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N	m báo cáo: 2007 
 
I. L�ch s� ho�t ��ng c�a Công ty: 
 
1. Nh�ng s ki�n quan tr�ng: 
 + Vi�c thành l
p: Ti�n thân c�a Công ty là C x��ng B�u �i�n Trung �ng hình thành t� 
n	m 1954 sau khi gi�i phóng Th� �ô, tr�c thu�c T�ng c�c B�u �i�n (B�u �i�n Truy�n thanh). Nhà 
máy Thi�t b� B�u �i�n ���c thành l
p theo Quy�t ��nh s� 202/Q�/TCCB ngày 15/3/1993 c�a T�ng 
c�c Tr��ng T�ng c�c B�u �i�n, ��n n	m 1996 ���c thành l
p l�i theo Quy�t ��nh s� 427/TCCB 
ngày 09/9/1996 tr�c thu�c T�ng công ty B�u chính Vi�n thông Vi�t Nam (nay là T
p �oàn B�u 
chính Vi�n thông Vi�t Nam – VNPT). 
 + Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n ���c chuy�n ��i c� ph�n hoá t� Nhà máy Thi�t b� B�u 
�i�n theo Quy�t ��nh s�: 46/2004/Q�-BBCVT ngày 15/11/2004 c�a B� B�u chính Vi�n thông (nay 
là B� Thông tin và Truy�n thông), và chính th�c ho�t ��ng t� ngày 01/7/2005 theo Gi�y ch�ng nh
n 
�	ng ký kinh doanh s� 0103008116 do S� KH&�T Hà N�i c�p, �	ng ký thay ��i l�n 3 ngày 
14/9/2007.. 
 + Sau khi ���c s� ch�p thu
n c�a �y ban Ch�ng khoán Nhà n��c và Trung tâm Giao d�ch 
Ch�ng khoán Hà N�i, c� phi�u c�a Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n ���c chính th�c niêm y�t 
trên Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i k� t� ngày 20/12/2006, mã ch�ng khoán là: POT. 
 
2. Quá trình phát tri�n: 
 + Ngành ngh� kinh doanh:  

- Xu�t kh�u, nh
p kh�u v
t t�, thi�t b� chuyên ngành b�u chính, vi�n thông, �i�n t�, tin h c; 
- S�n xu�t, l!p ráp máy móc thi�t b� trong l"nh v�c b�u chính, vi�n thông, phát thanh, truy�n 
hình, �i�n t�, tin h c; 
- Kinh doanh trong các l"nh v�c: b�u chính, vi�n thông, công nghi�p, nhà �; 
- Kinh doanh v
t t�, thi�t b� chuyên ngành b�u chính, vi�n thông, �i�n t�, tin h c; 
- Xây l!p, l!p �#t, b�o trì, s�a ch$a thi�t b� b�u chính vi�n thông, �i�n, �i�n t�, tin h c; 
- Kinh doanh d�ch v�: xây l!p b�u chính - vi�n thông, công ngh� thông tin và các d�ch v� giá 
tr� gia t	ng khác; 
- Cung c�p d�ch v�: xây l!p, t� v�n, k% thu
t trong l"nh v�c b�u chính, vi�n thông, �i�n, �i�n 
t�, tin h c; 
- Cho thuê ho�t ��ng; ��u t� kinh doanh b�t ��ng s�n; Xây d�ng kinh doanh nhà, v	n phòng 
cho thuê. 

 + Tình hình ho�t ��ng:  
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Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n (Postef) chính th�c ho�t ��ng t� 01/7/2005, tr�i qua 03 
n	m chuy�n ��i t� doanh nghi�p nhà n��c, Công ty �ã có nh$ng k�t qu� �áng ghi nh
n, doanh thu 
t	ng qua t�ng n	m 2005 (384 t& �'ng), 2006 (603 t& �'ng), 2007 (776 t& �'ng) tình hình lao ��ng 
�n ��nh, s� l��ng CBCNV công ty 620 ng�(i, thu nh
p ���c ��m b�o �n ��nh trong t�ng giai �o�n, 
�#c bi�t trong giai �o�n khó kh	n hi�n nay Ban lãnh ��o công ty �ã có r�t nhi�u c� g!ng �� ��m b�o 
�n ��nh ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh và thu nh
p cho ng�(i lao ��ng trong công ty. Postef có th� 
tr�(ng tiêu th� �n ��nh v�i 90% t�ng giá tr� s�n ph�m ���c tiêu th� b�i các �n v� trong T
p �oàn 
BCVTVN (VNPT). Ngoài ra s�n ph�m c�a Công ty còn ���c tiêu th� b�i T�ng công ty Vi�n thông 
Quân ��i (Viettel), Công ty Vi�n thông �i�n l�c (EVN Telecom), Công ty c� ph�n Vi�n thông Sài 
Gòn (SPT) và m�t s� công ty khác. Bên c�nh �ó s�n ph�m c�a Công ty còn ���c xu�t kh�u sang các 
th� tr�(ng nh�: Lào, Campuchia, Hàn Qu�c, Achentina, Châu Phi... 

Trong th� ph�n c�a VNPT: �i�n tho�i c� ��nh (20%), thi�t b� n�i �ài (trên 30%), t� h�p ��u 
n�i (trên 50%), thi�t b� b�u chính (trên 90%), ngu'n vi�n thông (trên 10%), s�n ph�m nh�a (trên 
20%) và các s�n ph�m tin h c máy tính, ph�c v� b�u chính vi�n thông (trên 5%)... V�i 03 chi nhánh 
và 05 nhà máy �#t t�i 3 mi�n, s�n ph�m c�a Công ty ���c tiêu th� trên ��a bàn c� n��c. T& tr ng 
doanh thu theo khu v�c th� tr�(ng nh� sau: mi�n B!c 38%, mi�n Trung 10%, mi�n Nam 47% và 
xu�t kh�u 5%. Công ty luôn ���c ��m b�o v� ngu'n nguyên li�u ��u vào c� v� s� l��ng và ch�t 
l��ng t� các nhà cung c�p l�n. Hn n$a là �n v� ho�t ��ng lâu n	m trong ngành, có uy tín và m�c 
tiêu th� nguyên li�u l�n, Công ty luôn có th� m�nh trong vi�c tìm ki�m nhà cung c�p v�i m�c giá �u 
�ãi th�p nh�t, ch�t l��ng hàng hoá và �i�u ki�n giao hàng ��m b�o. Công ty luôn có chính sách d� 
tr$ �� ��m b�o ngu'n nguyên li�u tr��c bi�n ��ng giá th� tr�(ng, lo�i tr� tr�(ng h�p giá nguyên 
li�u t	ng ��t bi�n. 

