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Giải thích quy trình:
- Trong công đoạn đầu tiên, xơ PE được các công nhân xé nhỏ, mỗi miếng có khối

lượng khoảng 100-150g sau đó được đưa vào máy bông để làm tơi và loại bỏ tạp chất.
- Sau đó từ máy bông các loại bông, xơ được đưa sang máy chải qua hệ thống ống dẫn.

Ở đây bông được loại bỏ tối đa tạp chất và tạo thành cúi chải.
- Ghép: Các cúi chải được ghép, làm đều sơ bộ trên các máy ghép tạo ra các cúi ghép. Ở

giai đoạn này tiến hành việc pha trộn tỷ lệ cotton, PE.
- Thô: Các cúi ghép được kéo thành sợi thô trên máy thô.
- Sợi con: Sau đó sợi thô được đưa qua máy sợi con để kéo thành sợi con. Đây là công

đoạn cuối của quá trình gia công bông, xơ thành sợi. Kết quả thu được bán thành
phẩm là các ống sợi con.

- Đánh ống: Tiếp theo sợi con được đánh ống trên các máy đánh ống.
- Quả sợi là sản phẩm cuối cùng được bao gói hoặc đóng hòm, đóng kiện tùy theo yêu

cầu khách hàng rồi nhập kho

1.4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA
HANOSIMEX

1.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất ở Hanosimex
Hình thức tổ chức sản xuất ở Hanosimex theo kiểu chuyên môn hoá theo giai đoạn công

nghệ. Mỗi nhà máy, phân xưởng trong Hanosimex chuyên sâu làm chủ một giai đoạn công
nghệ nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, nhờ đó tạo thuận lợi cho việc sử
dụng máy móc chuyên dụng.

 1.4.2. Kết cấu sản xuất của Hanosimex
Hình 1.2: Sơ đồ kết cấu sản xuất quần áo dệt kim

Nguồn: Phòng Đảm bảo chất lượng

Ghi chú

-Bộ phận sản xuất  chính

-Bộ phận sản xuất  phụ trợ

Kho vải

Kho thành
phẩm

phẩm

Bộ phận là, bao túi

Phân xưởng may thêu

Phân xưởng cắt

Phòng
đảm
bảo chất
lượng

Tổ cơ
điện

Trạm
lạnh

Tổ bảo
dưỡng
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Hình 1.3: Sơ đồ kết cấu sản xuất sợi

Nguồn: Phòng Đảm bảo chất lượng

1.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HANOSIMEX

1.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hanosimex
Hanosimex thực hiện chế độ quản lý theo hình thức trực tuyến chức năng.Theo cơ cấu

này ban giám đốc được sự giúp sức của người lãnh đạo chức năng để chuẩn bị các quyết định,
hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Bộ phận chức năng được uỷ quyền ra quyết
định trong lĩnh vực chức năng. Những người thừa hành nhiệm vụ ở cấp dưới nhận mệnh lệnh
chẳng những từ ban giám đốc mà cả từ những người lãnh đạo các chức năng khác nhau. Tổng
giám đốc chịu trách nhiệm về mọi mặt công việc và toàn quyền quyết định trong phạm vi
doanh nghiệp.

Hanosimex có 3 cấp quản lý chính:
- Cấp tổng công ty: gồm có ban giám đốc Hanosimex và các phòng ban chức năng
- Cấp công ty/nhà máy: ban giám đốc công ty và các phòng ban
- Cấp phân xưởng

Ghi chú

-Bộ phận sản xuất  chính

-Bộ phận sản xuất  phụ trợ

Kho
bông xơ

Kho sợi

Phòng
đảm
bảo chất
lượng

Tổ cơ
điện

Trạm
lạnh

Tổ bảo
dưỡng

Phân xưởng
kéo sợi

Phân xưởng
chải kĩ

Phân xưởng
chải thô

Phân xưởng
đánh ống
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Hình 1.4: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hanosimex

Nguồn: Phòng Quản trị hành chính

Ghi chú:

1: Công ty cổ phần may Đông Mỹ
2: Công ty cổ phần thời trang Hà Nội
3: Công ty cổ dệt nhuộm Hà Nội
4: Công ty cổ phần dệt khăn Hà Đông
5: Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan
6: Công ty cổ phần dệt Denim
7: Công ty cổ phần cơ điện Hà Nội
8: Công ty cổ phần sợi Vinh
9: Nhà máy may 1
10: Nhà máy may 2
11: Nhà máy may 3
12: Nhà máy may 4
13: Nhà máy sợi 1
14: Nhà máy sợi 2
15: Nhà máy sợi 3
16: Trung tâm dệt kim Phố Nối

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

Phòng
kế
toán
tài
chính

Phòng
quản
trị
hành
chính

Phòng
xuất
nhập
khẩu

Phòng
đảm
báo
chất
lượng

Phòng
quản
trị
nhân
sư

Phòng
đầu tư
và
CNTT

Phòng
điều
hành
dệt
sợi

Phòng
kinh
doanh

Phòng
điều
hành
may

Phòng
đời
sống

Trung
tâm
y tế

Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc

9 10 11 12 13 14 15 16

Phân
xưởng
may

Phân
xưởng
thêu

Phân
xưởng
cắt

Phân
xưởng
may
Jean

Phân
xưởng
kéo sợi

Phân
xưởng
chải thô

Phân
xưởng
chải kĩ

Phân
xưởng
đánh
ống

Đơn vị thành viên hạch toán độc lập

1 2 3 4

5 6 7 8
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1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

Bảng 1.2: Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý ở Hanosimex

STT Chức vụ/Phòng ban Chức năng-nhiệm vụ

1 Tổng giám đốc
Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hanosimex. Xây dựng chiến lược phát triển dài

hạn. Nhận nhiệm vụ do Vinatex giao

2 Phó tổng giám đốc I
Quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất lĩnh vực may. Chỉ đạo thực hiên công tác ISO

9001, SA8000

3 Phó tổng giám đốc II
Điều hành sản xuất sợi , phụ trách công tác chất lượng sản phẩm. Điều hành sản xuất

kinh doanh các công ty con tự hạch toán

4 Phó tổng giám đốc III
Điều hành sản xuất lĩnh vực dệt nhuộm. Phụ trách công tác kỹ thuật, đầu tư và môi

trường sản xuất dệt nhuộm

5 Phó tổng giám đốc IV
Quản lý điều hành lĩnh vực lao động tiền lương, chế độ, chính sách, đời sống, y tế,

văn thể

6 Phó  tổng giám đốc V
Quản lý điều hành về mẫu thời trang, thị trường và phương án tiêu thụ sản phẩm nội

địa

7 Phòng đầu tư và CNTT

Giúp tổng giám đốc thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật

công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản trị

hoạt động sản xuất  kinh doanh  trong toàn Hanosimex. Xây dựng chiến lược đầu tư

trước mắt và lâu dài cho Hanosimex. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật

công nghệ.

8 Quản trị hành chính
Văn thư lưu trữ, phục vụ, khánh tiết, quản lý đội xe con, công tác bảo vệ công sự và

phòng chống cháy nổ

9 Phòng kinh doanh
Dự đoán sự phát triển của thị trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công

tác Marketing. Đề ra các biện pháp xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

10 Phòng kế toán tài chính
Quản lý nguồn vốn của Hanosimex nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý, đúng mục đích,

đúng chế độ.

11 Phòng xuất nhập khẩu

Tổ chức nghiên cứu đánh giá thị trường, bạn hàng để tìm kiếm, giao dịch với đối tác

xuất nhập khẩu. Tổ chức đàm phán và làm các thủ tục ký kết hợp đồng xuất nhập

khẩu và triển khai cho các đơn vị liên quan thực hiện

12 Quản trị nhân lực
Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo nguồn nhân lực, chế độ chính sách đối

với người lao động, cổ phần hoá doanh nghiệp

13 Phòng đời sống Phục vụ ăn uống bữa trưa cho nhân viên toàn công ty

14 Phòng điều hành sợi dệt
Điều hành, tư vấn trợ giúp các hoạt động trong nhà máy sợi để hoàn thành các đơn

hàng của khách

15 Phòng điều hành may Điều hành, tư vấn, trợ giúp các hoạt động trong các nhà máy may

16
Phòng đảm bảo chất

lượng

Nghiên cứu, đề ra các biện pháp quản lý chất lượng tiên tiến. Thực hiện đảm bảo hệ

thống quản lý chất lượng ISO9001

17 Trung tâm y tế

Thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người

lao động, chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế Hà Nội và sự quản lý

ngành của Trung tâm y tế Hanosimex Dệt May Việt Nam
Nguồn: Phòng Quản trị hành chính
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Sau đây em xin trình bày kĩ hơn về chức năng nhiệm vụ của hai phòng ban liên quan
nhiều đến ngành học của mình là Phòng kinh doanh và Phòng xuất nhập khẩu

a. Phòng xuất nhập khẩu
 Chức năng: Phòng xuất nhập khẩu có chức năng tìm kiếm khách hàng, thị trường

trong ngoài nước, tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác nhập khẩu nguyên phụ
liệu, hoá chất, máy móc thiết bị phụ tùng… phục vụ cho công tác đầu tư phát triển và
ổn định sản xuất của Hanosimex, đồng thời xuất khẩu sản phẩm của Hanosimex ra
nước ngoài.

 Nhiệm vụ
- Nghiên cứu và đánh giá thị trường, bạn hàng xuất khẩu và nhập khẩu giúp lãnh

đạo Hanosimex những thông tin cần thiết trong định hướng phát triển sản xuất
hàng xuất khẩu.

- Công tác xuất khẩu: Giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng xuất khẩu;
Thường xuyên liên hệ với các phòng chức năng, các nhà máy theo dõi tiến độ
sản xuất và giao hàng; Chuẩn bị chứng từ cần thiết trong quá trình giao hàng;
Lập hồ sơ giải quyết những khiếu nại của khách hàng.

- Công tác nhập khẩu: Trên cơ sở yêu cầu nhập khẩu của các đơn vị được
Hanosimex phê duyệt Phòng xuất nhập khẩu tiến hành giao dịch, báo cáo và
chuẩn bị hợp đồng nhập khẩu trình Tổng Giám Đốc ký; Theo dõi tiến độ, hoàn
thiện các thủ tục để nhận hàng kịp thời.

b. Phòng Kinh doanh
 Chức năng: Xây dựng và điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất của Hanosimex,

thực hiện công tác cung ứng vật tư sản xuất và quản lý vật tư, sản phẩm của
Hanosimex trong các kho do phòng quản lý, dự đoán sự phát triển của thị trường, xây
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Marketing tiêu thụ sản phẩm trong và
ngoài nước

 Nhiệm vụ
- Kế hoạch hoá

+ Căn cứ phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước,
của ngành, căn cứ nhu cầu thị trường trong, ngoài nước với năng lực sản
xuất của Hanosimex, xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm của
Hanosimex

+ Căn cứ kế hoạch sản xuất hàng năm đã được duyệt và các hợp đồng cụ
thể đã ký kết xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng, kể cả sản phẩm
mẫu gia công ngoài cho các nhà máy thành viên (sợi, dệt, nhuộm, may)

+ Điều hành việc phối hợp giữa các nhà máy thành viên với các đơn vị liên
quan trong Hanosimex

+ Hàng tháng, quý, năm tổ chức phân tích kết quả thực hiện kế hoạch sản
xuất, việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật chính của các đơn vị.

- Công tác cung ứng vật tư cho sản xuất
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+ Xây dựng kế hoạch cung ứng và dự trữ vật tư, nhiên liệu, phụ liệu, thiết
bị mua trong nước phục vụ sản xuất hàng tháng, quý, năm cho các nhà
máy…

+ Khai thác triệt để các nguồn cung ứng vật tư trong nước để ký các hợp
đồng gia công chế tạo và các hợp đồng mua bán vật tư phục vụ sản xuất,
với giá cả hợp lý

- Công tác quản lý vật tư sản phẩm trong kho
+ Tổ chức việc nhập và xuất vật tư sản phẩm cho các nhà máy thành viên
+ Tổ chức thu gom các phế liệu phát sinh…

- Công tác tiêu thụ
+ Tổ chức công tác Marketing tiêu thụ sản phẩm của Hanosimex
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng tháng các loại sản

phẩm của Hanosimex



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nguyễn Hoàng Thắng -Marketing-K49 12

PHẦN 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
HANOSIMEX

2.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC MARKETING

               2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Hanosimex trong những năm gần đây

                        a. Phân tích kết quả tiêu thụ theo khu vực địa lý
Sản phẩm dệt kim của Hanosimex tuy có khá lâu song mạng lưới tiêu thụ nội địa tuy có

sự phát triển nhưng chưa nhiều đa phần tập trung ở Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng và một phần
ở TPHCM

 Bảng 2.1: Doanh thu sản phẩm dệt kim theo khu vực

Năm 2006 Năm 2007 So sánh năm 06 /07
STT       Khu vực Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Mức tăng
(triệu đ)

Tỷ lệ tăng
(%)

1 Hà Nội 27.677,970 66,67 28.890,135 65,36 1.212,165 4,38

2 Nghệ An 5.114,633 12,32 5.526,323 12,50 411,690 8,05

3 TPHCM 2.694,315 6,49 2.736,875 6,19 42,560 1,58

4 Hải Phòng 1.303,567 3,14 1.412,358 3,20 108,791 8,34

5 Tỉnh khác 4.724,393 11,38 5.634,748 12,75 910,355 19,27

Tổng số 41.514,878 100,00  44.200,439 100,00 2.685,561 11,29

Nguồn: Báo cáo tiêu thụ 2007, Phòng Kinh doanh

         Nhìn vào Bảng 2.1 ta thấy rõ sự Hà Nội là thị trường tiêu thụ sản phẩm mạnh nhất của
Hanosimex đóng góp vào khoảng 2/3 trong tổng doanh thu hàng dệt kim. Tuy nhiên với mức
tăng trưởng của Hà Nội qua hai năm 2006, 2007 chỉ đạt 4,38% làm tỷ trọng đóng góp vào
doanh thu của Hanosimex có phần suy giảm. Lý do có nhiều nhưng chủ yếu là vì các công ty
dệt may ở trong miền Nam đã phát triển tốt hệ thống phân phối ra ngoài Bắc đặc biệt là thị
trường Hà Nội.

Tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu ở Nghệ An và Hải Phòng lần lượt là 8,05% và 8,34%.
Đây là tỷ lệ tương đối tốt chứng tỏ quần áo dệt kim của Hanosimex đã có chỗ đứng và đang
có hệ thống phân phối khá tốt trên thị trường tại địa phương đó. Tuy nhiên Hanosimex cần
phải liên tục duy trì các hoạt động marketing tại địa phương này để ngăn cản sự cạnh tranh từ
các đối thủ  vì đây là hai tỉnh có số dân lớn, tập trung giao thương.

TPHCM là một thị trường lớn tuy nhiên việc phát triển mạng lưới tiêu thụ ở đây là rất
khó khăn ta có thể thấy qua mức độ tăng chỉ là 42 triệu và tỷ lệ tăng trưởng chỉ đạt được
khoảng 1,6%. Có thể lý giải điều này là do khoảng cách xa về địa lý nên việc vận chuyển còn
khó khăn, ngoài ra ở đây có quá nhiều công ty với sự cạnh tranh khốc liệt với các chủng loại
hàng hóa đa dạng sành điệu, cao cấp. bên cạnh đó mức thu nhập bình quân của người dân ở
THCM là lớn nên họ sẵn sàng mua các sản phẩm giá cao có chất lượng tốt trong khi đó sản
phẩm của Hanosimex hầu như chưa được biết nhiều ở trong miền Nam.

Ở các tỉnh lân lận Hà Nội như Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Phúc… mạng
lưới phân phối đang dần mở rộng mới tốc độ tăng trưởng tăng nhanh lên 19% điều này là tín
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hiệu lạc quan tuy nhiên với thị trường gần 20 tỉnh mà chỉ đóng góp khoảng 10% vào doanh
thu chung của sản phẩm dệt kim là một vấn đề cần xem xét. Hanosimex nên hướng chú trọng
hơn nữa vào thị trường các tỉnh vì đây là một thị trường tiềm năng hứa hẹn nhất là mức sống
người dân đang dần được cải thiện và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn
đặc biệt khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ vào năm nay.

                        b. Phân tích kết quả tiêu thụ theo nhóm sản phẩm

Bảng 2.2:  Doanh thu của Hanosimex theo nhóm sản phẩm dệt kim

Năm 2006 Năm 2007 So sánh năm 06 /07 (%)
STT       Nhóm sản phẩm Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Mức tăng
(triệu đ)

Tỷ lệ tăng
(%)

1 Áo T-shirt 14.299,387 34,44 16.433,548 37,18 2.134,161 14,92

2 Áo Poloshirt 15.345,654 36,97 14.193,291 31,84 -1.152,363 -7,51

3 Quần áo thể thao 8.457,941 20,37 9.829,248 22,24 1.371,307 16,21

4 Quần áo dệt kim khác 3.411,896 8,22 3.744,352 8,74 332,456 9,74

Tổng số 41.514,878 100,00 44.200,439 100,00 2.685,561 6,47

Nguồn: Báo cáo tiêu thụ 2007, Phòng Kinh doanh

          Nhìn vào Bảng 2.2 ta thấy rõ các sản phẩm áo T-shirt, áo Polo Shirt vẫn là các sản
phẩm dệt kim chính của Hanosimex, hai mặt hàng chiếm khoảng hơn 70% tổng doanh thu.
Kết quả qua hai năm doanh thu có mức tăng trưởng chung là 6,47% tuy nhiên từng mặt hàng
lại có sự thay đổi. Mặt hàng áo T-shirt, quần áo thể thao và các quần áo dêt kim vẫn tăng
trưởng nhưng mức độ khác nhau. Áo T-shirt, quần áo thể thao đều tăng khoảng 15-16% là tín
hiệu tốt. Tuy nhiên các tốc độ tăng trưởng quần áo dệt kim khác đang chững lại và đặc biệt áo
Poloshirt có sự suy giảm lên tới 7,5%. Nguyên nhân tình trạng trên là do áo Poloshirt trong
giai đoạn này là do cổ áo quá cao và áo không có sự cải tiến đột phá về mầu sắc trong khi đó
các sản phẩm trên thị trường đều có sự cạnh tranh cao và được ưa chuông hơn. Ngoài ra mặt
hàng quần áo dệt kim khác gồm các loại quần áo trẻ em, quần áo ngủ… bị cạnh tranh từ các
công ty như dệt kim Đông Xuân hay đặc biệt là hàng hóa từ Trung Quốc với giá rẻ hơn, đa
dạng về mầu sắc kích cỡ hơn.

Với tình hình này Hanosimex cần đầu tư để cải thiện tình hình tiêu thụ mặt hàng áo
Poloshirt bằng cách chăm chút đến khâu thiết kế sản phẩm mới và phải có kế hoạch quảng bá
cho sản phẩm này trên thị trường. Duy trì tốc độ tăng trưởng đã đạt được đối với mặt hàng áo
T-shirt và quần áo thể thao qua việc liên tục nghiên cứu về mầu sắc mẫu mã kiểu dáng trước
một khoảng thời gian để đến đúng vụ có thể kịp tung ra thị trường. Về quần áo khác như quần
áo mặc ở nhà của người lớn và trẻ em, quần áo trẻ sơ sinh … là một trong những thế mạnh
của Hanosimex trước đây cần phải chú trong để nâng cao phát triển không để mất thị phần
vào tay các đối thủ khác.
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c. Phân tích kết quả tiêu thụ theo nhóm khách hàng
Hiện nay các sản phẩm của Hanosimex phục vụ cho hai nhóm khách hàng chính là:

người lớn và trẻ em.

