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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNTHÔNG TIN KHÁI QUÁT

Ngày 01 tháng 07 năm 1999

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (trước là Công ty Liên doanh sản 
xuất thiết bị Viễn thông Việt Nam, Vietnam Telecommunications 
Company, sau là Trung tâm Nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết 
bị thông tin 1 thuộc Công ty VITECO - Tổng Công ty Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam) cổ phần hóa theo Quyết định số 618/1999/QĐ-TC-
CB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Vốn điều lệ ban đầu của 
Công ty là 15 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập là Tổng Công ty 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm giữ 45% cổ phần.

Ngày 30 tháng 12 năm 1999

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 
cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056681 công 
nhận hoạt động kinh doanh của Công ty dưới hình thức công 
ty cổ phần và chính thức hoạt động với dưới hình thức Công ty 
cổ phần.

Ngày 12 tháng 02 năm 2003

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC chính thức niêm yết cổ phiếu 
trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE) với mã chứng 
khoán VTC. 
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Tên giao dịch: 

Tên giao dịch tiếng Việt : Công ty Cổ phần Viễn thông VTC 

Tên giao dịch quốc tế : VTC Telecommunications Joint Stock Company 

Tên viết tắt  : VTC 

Logo   :    

 
Địa chỉ : 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10,  

   Thành phố Hồ   Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại : (84- 8) 38331106  Fax: (84- 8) 38300253 

Website : www.vtctelecom.com.vn 

Giấy chứng nhận số : 0301888195 

Đăng ký lần đầu : Ngày 30 tháng 12 năm 1999 

Đăng ký thay đổi : Lần thứ 19 - Ngày 16 tháng 06 năm 2015 

Vốn điều lệ : 45.346.960.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi sáu 
triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) 

Mã cổ phiếu : VTC 
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Thành lập Chi nhánh Công ty tại 
Hà Nội

2003

2001
Thành lập chi nhánh Trung tâm sản xuất Thẻ 
thông minh trực thuộc Công ty, dưới hình 
thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công 
ty VTC và Công ty TNHH Thiên Việt, trong đó 
VTC góp 60% và Thiên Việt góp 40%.

2007
Thành lập Công ty cổ phần Công nghệ 
mạng Việt Thành Công-VTC Networks (nay 
đổi tên thành Công ty cổ phần Dịch vụ 
Công nghệ Sao Bắc Đẩu - SBĐS).

Thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Tích 
hợp (ITE).
Thành lập Trung tâm Hạ tầng mạng trực 
thuộc Công ty.

2008

Chuyển đổi Chi nhánh Trung tâm sản xuất 
thẻ Thông minh thành Công ty TNHH Đầu 
tư và Phát triển Công nghệ Thông minh 
(STID). 
Chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch chứng 
khoán TP. HCM (HOSE) sang Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội (HNX).

2009

Giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà nội và 
thành lập lại Văn phòng Đại diện tại Công 
ty tại Hà Nội.

2010

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN
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QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Năm Vốn điều lệ trước khi tăng
Vốn điều lệ sau khi tăng Lý do

2003

2006

2007

2008

2009

Tăng vốn để niêm yết cổ phiếu bằng hình thức chi
cổ phiếu thưởng cho cổ đông và cán bộ chủ chốt từ 

nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty, tỷ lệ 5:6
15.000.000.000 VNĐ 18.000.000.000 VNĐ

Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông và cán bộ chủ 
chốt từ nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty.18.000.000.000 VNĐ 24.150.000.000 VNĐ

Trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu cho cổ đông từ 
nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty, mức cổ tức 

8%/cp.
24.150.000.000 VNĐ 26.081.870.000 VNĐ

Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu cho cổ đông từ 
nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty, mức cổ tức 

12%/cp.
Chào bán cho CĐ hiện hữu và CBNV, tỷ lệ 2:1.