Trong ho�t ��ng qu�n tr� và �i�u hành: Công ty luôn c
p nh
t và áp d�ng nh$ng mô hình 
qu�n lý t�i �u phù h�p v�i tình hình công ty, Công ty �ã ���c c�p Gi�y ch�ng nh
n H� th�ng qu�n 
lý ch�t l��ng ISO 9001-2000. T�t c� các s�n ph�m c�a Công ty ��u ���c h�p chu�n theo tiêu chu�n 
c�a nhà n��c quy ��nh. Công ty có h� th�ng máy móc, trang thi�t b� hi�n ��i, công ngh� tiên ti�n, 
��i ng) CBCNV có trình �� k% thu
t cao, 95% máy móc c�a Công ty là các máy CNC (các thi�t b� 
v
n hành có s� �i�u khi�n b*ng ho#c thông qua máy tính). Các s�n ph�m c�a Công ty có 40% s�n 
xu�t theo công ngh� còn 60% là s�n xu�t theo ��i t��ng. Ngoài ra Postef luôn chú tr ng nghiên c�u 
phát tri�n các s�n ph�m m�i có hàm l��ng công ngh� cao, có tính c�nh tranh, �áp �ng ���c yêu c�u 
c�a th� tr�(ng. Trung tâm nghiên c�u phát tri�n có ��i ng) cán b� trên 20ng�(i có trình �� tay ngh� 
cao, m+i n	m công ty ��a vào s�n xu�t t� 10 ��n 15 s�n ph�m m�i. Bên c�nh �ó công ty có 3 phân 
x��ng s�n xu�t khuôn m,u và các thi�t b� ph� tr� giúp ��a ra các m,u mã s�n ph�m m�i mà không 
b� ph� thu�c vào nhà cung c�p hay gia công khác. Công ty có kh� n	ng nh
n gia công khuôn m,u 
ho#c các s�n ph�m cho các doanh nghi�p khác. 
 
3. 
�nh h��ng phát tri�n: 
 + Các m�c tiêu ch� y�u: M�c tiêu quan tr ng nh�t trong n	m 2008 là ph�i ��t ���c các chi 
tiêu k� ho�ch 2008 mà �H�C� th�(ng niên 2008 �ã thông qua. �� th�c hi�n m�c tiêu này, Ban 
lãnh ��o công ty �ã ��a ra các gi�i pháp th�c hi�n k� ho�ch n	m 2008 và các n	m ti�p theo, t
p 
trung vào m�t s� n�i dung sau: c c�u l�i b� máy qu�n lý; �ào t�o, �ào t�o l�i và phát tri�n ngu'n 
l�c; ��y m�nh công tác nghiên c�u th� tr�(ng; tri�n khai công tác ��u t� phát tri�n và nghiên c�u 
khoa h c công ngh�, phát tri�n s�n ph�m m�i. 
 + Chi�n l��c phát tri�n trung và dài h�n: Trong th(i gian t�i và các n	m ti�p theo, Công ty s- 
gi$ �n ��nh các s�n ph�m truy�n th�ng, không ng�ng ��u t� m� r�ng các thi�t b� ��u cu�i, thi�t b� 
ngo�i vi, ngu'n BTS, thi�t b� b�u chính và các s�n ph�m công nghi�p khác. Ngoài ra Công ty s- 
phát tri�n d�ch v� b�o hành, b�o d�.ng thi�t b�, công tác ch	m sóc khách hàng, phát tri�n các s�n 
ph�m phù h�p v�i m�ng th� h� m�i NGN, IP, B	ng thông r�ng, cáp quang và ph� ki�n ��u n�i 
quang... Phát tri�n sang các th� tr�(ng khu v�c nh�: Lào, Campuchia, Myanmar. 
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II. Báo cáo c�a H�i ��ng qu�n tr�: 
 
1. Nh�ng nét n�i b�t c�a k�t qu� ho�t ��ng trong n�m:  

Trong n	m 2007 v�a qua, n��c ta �ã gia nh
p WTO, m� c�a và h�i nh
p v�i n�n kinh t� th� 
gi�i, thách th�c và thu
n l�i �an xen, tình hình giá c� v
t t� ��u vào bi�n ��ng m�nh làm �nh h��ng 
không nh/ ��n ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. Tuy nhiên H�i �'ng qu�n tr� và T�ng 
giám ��c �i�u hành �ã ban hành nhi�u Quy ch�, quy ��nh nh�: Quy ch� tài chính, Quy ch� ti�n 
l�ng, Quy ��nh v� công b� thông tin trên th� tr�(ng ch�ng khoán, Quy ch� b�o m
t... H�i �'ng 
qu�n tr� và T�ng giám ��c �i�u hành �ã ��a ra nhi�u bi�n pháp �ng phó v�i tình hình th�c t�, �ã có 
nh$ng �i�u ch�nh k�p th(i trong k� ho�ch SXKD, có nhi�u gi�i pháp tháo g. nh$ng v��ng m!c, khó 
kh	n nh*m duy trì và �n ��nh ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty trong giai �o�n khó kh	n, 
��m b�o cho ho�t ��ng c�a công ty theo �úng ��nh h��ng, ��m b�o quy�n l�i c�a c� �ông, nhà n��c 
và công ty. Công tác giám sát ho�t ��ng �i�u hành c�a T�ng giám ��c �i�u hành và các cán b� qu�n 
lý khác ���c th�c hi�n th�(ng xuyên, liên t�c 
 
2. Tình hình thc hi�n so v�i k� ho�ch:  

N	m 2007 làm m�t n	m ��y bi�n ��ng v� giá c� v
t t� ��u vào, lãi su�t ngân hàng t	ng cao 
làm t	ng chi phí c�a công ty, �nh h��ng ��n k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty.  
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3. Nh�ng thay ��i ch� y�u trong n�m:  

Do tình hình giá c� v
t t� ��u vào và các chi phí khác t	ng cao, Công ty �ã xác ��nh l�i các 
ph�ng án s�n ph�m trong �ó không có ph�ng án s�n ph�m lo�i tr�, th� ph�n v,n ���c gi$ v$ng, 
��u t� các d� án có tr ng �i�m phù h�p v�i th� tr�(ng mang l�i hi�u qu� cao,  �� ra các chính sách 
th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí. Tích c�c ��i m�i công ngh�, nghiên c�u và phát tri�n s�n ph�m 
m�i, nâng cao n	ng su�t lao ��ng, c�i thi�n môi tr�(ng làm vi�c. 
 