Bảng 2.3: Doanh thu quần áo dệt kim phân theo nhóm khách hàng

Năm 2006 Năm 2007 So sánh năm 06 /07 (%)
STT Nhóm  khách hàng Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Doanh thu

(triệu đ)
Tỷ trọng

(%)
Mức tăng
(triệu đ)

Tỷ lệ tăng
(%)

1 Người lớn 27.552,487 66,37 29.640,336 67,06 2.087,849 7,58

2 Trẻ em 13.962,391 33,63 14.560,103 32,94 597,712 4,28

Tổng số 41.514,878 100,00 44.200,439 100,00 2.685,561 6,47

Nguồn: Báo cáo tiêu thụ 2007, Phòng Kinh doanh

Bảng 2.4: Sản lượng quần áo dệt kim phân theo nhóm khách hàng

Năm 2006 Năm 2007
STT

Nhóm khách hàng Sản lượng
(chiếc)

Tỷ trọng
(%)

Sản lượng
(chiếc)

Tỷ trọng
(%)

1 Người lớn 1.426.262 66,37 1.408.193 70,24

2 Trẻ em 722.767 33,632 596.593 29,76
Tổng sản lượng 2.149.029 100,00 2.004.786 100,00

       Nguồn: Báo cáo tiêu thụ 2007, Phòng Kinh doanh

         Từ Bảng 2.4 ta thấy doanh thu từ quần áo người lớn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh
thu. Tỷ lệ tăng trưởng quần áo cho người lớn là 7,58% và trẻ em là 4,28%. Giải thích cho điều
này là do hàng trẻ em hiện nay vẫn đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các sản phẩm từ Trung
Quốc với giá rẻ và mẫu mã đẹp và các hàng nhái không rõ nguồn gốc nên Hanosimex cạnh
tranh khó khăn và phải chuyển sang sản xuất quần áo trẻ em chất lượng tốt hơn, giá cao nên
của doanh thu có tăng nhẹ nhưng sản lượng bị suy giảm. Trong khi đó doanh thu từ quần áo
dệt kim người lớn tăng do Hanosimex đã quan tâm đến khâu thiết kế đa dạng hóa sản phẩm
nhằm thỏa mãn nhiều đối tượng khách hàng. Tuy sản lượng quần áo người lớn của
Hanosimex không tăng nhưng lại đem lại doanh thu cao hơn thể hiện phần nào Hanosimex
quan tâm hơn đến chất lượng không đơn thuần chỉ là số lượng. Sản phẩm với chất lượng tốt
giá cao đã bắt đầu được quan tâm đưa vào sản xuất. Cơ cấu doanh thu của quần áo dệt kim
của hai nhóm khách hàng hầu như không thay đổi

2.1.2. Chính sách sản phẩm-thị trường

a. Chủng loại sản phẩm
        Sản phẩm dệt kim của Hanosimex rất đa dạng với nhiều chủng loại nhưng chủ yếu

gồm: áo dệt kim có cổ (Poloshirt), áo dệt kim cổ bo (Hineck và T-shirt), quần áo thể thao, các
loại quần áo trẻ em. Các sản phẩm này được sản xuất từ các loại sợi cotton và polyeste, tuy
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nhiên tùy từng sản phẩm mà tỷ lệ pha trộn giữa cotton và polyeste khác nhau. Có sản phẩm
100% cotton, có những sản phẩm 100% polyeste, bên cạnh đó là những sản phẩm có sự phối
hợp gồm cả cotton và polyeste. Đặc tính nổi bật của các sản phẩm dệt kim của Hanosimex là
sự mềm mại, hút ẩm kháng mùi cơ thể và có nhiều mầu sắc đẹp mắt.

          Các sản phẩm đều được thiết kế hợp lý và tương đối thời trang với các chi tiết của áo
như thân, cổ, lai áo thường có cùng tông mầu dù có thể chúng không được may cùng một loại
vải. Tùy vào từng loại áo khác nhau mà cổ áo, lai áo được thiết kế từ đơn giản đến rất đặc biệt
có tính thẩm mỹ cao.

           Có thể nói với các loại áo T-shirt và Poloshirt là những sản phẩm dệt kim chủ yếu của
Hanosimex, ngoài việc đảm bảo các tính năng chất lượng thì các sản phẩm này còn phải được
có tính thẩm mỹ cao về kiểu dáng, mầu sắc hay sự độc đáo bởi nó thường được sử dụng khi đi
chơi dạo phố, mua sắm, dã ngoại…Hiện nay Hanosimex đã chú trọng thực hiện kế hoạch
nghiên cứu xu hướng mầu sắc hay chủng loại quần áo cho một vụ trước khoảng từ 3-6 tháng
để có định hướng trong sản xuất. Đây là kết quả quá trình hợp tác của bộ phận thiết kế và bộ
phận kế hoạch thị trường. Điều này giúp cho các sản phẩm Hanosimex luôn có sự đổi mới để
phù hợp kịp thời với thời tiết khác nhau của từng vùng hay những phong cách mới xuất hiện
trên thị trường…

           Ngoài các sản phẩm chủ yếu là T-shirt và Poloshirt hiện nay Hanosimex còn phát triển
nghiên cứu các loại quần áo thời trang cao cấp, các loại quần áo thể thao. Đặc biệt hiện nay
nhu cầu về các bộ đồ thể thao là lớn, nên các sản phẩm của Hanosimex với sự đa dạng về mầu
sắc, phong cách thời trang và độ bền tốt cũng tạo sự ưa chuộng nhất định trên thị trường.

         Một loại sản phẩm mà Hanosimex có thế mạnh từ lâu là quần áo trẻ em. Các sản phẩm
quần áo trẻ em có ưu điểm là sản xuất từ loại vải bền, đường may chắc giúp trẻ em có thể chơi
đùa thoải mái. Ngoài ra các sản phẩm cho trẻ em cũng có sự đa dạng về mầu sắc và kích cỡ
khiến các bậc phụ huynh có thể an tâm khi lựa chọn. Tuy nhiên sản phẩm dành cho trẻ em
đang có sự canh tranh gay gắt do các sản phẩm nhập từ Trung Quốc tràn vào.

          Ngoài những sản phẩm đã nêu trên Hanosimex còn sản xuất những sản phẩm rất tiện
ích phù hợp với đời sống hàng ngày của người dân như may ô ba lỗ, đồ ngủ của nữ, tạp dề…
và cũng được người tiêu dùng đánh giá khá cao về chất lượng và độ bền.

 Bảng 2.5: Các loại sản phẩm dệt kim của Hanosimex

Loại sản phẩm Tính năng và đặc điểm kỹ thuật

Áo T-Shirt nữ
Chất liệu vải  Single 95% Cotton +5% Spandex. hoặc vải Single 100% Cotton.
Sản phẩm được kết hợp với quần Jeans hoặc váy ngắn, phù hợp với các bạn trẻ ở
nơi công sở, shopping, dạo phố,…

Áo hai dây nữ
Chất liệu vải  Single 95% Cotton +5% Spandex hoặc chất liệu vải Rib 100% Cotton
dệt kẻ có chun.
Sản phẩm được kết hợp với quần Short, váy ngắn, tạo phong cách trẻ trung khỏe
khoắn, thích hợp với các bạn trẻ khi đi dạo chơi trên biển hoặc chơi thể thao vào dịp
hè
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Bộ thể thao nam nữ
Chất liệu vải Interlock hoặc vải Single vòng lông (cào lông) 100% Cotton, được xử lý
cắt lông bằng men.
Sản phẩm có độ xốp và thấm mồ hôi, mềm mại, có nhiều kiểu dáng mầu sắc, phù
hợp với mọi lứa tuổi, rất thích hợp với  thời tiết lạnh, được sử dụng  khi chơi thể
thao, đi dạo, shopping

Áo Poloshirt nam nữ
Áo Poloshirt nam: Single 100% Cotton hoặc vải Lacoste 100% Cotton.
Áo Poloshirt nữ: Single 95% Cotton + 5% Spandex. hoặc vải Lacoste 95% Cotton +
5% Spandex.
Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, thấm mồ hôi, thoải mái khi vận động, được kết hợp với
sản phẩm quần Jeans, phù hợp với các bạn trẻ nơi công sở, shopping, dạo phố,…

Bộ quần áo tennis nam
nữ

Chất liệu vải: Single 95% Cotton +5% Spandex và sản phẩm quần được may bằng
vải Interlock T/C 65/35 + Texture
Được sử dụng  khi chơi thể thao, sản phẩm có độ đàn hồi tốt, thấm mồ hôi, thoải mái
khi vận động, có nhiều chủng loại mẫu mã, mầu sắc phù hợp với mọi lứa tuổi

Áo T-Shirt nữ ngắn tay Chất liệu vải Single 95% Cotton +  5% Spandex.
Vải mềm mại, có tính chất thấm mồ hôi, thoáng, có độ co giãn và đàn hồi tốt

Bộ quần áo dệt kim nữ
mùa hè

Chất liệu vải single cotton + chun Spandex (95% cotton + 5% chun) hoặc Single
100% cotton
Vải mềm mại có tính chất thấm mồ hôi, thoáng có độ co giãn và đàn hồi tốt

Quần áo trẻ em Chất liệu vải Single 100% Cotton, có nhiều kiểu dáng, mầu sắc được trang trí với các
hình in,thêu ngộ nghĩnh.
Dành cho các lứa tuổi từ 2 đến 14, được sử dụng khi đi học, dạo chơi, ở nhà,…

Nguồn: Phòng Kinh doanh

b. Chất lượng sản phẩm
         Chính sách chất lượng thể hiện rõ từ ngay khẩu hiệu mà Hanosimex đặt ở cổng ra vào
đó là: “Đảm bảo chất lượng sản phẩm và những điều đã cam kết với khách hàng là nền tảng
cho sự phát triển lâu dài của công ty”. Tất nhiên khẩu hiệu này không đơn giản chỉ nói suông
mà đi kèm theo đó là việc Hanosimex xây dựng Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
ISO 9001:2000 và được tổ chức QMS Australia cung cấp chứng nhận. Mọi sản phẩm của
Hanosimex đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ trước khi đến tay người tiêu dùng thêm vào
nữa Hanosimex luôn lắng nghe nghiêm túc ý kiến đóng góp của khách hàng. Kết quả là các
sản phẩm của Hanosimex đã được khách hàng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”
nhiều năm liền và được tặng giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” hai năm liền.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm dệt may làm giả, làm nhái sản phẩm
dệt may của Hanosimex trong đó áo T-Shirt cổ viền  người lớn mã 05 – T222N, mã 05- M222
và mã 05- H1316D là những mẫu mã bị làm giả, làm nhái nhiều nhất. Để bảo hộ sản phẩm
của Hanosimex và  giữ uy tín với khách hàng, Hanosimex dệt may Hà nội đã cho dán tem
chống hàng giả trên tag (mác treo) của 03 loại sản phẩm trên

c. Nhãn hiệu
Hanosimex đã được cấp bằng chứng nhận đăng kí bản quyền của Cục sở hữu trí tuệ cho

nhãn hiệu Jump, Bloom, Nosi cho nhóm mặt hàng quần áo thời trang cao cấp và nhãn hiệu
logo hình chim hạc cho vải bò, vải dệt kim, khăn bông tại Việt Nam. Ngoài ra Hanosimex
cũng được cấp 2 bằng cho nhãn hiệu Hanosimex và logo hình chim hạc cho nhóm sản phẩm
may lưu thông tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên việc đặt tên nhãn hiệu Hanosimex có nhược điểm
là tên hơi dài và có thể gây sự nhầm lẫn với Haprosimex.
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- Biểu trưng (Logo) của Hanosimex

Hình ảnh cánh chim hạc mang ý nghĩa thể hiện sự kế thừa lịch sử, truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, đồng thời thể hiện sự thống nhất trong ý chí và quyết tâm đưa hình ảnh đất nước
Việt Nam, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam vươn ra khắp thế giới . Còn màu vàng
là màu của lúa, của các kim loại đầu tiên như vàng hay đồng và được biến thành tiền, từ
hàng nghìn năm trước vàng tượng trưng cho sự giàu sang, sung túc, thịnh vượng.

- Khẩu hiệu (Slogan): Đảm bảo chất lượng sản phẩm và những điều đã cam kết với khách
hàng là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của công ty

d. Bao bì và nhãn sản phẩm
       Bao bì cho các sản phẩm của Hanosimex chủ yếu do cơ sở Sông Hồng ở 168 Nguyễn
Thái Học cung cấp. Bao bì thường gồm các túi nilon, túi giấy với nhiều mầu sắc và kích cỡ
khác nhau và ngoài ra còn có nhiều loại thùng carton tùng theo từng quy cách đóng hàng.

Hình 2.1: Túi nilon đựng hàng

        Nguồn: Bộ phận thiết kế, Công ty cổ phần thời trang
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Các sản phẩm của Hanosimex tùy theo từng loại thường gắn một số loại nhãn mác sau:
mác Jump (áo phông), mác Nosi (quần áo thời trang), mác Bloom (quần áo thể thao), mác
Hanosimex thông dụng khác…

 Hình 2.2: Mác trang trí của một số sản phẩm Hanosimex

Nguồn: Bộ phận thiết kế, Công ty cổ phần thời trang

Các sản phẩm của Hanosimex khi lưu thông đều có nhãn hàng hoá trên bao bì, thùng
hòm và sản phẩm ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc. Cụ thể với các sản phẩm quần áo dệt kim:
nhãn cổ, nhãn cỡ, nhãn treo, nhãn gắn ở vạt, cạp, nhãn thêu trực tiếp trên sản phẩm. Các nhãn
hiệu hàng hoá của Hanosimex đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ của cục sở hữu công
nghiệp.

e. Dịch vụ hỗ trợ
Để tạo sự tin cậy và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng Hanosimex có chính sách đổi

hàng trong vòng 7 ngày với quần áo còn nguyên vẹn, mua có hóa đơn và còn nguyên nhãn
mác. Tuy nhiên việc đổi hàng này không áp dụng cho quần áo bán khuyến mại giảm giá. Đối
với các đơn hàng lớn Hanosimex đều có dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi. Hanosimex
cũng có chính sách hỗ trợ cho các đại lý bằng cách cho các nhân viên phòng kinh doanh
xuống tư vấn cho họ nhằm tăng số lượng tiêu thụ tại địa điểm đó.

g. Định hướng thị trường mục tiêu của Hanosimex
           Đối với thị trường nước ngoài các khách hàng truyền thống thường đặt mua ổn định
với sản lượng lớn như: PJ, ITOCHU, GOLDEN WHEAT (GM)... những năm gần đây
Hanosimex đã có thêm nhiều bạn hàng mới như RESURCES, LIFUNG, SANMAR,
VINATEX Hồng Công ký hợp đồng mua sản phẩm cung ứng trên nhiều thị trường có sức
mua lớn của thế giới. Nhờ đó, số lượng khách hàng trên toàn thế giới của Hanosimex đã lên
tới con số trên 50, con số các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ hợp tác kinh doanh cũng
đã đạt con số 36. Chiến lược của Hanosimex là duy trì và tiếp tục phát triển nâng cao vị thế
cạnh tranh của doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng mới để tăng kim ngạch xuất khẩu trong
các năm tiếp theo.
           Nói đến thị trường nội địa của Hanosimex là nói đến những sản phẩm dệt kim, dệt
Denim, dệt thoi, khăn bông các loại. Thị trường của Hanosimex trải dài ở nhiều tỉnh thành
như : Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An,TPHCM,Huế,…nhưng doanh thu chủ yếu tập trung từ thị
trường Hà Nội. Trong tương lai Hanosimex cố gắng mở rộng phát triển mạng lưới tiêu thụ
khắp cả nước đặc biệt trong bối cảnh nước ta mở cửa thị trường bán lẻ vào đầu năm 2009.
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Hanosimex xác định rõ mục tiêu phải có chỗ đứng ở sân nhà mới có thể làm bàn đạp vững
chắc phát triển kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng hơn nữa.

2.1.3. Chính  sách giá

       Trong cơ chế thị trường hiện nay giá cả luôn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cạnh tranh
và khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Về chính sách giá, Hanosimex áp dụng
chính sách giá linh động cho các sản  phẩm. Tùy từng hoạt cảnh, từng mùa vụ, từng khách
hàng, từng thị trường sẽ có giá khác nhau. Đặt biệt khi có các đơn đặt hàng xuất khẩu thì tổng
giám đốc công ty sẽ là người duyệt giá cuối cùng. Do vậy tùy từng đơn hàng cụ thể sẽ có giá
khác nhau. Tuy nhiên đối đối với thị trường trong nước quá trình định giá sản phẩm, căn cứ
định giá của Hanosimex dựa trên chiến lược cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp, chi phí sản
xuất và lợi nhuận.

Hanosimex luôn sử dụng một mức giá cạnh tranh phù hợp với thị trường tùy theo từng
thời điểm sẽ là mục tiêu hướng lợi nhuận hoặc hướng tiêu thụ. Tuy nhiên trong việc lựa chọn
mục tiêu định giá Hanosimex sử dụng mục tiêu hướng tiêu thụ là chủ yếu.

        Bảng 2.6: Giá một số sản phẩm dệt kim chính của Hanosimex

Sản phẩm Giá bán lẻ (đồng)
Áo Poloshirt nam dài tay 100.000
Áo Poloshirt nam ngắn tay 94.000
Áo Poloshirt nữ dài tay 84.000
Áo Poloshirt nữ ngắn tay 65.000
Áo T-shirt nữ không tay 50.000
Áo T-shirt nữ ngắn tay 66.000
Áo T-shirt nam ngắn tay 86.000
Áo T-shirt nam không tay 55.000

                                        Nguồn: Phòng Kinh doanh

        Bảng 2.7: Chiết khấu cho khách hàng mua với số lượng lớn

Giá trị đơn hàng Tỷ lệ chiết khấu từ giá bán lẻ
> 3 triệu 5 %
> 5 triệu 7 %

> 10 triệu 8%
> 15 triệu 10%

> 20 triệu 11%
> 25 triệu 12%

> 30 triệu 13%
Nguồn: Phòng Kinh doanh

          Hiện nay Hanosimex có sử dụng chính sách giá phân biệt cho từng loại đối tượng và sử
dụng hình thức chiết khấu như sau:

 Chiết khấu cho khách hàng mua khối lượng lớn từ 5-13%
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 Tuỳ theo từng khu vực mà Hanosimex có chính sách chiết khấu các đại lý khác
nhau

 Chiết khấu theo theo doanh thu đạt được của từng đại lý
 Chiết khấu theo thời vụ (bán hạ giá cho sản phẩm lỗi mốt, chiết khấu theo thời

điểm trong năm)

             2.1.4. Chính sách phân phối

Đối với thị trường nội địa những kênh tiêu thụ sản phẩm dệt kim bao gồm:

 Kênh phân phối trực tiếp (kênh 4): Hanosimex có cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại
các tỉnh thành phố, các cửa hàng đặt tại các khu vực đông dân cư tiện cho việc mua
sắm. Ngoài ra Hanosimex còn thông qua các buổi hội trợ triển lãm để đưa sản phẩm
đến tận tay người tiêu dùng. Kênh này đem lại khoảng 61% doanh thu nội địa của
Hanosimex.

 Kênh phân phối gián tiếp (kênh 1,2,3): Hanosimex thực hiện phân phối sản phẩm dệt
kim gián tiếp qua các đại lí, các nhà buôn, nhà bán lẻ. Các nhà buôn lấy hàng với số
lượng lớn rồi đem tiêu thụ tại các tỉnh, huyện, thị xã, vùng sâu vùng xa. Kênh này
đóng góp vào khoảng 39% doanh thu nội địa của Hanosimex.

Hình 2.3 Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm dệt kim ở thị trường nội địa

Nguồn: Phòng Kinh doanh

Hanosimex xác định cường độ phân phối cho các sản phẩm dệt kim của mình là phân
phối rộng rãi.

Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trở thành đại lý tiêu thụ sản phẩm của Hanosimex
cần đáp ứng các yêu cầu sau:có đầy đủ giấy phép kinh doanh và mã số thuế, cửa hàng  có diện
tích tối thiểu 20m2, cửa hàng  có địa điểm ở trung tâm, gần khu dân cư, không nằm gần các
đại lý khác hoặc các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Hanosimex. Hanosimex thực hiện việc
kí hợp đồng với các đại lý. Mọi hoạt động mua bán đều dựa trên cơ sở hợp đồng đã kí kết
giữa Hanosimex và các đại lý, không có sự khống chế về số lượng và chủng loại sản phẩm.

Công ty
Người
tiêu

dùngSiêu thị
(2)

Đại lý
(55)

Cửa hàng giới
thiệu sản phẩm

(16)

Nhà bán lẻ
1

2

3

4
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Cán bộ theo dõi đại lý Phòng Kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra đánh giá các điều kiện thực
hiện hợp đồng của đại lý 2 lần/năm theo các tiêu chí sau:

- Doanh thu: Trong 3 tháng đầu kể từ khi ký hợp đồng, doanh thu bình quân đạt tối
thiểu 10 triệu đồng. Từ tháng quý tiếp theo, doanh thu bình quân đạt tối thiểu 15 triệu
đồng.

- Quản lý hàng hoá: Hàng hoá trong cửa hàng phải xếp gọn gàng, đúng chủng loại. Phải
tách riêng mặt hàng của Hanosimex, không để lẫn với mặt hàng của các công ty khác.

- Bảo đảm uy tín thương hiệu của Hanosimex: Không được bán các sản phẩm là hàng
giả, hàng nhái và có các hình thức quảng cáo không đúng với quy định của
Hanosimex.

- Thực hiện giá cả: Các đại lý phải bán đúng giá theo quy định của Hanosimex.
Trong qua trình thực hiện hợp đồng, Hanosimex xem xét để hỗ trợ biển hiệu, trang trí và

phát triển cửa hàng cho các đại lý hoạt động có hiệu quả. Các ngày lễ lớn trong năm,
Hanosimex sẽ thực hiện các chương trình khuyến mại với nhiều hình thức phong phú nhằm
khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nội địa. Hình thức thanh toán khi mua hàng của Hanosimex
có thể bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản,…

Hanosimex thường áp dụng chính sách chiết khấu cứng 18% cho các đại lý và được trừ
ngay tại hoá đơn thanh toán. Ngoài ra Hanosimex cũng có thêm chính sách chiết khấu mềm
cho các đại lý tuỳ theo tổng doanh thu tháng.