26.081.870.000 VNĐ 40.500.850.000 VNĐ

Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông từ 
nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty, mức cổ tức 

12%/cp.
40.500.850.000 VNĐ 45.346.960.000VNĐ

TRƯỚC 2003 2003 2006 2007 2008 2009

15.000.000.000 VNĐ 18.000.000.000 VNĐ 24.150.000.000 VNĐ 26.081.870.000 VNĐ 40.500.850.000 VNĐ 45.346.960.000VNĐ
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty cổ phần Viễn thông VTC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật mạng lưới viễn thông; là một trong những 
đơn vị đầu tiên trong cả nước sản xuất thẻ SIM GSM, thẻ từ, thẻ IC, thẻ 
cào các loại để cung cấp cho các dịch vụ trả tiền trước cũng như các dịch 
vụ khác; là đơn vị đang sở hữu đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và vẫn kiên trì 
theo định hướng nghiên cứu chế tạo, đều đặn cung cấp ra thị trường 
viễn thông thiết bị, phần mềm mới tự nghiên cứu phát triển.  

Sau hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông, các công 
trình do Công ty VTC thi công đã có mặt hầu hết các tỉnh, thành phố lớn 
và không ngừng vươn xa mở rộng đến các tỉnh thành, từ trung tâm cho 
đến các huyện miền núi xa xôi.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty: 

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn 
thông, điện, điện tử và tin học;
- Xây lắp, lắp đặt, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, 
điện, điện tử và tin học;
- Sản xuất các loại thẻ dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và 
các ứng dụng khác;
- Kinh doanh các thiết bị viễn thông bao gồm card tổng đài, thiết bị truy 
nhập, cáp viễn thông, thiết bị chống sét, thiết bị truyển dẫn, nguồn…;
- Kinh doanh thiết bị điện,  điện tử, tin học;
- Cung cấp phần mềm, giải pháp ứng dụng tin học, công nghệ thông tin;
- Đầu tư hạ tầng viễn thông, tối ưu hóa mạng di động;
- Đo kiểm viễn thông;
- Hoạt động dịch vụ thông tin: cung cấp dịch vụ số qua mạng vệ tinh, 
internet; cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

VPĐD
TẠI HÀ NỘI

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ KỸ THUẬT

TRUNG TÂM
KINH DOANH

TRUNG TÂM
VẬT TƯ & ĐẤU THẦU

TRUNG TÂM
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG
ĐO KIỂM VIỄN THÔNG

CÔNG TY CON
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG
MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE

AN TOÀN

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
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Ông LÊ XUÂN TIẾN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông BÙI VĂN BẰNG

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông HỒ LÊ NHẬT HOAN

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Bà LÊ THỊ THANH

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông VÕ HÙNG TIẾN

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ hiện tại:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Viễn thông VTC/ Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 05/04/1975

Nơi sinh: Nam Định

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ 

Chức vụ hiện tại:

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ 
phần Viễn thông VTC/ Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 1976

Nơi sinh: Bến Tre

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện - Điện tử

Chức vụ hiện tại:

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty 
Cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 07/07/1966

Nơi sinh: Bến Tre

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

Chức vụ hiện tại:

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty 
Cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 01/03/1963

Nơi sinh: Nam Định

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật

Chức vụ hiện tại:

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty 
Cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 31/01/1961

Nơi sinh: Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kế toán Quốc tế, Cử nhân 
luật 
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BAN KIỂM SOÁT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông LÊ XUÂN TIẾN

Tổng Giám đốc

Ông BÙI VĂN BẰNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông TRẦN VĂN MUA

Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỤY KIỀU GIANG

 Kế toán trưởng

Ông NGUYỄN THIỆN LỢI

 Trưởng Ban kiểm soát

Ông NGUYỄN VĂN XUÂN

 Thành viên Ban kiểm soát

Ông NGUYỄN MINH VŨ

Thành viên Ban kiểm soát
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2017 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Địa chỉ:  Lầu 5, 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  (+84.28) 3833 1106  Fax: (+84.28) 3830 025
Chức năng nhiệm vụ:
-   Xây lắp, bảo hành, bảo dưỡng, ứng cứu đột xuất các loại tổng đài, thiết bị 
truyền dẫn, BTS, thiết bị băng rộng và các thiết bị viễn thông tin học khác trên 
mạng;
-   Phối hợp với Phòng Đo kiểm viễn thông của Công ty thực hiện đo kiểm tối ưu 
hóa mạng viễn thông;
-   Sửa chữa các thiết bị điện thoại, viễn thông, tin học.