4. Tri�n v�ng và k� ho�ch trong t� ng lai:  

N	m 2008 ���c d� �oán là n	m bi�n ��ng m�nh v� giá c� v
t t� ��u vào, các chi phí khác 
t	ng cao làm �nh h��ng không nh/ ��n ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh. M#c dù có nhi�u khó kh	n 
nh�ng n	m 2008 c)ng s- �em l�i nhi�u c h�i m�i. Công ty s- ��u t�, nâng c�p, c c�u và hoàn 
thi�n b� máy qu�n lý, s�n xu�t phù h�p v�i tình hình m�i, ��y m�nh công tác nghiên c�u s�n ph�m 
m�i, công tác ch	m sóc khách hàng, công tác qu�ng bá và ti�p th� s�n ph�m c�a công ty, �áp �ng 
nhu c�u th� tr�(ng. M� r�ng xu�t kh�u sang th� tr�(ng khu v�c. 
 
III. Báo cáo c�a Ban T�ng giám ��c: 
 
1) B�ng cân ��i k� toán 

�n v� tính: �'ng 
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 � =;�1W�2���XR� �&�77���&�� �����������
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 � =;�1W�#�;
��XR� ���7%7����� �&�77���&��

 � =;�1W�U?���K�M�� ���������7� ���&7%�����

'�� AH	��I�7!���1
���J	��+�0�	�� �&��)� $&%���

 
3) Các ch" tiêu c  b�n: 
 

 �  � K.�� ��������� ���������

���� ���������  �  �  �

'� �I��:����	� !�� ��  �  �

 � �<��-
�90��:-
��5�Y��)����-
�90��  � ��L�-� '�L%(�

 � �<��-
�90����4���5�Y��)����-
�90��  � �%L$�� -�L�(�

�� �I��:���"�M��9��� ��  �  �

 � �<�G��6�0Z��	0Y�)����������;��  � $%L-�� (-L('�

 � �<�G������;��#�I�9D��>�Y�)����������;��  � ��L'-� )'L)%�

$� ��!����"���6�����8�� A=��  �  �

 � �<�[�0��X�����������.��������  � 'L''�� �L%$��

 � �<�[�0��X�����������.���
����-���  � �L'�� 'L)-�

)� ��� �:���/	����B�� ��  �  �

 � �<��'�9�E���G��	"#����$Y�)����-
�90��  � �L�'� '�L�(�

 � �<��'�9�E���G�9������$Y�������������2��  � )L�'� -L%'�

 � �<��'�9�E���G�9������$YG������;��1=8�  � '�L$�� �)L���

 
- Nh$ng thay ��i v� v�n góp c� �ông: không có 
- T�ng s� c� phi�u theo t�ng lo�i: 
 + C� phi�u ph� thông: 17.991.630 c� phi�u 
 + C� phi�u �u �ãi: không có 
- T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành theo t�ng lo�i: 
 + C� phi�u ph� thông: 17.989.270 c� phi�u 
 + C� phi�u �u �ãi: không có 
- S� l��ng c� phi�u d� tr$, c� phi�u qu% theo t�ng lo�i: 
 + C� phi�u ph� thông: 2.360 c� phi�u 
 + C� phi�u �u �ãi: không có 
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- C� t�c: N	m 2007 Công ty tr� 16%, trong �ó 8% c� t�c tr� b*ng ti�n m#t, 8% còn l�i thông qua 
ph�ng án phát hành c� phi�u th��ng. 
 
IV. Báo cáo tài chính: 

 
Các báo cáo tài chính c�a Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n �ã ���c ki�m toán theo quy 

��nh c�a pháp lu
t v� k� toán. 
 
V. B�n gi�i trình báo cáo tài chính và báo cáo ki�m toán: 
 
1. Ki�m toán ��c l�p: 

+ �n v� ki�m toán ��c l
p: Công ty D�ch v� t� v�n Tài chính K� toán và Ki�m toán 
(AASC) 
+ Ý ki�n ki�m toán ��c l
p: Báo cáo tài chính �ã ���c ph�n ánh trung th�c và h�p lý trên các 
khía c�nh tr ng y�u tình hình tài chính c�a Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n t�i ngày 31 
tháng 12 n	m 2007, c)ng nh� k�t qu� kinh doanh và các lu'ng l�u chuy�n ti�n t� trong n	m 
tài chính k�t thúc t�i ngày 31 tháng 12 n	m 2007, phù h�p v�i chu�n m�c và ch� �� k� toán 
Vi�t Nam hi�n hành và các qui ��nh pháp lý có liên quan. 
+ Các nh
n xét �#c bi�t: không có. 

 
2. Ki�m toán n�i b�: 

+ Ý ki�n ki�m toán n�i b�: không có. 
+ Các nh
n xét �#c bi�t: không có. 

 
VI. Các công ty có liên quan: 
 
- Công ty n!m gi$ trên 50% v�n �i�u l� c�a công ty: T
p �oàn B�u chính Vi�n thông Vi�t Nam 
(VNPT) n!m gi$ 51% v�n �i�u l� c�a Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n. 
- Công ty có trên 50% v�n góp do t� ch�c, công ty n!m gi$: Công ty Gi�i pháp công ngh� ngu'n 
Postef – Dong Ah (Postef n!m gi$ 51% v�n �i�u l�). 
- Tình hình ��u t� vào các công ty có liên quan: Postef góp 30% v�n �i�u l� t�i.Công ty có liên 
quan: Công ty TNHH liên doanh s�n xu�t cáp �'ng Lào - Vi�t. 
 