Ngoài việc chiết khấu giảm giá cho cái đại lý tùy theo doanh thu, Hanosimex còn có
hình thức đổi hàng cho đại lý theo hình thức 50% doanh thu của một tháng với điều kiện phải
sau ba tháng mới được đổi hàng (Ví dụ: trong một tháng đại lý đạt doanh thu 20 triệu, thì
được đổi lại 10 triệu và phải lấy tiếp hàng tương đương với 10 triệu này). Tại các đại lý
Hanosimex cũng có trợ giúp khoản chi phí để làm biển quảng cáo, tư vấn trưng bày hàng
hóa…

             Bảng 2.8: Tổng hợp doanh thu hàng dệt kimqua các kênh phân phối của Hanosimex

Năm 2006 Năm 2007 So sánh năm 06 /07 (%)
STT Loai kênh phân

phối Doanh thu
(triệu đ)

Tỷ trọng
(%)

Doanh thu
(triệu đ)

Tỷ trọng
(%)

Mức tăng
(triệu đ)

Tỷ lệ tăng
(%)

1 Kênh trực tiếp 25.477,681 61,37 26.882,707 60,82 1.405,026 5,51

2 Kênh gián tiếp 16.037,197 38,63 17317,732 39,18 1.280,535 7,98

Tổng số 41.514,878 100,00 44.200,439 100,00 2.685,561 6,47

Nguồn: Báo cáo tiêu thụ, Phòng Kinh doanh

Phương thức vận chuyển: Đối với thị trường trong nước, Hanosimex sử dụng phương
thức vận chuyển bằng xe tải, ô tô là chủ yếu. Còn với thị trường nước ngoài thì phương thức
vận chuyển chính là tầu biển hoặc máy bay.

 2.1.5. Chính sách xúc tiến bán

          a. Quảng cáo
Hàng năm chi phí quảng cáo và phát triển thương hiệu chiếm khoảng 2% doanh thu dự
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kiến sẽ tăng lên 3-5% trong thời gian tới. Hanosimex đã và đang thực hiện một số chương
trình quảng cáo như:

 Quảng cáo qua biển hiệu ngoài trời
       Các loại biển quảng cáo được treo ở các đại lý hoặc một số địa điểm trên đường quốc lộ,
nhà dân ở vị trí thuận lợi trong các thành phố lớn… Hình thức, nội dung do trên biển quảng
cáo ý tưởng do Hanosimex và công ty chuyên về quảng cáo là công ty TNHH quảng bá Thiên
Hà cùng thực hiện. Có thể kể đến việc biển quảng cáo tại Pháp Vân-Cầu Giẽ với chi phí 370
triệu trong 2 năm. Ngoài ra Hanosimex còn đặt biển quảng cáo trên sân vận động Hàng Đẫy
với chi phí 35 triệu đồng/năm, quảng cáo trên các bến chờ xe bus...

 Quảng cáo trên báo, tạp chí
Hàng năm Hanosimex thực hiện rất nhiều chương trình quảng cáo trên báo, tạp chí với

chi phí 400-500 triệu đồng. Các báo tạp chí Hanosimex hay đăng quảng cáo là: báo Công
nghiệp Việt Nam, báo Sài gòn tiếp thị, báo Lao động thủ đô, tạp chí Công nghiệp, báo An
ninh thủ đô, báo công an nhân dân, tạp chí Lịch sử đảng…

 Quảng cáo trên truyền hình
Hanosimex cũng thực hiện quảng cáo trên truyền hình tuy nhiên chưa nhiều vì chi phí

khá đắt. Cụ thể năm 2007 Hanosimex thực hiện chương trình quảng cáo trên VTC1 với chi
phí 70 triệu thông qua việc tài trợ phim truyền hình.

 Quảng cáo băng rôn, tờ rơi
Hanosimex hiện đã thực hiện nhiều đợt quảng cáo bằng tờ rơi băng rôn ở nhiều nơi đặc

biệt tại các hội chợ, triển lãm mà Hanosimex tham gia. Ngoài ra tờ rơi băng rôn cũng được sử
dụng ở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các đại lý

 Quảng cáo qua website, thư điện tử
 Ngoài ra Hanosimex có thiết kế một website để giới thiệu về Hanosimex và các sản phẩm

của mình trên đó. Vì đang ở giai đoạn đầu nên website mới chỉ có mục đích là một kênh nhằm
giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng biết. Việc mua bán giao dịch qua mạng Hanosimex
chưa thực hiện. Tuy nhiên website được thiết kế khá tốt với cả song ngữ Anh-Việt, giao diện
thân thiện, thông tin tương đối đầy đủ tuy nhiên việc cập nhật chưa thường xuyên. Hanosimex
sẽ phải hoàn thiện website hơn nữa nếu muốn thực hiện quá trình buôn bán trực tuyến tiến tới
có hoạt động giao dịch thương mại điện tử thành công.

- Chi phí cho việc thiết kế website là 3.000.000 đồng.
- Chi phí thuê hosting duy trì website khoảng 250.000 đồng/năm

Nhận xét hiệu quả các chương trình quảng cáo: Với các công cụ quảng cáo tuy góp phần
giúp Hanosimex thu được các kết quả khả quan. Doanh số của Hanosimex hàng năm đã tăng
6-7 % ở thị trường nội địa sau khi duy trì những quảng cáo này. Đặc biệt tại thị trường mà
Hanosimex có lợi thế thì doanh thu có những tăng trưởng lớn như ở: Hà Nội, Nghệ An,
TPHCM…
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Ngân quỹ quảng cáo: Hanosimex hằng năm bỏ ra khoảng gần một tỷ trong ngân quỹ dành
cho quảng cáo. Đây là mức chi tiêu còn khiêm tốn. Để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm đặc
biệt là quảng bá thương hiệu Hanosimex cần chi mạnh tay hơn nữa trong hoạt động quảng
cáo.

 b. Khuyến mại
Hanosimex hàng năm cũng tổ chức các đợt khuyến mại nhằm khuyến khích khách hàng

mua sản phẩm góp phần làm doanh thu của Hanosimex tăng trưởng. Chi phí cho hoạt động
khuyến mại hàng năm của Hanosimex chiếm khoảng 1% doanh thu.

Năm 2007 Hanosimex tổ chức một chương trình khuyến mại đặc biệt chào mừng 32
năm ngày giải phóng Miền nam 30-4 và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5. Thể lệ chi tiết
cho khách hàng tham gia rút thăm trúng thưởng như sau:

+ Khách hàng mua sản phẩm may mặc của Hanosimex tại các cửa hàng giới thiệu sản
phẩm, đại lý của Hanosimex có giá trị từ 100.000đ sẽ được nhận một phiếu tham dự
rút thăm trúng thưởng các giải thưởng bằng hiện vật có giá trị.

+ Khách hàng mua hàng sẽ bỏ cuống phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng tại nơi mua
hàng hoặc một trong các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đại lý của Hanosimex và
phòng kinh doanh. Những người trong Ban tổ chức không được tham gia chương
trình này.

+ Khách hàng mua hàng tại các đại lý: Các đại lý tự quản lý phiếu sau đó niêm phong
cuống phiếu gửi kèm bảng kê về Phòng Kinh doanh. Đại lý phải chịu trách nhiệm
với số phiếu được nhận và giải thưởng của khách hàng.

+ Hết thời gian khuyến mại Phòng Kinh doanh thu lại phiếu và gửi  Phòng Kế toán tài
chính quản lý.

Bảng 2.9: Cơ cấu giải thương chương trình khuyến mại dịp 30-4, 1-5 năm 2007

Cơ cấu giải
thưởng

Nội  dung giải
thưởng Trị giá giải thưởng (đồng) Số giải Thành tiền (đồng)

 Giải đặc biệt 01 xe Honda
FUTURE NEO

21.700.000 01 21.700.000

 Giải nhất 01 máy giặt
TOSHIBA

6.000.000 02 12.000.000

 Giải nhì
01 tủ lạnh SANYO 3.000.000 03 9.000.000

 Giải ba 01 đầu DVD
California

1.000.000 04 4.000.000

 Giải KK 01 sản phẩm
HANOSIMEX

50.000 500 25.000.000

Tổng cộng 510 71.700.000
Nguồn: Phòng kinh doanh

Ngoài ra hàng năm vào các dịp đặc biệt như ngày lễ tết hoặc dịp khai trương cửa hàng
trưng bày sản phẩm mới… Hanosimex còn tổ chức nhiều đợt khuyến mại giảm giá để tiêu thụ
các sản phẩm tồn kho, lỗi mốt để có thể quay vòng vốn nhanh hơn.
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    c. Bán hàng trực tiếp
Hanosimex có đội ngũ bán hàng trực tiếp khá tốt, góp phần lớn vào tổng doanh thu hàng

dệt kim nội địa. Đội ngũ bán hàng cũng thường xuyên được đào tạo để phục vụ khách hàng
ngày một tốt hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Kiểu bán hàng trực tiếp
Hanosimex sử dụng là bán hàng trong cửa hàng. Lực lượng bán hàng ở các cửa hàng giới
thiệu của sản phẩm của Hanosimex thường có 6 nhân viên làm việc chia làm 2 ca, tuy nhiên
tùy theo diện tích cụ thể của cửa hàng sẽ có sự điều chỉnh số lượng nhân viên hợp lý.

Tóm lại chi phí cho việc bán hàng trực tiếp là không rẻ do Hanosimex phải trả các khoản
chi phí như thuê địa điểm, đào tạo, trả lương nhân viên, in catalogue chào hàng,... Nhưng hiệu
quả của bán hàng trực tiếp có thể thấy rõ là sự tăng trưởng của doanh số do nó đem lại.

                 d. Quan hệ công chúng
Trong những năm gần đây Hanosimex đã bắt đầu quan tâm đầu tư vào hoạt động quan hệ

công chúng. Hanosimex đã cho bỏ chi phí để đăng các bài báo tuyên truyền về Hanosimex và
các sản phẩm thời trang không chỉ ở báo giấy mà còn cả trên báo điện tử. Ngoài ra
Hanosimex cũng đã có các hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt, tài trợ cho đội bóng Hà Nội
ACB để tạo sự quan tâm và thu hút cảm tình của công chúng. Bên cạnh đó Hanosimex cũng
rất tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, các cuộc trình diện thời trang hàng năm. Chi phí
cho các hoạt động công chúng nói chung là không hề rẻ. Tổng chi phí hàng năm chiếm
khoảng 3% tổng doanh thu.

           Bảng 2.10: Một số hoạt động PR mà Hanosimex tham gia năm 2007

Tên hoạt động Thời gian
Số gian trưng

bày
Mục đích

Lễ hội mua sắm
11/01- 17/01 2 Trưng bày sản phẩm, bán hàng, quảng

bá thương hiệu
Hàng Việt Nam chất
lượng cao

27/4- 2/5 6
Trưng bày sản phẩm, bán hàng, quảng
bá thương hiệu

Thời trang VFF 07 tại
HCM

16/-6/6 8
Trưng bày sản phẩm, trình diễn thời
trang, quảng bá thương hiệu

Huy chương Sao
vàng Đất Việt

Tháng 9 6
Duy trì cúp sao vàng Đất Việt,  quảng bá
thương hiệu, bán hàng

Hàng Việt Nam chất
lượng cao

2/10 -7/10 6 Quảng bá thương hiệu,bán hàng

Thời trang VFF 07
Tại Hà Nội

Tháng 12 6
Trình diễn thời trang, quảng bá thương
hiệu, bán hàng

Nguồn: Phòng kinh doanh

Tóm lại tất cả các hoạt động quan hệ công chúng của Hanosimex rất khó đánh giá xem
hiệu quả một cách chính xác. Tuy vậy Hanosimex không thể bỏ rơi mảng PR vì nhiều khi việc
làm PR không thể hiện ngay lập tức lợi ích mang lại mà nó sẽ là cả một quá trình lâu dài-một
quá trình xây dựng thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng.
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                   e. Marketing trực tiếp
Các hình thức marketing trực tiếp mà Hanosimex có sử dụng nhưng là các hoạt động chào

hàng qua thư điện tử, qua điện thoại. Tuy nhiên Hanosimex có website nhưng Hanosimex
không triển khai việc đặt mua hàng trực tuyến. Hoạt động marketing trực tiếp chủ yếu do bộ
phận quản lý đơn hàng thực hiện đối với khách hàng nước ngoài. Các hình thức marketing
trực tiếp đặc biệt thuận lợi giúp cho việc mua bán giữa các đối tác có khoảng cách rất xa nhau
về địa lý.

2.1.6. Công tác thu thập thông tin marketing của Hanosimex

Công tác thu thập thông tin marketing của Hanosimex chủ yếu do Phòng Kinh doanh và
Phòng Xuất nhập khẩu đảm nhận. Các thông tin nội bộ được thu thập và lưu trữ theo từng
năm, từng quý, từng tháng, từng tuần. Thông tin về sự biến động trong nội bộ của Hanosimex
thường xuyên phân tích và cập nhật hàng tuần.

Hệ thống tình báo marketing của Hanosimex cũng được phân công cho các cá nhân theo
dõi từng tuần rồi viết báo cáo cho thủ trưởng đơn vị. Các than phiền, ý kiến của khách hàng
được cập nhật thường xuyên. Hanosimex cũng cử nhân viên phòng kinh doanh đi các đại lý
để thu thập các thông tin về thực trạng mua bán sản phẩm tại địa điểm này để từ đó có thể ra
quyết định hợp lý nhất. Các bước phát triển của đối thủ cạnh tranh các biến động của môi
trường vĩ mô Hanosimex có thể tham khảo các báo cáo của tập đoàn dệt may Vinatex. Ngoài
ra Phòng Xuất nhập khẩu cũng phân công 2 người chuyên dịch các tin tức về tình hình kinh tế
thế giới ở các website uy tín. Hệ thống nghiên cứu marketing của Hanosimex có hoạt động
nhưng rất ít khi đem một cách hiệu quả , hầu hết các quyết định marketing còn do cảm tính và
kinh nghiệm. Nguyên nhân do nhân viên được học chuyên ngành marketing mà có trình độ
cao trong Hanosimex rất hiếm.

2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của Hanosimex

Trong những năm gần đây Hanosimex phải chịu nhiều cạnh tranh của các đối thủ trong
và ngoài nước. Ở trong nước mặt hàng quần áo trẻ con thì có sự cạnh tranh khốc liệt của hàng
từ Trung Quốc tràn về. Quần áo trẻ em của Trung Quốc rất bắt mắt, đa dạng về chủng loại mà
giá lại rẻ. Mặt hàng dệt kim quần áo người lớn thì Hanosimex lại có sự cạnh tranh của nhiều
công ty trong nước như Dệt may Thành Công, Việt Tiến, Ninomaxx, BlueExchange, PT2000,
Foci, Hoàng Tấn…

a. Dệt may Thành Công
 Tên công ty: Công ty cổ phần dệt may-đầu tư và thương mại Thành Công
 Vốn điều lệ: 189.824.970.000 VNĐ
 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh truyền thống: sản phẩm vải, xơ sợi, dệt, nhuộm,

may, nguyên phụ liệu dệt may.
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 Doanh thu hàng năm: trên 1000 tỷ VNĐ Các Danh hiệu - giải thưởng: TOPTEN
Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam 2007, 11 năm liên tục đạt Hàng Việt
Nam chất lượng cao, TOPTEN Thương hiệu Việt, Xếp hạng 93 trong TOP 200 doanh
nghiệp hàng đầu Việt Nam, Business Excellence Awards; JC Penney – Tập đoàn bán
lẻ hàng đầu nước Mỹ công nhận Thành Công là nhà cung cấp hàng đầu của JC Penney
trên toàn thế giới.

 Sản phẩm: của công ty khá đa dạng gồm một số mặt hàng chủ yếu như: áo Poloshirt,
áo T-shirt, áo thể thao, áo trẻ em…Một số nhãn hiệu chính của công ty là: TCM - Thời
trang dành cho người năng động và bản lĩnh, GENX - Thời trang cao cấp, phong cách
thể thao, NAM&MAN - Thời trang dành riêng cho phái mạnh, F.O.C - Thời trang Mẹ
và Bé

 Giá: Các sản phẩm của công ty có giá cả phù hợp với nhiều đối tượng
 Phân phối: Những năm gần đây công ty chủ trương phát triển hệ thống phân phối trên

toàn quốc. Ngoài các chi nhánh, đại lý ở trong nước công ty còn có một chi nhánh ở
Đức

 Xúc tiến bán: Công ty hiện nay cũng chịu khó đầu tư vào các hoạt động quảng cáo,
khuyến mại, PR. Ví dụ như nhân nhân mùa lễ hội, mùa mua sắm kể từ ngày
17.12.2008, công ty có giảm giá 50% cho hơn 10.000 sản phẩm tại tất cả các cửa hàng
thời trang TCM tại TP.HCM và hệ thống các siêu thị Coop Mart và Vinatex Mart

Tóm lại Dệt may Thành Công với sự đầu tư phát triển thương hiệu mạnh mẽ đã và đang
là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hanosimex về các sản phẩm dệt kim bởi các sản phẩm của
Hanosimex cũng tương tư như Thành Công

b. NINOMAXX
 Tên công ty: Công ty Thời Trang Việt là một công ty hàng đầu về thời trang tại Việt

Nam
 Với các giải thưởng: liên tục nhận được danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

do người tiêu dùng bình chọn suốt năm năm qua 2000 – 2005…
 Khách hàng mục tiêu : mọi giới và tuổi từ 15 - 45 tuổi có mức sống cao đều có thể

chọn cho mình sản phẩm phù hợp.
 Sản phẩm: Công ty hiện đang sở hữu 3 thương hiệu chính là NINOMAXX - MAXX -

NMSG đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở Hữu Công Nghiệp. Với các mặt
hàng chủ lực là các mặt hàng may sẵn được thiết kế đa dạng về mẫu mã với đội ngũ
thiết kế chuyên nghiệp các mẫu mã phù hợp với thị trường và thị hiếu khách hàng,
chất liệu cao cấp, phụ liệu độc đáo và độc quyền.

 Giá cả: Các sản phẩm của công ty có giá thường cao hơn Hanosimex và các mặt hàng
của họ nhắm tới  hơp lý,

 Phân phối: Hệ thông phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước nhưng chủ yếu
ở các tỉnh thành lớn mức sống người dân cao. Ngoài ra công ty còn có các cửa hàng
bán tại Mỹ, Campuchia, Úc.

 Xúc tiến bán: Các hoạt động xúc tiến bán của công ty cũng diễn ra thường xuyên.
Như hoạt động khuyến mại bán hàng giảm giá, hoạt động giảm giá trong giờ vàng
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tặng 20% cho đơn hàng có giá trị lớn hơn 300.000đ trong thời gian 9h-11h vào thứ 2,
3, 4, 5

c. Dệt kim Đông Xuân
 Tên công ty: Công ty TNHH dệt kim Đông Xuân
 Ngành, nghề kinh doanh: Đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm,

nguyên phụ liệu hàng may mặc, máy móc, thiết bị, phụ tùng, hoá chất phục vụ cho sản
xuất kinh doanh.

 Doanh thu: 11,000,000 USD (năm 2007)
 Sản phẩm: Sản phẩm công ty chủ yếu là áo phông, áo ngủ của nam và nữ. Ngoài ra

còn có các loại sản phẩm quần áo trẻ em. Các nhãn hiệu chính bao gồm
 Giá: Các sản phẩm của công ty dệt kim Đông Xuân rất phải chăng phù hợp với mọi

người đặc biệt là tầng lớp bình dân
 Phân phối: hệ thống phân phối của công ty còn kém chưa được đầu tư đúng mức.

Ngoài việc làm hàng xuất khẩu, để mua các sản phẩm tại thị trường nội đia thì hầu như
các khách hàng đều phải đến đặt hàng trực tiếp tại công ty

 Xúc tiến bán: Công ty rất ít đầu tư vào hoạt động xúc tiến bán, chỉ thỉnh thoảng mới
có đợt bán giảm giá cho các hàng tồn kho.

2.1.8. Nhận xét tình hình tiêu thụ và công tác marketing

a. Tình hình tiêu thụ
Tình hình tiêu thụ của Hanosimex những năm gần đây có sự tăng trưởng khả quan. Với

thị trường nước ngoài khách hàng mua sản phẩm của Hanosimex tiêu thụ tại thị trường Mỹ,
EU và Nhật Bản đang chiếm tới trên 85% tổng số sản phẩm xuất khẩu của Hanosimex. Trong
lúc đó, khách hàng các nước châu Á, một số châu lục và vùng lãnh thổ khác đang gia tăng sức
mua sản phẩm mang thương hiệu độc quyền Hanosimex, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của
Hanosimex chiếm 50-60% doanh thu cả năm, tăng gấp đôi năm đầu thế kỷ mới, xuất khẩu
mỗi năm ngày một tăng đạt khoảng 50 triệu đôla. Thị trường nội địa đã bắt đầu được coi trọng
hơn tuy nhiên vẫn có tình trạng ưu tiên cung cấp hàng cho xuất khẩu trước khi sản xuất cung
ứng cho nhu cầu thị trường nội địa.

b. Công tác marketing
 Hanosimex chưa có phòng marketing chuyên biệt, mọi hoạt động marketing nằm rải

rải ở một số bộ phân các phòng ban nên hoạt động nhiều khi chưa đồng bộ. Hoạt động
nghiên cứu thị trường đã có nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Sự dự báo về sản phẩm
và mầu sắc còn mang tính cảm tính thiếu sự kết hợp giữa nhà marketing chuyên
nghiêp với người thiết kế

 Các sản phẩm của Hanosimex đã được đầu tư cho khâu thiết kế hơn đặc biệt trong
những năm gần đây đã có một số nhà thiết kế vào làm ở trong Hanosimex tuy nhiên do
còn thiếu kinh nghiệm nên các mẫu chưa thực sự hợp gu với người tiêu dùng. Các sản
phẩm của Hanosimex được đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000. Các
sản phẩm dệt kim của Hanosimex có độ bền tốt.
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 Giá các sản phẩm của Hanosimex khá phù hợp với mọi giới và lứa tuổi, từ tầng lớp
bình dân đến tầng lớp cao cấp. Chính sách giá để khuyến khích tiêu thụ có triển khai
nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

 Hệ thống phân phối mới phát triển chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận ở phía
Bắc. Trong miền Nam, miền Trung thì hệ thống phân phối còn chưa có chỗ đứng vững
chắc.