VII. T� ch#c và nhân s: 
 
1) C  c!u t� ch#c c�a công ty (g�i kèm theo Báo cáo th�(ng niên) 
 
2) Tóm t$t lý l�ch c�a các cá nhân trong Ban �i%u hành: 

1. H� và tên: Tr&n Công Biên 
- Gi�i tính: Nam 

- Ngày tháng n	m sinh: 27 tháng 7 n	m 1949 

- Qu�c t�ch: Vi�t nam 

- Dân t�c: Kinh 

- S� CMND: ����&���% 

- Quê quán: Chí Minh - Ph� C� - H�ng Yên 

- ��a ch� th�(ng trú:  34 Quán s� - Ba �ình – Hà n�i  
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- S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04. 8455.946 

- Trình �� v	n hoá: 10/10 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t� 

- Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 10/1965- 9/1969 : Nhân viên c �i�n, bí th� chi �oàn thanh niên Nhà máy thi�t b� B�u �i�n 

o T� 10/1969 – 5/1976 : Chuyên gia c�a T�ng c�c B�u �i�n sang giúp Lào xây d�ng x��ng s�a 
ch$a thông tin liên l�c c�a M#t tr
n Lào yêu n��c t�i S�m n�a. 

o T� 6/1976 – 11/1978 : Cán b� qu�n lý thi�t b� Ban c �i�n Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 12/1978 – 1/1984 : Tr��ng ban c �i�n Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 2/1984 – 5/1985 : Tr� lý giám ��c, ph� trách v� s�n xu�t c�a Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 6/1985 – 7/1988 : Phó Giám ��c ph� trách s�n xu�t, u& viên BCH ��ng u& Nhà máy thi�t b� 
B�u �i�n.  

o T� 8/1988 – 6/2005: Giám ��c nhà máy,Bí Th� ��ng b� nhà máy. Th�(ng v� Qu
n u& Ba �ình 
3 khoá liên t�c (1986 – 1996 ) U& viên BCH ��ng b� T�ng Công ty BCVT Vi�t nam t� n	m 
1998, u& viên BCH công �oàn B�u �i�n Vi�t nam.  

o T� 7/2005 ��n nay: Ch� t�ch h�i �'ng qu�n tr� – T�ng giám ��c Công ty c� ph�n thi�t b� B�u 
�i�n.   

- Ch�c v� công tác hi�n nay:  Ch� t�ch H�i �'ng Qu�n tr� - T�ng giám ��c Công ty 

- Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

- Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

- S� c� ph�n n!m gi$: 3.083.532 

Trong �ó: + S� c� ph�n ��i di�n Nhà n��c n!m gi$: 3.060.000 

+ S� c� ph�n do cá nhân n!m gi$: 23.532 

 
3) Thay ��i T�ng giám ��c �i%u hành trong n�m: Không. 
 
4) Quy%n l'i c�a T�ng giám ��c:  

���c h��ng ��y �� các kho�n Ti�n l�ng, th��ng, ti�n 	n gi$a ca theo ch� ��, ngoài ra 
không có kho�n thu nh
p nào khác.  
 
5) S� l�'ng CBCNV và chính sách ��i v�i ng�(i lao ��ng:  

+ S� l��ng ng�(i lao ��ng và c c�u: T�i th(i �i�m 31/12/2007 t�ng s� lao ��ng có m#t t�i 
Công ty là 628 ng�(i v�i c c�u nh� sau:  

B�ng: C  c!u lao ��ng Công ty 

Trình �� S� ng�(i T) l� 
Trên ��i h c 3 0,48% 
��i h c 139 22,13% 
Cao �0ng 38 6,05% 
Trung c�p 108 17,20% 
CNKT 340 54,14% 
T�ng s� 628 100,00% 
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+ Chính sách ��i v�i ng�(i lao ��ng: 

* Ch� �� làm vi�c: Công ty c� ph�n Thi�t b� B�u �i�n luôn th�c hi�n ��m b�o tuân th� các 
ch� �� ��i v�i ng�(i lao ��ng trong Công ty theo �úng quy ��nh c�a Pháp lu
t v� lao ��ng, H�p 
�'ng lao ��ng và Tho� ��c lao ��ng t
p th� .  

* Chính sách �ào t�o: Là m�t Công ty có truy�n th�ng trên 50 n	m trong Ngành B�u �i�n, 
Công ty luôn coi tr ng công tác �ào t�o, b'i d�.ng và phát tri�n ngu'n nhân l�c. Hàng n	m Công ty 
luôn th�c hi�n k�t h�p �ào t�o t�i ch� và c� cán b� �i h c t
p, b'i hu�n v� trình �� chuyên môn 
nghi�p v� trong và ngoài n��c.  

* Chính sách tuy�n d�ng: Hi�n t�i Công ty �ang th�c hi�n áp d�ng nh$ng ch� �� �u �ãi, 
khuy�n khích ng�(i lao ��ng có trình ��, kinh nghi�m công tác v� công tác lâu dài t�i Công ty. 
Tr��c và sau khi c� ph�n hoá (01/7/2005), Công ty �ã tuy�n d�ng ���c trên 20 k% s�, c� nhân t�t 
nghi�p các tr�(ng ��i h c b� sung cho ngu'n nhân l�c c�a Công ty. 

* Chính sách l�ng, th��ng và phúc l�i : Công ty luôn có chính sách ti�n l�ng, ti�n th��ng, 
phúc l�i nh*m khuy�n khích ng�(i lao ��ng nh�t là ��i v�i lao ��ng có trình ��, kinh nghi�m, lao 
��ng có chuyên môn, nghi�p v� làm vi�c lâu dài t�i Công ty. N	m 2007, m#c dù ho�t ��ng s�n xu�t 
kinh doanh g#p ph�i m�t s� khó kh	n, Công ty v,n th�c hi�n duy trì thu nh
p bình quân ng�(i lao 
��ng ��t 3,4 tri�u �'ng/ng�(i/tháng. 
 
- Thay ��i thành viên H�QT, T�ng giám ��c, Ban ki�m soát, K� toán tr��ng: Không. 
 
VIII. Thông tin c� �ông và qu�n tr� công ty: 
 
1. Tóm t$t lý l�ch các thành viên H
QT: 

1. H� và tên: Tr&n Công Biên 
- Gi�i tính: Nam 

- Ngày tháng n	m sinh: 27 tháng 7 n	m 1949 

- Qu�c t�ch: Vi�t nam 

- Dân t�c: Kinh 

- S� CMND: ����&���% 

- Quê quán: Chí Minh - Ph� C� - H�ng Yên 

- ��a ch� th�(ng trú:  34 Quán s� - Ba �ình – Hà n�i  

- S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04. 8455.946 

- Trình �� v	n hoá: 10/10 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t� 

- Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 10/1965- 9/1969 : Nhân viên c �i�n, bí th� chi �oàn thanh niên Nhà máy thi�t b� B�u �i�n 

o T� 10/1969 – 5/1976 : Chuyên gia c�a T�ng c�c B�u �i�n sang giúp Lào xây d�ng x��ng s�a 
ch$a thông tin liên l�c c�a M#t tr
n Lào yêu n��c t�i S�m n�a. 

o T� 6/1976 – 11/1978 : Cán b� qu�n lý thi�t b� Ban c �i�n Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 12/1978 – 1/1984 : Tr��ng ban c �i�n Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 2/1984 – 5/1985 : Tr� lý giám ��c, ph� trách v� s�n xu�t c�a Nhà máy thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 6/1985 – 7/1988 : Phó Giám ��c ph� trách s�n xu�t, u& viên BCH ��ng u& Nhà máy thi�t b� 
B�u �i�n.  
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o T� 8/1988 – 6/2005: Giám ��c nhà máy,Bí Th� ��ng b� nhà máy. Th�(ng v� Qu
n u& Ba �ình 
3 khoá liên t�c (1986 – 1996 ) U& viên BCH ��ng b� T�ng Công ty BCVT Vi�t nam t� n	m 
1998, u& viên BCH công �oàn B�u �i�n Vi�t nam.  

o T� 7/2005 ��n nay: Ch� t�ch h�i �'ng qu�n tr� – T�ng giám ��c Công ty c� ph�n thi�t b� B�u 
�i�n.   

- Ch�c v� công tác hi�n nay:  Ch� t�ch H�i �'ng Qu�n tr� - T�ng giám ��c Công ty 

- Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

- Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

- S� c� ph�n n!m gi$: 3.083.532 

Trong �ó: + S� c� ph�n ��i di�n Nhà n��c n!m gi$: 3.060.000 

+ S� c� ph�n do cá nhân n!m gi$: 23.532 

2.  H� và tên: Tr&n H�i Vân 
- Gi�i tính: Nam 

- Ngày tháng n	m sinh:  22/ 04/ 1970 

- Ni sinh: Ba �ình - Hà N�i 

- Qu�c t�ch: Vi�t nam 

- Dân t�c: Kinh 

- S� CMND: ����%%7%� 

- Quê quán: Huy�n M% V	n - T�nh H�ng Yên 

- ��a ch� th�(ng trú:  104 Phó ��c Chính – Ba �ình – Hà n�i 

- S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  0903415885  

- Trình �� v	n hoá: 10/10 

- Trình �� chuyên môn: Th�c s" QTKD – K% s� kinh t� – C� nhân Lu
t 

- Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 10/1988 – 1/1993: Sinh viên tr�(ng ��i h c Bách khoa  Hà N�i 

o T� 02/1993 – 4/1994: Nhân viên phòng Marketing nhà máy Thi�t b� B�u �i�n 

o T� 5/1994 – 1/1998: Nhân viên phòng �T & PT nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. Bí th� 
�oàn Thanh niên nhà máy. 

o T� 2/1998 – 12/2000: Tr��ng phòng Kinh doanh �T nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. Bí 
th� �oàn TN, u& viên BCH công �oàn nhà máy. 

o T� 1/ 2001 – 5/2003: Tr��ng phòng KD�T & CN�T nhà máy Thi�t b� B�u �i�n, u& 
viên BCH ��ng b�-u& viên BCH công �oàn và bí th� �oàn TN nhà máy. 

o T� 6/2003 ��n 6/2005: Phó Giám ��c nhà máy, u& viên BCH ��ng u& , u& viên BCH 
Công �oàn và Bí th� �oàn TN nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 7/2005 ��n nay: U& viên H�i �'ng qu�n tr� Công ty c� ph�n thi�t b� B�u �i�n – 
Giám ��c Công ty liên doanh PDE. 

- Ch�c v� công tác hi�n nay:   U& viên H�i �'ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Thi�t b� b�u �i�n – 
Giám ��c Công ty liên doanh PDE. 

- Hành vi vi ph�m pháp lu
t: không có 

- Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

- S� c� ph�n n!m gi$: 3.097.104 

Trong �ó 
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+ S� c� ph�n ��i di�n Nhà n��c n!m gi$: 3.060.000 

+ S� c� ph�n do cá nhân n!m gi$: 3377..110044 

3 H� và tên: Bùi H�u Qu*nh 
- Gi�i tính: Nam 

- Ngày tháng n	m sinh:  15/02/1951 

- Ni sinh: Ninh giang - Hoa l� – Ninh Bình 

- Qu�c t�ch: Vi�t nam 

- Dân t�c: Kinh 

- S� CMND: ���&������ 

- Quê quán: Ninh Giang  Hoa L� Ninh Bình 

- ��a ch� th�(ng trú:  26 B t� 22 A Ph�ng Liên - ��ng �A – Hà n�i . 

- S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04. 8455.946 

- Trình �� v	n hoá: 10/10 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t� 

- Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 7/1968 – 3/1972: Nh
p ng) chi�n ��u t�i chi�n tr�(ng B2 

o T� 4/1972 – 10/1974: Th�ng binh �i�u tr� t�i Vi�n 5 Ninh Bình và h c tr�(ng V	n hoá 
Quân khu 3 

o T� 11/1974 – 11/1979: Sinh viên khoa Toán, tr�(ng �H kinh t� qu�c dân Hà N�i. 

o T� 12/1979 – 10/1983: K% s� kinh t�, phòng KTTK nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 11/1983 – 7/1988: Phó phòng KTTK nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. U& viên BCH ��ng u& 
nhà máy. 

o T� 8/1988 – 5/1992: Tr��ng phòng KTTK nhà máy Thi�t b� B�u �i�n, u& viên BCH ��ng 
b� nhà máy. 

o T� 1992 ��n 6/2005: K� toán tr��ng kiêm Tr��ng phòng KTTK, u& viên BCH ��ng u& , u& 
viên BCH Công �oàn nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 7/2005 ��n nay : u& viên H�i �'ng qu�n tr� – K� toán tr��ng kiêm Tr��ng phòng KTTC 
Công ty. 