 Xúc tiến bán : Hoạt động xúc tiến bán những năm gần đây đã có sự đầu tư tuy vẫn
chưa thực sự nhiều do Hanosimex còn tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận. Các hoạt
động quảng cáo trên truyền hình rất ít. Việc khuyến mại diễn ra không thường xuyên.
Riêng những chương trình, hội diễn thời trang ở trong nước thì Hanosimex đều tích
cực tham gia.

2.2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

2.2.1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp

Trong những năm gần đây số lao động của Hanosimex có xu hướng giảm xuống, đặc
biệt giảm mạnh ở khu vực lao động trực tiếp. Lý giải cho điều này là do Hanosimex đã dần áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ở các khâu sản xuất cần nhiều nhân công. Từ đó dẫn
đến cắt giảm lao động ở những công đoạn mà lao động thủ công đem lại hiệu quả thấp. Hiện
nay trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì đây lại càng là hướng đi đúng đắn nhằm
cắt giảm chi phí.

Bảng 2.11: Cơ cấu lao động
ĐVT: người

CB quản lý LĐ trực tiếp LĐ gián tiếpNăm
Số lượng % Số lượng % Số lượng %

Tổng số
lao động

2006 81 1,65% 3.609 73,35% 1230 25,00% 4.920

2007 78 1,22% 4.691 73,18% 1641 25,60% 6.410

2008 78 1,35% 4.172 72,25% 1524 26,39% 5.774
Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

Bảng 2.12: Số lượng lao động theo trình độ học vấn
ĐVT: người

Năm Cao học Đại học Cao đẳng Trung cấp Cấp 3 Cấp 2
2006 2 410 115 148 3481 764
2007 3 478 139 155 5066 569
2008 4 522 151 154 4464 479
07/06 1 68 24   7 -415 -195
08/07 1 44 12 -1 -802 -90

Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

         Qua bảng số liệu trên ta thấy do đặc thù sản xuất của Hanosimex là sản xuất hàng dệt
may nên lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng gần 90%, số cán bộ quản lý có xu hướng tăng dần
qua từng năm. Dù số lượng lao động có giảm dần nhưng chất lượng lao động lại tăng dần. Ta
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có thể thẩy rõ điều này qua việc số cán bộ có trình độ cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp
tăng dần qua các năm. Ngoài ra Hanosimex không có người lao động nào có trình độ cấp 1.

Bảng 2.13: Cơ cấu lao động theo giới tính
ĐVT: người

Nam NữNăm

Số lượng % Số lượng %

Tổng số
lao động

2006 1.240 25,20% 3.680 74,80% 4.920

2007 1.877 29,28% 4.533 70,72% 6.410

2008 1.777 30,78% 3.997 69,22% 5.774
                       Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

Bảng 2.14: Cơ cấu lao động theo độ tuổi
ĐVT: người

Năm 18-20 21-30 31-40 41-50 >50

Slg % Slg % Slg % Slg % Slg %
Tổng

số

2006 942 19,15% 1.482 30,12% 1.600 32,52% 830 16,87% 66 1,34% 4.920
2007 1.316 20,53% 1.855 28,94% 2.087 32,56% 1.082 16,88% 70 1,09% 6.410
2008 965 16,71% 1.803 31,23% 1.908 33,04% 1.024 17,73% 74 1,28% 5.774

Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

        Qua bảng cơ cấu lao động theo giới tính và theo độ tuổi ta thấy số lao động của
Hanosimex chủ yếu là nữ giới điều này phù hợp với công việc đòi hỏi sự tỷ mẩn, cẩn thận của
ngành dệt may. cơ cấu lao động ở độ tuổi từ 18-40 chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động. Số
lao động trong độ tuổi từ 41 trở lên có xu hướng giảm, điều này thể hiện kế hoạch trẻ hóa đội
ngũ cán bộ và công nhân lao động của Hanosimex nhằm kế thừa và phát triển Hanosimex
trong tương lai.

2.2.2. Định mức lao động

Mức lao động: là lượng lao động hao phí hợp lý nhất được quy định để chế tạo một sản phẩm
hay hoàn thành một công việc cụ thể trong các điều kiện về tổ chức.
Đinh mức lao động: là một quá trình xác định lượng lao động hao phí hợp lý đó

 Nguyên tắc xây dựng định mức lao động của Hanosimex
- Đối với mức năng suất thiết bị phải dựa trên thông số kỹ thuật thiết kế cho từng

mặt hàng và các số liệu khảo sát thực tế, số liệu thống kê hàng năm.
- Đối với định mức lao động: yêu cầu dây chuyền sản xuất ổn định, trình độ công

nhân phải đạt mức trung bình tiên tiến
- Hàng năm Hanosimex tổ chức đánh giá tình hình thức hiện mức lao động để sửa

đổi, bổ sung. Nếu mức lao động thức hiện thấp hơn 5% hoặc cao hơn 15% so với
mức được giao thì trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng , Hanosimex sẽ xem xét và điều
chỉnh lại cho phù hợp
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 Phương pháp xây dựng định mức lao động : Hanosimex chủ yếu dùng phương pháp
phân tích kỹ thuật kết hợp khảo sát bấm giờ chụp ảnh tại chỗ để tính toán và ban hành
mức. Sau đó, theo dõi việc thức hiện từ 3 đến 6 tháng mới sửa đổi hiệu chỉnh . Ưu điểm
của phương pháp này là cho định mức phù hợp tiết kiệm tránh hao phí lao động cao
nhất. Nhược điểm là yêu cầu dây chuyền sản xuất ổn định, trình độ công nhân phải đạt
mức trung bình tiên tiến.

        Cụ thể ví dụ: khi trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt một sản phẩm dệt kim thì trước
hết cần may thử sản phẩm. Sau đó cán bộ định mức sẽ phân tích chia khoảng thời gian từ lúc
bắt đầu đến lúc hoàn thiện sản phẩm theo các các công đoạn tương ứng với các loại máy móc
thiết bị. Tiếp theo cán bộ định mức trình cho giám đốc nhà máy may duyệt lần cuối trước khi
đưa vào sản xuất đại trà.

Bảng 2.15: Định mức lao động một số công đoạn trong sản xuất sản phẩm dệt kim

 Công đoạn Thời gian
(s/sản phấm)

Định mức
(sản phẩm/công) Loại thiết bị

Là hoàn thiện sản phẩm 250 101 Bàn là hơi
Bắn túi dự trữ 9 2800 Thủ công
Gấp + bao gói sản phẩm 60 420 Thủ công
Sang dấu vị trí thùa gấu thân trước 15 1680 Thủ công
Sang dấu vị trí thùa gấu thân sau 15 1680 Thủ công
Sang dấu đường tra cạp 60 420 Thủ công
Cho cúc vào túi dữ trữ 10 2520 Thủ công
Thắt nơ 15 1680 Thủ công
Là chi tiết: dây nơ, gấu, túi 160 158 Bàn là hơi
Là phom 18 1400 Máy là phom
Cài cúc hoàn chỉnh 24 1050 Thủ công

Nguồn: Phòng Điều hành may

2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động

 Thời gian làm việc:Thời giờ làm việc trong Hanosimex là 8 giờ trong một ngày và 6
ngày trong một tuần. Riêng khối làm việc hành chính (trừ ngành may) tuần làm việc 5,5
ngày (nghỉ chiều thứ Bẩy). Cụ thể bố trí theo ca sản xuất như sau:

- Khối làm theo giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, chiều từ 13
giờ đến 16 giờ 30 phút.

- Khối theo ca: 3 ca sáng từ 6 giờ đến 14 giờ, chiều từ 14 giờ đến 22 giờ, đêm từ
22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Giờ làm việc có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của địa phương và tình hình
sản xuất kinh doanh của Hanosimex.Trường hợp do yêu cầu công nghệ, do theo lịch đổi ca
đối với khối làm việc theo ca vượt quá số giờ quy định trên, Hanosimex tính phụ cấp làm
thêm giờ trong đơn giá trả lương cho người lao động.

 Thời gian nghỉ lễ, tết:
- Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong 9 ngày nghỉ lễ theo

quy định của nhà nước và 1 ngày thành lập Hanosimex.
- Trường hợp lễ trùng vào chủ nhật được nghỉ bù trước hoặc sau ngày lễ.
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- Nếu không bố trí nghỉ bù được sẽ thanh toán lương ngày đi làm theo chế độ làm
thêm vào ngày lễ.

 Thời gian nghỉ phép: 12 ngày/năm (công việc bình thường), 14 ngày/năm (công việc
nặng nhọc). Tuy nhiên ngày nghỉ phép có thể tăng thêm theo số năm công tác cứ làm 5
năm sẽ được nghỉ thêm 1 ngày/năm.

Bảng 2.16:  Số liệu về quỹ thời gian lao động năm 2008

Tháng Sô người
Có mặt

Ngày
dươnglich

Ngày lễ,
chủ nhật Phép Ốm Thai

sản
Mưa, mất
điện, mất

nước
Nghỉ
riêng Thêm ca

1 5.991 185.721 23.964 2.130 80 489 239 268          3.350
2 5.980 173.420 47.840 3.220 749 449 146 336          4.709
3 5.832 180.792 29.160 3.508 650 658 245 357          3.744
4 5.780 173.400 28.900 4.320 480 493 135 448          4.467
5 5.703 176.793 28.515 2.348 758 648 217 385          4.570
6 5.714 171.420 28.570 3.750 543 547 464 352          3.380
7 5.690 176.390 22.760 9.230 567 435 367 264          3.468
8 5.653 175.243 28.265 2.498 935 681 435 270          3.299
9 5.639 169.170 28.195 3.409 855 553 445 233          2.354
10 5.674 175.894 22.696 4.574 958 628 1.269 238          1.745
11 5.660 169.800 33.960 4.363 590 868 2.096 359          1.678
12 5.483 169.973 21.932 3.984 452 936 268 421          1.254

∑ 2.098.016 344.757 47.334 7.617 7.385 6.326 3.931 38.018
Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

1. Ngày dương lịch: 2.098.016
2. Ngày lễ, chủ nhật: 344.757
3. Ngày công chế độ (1-2): 1.753.259
4. Ngày công thiệt hại: 72.593
 Ngày công vắng mặt do:

- Nghỉ bảo hiểm xã hội: 7.617+ 7.385 =   15.002
- Nghỉ mát, an dưỡng, phép:47.334
- Nghỉ việc riêng: 3.931

 Ngày công ngừng việc do mất điện, mất nước, chờ việc, lũ lụt...: 6.326
5. Ngày làm việc chế độ (3-4): 1.680.666
6. Số ngày công làm thêm ca: 38.018
7. Ngày làm việc thực tế (5+ 6): 1.718.684

Như vậy:
+ Quỹ thời gian lao động:1.753.259  ngày
+ Thời gian thực sử dụng: 1.718.684 ngày

Hệ số sử dụng thời gian:
1.718.684

Hsd =
1.753.259

= 0,9802
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Hsd =0,9802, chứng tỏ Hanosimex đã sử dụng quỹ thời gian gần như tối đa. Nhưng tuy
nhiên, ở đây công nhân vẫn phải làm thêm ca ba, điều này phần nào ảnh hưởng đến sức khoẻ
người lao động, kéo theo là ảnh hưởng đến năng suất lao động. Do vậy Hanosimex cũng nên
có các chính sách sao cho phù hợp  để  đảm bảo sức khoẻ và tái sản xuất sức lao động cho
người công nhân. Ngoài ra do Hanosimex có nhiều lao động nữ nên số ngày nghỉ do ốm và
thai sản cũng cao, thêm nữa trong năm 2008 bị ảnh hưởng của đợt lũ tại Hà Nội nên sản xuất
cũng có thời gian bị gián đoạn. Tóm lại Hanosimex cần có thêm các biện pháp đề phòng và
khắc phục để giảm bớt những ngày công thiệt hại...để nhằm sử dụng có hiệu quả hơn quỹ thời
gian lao động.

2.2.4. Năng suất lao động

Cách tính năng suất lao động của Hanosimex

Chỉ tiêu này cho thấy với mỗi lao động tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ.
Chỉ tiêu này cao hay thấp phụ thuộc trình độ cán bộ và tay nghề công nhân trong Hanosimex,
chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ Hanosimex có đội ngũ nhân viên lành nghề. Dựa vào chỉ tiêu
này để so sánh mức tăng hiệu quả của mỗi lao động trong kỳ.

Bảng 2.17: Báo cáo năng suất lao động Hanosimex năm 2006-2007

Năm So sánh 07/06
Chỉ tiêu

2006 2007 Giá trị  %

Doanh thu (tr đ) 1.579.817 1.652.216 72.399 4,6

Số lao động bình quân năm (người)          4.920 6.410 1.490 30,3

Năng suất lao động bình quân (tr đ/ng/năm) 321,1 257,7 -63,4 -19,7

Tổng quỹ lương năm (tr đ) 126.109 173.300 47.191 37,4

Thu nhập bình quân (tr đ/tháng) 2,136 2,253 0,117 5,5
          Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

         Từ Bảng 2.15 ta thấy năng suất lao động bình quân năm 2007 giảm 19,7% so với 2006.
Lý giải điều này là do Hanosimex sát nhập một số công ty và mở rộng sản xuất nên thuê nhiều
công nhân mới mà tay nghề còn kém ngoài ra do vậy cần thời gian đào tạo. Trong khi đấy mức
thu nhập bình quân của Hanosimex vẫn tăng 5,5 % nhằm duy trì đời sống tốt cho cán bộ công
nhân. Về lâu dài thì việc thu nhập tăng và năng suất lao động bình quân giảm là không tốt.
Nhưng đây là thời kì chuyển giao Hanosimex đang ổn định cơ cấu để chuẩn bị cổ phần hóa và
hình thành mô hình công ty mẹ con.

Xu thế biến động: Năm 2007 có năng suất lao động thấp hơn 2006 là do Hanosimex
mới mở rộng sản xuất tuyển thêm lao động. Trong khi đó lao động mới tay nghề còn kém
chưa nhiều kinh nghiệm trong bối cảnh ngành dệt may luôn có sự biến động về lao động.

Doanh thu thuần

Tổng số lao động  bình quân
Năng suất lao động   =



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nguyễn Hoàng Thắng -Marketing-K49 33

Năm 2008, đứng trước tình hình tài chính trong nước và quốc tế khủng hoảng, để cắt giảm chi
phí nên Hanosimex đã tinh giảm lao động giữ lại những công công có tay nghề cao nên năng
suất lao động của Hanosimex có xu hướng tăng hơn so với 2007.

2.2.5. Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động

                  a. Quy trình tuyển dụng
Khi có nhu cầu lao động việc tuyển dụng sẽ được thông báo trên các phương tiện thông

tin đại chúng. Ngoài ra việc tuyển dụng còn thông qua một số cơ sở đào tạo liên kết với
Hanosimex như Trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật I. Một nguồn cung cấp người lao động nữa
là từ sự giới thiệu trong nội bộ nhân viên trong công ty. Hanosimex có chế độ thưởng khuyến
khích cho các nhân viên giới thiệu công nhân vào làm việc trong Hanosimex với mỗi hồ sơ là
50.000 đ (không hạn chế số hồ sơ). Tiếp theo người lao động sẽ phải thông qua các đợt kiểm
tra tay nghề và thử việc. Sau thời gian trên nếu người lao động đạt được yêu cầu sẽ bắt đầu kí
hợp đồng lao động chính thức.

 Quy định chung về tuyển dụng
- Nam, nữ trong độ tuổi lao động, có quyền công dân, có đầy đủ hồ sơ, lý lịch rõ ràng
- Học vấn: trung học cơ sở trở lên
- Sức khoẻ bảo đảm

 Thời gian thử việc
- 60 ngày đối với công việc có chức danh, nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật bậc

đại học và trên đại học hoặc chức vụ quan trọng.
- 30 ngày đối với công việc có chức danh, nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ

thuật

               b. Các hình thức đào tạo nhân viên
        Người lao động muốn được tuyển dụng sẽ trải qua các khóa học tuy theo yêu cầu và tính
chất công việc ở tại trường hoặc tại Hanosimex. Sau khi tốt nghiệp họ sẽ được kí hợp đồng
với Hanosimex

Bảng 2.18: Một số chương trình đào tạo học nghề của Hanosimex năm 2008

Ngành nghề Kinh phí Thời gian đào tạo Ghi chú

Vận hành máy nhuộm 400.000đ/ng 6 tháng Tuyển sinh Nam

Vận hành máy Dệt kim 300.000đ/ng 4 tháng Tuyển sinh Nam, Nữ

Bảo toàn lò hơi 550.000đ/ng 9 tháng Tuyển sinh Nam

Bảo toàn Dệt, Nhuộm 550.000đ/ng 9 tháng Tuyển sinh Nam

Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

Ngoài ra nhằm đào tạo nhân lực giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ, công nhân có tay
nghề cao Hanosimex còn có một số chương trình như:

- Gửi các cán bộ kỹ thuật và quản lý đi đào tạo và nâng cao
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- Thường xuyên tổ chức cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đi tham quan trong nước
và nước ngoài

- Tạo điều kiên các cán bộ kỹ thuật tham gia các hội thảo chuyên ngành, có nhiều cơ hội
để tiếp xúc với công nghệ mới

- Mời các chuyên gia nhuộm của các hãng nổi tiếng đến giới thiệu sản phẩm mới và
công nghệ mới. Đồng thời thử nghiệm ngay trên các thiết bị hiện có của Hanosimex để
đánh giá hiệu quả thực tế

- Đào tạo bổ xung kiến thức mới, tổ chức học tập nâng cao trình độ cho công nhân , chủ
động đào tạo thêm nghề thứ hai, khuyến khích người lao động “giỏi một nghề – biết
nhiều nghề“ đảm bảo cho công nhân có đủ kiến thức và tay nghề để vận hành máy
móc an toàn.

2.2.6. Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương

 Tổng quỹ lương kế hoạch theo năm của Hanosimex được xác định theo công thức sau:

TQLkh = Lmin x Hcbbq x N x 12

Trong đó:
- TQLkh : tổng quỹ lương kế hoạch năm
- Lmin: lương tối thiểu do Hanosimex quy định/tháng
- Hcbbq : hệ số cấp bậc bình quân  (ở Hanosimex hệ số này là 2,47)
- N: số lao động

Lmin = Lmincb x Hđc

- Lmincb theo quy định của nhà nước là 540.000đ
- Hđc theo quy định của Hanosimex là 1,8 (thay đổi tùy theo từng năm)

 Ví dụ: Lmin của Hanosimex = Lmincb x Hđc =540.000 x 1,8 = 972.000 đ
              Hcbbq của Hanosimex = 2,47
              Số lao động: 5774

 Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2008:
TQLkh = 972.000  x 2,47 x 5774 x 12 = 166.349.401.920 đ

     Từ đó ta tính được đơn giá lương kế hoạch theo công thức:

TQLkh           ĐGLkh =
DTkh

             Ví dụ: Doanh thu theo kế hoạch đạt 1.850.000.000.000 đồng
                        Vậy đơn giá lương kế hoạch bằng:

166.349.401.920ĐGLkh =
1.750.000.000.000

= 0,095

 Tổng quỹ lương thu nhập thực tế của Hanosimex được tính theo công thức:
TQLtt = ĐGLkh x DTtt
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Trong đó:
- TQLtt : tổng quỹ lương thực tế
- ĐGLkh: đơn giá lương kế hoạch
- DTtt: Doanh thu thực tế

    Ví dụ doanh thu thực tế trong năm 2008 của công ty là 1.880.000.000.000 đ
 Tổng quỹ lương thực tế năm 2008:

TQLtt = ĐGLkh x DTtt = 0,095 x 1.880.000.000.000 = 178.600.000.000 đ

Bảng 2.19: Tổng quỹ lương và thu nhập bình quân của Hanosimex năm 2006-2007

Năm So sánh 07/06
Chỉ tiêu

2006 2007 Giá trị  %

Doanh thu (tr đ) 1.579.817 1.652.216 72.399 4,61

Số lao động bình quân năm (người)          4.920 6.410 1.490 30,32

Tổng quỹ lương (tr đ) 126.109 173.300 47.191 37,44

Thu nhập bình quân (tr đ/tháng) 2,136 2,253 0,117 5,51

Qũy lương lao động sản xuất trực tiếp (tr đ) 78.188 112.645 34.457 44,07

Quỹ lương lao động sản xuất gián tiếp (tr đ) 47.921 60.655 12.734 26,57
 Nguồn: Phòng Quản trị nhân sự

Do mở rộng sản xuất và sát nhập thêm nhà máy sợi Vinh do vậy số lao động tăng thêm
do vậy tổng quỹ lương tăng. Từ bảng trên ta thấy số lao động tăng thêm khoảng 30,3% là yếu
tố chính làm tổng quỹ lương của công ty tăng 37,4%. Ngoài ra việc mở rộng sản xuất thuê
thêm nhiều công nhân sản xuất trực tiếp cũng làm tăng quỹ lương cho công nhân sản xuất trực
tiếp. Đó là lí do tại sao tốc độ tăng quỹ lương công nhân sản xuất trực tiếp cao hơn quỹ lương
cán bộ quản lý.