- Ch�c v� công tác hi�n nay:   u& viên H�i �'ng qu�n tr� - K� toán tr��ng kiêm Tr��ng phòng 
TCKT Công ty. 

- Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

- Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

- S� c� ph�n n!m gi$: 3.090.740 

Trong �ó: + S� c� ph�n ��i di�n Nhà n��c n!m gi$: 3.060.000 

+ S� c� ph�n do cá nhân n!m gi$: 30.740 

4. H� và tên: Nguy+n Huy%n S n 
- Gi�i tính: Nam 

- Ngày tháng n	m sinh:  07/ 11/ 1962 

- Ni sinh: Th� C�u, Th� xã B!c Ninh   

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- S� CMND: �����7��% 
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- Dân t�c: Kinh 

- Quê quán: Phúc Sn - Th� xã B!c Ninh  

- ��a ch� th�(ng trú: 67/3A �inh Tiên Hoàng – P3 – Q.bình Th�nh – TPHCM.  

- S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  08.8299466 

- Trình �� v	n hoá: 10/10 

- Trình �� chuyên môn: Ti�n s" kinh t� 

- Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o 9/1980 – 12/1984:  Sinh viên tr�(ng ��i h c Kinh t� qu�c dân  Hà N�i 

o 02/1985 – 3/1993: Nhân viên phòng K� ho�ch và phòng Marketing nhà máy Thi�t b� B�u 
�i�n. 

o 4/1993 – 11/1996: Tr��ng c�a hàng gi�i thi�u s�n ph�m nhà máy Thi�t b� B�u �i�n t�i 
thành ph� H' Chí Minh. 

o 12/1996 – 5/2003: Tr��ng Chi nhánh mi�n Nam nhà máy Thi�t b� B�u �i�n t�i thành ph� 
H' Chí Minh. U& viên BCH ��ng u& nhà máy. 

o 6/2003 – 6/2005: Phó Giám ��c nhà máy kiêm Tr��ng chi nhánh mi�n Nam, u& viên 
BCH ��ng u& nhà máy Thi�t b� B�u �i�n 

o T� 7/2005 ��n nay :  u& viên H�i �'ng qu�n tr� – Giám ��c chi nhánh Mi�n nam. 

< Ch�c v� công tác hi�n nay:   U& Viên H�i �'ng Qu�n tr� - Giám ��c chi nhánh Mi�n Nam 

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: Không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 43.884 

5. H� và tên: Lê Xuân H�i 

< Gi�i tính: Nam 

< Ngày tháng n	m sinh:  28/08/1959 

< Ni sinh: Tô Hi�u - Th�(ng Tín – Hà tây 

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< S� CMND: ���&��77� 

< Dân t�c: Kinh 

< Quê quán: Tô Hi�u - Th�(ng Tín – Hà tây .  

< ��a ch� th�(ng trú: T
p th� 32 ��i C�n – Ba �ình – Hà N�i .  

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04.8584563 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: K% s� Kinh t�. 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 9/1977 – 12/1982: Sinh viên tr�(ng ��i h c Bách khoa  Hà N�i 

o T� 12/1984 – 2/1994: Cán b� t� ch�c P.TCL�TL nhà máy Thi�t b� B�u �i�n 

o T� 3/1994 – 9/1995: Tr��ng ban QLTH- Tr��ng phòng KHKD c s� 2 nhà máy Thi�t b� 
B�u �i�n.  

o T� 10/1995 – 12/2001: Tr��ng chi nhánh mi�n Trung nhà máy Thi�t b� B�u �i�n.  

o T� 1/2002 – 6/2005: Ph� trách C s� 2 nhà máy Thi�t b� B�u �i�n, u& viên BCH ��ng 
u& nhà máy 
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o T� 7/2005 ��n nay :  U& viên H�i �'ng qu�n tr� – Giám ��c Nhà máy 2. 

< Ch�c v� công tác hi�n nay:  U& viên H�i �'ng qu�n tr� - Giám ��c nhà máy 2 

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t :  không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: Không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 18.240 

6. H� và tên: Lê Thanh S n 
< Gi�i tính: Nam 

< Ngày tháng n	m sinh:  20/ 01/ 1961 

< Ni sinh: Ngô Quy�n, Hoàn Ki�m, Hà n�i 

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< Dân t�c: Kinh 

< S� CMND: �����7&�� 

< Quê quán: 1�c L� Thanh Oai  Hà Tây 

< ��a ch� th�(ng trú: 34/5  s� 259 Ph� V ng, qu
n Hai Bà Tr�ng, Hà n�i 

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04.8455968 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t� 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 10/1978 – 12/1983: Sinh viên tr�(ng ��i h c Kinh t� Qu�c dân Hà N�i 

o T� 01/1984 – 12/1989: Nhân viên phòng K� toán th�ng kê nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 1/1990 – 4/1995: T� tr��ng k� toán, phòng K� toán th�ng kê nhà máy Thi�t b� B�u 
�i�n. ��ng viên ��ng CSVN. 

o T� 5/1995 – 12/1998: Phó phòng r'i Tr��ng phòng ��u t� & phát tri�n nhà máy Thi�t b� 
B�u �i�n 

o T� 1/ 1999 – 5/1999: Tr��ng phòng ��u t� & phát tri�n nhà máy Thi�t b� B�u �i�n, 
��ng u& viên ��ng b� nhà máy. 

o T� 6/1999 – 6/2005: Phó Giám ��c nhà máy, u& viên BCH ��ng u& nhà máy Thi�t b� 
B�u �i�n, u& viên BCH Công �oàn nhà máy. 

o T� 7/2005 ��n nay :  U& viên H�i �'ng qu�n tr� – Giám ��c Nhà máy 1. 

< Ch�c v� công tác hi�n nay:  U& viên H�i �'ng qu�n tr� - Giám ��c nhà máy 1 

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t :  không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 25.240 

 
7.H� và tên: V� ng Xuân Hoà 

< Gi�i tính:Nam 

< Ngày tháng n	m sinh:  05/ 02/ 1955 

< Ni sinh: ��c Th   -  Hà T"nh   

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< Dân t�c: Kinh 

< S� CMND: ���&&�&�� 
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< Quê quán: Thanh V	n – Thanh Ch�ng – Ngh� An.  

< ��a ch� th�(ng trú: 86 Hàng B�c – Hoàn Ki�m -  Hà N�i.  

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  04.8455980 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t�. 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 09/1973 – 5/1976: Nh
p ng) chi�n ��u t�i chi�n tr�(ng B (d5 e20 QK9 ) 

o T� 09/1976 – 12/1980: Sinh viên tr�(ng ��i h c Kinh t� k� ho�ch Hà N�i 

o T� 1/1981 – 10/1987: Nhân viên phòng K� ho�ch nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 11/1987 – 6/1992: Phó phòng K� ho�ch nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 7/ 1992 – 6/1994: Tr��ng C�a hàng gi�i thi�u SP nhà máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 7/1994  - 6/2005 : Tr��ng chi nhánh mi�n B!c- Nhà máy Thi�t b� B�u �i�n  

T� 7/2005 ��n nay :  U& viên H�i �'ng qu�n tr� – Giám ��c chi nhánh mi�n B!c. 

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

< S� c� ph�n n!m gi$ 27.120 

 
2. Tóm t$t lý l�ch các thành viên Ban ki�m soát: 

1. H� và tên: Ma Th� Nghi�m 
< Gi�i tính: N$ 

< Ngày tháng n	m sinh:  07/01/1970 

< Ni sinh: Ba B�-  B!c C�n   

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< Dân t�c: Tày 

< S� CMND:  ���������� 

< Quê quán: Ti�u khu 9 th� tr�n Ba b� - B!c c�n 

< ��a ch� th�(ng trú: P 213-A11 Khu t
p th� Ngh"a Tân - Ph�(ng Ngh"a Tân Qu
n C�u Gi�y – 
Hà n�i 

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan: 04.8455946 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: C� nhân tài chính k� toán 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 9/1988 – 10/1992: Sinh viên chuyên ngành K� toán tr�(ng �H Tài chính k� toán Hà 
N�i. 

o T� 3/1994 – 6/1998: Chuyên viên K� toán t�ng h�p t�i c s� 2 nhà máy Thi�t b� B�u 
�i�n 

o T� 7/1998  - 6/2005:  Chuyên viên K� toán phòng K� toán th�ng kê nhà máy Thi�t b� 
B�u �i�n. ���c k�t n�p vào ��ng CS Vi�t nam. 

o T� 7/2005 ��n nay :  Tr��ng Ban ki�m soát Công ty.  

< Ch�c v� công tác hi�n nay:  Tr��ng ban Ki�m soát.  

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t :  không có 
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< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 18.144 

2. H� và tên: Hoàng Liên Châu 
< Gi�i tính: N$ 

< Ngày tháng n	m sinh:  07/07/1951 

< Ni sinh: Thành ph� Vinh - Ngh� An 

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< Dân t�c: Kinh 

< S� CMND: �����%��� 

< Quê quán: Qu�ng ��c - qu�ng �i�n - Th�a Thiên Hu�  

< ��a ch� th�(ng trú: S� 1 ngõ 231 ph� Chùa B�c - ��ng �a – Hà n�i 

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan:  0511. 643377 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: K% s� �i�n t� - Vi�n Thông 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 11/1970 – 9/1977: T� tr��ng SX, u& viên BCH �oàn TN nhà máy TBB� 

o T� 10/1977 – 2/1983: T� tr��ng SX, b tr��ng t� v� nhà máy, h c hàm th� ��i h c t�i 
tr�(ng �H thông tin liên l�c khoá 1977-1982 

o T� 3/1983 – 5/1992: Nhân viên r'i tr��ng phòng K� ho�ch, Th� ký công �oàn Phòng 
K� ho�ch nhà máy Thi�t b� B�u �i�n.  

o T� 6/1992 – 5/1995: Phó phòng KH Tài chính,Tr��ng phòng TC� �L�TL, bí th� chi 
b� c s� nhà máy Thi�t b� B�u �i�n.  

o T� 6/ 1995 – 1999: Ph� trách c s� 2, Tr��ng phòng T� ch�c, u& viên BCH ��ng u&  
nhà máy Thi�t b� B�u �i�n.H c cao c�p chính tr� t�i H c vi�n chính tr� H' chí Minh 

o T� 1999 – 12/2001: Tr��ng phòng Xu�t kh�u, u& viên BCH ��ng u& nhà máy Thi�t b� 
B�u �i�n. 

o T� 1/2002- 6/2005: Tr��ng chi nhánh mi�n trung, u& viên BCH ��ng u& nhà máy Thi�t 
b� B�u �i�n. 

o T� 7/2005 ��n nay :  U& viên Ban ki�m soát – Giám ��c chi nhánh mi�n Trung.  

<  Ch�c v� công tác hi�n nay:  U& viên Ban ki�m soát - Giám ��c chi nhánh mi�n trung  

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 36.168 

3. H� và tên: Võ M�nh Hùng 

< Gi�i tính: Nam 

< Ngày tháng n	m sinh:  27/ 06/ 1948 

< Ni sinh: ��c Châu ��c th  Hà T"nh     

< Qu�c t�ch: Vi�t nam 

< Dân t�c: Kinh 

< S� CMND: �����%��% 

< Quê quán: ��c Châu, ��c th , Hà T"nh.  
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< ��a ch� th�(ng trú: 12B Hoàng Hoa Thám – Ba �ình – Hà n�i 