2.2.7. Tình hình trả lương cho các bộ phận và cá nhân

Tuỳ theo thời điểm, căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Hanosimex sẽ xác định
mức lương tối thiểu trong Hanosimex (thấp nhất bằng mức lương tối thiểu do nhà nước qui
định). Ngoài ra còn căn cứ vào kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, mức
lương tối thiểu được điều chỉnh hàng tháng để làm căn cứ trả lương cho người lao động.

Công thức tính lương của Hanosimex:

Thu nhập lương tháng = Tiền lương hệ số 1 + Tiền thưởng + Các khoản khác (nếu có)

 Tiền lương theo hệ số 1
- Đối với công nhân hưởng lương sản phẩm

Trả lương theo số lượng, đơn giá sản phẩm kết hợp với phân hạng thành tích trong tháng. Căn
cứ vào kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị , các đơn vị xác định hệ số điều chỉnh
lương tối thiểu của đơn vị = lương tối thiểu đơn vị/lương tối thiểu kế hoạch Tổng công ty
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 n
Lhs1  = [   ( S x ĐGLsp) ] x Hđc

n=1
Trong đó:
      Lhs1 : lương hệ số 1của người lao động

S: số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng
ĐGLsp : đơn giá lương sản phẩm

      Hđc : hệ số điều chỉnh lương tối thiểu đơn vị

=

Ví dụ: Một công nhân đứng máy dệt trong một tháng được 4.932 m vải Denim với hệ số cấp
bậc cá nhân là 1,65. Lương min kế hoạch của Hanosimex được tính như phần trước là
972.000 đ. Định mức năng suất dệt vải Denim là 197m/công.Hệ số điều chỉnh đơn vị là 1,08

 Đơn giá lương 1m vải Denim là:
972.000 x 1,65

26 x 197
= 313 đ/m

 Tiền lương hệ số 1 của người công nhân trong tháng:
Lhs1 =  4932 x  313 x 1,08 = 1.667.213 đ

- Đối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương thời gian
Áp dụng cho các đơn vị thuộc khối phòng ban, tổ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật các nhà
máy, các tổ bảo toàn, bảo dưỡng, điện, cơ khí, động lực và phục vụ sản xuất không hưởng
lương sản phẩm

Lhs1 = Lmin x Hcb x N x Hđc

Trong đó:
Lhs1: lương hệ số 1 của người lao động
Lmin: lương tối thiểu kế hoạch/ngày công
N: ngày công thực tế
Hcb: hệ số cấp bậc
Hđc : hệ số điều chỉnh lương tối thiểu đơn vị

Ví dụ: Một cán bộ Phòng Điều hành may đi làm 21 ngày công trong tháng, với hệ số cấp bậc
2,1. Lương tối thiểu của Hanosimex trong tháng là 972.000đ => lương tối thiểu một ngày
công là 37.184 đ. Hệ số điều chỉnh của Phòng Điều hành may là 1,1

 Thu nhập của cán bộ Phòng Điều hành may này là:
Lhs1 = 37.184 x 2,1 x 21 x 1,1 = 1803795,84

 Tiền thưởng theo phân loại tháng tích trong tháng :
+ Loại A1 = tiền lương hệ số 1 x 25%.
+ Loại A2 = tiền lương hệ số 1 x 20%.

ĐGLsp
Lương min kế hoạch x Hệ số cấp bậc cá nhân

26 x Định mức năng suất
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+ Loại  B  =  tiền lương hệ số 1 x 10%.
+ Loại  C : Không có tiền thưởng

Ví dụ: như công nhân dệt vải Denim ở trên hoàn thành công việc chưa đạt định mức năng suất
nên bị xếp loại C và không được thưởng. Thu nhập của công nhân dệt vải Denim chính là
lương hệ số 1 đã tính ở trên.

2.2.8. Nhận xét về công tác lao động tiền lương của doanh nghiệp

       Trong thời gian qua, việc sử dụng lao động trong Hanosimex luôn có hiệu quả và tiết
kiệm lao động. Hanosimex thường xuyên quan tâm đến sắp xếp, bố trí lao động và điều động
nội bộ để sử dụng lao động hợp lý.

      Đứng trước thực trạng lực lượng lao động ngành dệt may thường xuyên biến động trong
thời gian qua, Hanosimex luôn quan tâm đến công tác tuyển sinh, tuyển dụng để tuyển được
đủ lao động phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Mặt khác có biện pháp phòng ngừa trước sự
biến động lao động đó tuy nhiên đôi lúc cũng còn gặp khó khăn.

      Năm 2006 cũng là một năm khó khăn trong việc sử dụng lao động của Hanosimex khi mà
Nhà máy Dệt nhuộm thuộc Hanosimex phải di dời sang Phố Nối. Hanosimex phải tiến hành
sắp xếp lao động và bố trí lại lực lượng lao động cho khu vực này. Với sự biến động lao động
khá lớn khi di dời, dẫn đến phải tăng cường tuyển dụng lao động để bù đắp cho sự biến động
đó. Đến nay, việc biến động lao động tại khu vực này vẫn rất lớn và khó dự đoán.

       Năm 2007, Hanosimex tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động, liên kết với các
đơn vị trong công tác tuyển sinh đào tạo công nhân công nghệ để có thể đáp ứng được các yêu
cầu cho nguồn nhân lực trong tình hình hiện nay.

      Năm 2008 trước tình hình tài chính trong nước và quốc tế khó khăn để thực hiện cắt giảm
chi phí Hanosimex đã tinh giảm lực lượng lao động nhưng vẫn đang cố gắng duy trì và tìm
kiếm lao động chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất lao động.

Ở Hanosimex luôn ý thức con người là trung tâm, là nhân tố quyết định mọi sự thành bại
của một doanh nghiệp. Chính vì vậy việc đào tạo nhân lực giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ,
công nhân có tay nghề cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy trong công tác lao
động tiền lương Hanosimex thường xuyên:

- Gửi các cán bộ và quản lý đi đào tạo và nâng cao học tập
- Mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ có năng lực vào những vị trí then chốt.
- Xác định trong cơ chế thị trường việc dịch chuyển  lao động là vấn đề tất yếu,

Hanosimex lập xưởng đào tạo công nhân mới,chủ động bổ sung kịp thời vào số lượng
lao động thiếu hụt,

- Đào tạo bổ xung kiến thức mới, tổ chức học tập nâng cao trình độ cho công nhân
- Duy trì tổ chức thường xuyên các phong trào luyện tay nghề thành thợ giỏi trong đội

ngũ công nhân
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- Tổ chức các phong trào thi đua giữa các tổ, các nhà máy với khẩu hiệu nâng cao năng
xuất, nâng cao chất lượng để khuyến khích sản xuất.

- Động viên khích lệ kịp thời các nhân tố mới,như xét đặc cách nâng bậc luơng trước
thời hạn đối với thợ có bàn tay vàng, giỏi cấp ngành v.v..

- Công nhân nhiều năm liền có năng suất chất lượng cao,sử dụng được nhiều loại máy,
được đi tham quan du lịch ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

- Duy trì chế độ đãi ngộ chuyên gia cho các cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ giỏi có nhiều
đóng góp trong công tác quản trị công nghệ sản xuất .

- Chế độ khuyến khích công nhân có tay nghề cao,  thợ đặc biệt giỏi.
- Xây dựng và phân phối quỹ lương một cách linh hoạt đã phần nào khuyến khích người

lao động tích cực làm việc nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.

 Những năm gần đây Hanosimex đã thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR-
corporate social responsibility) thông qua áp dụng tiêu chuẩn SA 8000. CSR được hiểu đơn
giản là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững, thông qua
những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống và môi trường làm việc cho người lao
động. CSR vừa là nghĩa vụ, lại vừa là trách nhiệm của cả mình và người lao động. Lãnh đạo
Hanosimex đã coi CSR là một trong những lợi thế cạnh tranh của Hanosimex. Việc tạo môi
trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động là yếu tố quan trọng nâng cao
năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hanosimex luôn tuân thủ nghiêm
ngặt những quy định của luật pháp lao động, các quy định về an toàn môi trường làm việc.
Việc Hanosimex được nhận chứng chỉ WRAP (Chứng chỉ của Hiệp hội may mặc toàn cầu về
CSR) minh chứng cụ thể cho nỗ lực thực hiện CSR của mình. Có thể nói việc thực hiện CSR
đã giúp Hanosimex rất thuận lợi trong hoạt động Xuất nhập khẩu (hoạt động mang lại doanh
thu chính) vì khách hàng nước ngoài luôn đưa ra các yêu cầu về CRS, nhất là về môi trường
làm việc, điều kiện làm việc cũng như những ưu đãi đối với người lao động và nhiều nhất là
các khách hàng Mỹ.

2.3. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp

Nguyên vật liệu sử dụng trong Hanosimex gồm nhiều loại có vai trò công dụng khác
nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hanosimex phân loại nguyên vật liệu theo nội dung
kinh tế như sau:

- Nguyên vật liệu chính như: Là nguyên liệu, vật liệu mà sau quá trình gia công chế
biến sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm. Nguyên vật liệu chính tại
Hanosimex chủ yếu là bông, xơ, vải dệt kim, vải Denim...

- Nguyên vật liệu phụ: Là những vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất kinh
doanh, được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính để hoàn thiện và nâng cao tính
năng, chất lượng của sản phẩm. Nguyên vật liệu phụ tại Hanosimex chủ yếu là những
hoá chất, thuốc nhuộm: Axit Oxalic, Parafin, Sodiumhydrosunfit...

- Nhiên liệu: Nhiên liệu trong doanh nghiệp thực chất là vật liệu phụ. Nhiên liệu trong
Hanosimex chủ yếu là các loại dầu, mỡ, than và gas hoá lỏng...
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- Phụ tùng thay thế, thiết bị và vật liệu xây dựng cơ bản: Tại Hanosimex có bột bê tông
chịu nhiệt, cút hàn phi 21, sắt CT13 phi 18...

2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu
Hanosimex thường áp dụng xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu theo kinh

nghiệm thực tế kết hợp với khảo sát thống kê. Việc xây dựng lại định mức sẽ áp dụng tùy theo
từng hoàn cảnh cụ thể ví dụ như khi Hanosimex trang bị dây chuyền máy  móc mới.

2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu

                     a. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
Tại Hanosimex, kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư theo phương pháp kê khai thường

xuyên. Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi, phản ánh có hệ thống
tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu trên sổ kế toán. Các tài khoản nguyên vật liệu
được dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động tăng, giảm của nguyên vật liệu. Vì
vậy, giá trị nguyên vật liệu có thể được xác định bất cứ thời điểm nào trong kỳ hạch toán.
Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế nguyên vật liệu, so sánh đối chiếu số
lượng tồn trên sổ kế toán để xác định số lượng nguyên vật liệu thừa, thiếu và truy tìm nguyên
nhân để có giải pháp xử lý kịp thời.

Hàng ngày, kế toán tổ chức ghi chép liên tục các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, tồn kho
của vật tư trên các tài khoản kế toán vật tư. Cuối quý, kế toán xác định trị giá của vật tư xuất
kho dựa trên các chứng từ xuất kho và theo phương pháp tính giá bình quân.

b. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
Tính giá nguyên vật liệu nhập kho là công tác quan trọng trong việc tổ chức hạch toán

nguyên vật liệu.Tính giá nguyên vật liệu là dùng tiền để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu.
cụ thể:

- Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên
quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện
tại.

- Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm: Giá mua, các loại thuế không được hoàn lại,
chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác
có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

- Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản
phẩm sản xuất như: Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định, chi
phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên vật liệu
thành thành phẩm.

- Chi phí liên quan trực tiếp khác được tính vào giá gốc hàng tồn kho bao gồm các
khoản chi phí khác ngoài chi phí thu mua và chi phí chế biến hàng tồn kho.

Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho được hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ
chứng minh các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra nguyên vật liệu. Giá thực tế
của nguyên vật liệu nhập kho được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập.

b.Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
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Theo tìm hiểu của em từ Phòng Kế toán tài chính thì Hanosimex tính giá nguyên vật liệu
xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.

Ví dụ như để tính giá vốn sợi Ne 20 PE:
- Đầu kì tồn 20kg sợi Ne 20 PE với đơn giá 30.000 đ/kg
- Trong kì nhập 50kg sợi Ne 20 PE với đơn giá 31.500 đ/kg
- Trong kì xuất kho đem sản xuất 30kg sợi Ne 20 PE

20 x 30.000 + 50 x31.500Đơn giá bình quân
sợi Ne 20 PE =

20 + 50
= 31.071,43 đ/kg

Giá trị vốn thực tế 30 kg
sơi Ne 20 PE xuất kho = 30 x 31.071,42 = 932.142,86đ

2.3.4. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh ở tất cả
các doanh nghiệp. Giá trị nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản
xuất kinh doanh. Vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu là điều kiện cần
thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho
doanh nghiệp.

Hanosimex đã xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bố trí nhân
viên thủ kho có đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn quản lý nguyên vật liệu tồn
kho và thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho để giảm thiểu hư hao, mất mát và quản lý
tốt nguyên vật liệu dự trữ.

Nguyên vật liệu của Hanosimex được quản lý ở Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán tài
chính. Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ quản lý nguyên vật liệu về cả số lượng, chủng loại, qui
cách với nguyên tắc là đảm bảo nguyên vật liệu đủ dùng cho sản xuất tránh dự trữ quá ít hoặc
quá nhiều. Dựa trên định mức do Phòng Điều hành may, Phòng Điều hành sợi dệt cung cấp,
Phòng Kinh doanh tiến hành tổ chức thu mua nguyên vật liệu nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời
nhu cầu cho sản xuất. Phòng Kế toán tài chính có nhiệm vụ quản lý về mặt giá trị của vật tư.

Ngoài ra, để tránh nhầm lẫn trong công tác quản lý kho và hạch toán nguyên vật liệu,
Hanosimex đã xây dựng hệ thống danh điểm và đánh số danh điểm cho nguyên vật liệu đó.

2.3.5. Cơ cấu và tình hình hao mòn tài sản cố định

 Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình:

Giá vốn thực tế
vật tư xuất kho

Số lượng vật
tư xuất kho

Đơn giá bình
quân gia quyền=

=
x

Đơn giá bình
quân gia quyền

Giá trị vật tư tồn đầu kỳ + Giá trị vật tư nhập trong kỳ

Số lượng vật tư tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư nhập trong kỳ
=
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- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng TSCĐ đó.
- Có thời gian sử dụng trên 1 năn trở lên.
- Có giá trị từ 10.000.000 đ (mười triệu đồng) trở lên.
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
-

 Tài sản cố định trong Hanosimex: nhà xưởng, vật tư kiến trúc, máy móc thiết bị
ngành dệt may, phương tiện vận tải, thiết bị công cụ quản lý...

 Phương pháp kế toán TSCĐ áp dụng trong Hanosimex:

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ, thời gian sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu
hao TSCĐ: theo chuẩn mực kế toán và quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày
22/12/2003 của Bộ Tài Chính

- TSCĐ được xác định bằng nguyên giá (-) giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá mua và những chi phí có liên quan trưc tiếp đến

việc đưa tài sản vào hoạt động. Chi phí mua sắm, cải tiến, lắp đặt cũng được tính
vào giá trị TSCĐ. Còn chi phí sữa chữa bảo dưởng được tính riêng vào Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh.

- Khi TSCĐ được bán hay thanh lý thì giá trị thu lại được tính vào Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh.

- Cơ cấu: TSCĐ hữu hình gồm nguyên giá và khấu hao.

 Phương pháp tính khấu hao: Theo tìm hiểu từ Phòng Kế toán tài chính thì

Hanosimex thường áp dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng

NG
Mk =

T
Mk: Mức khấu hao cơ bản cố định hàng năm
T: Thời gian sử dụng định mức của cả đời TSCĐ
NG: Nguyên giá TSCĐ

Ví dụ máy dệt Model Picanolgamma nguyên giá là 40 tỷ. Thời gian sử dụng định mức là 10
năm. Vậy mức khấu hao cơ bản cố định hàng năm:

40
Mk =

10
= 4 (tỷ/năm)

Bên cạnh đó tùy theo đặc thù riêng của một ít số tài sản cố định mà Hanosimex còn sử
dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và phương pháp khấu hao
theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Hanosimex đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản
cố định mà Hanosimex lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực
hiện trích khấu hao. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà Hanosimex
đã lựa chọn và đăng ký được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định
đó.
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    Bảng 2.20: Cơ cấu tài sản cố định
                                                ĐVT: đồng

Năm So sánh 2007 / 2006
Chỉ tiêu

2006 2007 Giá trị %
TSCĐ hữu hình 248.049.091.342 284.215.216.950 36.166.125.608 15%

Nguyên giá 682.659.195.531 753.362.822.631 70.703.627.100 10%

Giá trị hao mòn lũy kế (434.610.104.189) (469.147.605.681) (34.537.501.492) 8%
Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

Năm 2007 Hanosimex mở rộng nhiều nhà máy công ty con mới mới nên mua nhiều
trang thiết bị mới (khiến nguyên giá tăng 70.703.627.100 đồng so với 2006). Giá trị hao mòn
lũy kế tuy tăng nhưng kém so với mức tăng nguyên giá nên TSCĐ hữu hình của Hanosimex
năm 2007 tăng 15% so với 2006.

Bảng 2.21: Bảng tổng hợp tình hình khấu hao TSCĐ năm 2007

                                                                                  ĐVT: đồng
STT Loại TSCĐ Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại Tỷ lệ hao mòn lũy kế

1 Nhà cửa, vật  kiến trúc 91.408.720.590 39.540.532.502 51.868.188.088 43,26%

2 Máy móc, thiết bị 649.456.718.807 424.502.579.997 224.954.138.810 65,36%

3 Phương tiện vận tải 5.565.462.567 1.691.693.259 3.873.769.308 30,40%

4 TSCĐ khác 6.931.920.667 3.412.799.923 3.519.120.744 49,23%

TỔNG CỘNG 753.362.822.631 469.147.605.681 284.215.216.950 62,27%

Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

Từ Bảng 2.21 ta thấy tỷ lệ hao mòn lũy kế của máy móc và thiết bị là lớn nhất
(65,36%) chứng tỏ máy móc thiết bị công ty đã cũ và công ty cần đầu tư mua máy móc nhiều
hơn nữa nhằm nâng cao năng suất. Trong khi đó phương tiện vận tải của công ty là khá mới
khi có tỷ lệ hao mòn lũy kế thấp nhất là 30,40%.

2.3.6. Tình hình sử dụng tài sản cố định

 Thời gian sử dụng TSCĐ theo quy định:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc: 5-25 năm
- Máy móc, thiết bị: 7-12 năm
- Phương tiện vận tải: 5-10 năm
- Thiết bị văn phòng: 3-7 năm
-

Thời gian sử dụng thực tế: Hanosimex áp dụng và tính khấu hao theo tiêu chuẩn kế toán và
quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính. Dây chuyền dệt sợi,
nhuộm, may, cắt, là ủi vận hành liên tục để đảm bảo chất lượng cũng như yêu cầu tiến độ kế
hoạch đề ra.



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nguyễn Hoàng Thắng -Marketing-K49 43

Bảng 2.22: Tỷ lệ trích khấu hao TSCĐ năm 2006-2007

Loại tài sản cố đinh Năm 2006 Năm 2007
Nhà xưởng sản xuất 4% 2%
Kho chứa, Kè bờ mương 20% 10%
Thiết bị Sợi, 10% 10%
Thiết bị NhuộmDệt kim 10% 15%
Thiết bị Dệt, nhuộm (Denim) 8% 7%
Thiết bị Dệt, nhuộm (Hà đông) 8% 8%
Thiết bị may (Hà đông) 20% 20%
Thiết bị  May Dệt kim 30% 30%
Thiết bị May bò 20% 20%
Thiết bị quản lý 15% 15%-17%

Nguồn Phòng Kế toán tài chính

Hanosimex đã tiến hành phấn cấp quản lý một cách rõ ràng giữa các bộ phận quản lý và
sử dụng TSCĐ hữu hình, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong quá
trình mua sắm, bảo quản tài sản, theo dõi tình hình biến động để hạn chế việc thất thoát.

2.3.7. Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định

a. Công tác quản lý nguyên vật liệu
Xuất phát từ đặc điểm của Hanosimex là đa dạng và phong phú về chủng loại nên

Hanosimex đã thực hiện công tác quản lý và hạch toán tốt từ khâu thu mua, bảo quản, sử
dụng, dự trữ đến khi đưa vào sản xuất. Việc thu mua nguyên vật liệu được giao cho một bộ
phận chuyên trách là Phòng Kinh doanh. Phòng Kinh doanh xác định việc thu mua nguyên vật
liệu cho từng tháng, quý, năm dựa trên kế hoạch sản xuất, định mức nguyên vật liệu cho mỗi
sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng và khả năng tiêu thụ sản phẩm của Hanosimex. Ngoài
ra, Hanosimex còn tổ chức bảo quản nguyên vật liệu rất tốt, Hanosimex đã xây dựng hệ thống
kho, phân loại nguyên vật liệu để bảo quản ở những kho khác nhau như kho chuyên dùng để
chứa bông, xơ, vải dệt kim, vải Denim... với điều kiện bảo quản phù hợp và vệ sinh an toàn
cao. Thêm nữa, việc sử dụng nguyên vật liệu ở các bộ phận, nhà máy đều được căn cứ vào kế
hoạch sản xuất của từng quý, điều đó giúp cho Hanosimex chuẩn bị nắm bắt được tình hình
hoạt động sản xuất của từng bộ phận, nhà máy, có quyết định phù hợp khi có sự thay đổi.
Hanosimex cũng đã xây dựng được hệ thống danh điểm vật tư phù hợp với quy mô của doanh
nghiệp giúp cho công tác quản lý hàng tồn kho trên sổ chính xác và theo dõi được từng loại
danh điểm vật tư.

Mặc dù khâu quản lý, bảo quản kho tương đối tốt nhưng việc kiểm kê kho lại không
được làm thường xuyên (6 tháng Hanosimex mới kiểm kê kho một lần), như vậy nếu xảy ra
mất mát sẽ khó tìm ra được nguyên nhân, gây thiệt hại cho Hanosimex và việc đối chiếu giữa
số liệu trên sổ kế toán và kiểm kê thực tế cũng gặp nhiều khó khăn. Thủ tục nhập kho còn rất
phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức. Quy trình luân chuyển các chứng từ nhập, xuất diễn
ra chậm. Thông thường, hàng ngày thủ kho phải kiểm tra các phiếu nhập, xuất kho vào thẻ
kho, rồi cuối ngày phải gửi lên cho phòng kế toán tài chính nhưng tại Hanosimex quy trình
này diễn ra chậm hơn, thường hàng tuần thủ kho mới tập hợp chứng từ gửi lên cho Phòng Kế
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toán tài chính. Việc này cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý nguyên vật liệu trên máy và sổ
kế toán. Khi ban giám đốc yêu cầu báo cáo về số lượng hàng tồn kho thì dễ bị sai sót, không
đúng so với thực tế tại thời điểm báo cáo.

Về phương pháp tính giá nguyên vật liệu: Hiện tại Hanosimex sử dụng phương pháp tính
giá trung bình. Phương pháp này là phù hợp với Hanosimex vì tần suất nhập, xuất nguyên vật
liệu lớn. Với phương pháp này, công việc hàng ngày sẽ được giảm tải nhưng cuối tháng kế
toán nguyên vật liệu phải tổng hợp các phiếu xuất kho để tính ra giá trị xuất cho từng phiếu
xuất đã xuất dùng trong tháng.

Về hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu của Hanosimex được quản lý và
theo dõi bởi một người, ngoài ra còn có thêm kế toán chuyên phụ trách phần tính giá nguyên
vật liệu xuất để giảm bớt công việc của kế toán nguyên vật liệu.

b. Công tác quản lý tài sản cố định

        Trong công tác quản lý TSCĐ Hanosimex đã tiến hành phấn cấp quản lý một cách rõ
ràng giữa các bộ phận quản lý và sử dụng TSCĐ hữu hình, nâng cao tinh thần trách nhiệm của
từng cá nhân, bộ phận trong quá trình mua sắm, bảo quản tài sản, theo dõi tình hình biến động
để hạn chế việc thất thoát.

Tại Hanosimex, TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Công tác quản lý
TSCĐ của Hanosimex nhìn chung đạt hiệu quả. Quá trình mua sắm mới và đưa vào sử dụng
các loại tài sản cố định mới được tiến hành một cách thường xuyên, phù hợp với nhu cầu của
quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất của máy móc thiết bị góp phần nâng cao năng
suất lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: trong số các TSCĐ hữu
hình có một số đã khấu hao hết, cho thấy đã lạc hậu có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động
và chất lượng sản phẩm. Vì vậy cần khắc phục hạn chế này, để có những biện pháp nâng cao
và đổi mới TSCĐ cho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế hiện nay.

2.4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

2.4.1. Các loại chi phí của Hanosimex

 Theo khoản mục thì có 5 loại chi phí trong Hanosimex là:

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 Chi phí nhân công trực tiếp
 Chi phí sản xuất chung
 Chi phí bán hàng
 Chi phí quản lý doanh nghiệp

.
 Các loại chi phí này lại được chia thành hai nhóm:

 Chi phí cố định
- Chi phí sản xuất chung

                      + Chi phí nhân công phân xưởng
                      + Chi phí dụng cụ sản xuất
                      + Chi phí khấu hao TSCĐ
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                      + Chi phí bảo trì máy móc
- Chi phí bán hàng

                      + Chi phí dụng cụ, đồ dùng
                      + Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí quản lý doanh nghiệp
                      + Chi phí vật liệu dùng cho quản lý
                      + Chi phí đồ dùng văn phòng
                      + Chi phí khấu hao TSCĐ
                      + Chi phí dự phòng

 Chi phí biến đổi
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bông, xơ,vải, chỉ, khuy, cúc...
- Chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương và các khoản trích theo lương
- Chi phí sản xuất chung
- Chi phí bán hàng

                      + Chi phí nhân viên bán hàng
                      + Chi phí vận chuyển
                      + Chi phí bao bì, đóng gói
                      + Chi phí nhân công sửa chữa cửa hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp
                      + Chi phí cho nhân viên quản lý
                      + Chi phí dịch vụ mua ngoài
                      + Thuế, phí...
                      + Chi phí khác.

            Bảng 2.23:Tổng hợp các loại chi phí của Hanosimex năm 2006-2007
Năm So sánh 2007 / 2006

Các loại chi phí
2006 2007 Giá trị %

Chi phí NVL trực tiếp 983.164.259.373 998.723.483.716 15.559.224.343 1,58

Chi phí nhân công trực tiếp 78.188.145.244 112.645.241.648 34.457.096.404 44,07

Chi phí sản xuất chung 428.290.412.615 434.642.859.336 6.352.446.721 1,48

Chi phí quản lý DN 44.719.776.876 55.813.657.562 11.093.880.686 24,81

Chi phí bán hàng 20.919.340.346 25.901.149.684 4.981.809.338 23,81
     Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

Từ Bảng ta thấy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm phần lớn trong toàn bộ tổng chi
phí của Hanosimex khoảng 65%. Năm 2007 so với năm 2006 thì chi phí nhân công trực tiếp
tăng đột biến lên 44,07% là do công ty thành lập Trung tâm dệt kim Phố Nối nên tuyển thêm
nhiều lao động. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2007 Hanosimex phải tăng
thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lên hơn khoảng 24%. Trong khi đó chi
phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nhưng cũng  tăng khoảng 1,58%.

2.4.2. Hệ thống sổ kế toán của Hanosimex

Hanosimex áp dụng hình thức ghi sổ là Nhật ký chứng từ.
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a. Nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chứng từ
- Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài

khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối
ứng nó.

- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời
gian với hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản)

- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế
toán và trong cùng một quá trình ghi chép.

- Sử dụng mẫu in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế tài
chính và lập báo cáo tài chính.

b. Quy trình ghi sổ

Hình 2.4: Quy trình ghi sổ theo hình thức NKCT

Nguồn Phòng Kế toán tài chính

c. Trình tự ghi sổ kế toán
- Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực

tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.
- Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính

chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các bảng
phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê và Nhật
ký - Chứng từ có liên quan.

Ghi cuối kỳ

Ghi hàng ngày

Chứng từ ghi sổ và
các bảng phân bổ

Bảng kê Nhật ký
chứng từ

Báo cáo
tài chính

Sổ cái Sổ tổng hợp
chi tiết

Thẻ, sổ kế
toán chi tiết

Đối chiếu
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- Đối với các Nhật ký - Chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết thì
căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào
Nhật ký - Chứng từ.

- Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm tra, đối chiếu
số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp
chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - Chứng từ ghi trực
tiếp vào Sổ Cái.

- Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực
tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết
và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết theo
từng tài khoản để đối chiếu với Sổ cái.

- Số liệu tổng cộng ở Sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký - Chứng từ,
Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính

2.4.3. Công tác xây dựng giá thành kế hoạch của Hanosimex

Giá thành  kế hoạch của Hanosimex được xác định theo 2 phương pháp chính:

Phương pháp định mức: các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực
tiếp được xác định  theo phương pháp định mức (định mức tiêu hao nguyên vật liệu trên một
đơn vị sản phẩm, đơn giá lương trên một đơn vị sản phẩm). Lấy định mức nhân  với sản lượng
kế hoạch sẽ có được các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. Việc xây
dựng định mức tốt sẽ làm cho chi phí nguyên  vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp chính
xác hơn. Việc xây dựng định mức tùy từng đơn vị sẽ phân công khác nhau, cụ thể ở
Hanosimex thì việc định mức các sản phẩm quần, áo, khăn, do Phòng điều hành may, Phòng
điều hành sợi dệt ban hành.

Phương pháp hệ số biến động: các chi phí sản xuất  chung, bán hàng và chi phí quản   lý
doanh nghiệp được ước tính theo phương pháp  hệ số biến động, tức là ước tính 1 đơn vị sản
lượng chịu bao nhiêu đồng chi phí sản xuất chung, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Phương pháp này có tính chính xác không cao nhưng dễ làm.

        Ngoài ra Hanosimex  trong công tác xây dựng giá thành kế hoạch còn chú ý lấy giá
thành thực tế năm trước cộng thêm phần dự trù biến động do các yếu tố có thể phát sinh trong
năm nay:

- Giá nguyên vật liệu chính: bông, xơ,vải sợi, chỉ, cúc, khóa...
- Giá xăng dầu, than, điện...

    Giá thành kế hoạch của Hanosimex thường do phòng Kế toán tài chính lập vào đầu  năm
thực hiện và dùng trong suốt cả năm.

2.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế của Hanosimex

Sản phẩm dệt may của Hanosimex gồm có nhiều loại, nhiều kiểu dáng và được sản xuất
hàng loạt với số lượng lớn. Để tiện việc cho việc báo cáo em xin tập chung trình bày phương
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 pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất thực tế sản phẩm vải Denim của Hanosimex.

a. Phương pháp tập hợp chi phí
Vải do công ty dệt Denim sản xuất đã bao gồm 53 loại vải khác nhau, do vậy, để thuận

tiện và phù hợp với yêu cầu quản lý chi phí, yêu cầu tính giá thành của công ty, đối tượng tập
hợp chi phí sản xuất của công ty dệt Denim là toàn bộ quy trình công nghệ của công ty dệt
Denim.

 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT)
Chi phí NVLTT của nhà máy dệt Denim được tập hợp trực tiếp cho đối tượng là toàn bộ

quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của nhà máy, đến cuối kỳ, chi phí này sẽ được phân
bổ cho từng loại thành phẩm của nhà máy theo tiêu thức phân bổ là định mức tiêu hao nguyên
vật liệu xác định cho từng loại sản phẩm. Hanosimex hạch toán hàng tồn kho theo phương
pháp kê khai thường xuyên và xác định trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho theo phương
pháp tính theo giá hạch toán bình quân.

 Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (NCTT)
Căn cứ vào Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành, Bảng chấm công, kế toán tiến hành tính

lương sản phẩm cho từng công nhân trực tiếp sản xuất theo đơn giá lương sản phẩm.Kế toán
tiền lương sẽ chọn một sản phẩm quy chuẩn để tính toán hao phí công lao động cho sản phẩm
đó, trên cơ sở đó tính được chi phí nhân công trực tiếp phải bỏ ra để sản xuất được một lượng
sản phẩm đó. Sau đó, chọn hệ số tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm quy
chuẩn là 1, kế toán xác định hệ số tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất các loại sản
phẩm khác. Cuối kỳ, sau khi đã tập hợp được toàn bộ chi phí NCTT trong quý, kế toán thực
hiện phân bổ chi phí NCTT cho từng loại sản phẩm của nhà máy theo hệ số tiền lương đã xác
định

 Tập hợp chi phí sản xuất chung
Tại Hanosimex, chi phí sản xuất chung được tập hợp cho từng nhà máy. Ví dụ nội dung

cụ thể của tập hợp từng khoản mục thuộc chi phí sản xuất chung của nhà máy dệt Denim như
sau:

- Chi phí nhân viên: nhà máy Dệt Denim có nhiều tổ sản xuất, mỗi tổ sản xuất đều có
một lượng lao động gián tiếp bao gồm: tổ trưởng, tổ phó, thủ kho, quản đốc phân
xưởng.Lao động gián tiếp của nhà máy không trực tiếp sản xuất sản phẩm nên tiền
lương của họ được tính theo lương thời gian.

- Chi phí vật liệu: Vật liệu xuất dùng chung cho toàn nhà máy bao gồm: xăng dầu, phụ
tùng thay thế…dùng để bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, kho tàng của nhà máy.
Căn cứ vào các chứng từ và sổ kể toán có liên quan, kế toán tập hợp chi phí vật liệu
cho từng nhà máy.

- Chi phí dụng cụ đồ dùng:dụng cụ, đồ dùng dùng chung cho toàn nhà máy bao gồm:
bút dạ dầu, hộp dấu, dập gim, máy tính, giấy in, mực in …

- Chi phí khấu hao TSCĐ: TSCĐ dùng chung của nhà máy dệt Denim bao gồm các máy
móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý…
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác: chi phí dich vụ mua ngoài của
Nhà máy Dệt Denim bao gồm: chi tiền điện, nước, chi tiền ăn giữa ca cho công nhân
và chi phí bằng tiền khác bao gồm: chi bồi dưỡng độc hại, mua văn phòng phẩm

- Chi phí của bộ phận sản xuất phụ: trong Hanosimex, sản phẩm, lao vụ của tổ động
lực, tổ điện như: thiết bị điện tự chế, các phụ tùng thay thế tự gia công, chế biến, quạt
gió,điện, nước, dầu FO... phần lớn được sử dụng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh
chính, phần còn lại có thể cung cấp cho các tổ sản xuất phụ khác. Do đó, để đảm bảo
tính đúng, tính đủ và chính xác chi phí sản xuất kinh doanh vào giá thành, kế toán các
nhà máy đã tiến hành tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ và tính giá thành sản
phẩm phụ vào cuối mỗi tháng.

b. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở dang

Do chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản
phẩm (hơn 70%), nguyên liệu chính sợi được xuất 1 lần ngay từ đầu quy trình công nghệ, do
đó Hanosimex áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vải bò theo chi phí nguyên
vật liệu chính trực tiếp. Theo phương pháp này giá trị sản phẩm dở dang được tính theo chi
phí NVL chính trực tiếp, còn chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh
trong kỳ đều được tính hết vào giá thành của sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Số lượng và giá
trị của sản phẩm dở dang được xác định thông qua kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối
kỳ. Kế toán giá thành sẽ căn cứ vào Biên bản kiểm kê cuối tháng và căn cứ vào các số liệu
hạch toán nghiệp vụ, tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cả về số lượng và giá trị.
Theo phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL chính trực tiếp thì tại nhà
máy Dệt Denim, sản phẩm dở dang cuối kỳ sẽ bao gồm sợi tồn đang nằm trên dây chuyền sản
xuất.

c. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Hanosimex

Theo tìm hiểu từ Phòng Kế toán tài chính thì Hanosimex không tính giá thành sản phẩm
trên phần mềm kế toán mà chỉ tập hợp, kết chuyển chi phí trên máy tính, in các bảng kê phục
vụ cho việc tính giá thành còn công tác phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
được thực hiện trên bảng tính Excel.

Do đối tượng tập hợp chi phí của nhà máy Dệt Denim là toàn bộ quy trình công nghệ của
nhà máy, chi phí sản xuất vải bò sau khi tập hợp theo từng khoản mục sẽ được phân bổ cho
từng loại sản phẩm, đối tượng tính giá thành là từng loại vải bò, vì vậy Hanosimex áp dụng
phương pháp tính giá thành giản đơn để tính giá thành cho các sản phẩm của Nhà máy Dệt
Denim. Kỳ tính giá thành thực tế cũng được xác định là 1 quý

 Phương pháp tính giá thành giản đơn của Hanosimex thực hiện như sau: Trước hết, căn
cứ vào Bảng kê Tổng hợp chi phí trong quý, nhân viên kế toán chi phí và giá thành sản phẩm
phải tiến hành phân bổ chi phí sản xuất theo từng khoản mục cho từng loại sản phẩm.

- Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu
của từng sản phẩm, kế toán sẽ tiến hành phân bổ chi phí NVLTT cho từng loại sản
phẩm.
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- Đối với chi phí nhân công trực tiếp, căn cứ vào Bảng hao phí lao động và hệ số quy
đổi, Bảng đơn giá tiền lương theo định mức, kế toán tiến hành phân bổ chi phí nhân
công cho từng loại vải bò theo hệ số quy đổi tiền lương.

- Đối với chi phí sản xuất chung, căn cứ vào bảng thanh toán lương, kế toán phân bổ chi
phí sản xuất chung cho từng loại vải bò theo tiêu chuẩn phân bổ là tiền lương thực tế
của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Tổng CPSXC phát sinh TKCPSXC  phân bổ
cho sp i

=
Tổng tiền lương của CNSX x Tiền lương CNSX

sản phẩm i

Hanosimex tính giá thành cho từng sản phẩm theo công thức sau:

Zi = DĐKi + Ci - DCKi

zi    =

Trong đó :
- Zi, zi: tổng giá thành và giá thành đơn vị của sản phẩm i.
- DĐKi, DCKi: giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của sản phẩm i tính theo chi phí

nguyên vật liệu chính trực tiếp.
- Ci: chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ của sản phẩm i.
- Qhti: số lượng sản phẩm i hoàn thành trong kỳ.

Ví dụ sau đây là trình tự tính giá thành của sản phẩm vải Denim sợi dọc, ngang 100% cotton
OE + sợi kiểu, dệt kiểu chéo 3/1, hướng chéo phải trọng lượng 11.3 OZ/YDZ, màu Indigo số
08 ( kí hiệu : 07 LL 5113/108 ) vào quý IV năm 2007

 Dở dang đầu quý IV/2007 của sản phẩm 07 LL 5113/108:
DĐK = 29.667.040 đ

 Tính tổng chi phí sản xuất sản phẩm 07 LL 5113/108 quý IV/2007 gồm:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): Căn cứ vào định mức tiêu hao

sợi năm 2007 (trong bản phụ lục) và số lượng sản phẩm 07 LL 5113/108 hoàn
thành nhập kho (Qht) là 18147,90 m . Vậy CPNVLTT bằng:

413,7 x 27.963 + 186,39 x 27.963
1.000

x 18.147,9 =  304.521.762 (đ)

- Chi phí nhân công trực tiếp bằng 6.401.897 đ. Do đơn giá tiền lương (ĐGL)
của công nhân trực tiếp sản xuất vải 07 LL 5113/108 là : 312,56 đ/m nên:

+ Chi phí tiền lương công nhân trực tiếp cho sản phẩm = ĐGL x Qht =
312,56 x 18.147,9 = 5.672.307 (đ)

+ Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất: 729.590 đ

  Zi

 Qhti
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- Chi phí sản xuất chung: phân bổ theo tiền lương thực tế của công nhân trực
tiếp sản xuất. Biết tổng chi phí sản xuất chung của cả nhà máy trong quý
IV/2007 là 7.345.015.442 đ. Chi phí nhân công trực tiếp của cả nhà máy trong
quý IV/2007 là 567.028.958 đ. Vậy chi phí sản xuất chung cho phân bổ cho
sản phẩm 07 LL 5113/108 là:

7.345.015.442
   567.028.958

x 5.672.307 = 73.476.287 (đ)

Từ đó ta tính tổng chi phí sản xuất sản phẩm 07 LL 5113/108 quý IV/2007 là:
C = 304.521.762 + 6.401.897 + 73.476.287  = 384.399.946 (đ)

 Qua kiểm kê cuối kỳ xác định có 1720m vải 07 LL 5113/108 dở dang cuối quý
IV/2007

DCK =1.720 x 16.780 = 28.861.600 (đ)

 Tổng giá thành thực tế sản phẩm 07 LL 5113/108 quý IV/2007 là :
           Z = DĐK + C - DCK = 29.667.040 + 384.399.946 – 28.861.600 = 385.205.386 đ

- Sản lượng vải 07 LL 5113/108 quý IV/2007 là : 18147,9 m
- Giá thành đơn vị thực tế sản phẩm 07 LL 5113/108 quý IV/2007 bằng:

385.205.386
18.147,9

=   21.226 (đ/m)

2.4.5. Phân tích sự biến động của giá thành thực tế

Sự khác biệt giữa giá thành thực tế và giá thành kế hoạch (tính cho toàn bộ sản lượng) do:
- Sản lượng của từng mặt hàng
- Giá thành  đơn vị của từng mặt hàng (do sự thay đổi của các chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,  chi phí  sản  xuất  chung,  chi phí  bán  hàng
và chi phí  quản lý doanh nghiệp)

Đầu năm kế hoạch Phòng Kế toán tài chính lập bảng giá thành chi tiết kế hoạch sản phẩm
theo từng khoản mục chi phí. Bảng này do lập trên cơ sở: kế hoạch sản xuất trong năm và giá
thành sản phẩm năm trước. Bảng được sử dụng trong suốt năm kế hoạch. Dẫn tới nhiều biến
động của thị trường thế giới nhất là giá nguyên vật liệu, xăng dầu thay đổi thất thường khiến
cho việc sai số giữa kế hoạch và thực tế không được dự trù và điều chỉnh kịp thời.