< S� �i�n tho�i liên l�c � c quan: 04.8455946 

< Trình �� v	n hoá: 10/10 

< Trình �� chuyên môn: Công nhân k% thu
t Ngu�i c khí 

< Quá trình công tác (nêu tóm t!t ni công tác, ch�c v�, ngh� nghi�p �ã qua): 

o T� 10/1965 – 4/1970: Công nhân ngu�i c khí nhà máy Thi�t b� B�u �i�n 

o T� 05/1970 – 12/1976: Nh
p ng) chi�n ��u t�i chi�n tr�(ng �ông Nam b� 

o T� 1/1977 – 12/1987: T� tr��ng s�n xu�t, b tr��ng t� v�, bí th� chi b� c s� c�a nhà 
máy Thi�t b� B�u �i�n. 

o T� 1/1988 – 5/1991: �i lao ��ng h�p tác t�i CHDC ��c c).Bí th� chi b� 

o T� 8/1991 – 12/1993: Phó qu�n ��c r'i quy�n Q� phân x��ng nhà máy TBB� 

o T� 1/1994 – 8/2003: Qu�n ��c PX, u& viên BCH ��ng u&, Phó ch� t�ch Công �oàn nhà 
máy Thi�t b� B�u �i�n 

o T� 9/2003 – 6/2005: Ch� t�ch Công �oàn , u& viên BCH ��ng u& nhà máy Thi�t b� B�u 
�i�n. 

o T� 7/2005 ��n nay :  U& viên Ban ki�m soát – Ch� t�ch công �oàn Công ty.  

 

< Ch�c v� công tác hi�n nay:  U& viên Ban ki�m soát - Ch� t�ch công �oàn Công ty.  

< Hành vi vi ph�m pháp lu
t : không có 

< Quy�n l�i mâu thu,n v�i l�i ích Công ty: không có 

< S� c� ph�n n!m gi$: 14.412 

 
3. Ho�t ��ng c�a H
QT: 

Trong n	m 2007 v�a qua, H�i �'ng qu�n tr� �ã ti�n hành h p và l�y ý ki�n b*ng v	n b�n 
t�ng s� 07 Ngh� quy�t ���c ban hành, t
p trung vào m�t s� n�i dung sau: 
 + ��nh h��ng chi�n l��c phát tri�n c�a Công ty trong n	m tài chính và các n	m ti�p theo 
nh�: ph�ng án ��u t� trung và dài h�n, các gi�i pháp phát tri�n th� tr�(ng, ti�p th�, k� ho�ch s�n 
xu�t kinh doanh n	m 2007, thông qua các �� xu�t c�a T�ng giám ��c trong công tác �i�u hành ho�t 
��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. Hoàn thi�n mô hình t� ch�c qu�n lý. 
 + Thông qua các quy ch� qu�n lý n�i b� c�a Công ty nh�: Quy ch� tài chính, quy ch� ti�n 
l�ng, quy ch� b�o v� bí m
t,… 

+ Thông qua ph�ng án phát hành c� phi�u t	ng v�n �i�u l� �� th�c hi�n Ngh� quy�t 
�H�C�. 
 + Thông qua ph�ng án niêm y�t c� phi�u phát hành b� sung trên Trung t�m Giao d�ch 
Ch�ng khoán Hà N�i �� xin ý ki�n c� �ông. 
 + Ph�ng án mua l�i ph�n v�n n��c ngoài t�i liên doanh PDE. 
 + Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính quý, n	m. 
 
4. Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát: 
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- Th�m ��nh báo cáo tài chính công ty. 
- Giám sát tình hình ho�t ��ng �i�u hành, giám sát ho�t ��ng c�a H�QT, T�ng giám ��c �i�u hành. 
- �ánh giá s� ph�i h�p ho�t ��ng gi$a BKS v�i H�QT và T�ng giám ��c. 
Trong quá trình th�c hi�n nhi�m v� Ban ki�m soát tuân th� ch�p hành lu
t pháp, tuân th� �i�u l� 
công ty, Ngh� quy�t �H�C� và các quy ��nh c�a Công ty.. 
 
5. Thù lao H
QT, BKS n�m 2007: 
 

TT Thành ph�n S� l��ng 
T�ng thù lao 

2007 �H�C� 
M�c th�c chi 

2007  
T& l� % so v�i KH 
�H�C� thông qua 

    (ng�(i) 
Thông qua 

(VN�)  (VN�)  

1 
H�QT 
 7 324.000.000 319.500.000 98,61% 

2 
BKS 
 3 171.840.000 163.620.000 95,22% 

  
 T�ng c�ng 10 495.840.000 483.120.000   

 
6. S� l�'ng thành viên H
QT, BKS, Ban giám ��c �ã có ch#ng ch" v% �ào t�o qu�n tr� công 
ty: 

- H�i �'ng qu�n tr�: 7/7 thành viên; 

- T�ng giám ��c: 1/1 thành viên; 

- Ban ki�m soát: 3/3 thành viên. 
 
7. T) l� s, h�u c� ph&n và nh�ng thay ��i trong t) l� n$m gi� c� ph&n c�a H
QT: Không có. 
 
8. Thông tin v% các giao d�ch c� phi�u c�a H
QT, Ban giám ��c �i%u hành, BKS, c� �ông l�n 
và các giao d�ch khác c�a Thành viên H
QT, Ban giám ��c �i%u hành, BKS và nh�ng ng�(i 
có liên quan t�i các ��i t�'ng trên: Không có. 
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9. Các d� li�u th�ng kê v% c� �ông công ty (t�i th(i �i�m ch�t danh sách ngày 15/02/2008): 
a) C� �ông trong n��c: 
- T�ng s� c� ph�n n!m gi$: 17.244.650 c� ph�n chi�m 95,86% v�n �i�u l�, trong �ó: 
 - Cá nhân: 4238 
 - T� ch�c: 36 
 - C� �ông l�n: T
p �oàn B�u chính Vi�n thông vi�t Nam (VNPT) n!m gi$ 51% v�n �i�u l�. 
 
b) C� �ông n��c ngoài: 
- T�ng s� c� ph�n n!m gi$: 744.620 c� ph�n chi�m 4,14%.v�n �i�u l�, trong �ó: 

- Cá nhân; 30 
- T� ch�c: 02 
- C� �ông l�n: không có 

 
N�i nh�n:                T�NG GIÁM 
-C 
- UBCKNN;          CÔNG TY C� PH�N THI�T B� B	U 
I�N 
- TTGDCKHN; 
- H�QT; 
- BKS; 
- L�u VT. 
 
 

    Tr&n Công Biên 
     