Bảng 2.24 : Sự biến động của giá thành một số sản phẩm dệt kim năm 2007
ĐVT: đồng

So sánh thực tế/kế hoạchSản phẩm Giá thành kế hoạch Giá thành thực tế
Mức tăng Tỷ lệ tăng

Áo T-shirt 35.000 37.500 2.500 7,14%
Áo Poloshirt 46.000 51.300 5.300 11,72%

Nguồn: Phòng Kinh doanh
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2.4.6. Nhận xét về công tác quản lý chi phí và giá thành của doanh nghiệp

Ở Hanosimex, chi phí là biểu hiện bằng tiền về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu
hao TSCĐ, tiền lương phải trả cho công nhân viên và các chi phí khác trong kỳ hạch toán
phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Trong một quý chi phí của Hanosimex bỏ ra nhiều
hay ít phụ thuộc vào chi phí sản xuất ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và kế hoạch.

Sản phẩm sản xuất ra của Hanosimex là sợi, các sản phẩm dệt kim, khăn,... cho các khách
hàng trong và ngoài nước. Chu kỳ sản xuất mỗi sản phẩm ngắn, nên Hanosimex sản xuất
nhiều sản phẩm với số lượng lớn sản phẩm hoàn thành và trao trả khách hàng đúng theo yêu
cầu nên chi phí sản xuất bỏ ra tương đối lớn.

        Hiện nay, Hanosimex luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để giảm bớt chi phí sản xuất hạ
giá thành sản phẩm để thu được lợi nhuận cao nhất. Việc tổ chức công tác quản lý chi phí sản
xuất và giá thành là công việc vô cùng quan trọng quyết định sự thành bại của Hanosimex.
Chính vì thế mà Hanosimex đã có những biện pháp lập kế hoạch chi phí sản xuất, kế hoạch
giá thành,...

 Ưu điểm trong công tác quản lý chi phí và giá thành
- Tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm đều được tập hợp

theo đúng các khoản mục chi phí. Trong điều kiện Hanosimex sản xuất nhiều
loại sản phẩm việc Hanosimex tập hợp chi phí phát sinh cho đối tượng là toàn bộ
quy trình công nghệ cũng rất hợp lý

- Hanosimex đã xây dựng được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức nhân
công và định mức chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm, trên cơ sở đó
xây dựng được giá thành kế hoạch, thực tế và tính được giá thành kế hoạch cho
từng loại sản phẩm, làm cơ sở để đánh giá công tác phấn đấu hạ giá thành sản
phẩm.

- Đối tượng tính giá thành của Hanosimex là từng loại sản phẩm cụ thể, đảm bảo
xác định chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với từng loại
sản phẩm để có kế hoạch mở rộng sản xuất đối với những sản phẩm đạt lợi
nhuận cao và xử lý kịp thời với những sản phẩm tiêu thụ kém.

- Hanosimex có tính đến các khoản giảm trừ chi phí như: nguyên vật liệu nhập lại
kho, phế liệu thu hồi…trước khi tính giá thành sản phẩm. Điều này giúp làm
giảm bớt chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và hạ giá thành sản phẩm

 Nhược điểm trong công tác quản lý chi phí và giá thành
- Hanosimex xác định kỳ tính giá thành cho tất cả sản phẩm của các nhà máy

là hàng quý. Điều này là không phù hợp do đặc điểm sản phẩm của
Hanosimex là chu kỳ sản xuất ngắn, quá trình sản xuất sản phẩm diễn ra liên
tục nên sản phẩm cũng liên tục được nhập kho. Vì vậy, việc giá thành sản
phẩm chỉ được xác định vào cuối quý là không phù hợp với thực tế là giá cả
của nguyên vật liệu, giá cả sản phẩm…lại thường xuyên biến động, cũng
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không thể cung cấp thông tin một cách kịp thời về chi phí và giá thành cho
các nhà quản trị doanh nghiệp.

- Khi thực hiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, một số
đơn vị trong Hanosimex không trừ đi giá trị của sản phẩm hỏng trước khi xác
định giá thành cho thành phẩm. Do đó, trong giá thành của thành phẩm phải
chịu cả chi phí của sản phẩm hỏng trong kỳ, như vậy sẽ phản ánh  không
chính xác giá thành thành phẩm, giá thành được tính ra cao hơn so với thực
tế, trong khi mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn là giảm
bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, vì vậy những thông tin không chính xác
về giá thành sản phẩm có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến các chính sách, các
quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp.

2.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

                2.5.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2.25: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
                                      ĐVT: đồng

Năm So sánh 2006/2007Chỉ tiêu Mã
số

2006 2007 Giá trị %
1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.579.817.627.004 1.652.216.342.598 72.398.715.594 4,58%

2. Các khoản giảm trừ 03 90.452.272 166.978.603 76.526.331 84,60%

3.DT thuần bán hàng và cung cấp dịch
vụ
   (10=01-03)

10 1.579.727.174.732 1.652.049.363.995 72.322.189.263 4,58%

4. Giá vốn hàng bán 11 1.489.642.817.232 1.546.011.584.700 56.368.767.468 3,78%

5. LN gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ
     (20=10-11)

20 90.084.357.500 106.037.779.295 15.953.421.795 17,71%

6. DT từ hoạt động tài chính 21 819.206.416 894.687.272 75.480.856 9,21%

7. Chi phí tài chính 22 17.140.457.251 16.579.416.024 (561.041.227) -3,27%

8. Chi phí bán hàng 24 20.919.340.346 25.901.149.684 4.981.809.338 23,81%

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 44.719.776.876 55.813.657.562 11.093.880.686 24,81%

10. LN thuần từ hoạt động kinh doanh
      (30=20+(21-22)-(24+25)) 30 8.123.989.443 8.638.243.297 514.253.854 6,33%

11. Thu nhập khác 31 569.094.839 894.350.355 325.255.516 57,15%

12. Chi phí khác 32 157.587.627 184.502.614 26.914.987 17,08%

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 411.507.212 709.847.741 298.340.529 72,50%

14. Tổng LN kế toán trước thuế
(50=30+40) 50 8.535.496.655 9.348.091.038 812.594.383 9,52%

15.Thuế TNDN (28%) 51 2.389.939.063 2.617.465.491 227.526.427 9,52%

17. LN sau thuế TNDN (60=50-51) 60 6.145.557.592 6.730.625.547 585.067.956 9,52%

19. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu 0,39% 0,41%

Nguồn: Phòng Kế toán tài chính
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Qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh trong hai năm 2006 và 2007 ta thấy với các nỗ
lực mở rộng mạng lưới tiêu thụ và các hoạt động xúc tiến bán Hanosimex đã đạt doanh thu từ
bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2007 là 1.652.216.342.598 đồng, tăng 72.398.715.594
đồng (tương đương với mức tăng 5%) so với năm 2006, doanh thu thuần tăng lên tương ứng
là 5%.

Tuy để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2007 Hanosimex phải tăng thêm
chi phí (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) 16.075.690.024 đồng nhưng vẫn đạt
hiệu quả kinh doanh lợi nhuận thuần tăng 514.253.854 đồng (tăng 6%) so với năm 2006.

       Mức lợi nhuận sau thuế của Hanosimex tăng trưởng đáng khích lệ, cụ thể năm 2007
Hanosimex đạt mức lợi nhuận sau thuế là 6.730.625.547 đồng tăng 585.067.956 đồng so với
năm 2006 tương đương với mức tăng 10% năm.

         Và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 (từ 0,39% lên
0,41%) chứng tỏ Hanosimex đang dần hoạt động có hiệu quả hơn tuy nhiên, lợi nhuận sinh ra
từ doanh thu khá thấp do giá vốn hàng bán cao đặc biệt giá nguyên vật liệu bông xơ.

                2.5.2. Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng 2.26 Bảng cân đối kế toán rút gọn năm 2006 và 2007
                                                                                                                                    ĐVT : đồng

Năm So sánh 2007/2006
Chỉ tiêu

Mã
số 2006 2007 Giá trị %

A.Tài sản ngắn hạn
(100 = 110+120+130+140+150) 100 469.872.648.830 568.598.601.591 98.725.952.761 21,0%

I. Tiền 110 11.803.176.004 26.127.738.629 14.324.562.625 121,4%

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

III. Các khoản phải thu 130 213.087.474.717 251.562.948.073 38.475.473.356 18,1%

IV. Hàng tồn kho 140 235.787.505.403 265.142.562.670 29.355.057.267 12,4%

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 9.194.492.706 25.765.352.219 16.570.859.513 180,2%
B. Tài sản dài hạn
( 200 = 210 +220+240+250+260) 200 270.316.089.489 330.212.689.359 59.896.599.870 22,2%

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 9.503.960.143 9.503.960.143

II. Tài sản cố định 220 250.062.909.489 296.092.549.216 46.029.639.727 18,4%

III. Bất động sản đầu tư 240

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 20.253.180.000 24.616.180.000 4.363.000.000 21,5%

V. Tài sản dài hạn khác 260

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 740.188.738.319 898.811.290.950 158.622.552.631 21,4%

A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320) 300 596.855.987.689 738.161.238.946 141.305.251.257 23,7%

I. Nợ ngắn hạn 310 463.441.247.222 586.984.664.597 123.543.417.375 26,7%

II. Nợ dài hạn 330 133.414.740.467 151.176.574.349 17.761.833.882 13,3%

B. Vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+430) 400 143.332.750.630 160.650.052.005 17.317.301.375 12,1%

I. Vốn chủ sở hữu 410 139.530.787.334 157.615.067.393 18.084.280.059 13,0%

B. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 3.801.963.296 3.034.984.612 -766.978.684 -20,2%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 440 740.188.738.319 898.811.290.950 158.622.552.632 21,4%
Nguồn: Phòng Kế toán tài chính
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Nhận xét về bảng cân đối kế toán rút gọn:
Qua bảng cân đối kế toán (bảng đầy đủ ở phần phụ lục) của Hanosimex trong hai năm gần

đây ta thấy năm 2007 tài sản ngắn hạn tăng 98.725.952.761 đồng (tương đương 21%) so với
năm 2006. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do tăng tiền mặt: 14.324.562.625 đồng
- Do tăng được các khoản phải thu khách hàng: 54.963.808.305 đồng (tăng công nợ cho

đại lý, tăng số lượng đại lý, các hoạt động để cạnh tranh cho khách hàng trả sau nhằm
thu hút khách hàng nước ngoài), phải thu nội bộ tăng: 604.515.582 đồng

- Tăng hàng tồn kho: 29.355.057.267 đồng để chủ yếu là để dự trữ đề phòng các biến
động, tránh thiếu nguyên vật liệu dẫn đến mất đơn hàng.

- Chi phí trả trước ngắn hạn tăng 6.272.293.174 đồng
- Thuế GTGT được khấu trừ cũng tăng 8.364.029.668 đồng

Về tài sản dài hạn: năm 2007 tăng so với 2006 là  59.896.599.870 đồng (22%)  chủ yếu là
do tăng các khoản sau:

- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc tăng: 9.503.960.143 đồng là do Hanosimex đầu tư
bỏ vốn đầu tư vào nhà máy may 3, nhà máy may 4

- Do tăng tài sản cố định hữu hình: 36.166.125.608 đồng (15%) so với năm 2006.
- Xây dựng cơ bản dở dang tăng 10.155.245.979 đồng do Hanosimex đang nâng cấp lại

cơ sở vật chất, xây dựng Trung tâm dệt kim Phố Nối
- Năm 2007 do Hanosimex đang thực hiện kế hoạch tách một số đơn vị trực thuộc thành

các công ty con độc lập (công ty cổ phần Dệt Hà Đông, công ty cổ phần Dệt may
Hoàng Thị Loan, công ty cổ phần May Đông Mỹ) nên khoản đầu tư vào công ty con
tăng so với 2006 là 6.863.000.000 đồng (18%)

Do vậy tổng tài sản năm 2007 là 898.811.290.950 đồng tăng thêm 158.622.552.631 đồng
(tương đương 21%) so với năm 2006

Bảng 2.27: Cơ cấu tài sản
                                           ĐVT:đồng

2006 2007 So sánh 2007/2006Chỉ tiêu
Giá trị % Giá trị % Giá trị %

Tài sản ngắn hạn 469.872.648.830 64 568.598.601.591 63 98.725.952.761 21,01%

Tài sản dài hạn 270.316.089.489 36 330.212.689.359 37 59.896.599.870 22,16%

TỔNG TÀI SẢN 740.188.738.319 100 898.811.290.950 100 158.622.552.631 21,43%
          Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

Bảng 2.28: Cơ cấu nguồn vốn
                                      ĐVT: đồng

2006 2007 So sánh 2007/2006Chỉ tiêu

Giá trị % Giá trị % Giá trị %

Nợ phải trả 596.855.987.689 81 738.161.238.946 82 141.305.251.257 23,67%

Vốn chủ sở hữu 143.332.750.630 19 160.650.052.005 18 17.317.301.375 12,08%

TỔNG NGUỒN VỐN 740.188.738.319 100 898.811.290.951 100 158.622.552.632 21,43%

       Nguồn: Phòng Kế toán tài chính
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Nhận xét cơ cấu nguồn vốn: Qua bảng số liệu về cơ cấu nguồn vốn qua hai năm 2006
và 2007 ta thấy Nợ phải trả luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn Vốn chủ sở hữu (chiếm khoảng 80%
trong tổng nguồn vốn). Điều nay cho thấy cán cân thanh toán của Hanosimex không tốt nhưng
các khoản nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Mặt khác đây là giai đoạn
vốn chủ sở hữu của Hanosimex là nhà nước cấp nên Hanosimex có nhiều thuận lợi trong vay
ngắn hạn, không những thế từ năm 2008 Hanosimex đã chuyển đổi sang hình thức Tổng công
ty cổ phần sẽ thu hút được nhiều vốn hơn.
       Năm 2007 so với 2006 tình hình nợ phải trả tăng 141.305.251.257 đồng chủ yếu là do:

- Nợ ngắn hạn tăng 123.543.417.375 đồng (27%)  vì Hanosimex cần vốn quay vòng
nhanh phục vụ liên tục cho các đơn hàng xuất khẩu

- Nợ dài hạn tăng 17.761.833.882 đồng (13%) để đầu tư trang thiết bị mới

       Tình hình vốn chủ sở hữu năm 2007 cũng tăng là do nhà nước cung cấp thêm
17.979.436.448 đồng (tương đương khoảng 12%)

Sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của Hanosimex tại năm 2007: TSCĐ và ĐTDH >
VCSH và Nợ dài hạn (TSLĐ< Nợ ngắn hạn) như vậy doanh nghiệp đã sử dụng một phần vốn
ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, như vậy là có rủi ro. Tuy nhiên với tiền thân là công ty
nhà nước mới tiến hành cố phần hóa vào năm 2008, đồng thời khoản chênh lệch không quá
lớn nên tình hình tài chính Hanosimex được duy trì tương đối ổn định.

Bảng 2.29: Giá trị bình quân năm 2005, 2006, 2007 một số giá trị tài chính
                                                                                                                                    ĐVT: đ ồng

Năm 2005 2006 2007 BQ 05-06 BQ 06-07

Hàng tồn kho 236.651.777.898 235.787.505.403 265.142.562.670 236.219.641.651 250.465.034.037

Tài sản ngắn hạn 430.040.371.352 469.872.648.830 568.598.601.591 449.956.510.091 519.235.625.211

Tài sản dài hạn 714.794.660.701 270.316.089.489 330.212.689.359 492.555.375.095 300.264.389.424
Tổng tài sản 1.144.835.032.053 740.188.738.319 898.811.290.950 942.511.885.186 819.500.014.635
Nguồn vốn CSH 165.900.300.669 143.332.750.630 160.650.052.005 154.616.525.650 151.991.401.318

Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

2.5.3. Phân tích một số tỷ số tài chính

Bảng 2.30:Một số tỷ số tài chính của Hanosimex Hanosimex

Các tỷ số tài chính 2006 2007
Các tỷ số về khả năng thanh toán

1. Khả năng thanh toán chung : TSNH/ Nợ ngắn hạn 1,014 0,969

2. Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/Nợ ngắn hạn 0,505 0,517

Các tỷ số về cơ cấu tài chính

1. Cơ cấu TSNH: TSNH/Tổng TS 0,635 0,633

2. Cơ cấu TSDH: TSDH/Tổng TS 0,365 0,367

3. Tỷ số tự tài trợ: Nguồn vốn CSH/Tổng TS 0,194 0,179

4. Tỷ số nợ: Nợ /Tổng TS 0,806 0,821

5. Tỷ số tài trợ dài hạn: (Nguồn VCSH + Nợ dài hạn)/Tổng TS 0,374 0,347
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Các tỷ số về khả năng hoạt động

1. Hệ số vòng quay hàng tồn kho: DT thuần/HTK bình quân 6,688 6,596

2. Sức sản xuất TSNH: DT thuần /TSNH bình quân 3,511 3,182

3. Sức sản xuất TSDH: DT thuần /TSDH bình quân 3,207 5,502

4. Sức sản xuất tổng TS: DT thuần /Tổng TS bình quân 1,676 2,016

Các tỷ số về khả năng sinh lời

1. Sức sinh lời của DT thuần (ROS): LN sau thuế /DT thuần 0,004 0,004

2. Sức sinh lời của vốn CSH (ROE): LN sau thuế /Nguồn vốn CSH bình quân 0,040 0,044

3. Sức sinh lời của vốn kinh doanh (ROA): LN sau thuế /Tổng TS bình quân 0,007 0,008
Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

2.5.4. Nhận xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp

 Về khả năng thanh toán:

 Khả năng thanh toán chung: năm 2006 là 1,014>1 do đó Hanosimex sẽ không gặp
nhiều khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả. Nhưng
ngược lại năm 2007 là 0,969<1 nên Hanosimex có thể gặp đôi chút khó khăn trong
việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả.

 Khả năng thanh toán nhanh: năm 2006 là 0,505 và năm 2007 là 0,517 (đều nhỏ hơn
1) do đó Hanosimex gặp khó khăn trong việc thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn
hạn.

 Cơ cấu tài chính:

 Cơ cấu tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Năm 2006 ta thấy tỷ số cơ cấu TSDH (0,365)
< tỷ số tài trợ dài hạn (0,374) thể hiện sự đầu tư dài hạn của Hanosimex tương xứng
với nguồn vốn ngắn hạn. Năm 2007 tỷ số cơ cấu TSDH (0,367) > tỷ số tài trợ dài hạn
(0,347) chứng tỏ Hanosimex đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho
tài sản dài hạn, như vậy là rủi ro cao.

 Tỷ số tự tài trợ (hay tỷ số cơ cấu nguồn vốn CSH): tỷ số này năm 2006 là 0,194 và
năm 2007 là 0,179 đều nhỏ hơn 0,5 do đó tình hình tài chính của doanh nghiệp trong
hai năm này là không vững chắc, vì phần nợ chiếm lớn hơn 80% tổng nguồn vốn

 Khả năng hoạt động:

 Vòng quay hàng tồn kho: cho biết một đồng vốn đầu tư vào hàng tồn kho thì góp phần
tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ số này trong hai năm 2006, 2007 lần lượt là
6,688 và 6,596 chứng tỏ chứng khả năng luân chuyển tài sản và khả năng hoạt động
của Hanosimex ở mức trung bình.

 Sức sản xuất TSNH/TSDH/Tổng TS: cho biết một đồng vốn đầu tư vào
TSNH/TSDH/Tổng TS góp phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Nhìn qua bảng ta
thấy sức sản xuất TSCĐ, sức sản xuất tổng TS năm 2007 tăng so với năm 2006: chứng
tỏ hiệu quả đầu tư của Hanosimex có tăng. Cụ thể là nhờ đầu tư dây chuyền máy móc
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sản xuất mới mà sức sản xuất TSDH của Hanosimex năm 2006 là 3,207 và năm 2007
tăng lên là 5,502

 Khả năng sinh lời:
 Các tỷ số ROS/ROE/ROA: cho biết mức sinh lời trên doanh thu thuần/nguồn vốn

CSH/ Tổng TS. (trong 100 đồng doanh thu/nguồn vốn CSH / Tổng TS thì tạo ra bao
nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế).

 Qua bảng ta thấy các tỷ số này của Hanosimex chưa cao, chứng tỏ hiệu quả kinh
doanh còn thấp và cần được cải thiện trong thời gian tới
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PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT QUẢN LÝ CỦA
HANOSIMEX VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT QUẢN LÝ CỦA HANOSIMEX
3.1.1.Những ưu điểm

 Marketing
- Các sản phẩm của Hanosimex được đầu tư cho khâu thiết kế nhiều hơn đặc biệt

trong những năm gần đây. Các sản phẩm của Hanosimex được đảm bảo chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000.

- Giá các sản phẩm của Hanosimex khá phù hợp với mọi giới và lứa tuổi, từ tầng lớp
bình dân đến tầng lớp cao cấp

- Hệ thống phân phối phát triển khá tốt ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận ở phía Bắc
- Tích cực tham gia.những hội chợ, các show trình diễn thời trang ở trong nước để

quảng bá các sản phẩm thời trang đặc biệt các sản phẩm cao cấp đặc biệt nhằm xây
dựng thương hiệu riêng.

 Lao động tiền lương
- Trong thời gian qua, việc sử dụng lao động trong Hanosimex luôn có hiệu quả và tiết

kiệm lao động. Hanosimex thường xuyên quan tâm đến sắp xếp, bố trí lao động và
điều động nội bộ để sử dụng lao động hợp lý.

- Hanosimex đã thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống trách nhiệm xã hội SA
8000 nhằm nâng cao chất lượng đời sống và môi trường làm việc cho người lao động.

- Chế độ lương, thưởng rõ ràng, gắn liền với trách  nhiệm của từng người  lao động góp
phần kích thích kết quả lao động, tạo sự gắn bó phần nào giữa người  lao động với
Hanosimex.

- Có chế độ tuyển dụng rõ ràng, chính sách đào tạo lâu  dài để tạo nguồn nhân lực, cán
bộ quản  lý cho Hanosimex, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế tục đủ năng lực trình độ với
sự phát triển của doanh nghiệp.

 Sản xuất
- Năng suất lao động tăng dần do liên tục có sự sắp xếp lao động hợp lý, đầu tư máy

móc thiết bị.
- Có sự khuyến khích các sáng kiến cải tiến trong sản xuất
- Bước đầu thực hiện tiêu chuẩn 5S

 Công  tác quản lý vật  tư và tài sản:
- Xuất phát từ đặc điểm của Hanosimex là đa dạng và phong phú về chủng loại nên

Hanosimex đã thực hiện công tác quản lý vật tư và hạch toán tốt từ khâu thu mua, bảo
quản, sử dụng, dự trữ đến khi đưa vào sản xuất.

- Ngoài ra, Hanosimex còn tổ chức bảo quản nguyên vật liệu rất tốt, Hanosimex đã xây
dựng hệ thống kho, phân loại nguyên vật liệu để bảo quản ở những kho khác nhau như
kho chuyên dùng.
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- Về quản lý tài sản cố định Hanosimex có nhãn mác gắn trực tiếp các máy móc thiết bị,
lập hồ sơ tài sản cố định, bàn giao có các  đơn vị  sử dụng (có phiếu giao nhận TSCĐ).
Nhờ  đó, các đơn vị có thể tự quản lý được TSCĐ tại đơn vị mình, thuận tiện trong
việc kiểm  kê và đánh giá TSCĐ hàng năm.

 Công  tác quản lý chi phí và giá thành
- Tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm đều được tập hợp theo

đúng các khoản mục chi phí. Trong điều kiện Hanosimex sản xuất nhiều loại sản phẩm
việc Hanosimex tập hợp chi phí phát sinh cho đối tượng là toàn bộ quy trình công
nghệ cũng rất hợp lý

- Hanosimex đã xây dựng được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức nhân công
và định mức chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm, trên cơ sở đó xây dựng
được giá thành kế hoạch, thực tế và tính được giá thành kế hoạch cho từng loại sản
phẩm, làm cơ sở để đánh giá công tác phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

- Đối tượng tính giá thành của Hanosimex là từng loại sản phẩm cụ thể, đảm bảo xác
định chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với từng loại sản phẩm
để có kế hoạch mở rộng sản xuất đối với những sản phẩm đạt lợi nhuận cao và xử lý
kịp thời với những sản phẩm tiêu thụ kém.

- Hanosimex có tính đến các khoản giảm trừ chi phí như: nguyên vật liệu nhập lại kho,
phế liệu thu hồi…trước khi tính giá thành sản phẩm. Điều này giúp làm giảm bớt chi
phí sản xuất phát sinh trong kỳ và hạ giá thành sản phẩm

 Tài chính
- Sức sản xuất TSDH, sức sản xuất tổng TS năm 2007 tăng so với năm 2006: chứng tỏ

hiệu quả đầu tư của Hanosimex có tăng.
- Cơ cấu tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Năm 2006 ta thấy tỷ số cơ cấu TSDH (0,365)

< tỷ số tài trợ dài hạn (0,374) thể hiện sự đầu tư dài hạn của Hanosimex tương xứng
với nguồn vốn ngắn hạn.

3.1.2.Những hạn chế

 Marketing
- Hanosimex chưa có phòng marketing chuyên biệt, mọi hoạt động marketing nằm rải

rải ở một số bộ phân các phòng ban nên hoạt động nhiều khi chưa đồng bộ. Hoạt động
nghiên cứu thị trường đã có nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Sự dự báo về sản phẩm
và mầu sắc còn mang tính cảm tính thiếu sự kết hợp giữa nhà marketing chuyên
nghiêp với người thiết kế.

- Hanosimex ít có các chiến lược marketing riêng cụ thể cho từng loại sản phẩm, trong
đó các chiến lược marketing chung thì chưa sát và chưa phù hợp với đặc điểm cụ thể
của từng sản phẩm, từng vùng thị trường.

- Chính sách giá để khuyến khích tiêu thụ có triển khai nhưng còn gặp nhiều khó khăn
do việc xem xét giảm giá phải thông qua sự phê chuẩn của Tổng giám đốc các công ty
thành viên khó thể chủ động giảm giá để cạnh trạnh nhiều khi làm lỡ cơ hội.

- Trong miền Nam và miền Trung thì hệ thống phân phối còn chưa kém chưa phát triển
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- Hoạt động xúc tiến bán những năm gần đây đã có sự đầu tư tuy vẫn chưa thực sự
nhiều do Hanosimex còn tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận. Các hoạt động quảng cáo
trên truyền hình rất ít. Việc khuyến mại diễn ra không thường xuyên và nhiều lúc
không phải do chủ động kích cầu mà xảy ra khi có hàng hóa tồn kho, dẫn tới hàng
khuyến mại chất lượng không còn đảm bảo làm hỏng hình ảnh về sản phẩm.

 Lao động tiền lương
- Thực trạng lực lượng lao động ngành dệt may thường xuyên biến động, chính vì vậy

mà lực lượng lao động biến động và lao động thiếu của Hanosimex đôi lúc còn xảy ra
- Tuy có chính sách giữ chân và nâng lương có cán bộ giỏi nhưng chưa thực sự hấp dẫn

vì khó thể phá vỡ khung lương đặc biệt trong bối cảnh Hanosimex xuất phát là công ty
nhà nước. Thế nên cũng có một số cán bộ giỏi chỉ làm một thời gian rồi chuyển công
tác. Từ năm 2008 Hanosimex đã thực hiện cổ phần hóa hy vọng trong thời gian tới
việc khung lương sẽ được xem xét để giữ được nhân tài.

 Sản xuất
- Một số công  đoạn sản xuất  còn thủ công, cần hiện  đại hóa để nâng  cao năng suất lao

động. Đặc biệt khi có sự biến động lực lượng lao động thì mất công đào tạo và công
nhân chưa quen việc nên ảnh hưởng đến thời gian sản xuất.

 Công  tác quản lý vật  tư và tài sản:
- Mặc dù khâu quản lý, bảo quản kho tương đối tốt nhưng việc kiểm kê kho lại không

được làm thường xuyên (6 tháng Hanosimex mới kiểm kê kho một lần), như vậy nếu
xảy ra mất mát sẽ khó tìm ra được nguyên nhân, gây thiệt hại cho Hanosimex và việc
đối chiếu giữa số liệu trên sổ kế toán và kiểm kê thực tế cũng gặp nhiều khó khăn.

- Thủ tục nhập kho còn rất phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức
- Quy trình luân chuyển các chứng từ nhập, xuất diễn ra chậm

 Công  tác quản lý chi phí và giá thành
- Hanosimex xác định kỳ tính giá thành cho tất cả sản phẩm của các nhà máy là hàng

quý. Điều này là không phù hợp do đặc điểm sản phẩm của Hanosimex là chu kỳ sản
xuất ngắn, quá trình sản xuất sản phẩm diễn ra liên tục nên sản phẩm cũng liên tục
được nhập kho. Vì vậy, việc giá thành sản phẩm chỉ được xác định vào cuối quý là
không phù hợp với thực tế là giá cả của nguyên vật liệu, giá cả sản phẩm…lại thường
xuyên biến động, cũng không thể cung cấp thông tin một cách kịp thời về chi phí và
giá thành cho các nhà quản trị doanh nghiệp.

- Khi thực hiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, một số đơn vị
trong Hanosimex không trừ đi giá trị của sản phẩm hỏng trước khi xác định giá thành
cho thành phẩm. Do đó, trong giá thành của thành phẩm phải chịu cả chi phí của sản
phẩm hỏng trong kỳ.

 Tài chính
- Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: năm 2006 là 0,505 và năm 2007 là 0,517 (đều nhỏ

hơn 1) do đó Hanosimex gặp khó khăn trong việc thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn
hạn.
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- Năm 2007 tỷ số cơ cấu TSDH (0,367) > tỷ số tài trợ dài hạn (0,347) chứng tỏ
Hanosimex đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn,
như vậy là rủi ro cao.

- Tỷ số tự tài trợ (hay tỷ số cơ cấu nguồn vốn CSH): tỷ số này năm 2006 là 0,194 và
năm 2007 là 0,179 đều nhỏ hơn 0,5 do đó tình hình tài chính của doanh nghiệp trong
hai năm này là không vững chắc, vì phần nợ lớn hơn nguồn vốn CSH.

- Các tỷ số ROS/ROE/ROA của Hanosimex chưa cao, chứng tỏ hiệu quả kinh doanh
còn thấp và cần được cải thiện trong thời gian tới

3.2. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

 Tên đề tài
“Lập kế hoạch truyền thông để xây dựng thương hiệu quần áo dệt kim của
Hanosimex”

 Lý do chọn
Với thị trường nội địa hơn 80 triệu dân, sức mua không phải là nhỏ, do đó các nhà sản

xuất trong nước càng ngày càng phải nâng cao mẫu mã để cạnh tranh nhất là năm nay (2009)
khi nước ta  phải mở cửa thị trường bản lẻ. Để tồn tại được nhất thiết các công ty dệt may
trong nước phải xây dựng được những thương hiệu có chỗ đứng vững vàng.

Trước đây Hanosimex không quan tâm tới thị trường trong nước thì điều này không phải
cá biệt mà có rất nhiều doanh nghiệp trong ngành Dệt May đều vậy. Họ cũng nghĩ rằng phải
tập trung vào gia công hàng xuất khẩu để tạo công ăn việc làm ổn định sau đó mới tính tới
chuyện tự sản xuất. Tuy nhiên vừa rồi thì theo chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam
(VINATEX) thì mỗi doanh nghiệp đều phải tự mình tìm chỗ đứng theo định hướng “thời
trang hóa ngành dệt may”. Hanosimex là đơn vị có chu trình sản xuất khép kín từ sản xuất
vải, thiết kế, cắt may cho đến thành phẩm, vì thế đây là một thuận lợi để xây dựng cho mình
một thương hiệu riêng. Ngoài việc thiết kế thì chuyện chủ động đầu vào sẽ là ưu thế cho mỗi
công ty.
        Để  giải quyết được những vấn  đề này, Tổng công  ty Hanosimex cần có kế hoạch
truyền thông marketing nhằm xây dựng thương hiệu Hanosimex trong tâm trí người tiêu
dùng.

 Các bước triển khai
- Đánh giá kế hoạch marketing trong đó bao gồm kế hoạch truyền thông marketing

mà Hanosimex đang thực hiện
- Phân tích tình huống: thực hiện nghiên cứu marketing để phân tích nhân tố bên

trong (bản thân công ty khả năng hoạt động tổ chức truyền thông marketing, kết
quả truyền thông marketing của công ty, ưu nhược điểm sản phẩm…) và phân tích
nhân tố bên ngoài (xác định khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, lợi ích khác
biệt với đối thủ,…). Cụ thể là dùng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để thu thập
thông tin tại một số khu vực bán quần áo dệt kim tại Hà Nội . Tổng thể mục tiêu
lựa chọn là 120 người đã sử dụng quần áo dệt kim trong vòng 1 năm qua. Phương
pháp tiếp xúc là phương pháp phỏng vấn trực tiếp
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- Xác định mục tiêu truyền thông: là tăng nhận thức của khách hàng mục tiêu về
thương hiệu Hanosimex nói chung và quần áo dệt kim nói riêng.

- Thiết kế thông điệp truyền thông
- Lựa chọn kênh truyền thông: kênh trực tiếp, kênh gián tiếp
- Xác định ngân sách truyền thông: dựa trên mục tiêu và nhiệm vụ là xây dựng

thương hiệu
- Xác định hỗn hợp truyền thông: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan

hệ công chúng, marketing trực tiếp (mỗi công cụ sẽ chi tiết căn cứ, nội dung, cách
thực hiện, ước tính chi phí, hiệu quả mong đợi)

 Kết quả: Tăng sự nhận thức của khách hàng về thương hiệu Hanosimex, từ đó để
khách hàng khi có nhu cầu  sử dụng sẽ nghĩ ngay đến quần áo thời trang của
Hanosimex? Làm sao để người  tiêu dùng hiểu được những lợi ích, đặc điểm ưu việt
của sản phẩm của Hanosimex để quyết  định chọn mua?...
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PHỤ LỤC
Bảng cân đối kế toán đầy đủ năm 2006-2007

Năm So sánh 2007/2006
Chỉ tiêu

Mã
số 2006 2007 Giá trị %

A.Tài sản ngắn hạn
(100 = 110+120+130+140+150) 100 469.872.648.830 568.598.601.591 98.725.952.761 21,0%

I. Tiền 110 11.803.176.004 26.127.738.629 14.324.562.625 121,4%

1. Tiền 111 11.803.176.004 26.127.738.629 14.324.562.625 121,4%

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

1. Đầu tư ngắn hạn 121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoản phải thu 130 213.087.474.717 251.562.948.073 38.475.473.356 18,1%

1. Phải thu của khách hàng 131 176.127.687.811 231.091.496.116 54.963.808.305 31,2%

2. Trả trước cho ngưười bán 132 19.090.846.263 16.805.679.056 -2.285.167.207 -12,0%

3, Phải thu nội bộ 133 0 604.515.582 604.515.582

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134

5. Các khoản phải thu khác 135 20.410.679.730 3.061.257.319 -17.349.422.411 -85,0%

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 -2.541.739.087 0 2.541.739.087 -100,0%

IV. Hàng tồn kho 140 235.787.505.403 265.142.562.670 29.355.057.267 12,4%

1. Hàng tồn kho 141 239.709.800.821 268.956.073.815 29.246.272.994 12,2%

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -3.922.295.418 -3.813.511.145 108.784.273 -2,8%

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 9.194.492.706 25.765.352.219 16.570.859.513 180,2%

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 466.995.929 6.739.289.103 6.272.293.174 1343,1%

2. Thuế GTGT đưược khấu trừ 152 7.861.736.977 16.225.766.645 8.364.029.668 106,4%

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nưước 154 89.237.537 339.415.124 250.177.587 280,4%

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 776.522.263 2.460.881.347 1.684.359.084 216,9%
B. Tài sản dài hạn
( 200 = 210 +220+240+250+260) 200 270.316.089.489 330.212.689.359 59.896.599.870 22,2%

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 9.503.960.143 9.503.960.143

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 9.503.960.143 9.503.960.143

3. Phải thu nội bộ dài hạn 213

4. Phải thu dài hạn khác 218

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 250.062.909.489 296.092.549.216 46.029.639.727 18,4%

1. TSCĐ hữu hình 221 248.049.091.342 284.215.216.950 36.166.125.608 14,6%

- Nguyên giá 222 682.659.195.531 753.362.822.631 70.703.627.100 10,4%

- Giá trị hao mòn lũy kế 223
-

434.610.104.189
-

469.147.605.681 -34.537.501.492 7,9%

2. TSCĐ thuê tài chính 224

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn lũy kế 226

3. TSCĐ vô hình 227 1.833.818.147 1.542.086.287 -291.731.860 -15,9%

- Nguyên giá 228 1.937.984.730 1.937.984.730 0 0,0%

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 -104.166.583 -395.898.443 -291.731.860 280,1%

4. Xây dựng cơ bản dở dang 230 180.000.000 10.335.245.979 10.155.245.979 5641,8%

III. Bất động sản đầu tư 240

- Nguyên giá 241
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- Giá trị hao mòn lũy kế 242

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 20.253.180.000 24.616.180.000 4.363.000.000 21,5%

1. Đầu tư vào công ty con 251 8.753.180.000 15.616.180.000 6.863.000.000 78,4%

2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 11.500.000.000 9.000.000.000 -2.500.000.000 -21,7%

3. Đầu tư dài hạn khác 258
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
(*) 259

V. Tài sản dài hạn khác 260

1.Chi phí trả trước dài hạn 261

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 740.188.738.319 898.811.290.950 158.622.552.631 21,4%

A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320) 300 596.855.987.689 738.161.238.946 141.305.251.257 23,7%

I. Nợ ngắn hạn 310 463.441.247.222 586.984.664.597 123.543.417.375 26,7%

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 347.625.411.608 478.023.947.000 130.398.535.392 37,5%

2. Phải trả  ngưười bán 312 83.218.875.049 72.119.594.949 -11.099.280.100 -13,3%

3. Người mua trả tiền trước 313 8.956.074.939 1.419.690.915 -7.536.384.024 -84,1%

4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nưước 314 839.354.880 540.314.821 -299.040.059 -35,6%

5. Phải trả công nhân viên 315 11.605.671.145 15.127.474.018 3.521.802.873 30,3%

6. Chi phí phải trả 316 355.222.293 0 -355.222.293 -100,0%

7. Phải trả nội bộ 317 493.689.064 7.581.032.045 7.087.342.981 1435,6%

8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng XD 318

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10.346.948.244 12.172.610.849 1.825.662.605 17,6%

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

II. Nợ dài hạn 330 133.414.740.467 151.176.574.349 17.761.833.882 13,3%

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332

3. Phải trả dài hạn khác 333

4. Vay và nợ dài hạn 334 132.239.163.009 150.877.305.231 18.638.142.222 14,1%

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1.175.577.458 299.269.118 -876.308.340 -74,5%

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

B. Vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+430) 400 143.332.750.630 160.650.052.005 17.317.301.375 12,1%

I. Vốn chủ sở hữu 410 139.530.787.334 157.615.067.393 18.084.280.059 13,0%

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 138.784.559.718 156.763.996.166 17.979.436.448 13,0%

2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ 414

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

7. Quỹ đầu tư phát triển 417

8.Quỹ dự phòng tài chính 418 725.127.616 774.364.029 49.236.413 6,8%

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 129.685.446 129.685.446

10. Lợi nhuận chưưa phân phối 420 0 -74.078.247 -74.078.247

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 21.100.000 21.100.000 0 0,0%

B. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 3.801.963.296 3.034.984.612 -766.978.684 -20,2%

1. Quỹ khen thưưởng, phúc lợi 431 3.801.963.296 3.034.984.612 -766.978.684 -20,2%

2. Nguồn kinh phí 432
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3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 440 740.188.738.319 898.811.290.950 158.622.552.632 21,4%
Nguồn: Phòng Kế toán tài chính

Bảng định mức tiêu hao sợi năm 2007
Loại sợi sử

dụng
Định mức sợi

(kg)

Đơn giá sợi
(kg)/1000mSTT Tên sản phẩm

Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang

Thành

tiền/1000m

… … … … …. …. …. …. …..
29 07 LF 7096/304 100E PE 312,6 329,73 27.963 22.657 14.649.000

30 07 LL 5113/108 100E 100E 413,7 186,39 27.963 27.963 16.780.000

… … … … … … … … …
Nguồn: Phòng Điều hành sợi dệt
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