TRUNG TÂM KINH DOANH

Địa chỉ: Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.28) 3833 1106   Fax: (+84.28) 3830 025
Chức năng nhiệm vụ:
-   Kinh doanh các thiết bị liên quan đến hạ tầng BTS và thiết bị viễn thông, điện 
tử, tin học;
-   Cung cấp giải pháp kèm thiết bị nghiên cứu của Công ty cho khách hàng trong 
và ngoài ngành. 

TRUNG TÂM VẬT TƯ VÀ ĐẤU THẦU

Địa chỉ: Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.28) 3833 1106   Fax: (+84.28) 3830 0253
Chức năng nhiệm vụ:
-   Tham mưu cho Tổng Giám đốc và thực hiện hoạch định kế hoạch tổ chức đấu 
thầu;
-   Cung cấp vật tư triển khai dự án và điều hành toàn bộ hoạt động của việc cung 
ứng vật tư cho dự án.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.28) 3833 1106   Fax: (+84.28) 3830 0253
Chức năng nhiệm vụ:
-   Thực thi công việc nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các sản phẩm thương mại 
cho trung tâm và định hướng sản phẩm cho tương lai phục vụ tốt nhất nhu cầu 
của khách hàng;
-   Tư vấn giải pháp kỹ thuật cho các khách hàng dựa trên những thông tin thu 
thập được nhằm mục đích tối đa sự thoả mãn của khách hàng.

PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Lầu 5, 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.28) 3833 1106    Fax: (+84.28) 3830 
0253
Chức năng nhiệm vụ:
-   Tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án đo kiểm, tối ưu hóa mạng viễn 
thông mà Công ty đã ký với khách hàng;
-   Thực hiện công tác quản lý, giám sát kỹ thuật, chất lượng dự án đo kiểm 
theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

Địa chỉ: Lô I-3b-4-a, đường N6, Khu công nghệ cao, P.Tân Phú, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (84.28) 38309055   Fax: (84.28) 38309056
Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 
-   Sản xuất mua bán các loại thẻ, thiết bị điện tử, tin học, viễn thông, in 
o�set, viết phần mềm;
-   Cung cấp phần mềm chữ ký số.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 355 Phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35666582  Fax: (84.24) 35666582
Chức năng nhiệm vụ:
-   Đại diện cho Công ty Cổ phần Viễn thông VTC tại phía Bắc và Bắc Trung 
bộ.
-   Thực hiện công tác tiếp thị, đề xuất và thực hiện các biện pháp thúc đẩy 
và mở rộng các quan hệ kinh tế, thương mại của Công ty ra thị trường phía 
Bắc.
-   Trực tiếp tổ chức triển khai hoặc hỗ trợ Công ty triển khai các dự án dịch 
vụ kỹ thuật, cung cấp các sản phẩm của Công ty cho khách hàng phía Bắc.
-   Tham gia đàm phán để Công ty ký kết các Hợp đồng thương mại, dịch vụ 
với khách hàng.
-   Theo dõi, hỗ trợ khâu thanh toán các hợp đồng thương mại và dịch vụ 
liên quan đã ký kết.

CÔNG TY CON
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01
TẦM NHÌN

Công ty VTC phấn đấu vươn lên trở thành công ty lớn trên thị trường nội địa và khu 
vực, bao gồm hệ thống công ty con, đơn vị nội bộ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực 
trong ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: 

-   Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, cung cấp thiết bị sản phẩm điện tử viễn thông  
tin học;
-   Cung ứng dịch vụ kỹ thuật, tư vấn giải pháp kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ 
thông tin;
-   Đầu tư, khai thác hạ tầng điện tử viễn thông, công nghệ thông tin;
-   Cung cấp giải pháp sử dụng thẻ và sản xuất cung cấp thẻ thông minh, góp phần hình 
thành văn hóa sử dụng thẻ trong cộng đồng trong nước và khu vực.

05
ĐỊNH HƯỚNG

Đẩy mạnh hoạt động và tiếp tục phát triển các đơn vị hiện tại:

-   Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho tất cả nhà khai thác trên toàn quốc, phát 
triển ra khu vực;
-   Kết hợp cung cấp trọn gói thiết bị và giải pháp kỹ thuật do Công ty nghiên cứu;
-   Chú trọng sản phẩm có phần mềm tự thực hiện trên phần cứng  đạt tiêu chuẩn hóa quốc 
tế;
-   Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng và hiệu quả lợi nhuận tăng trưởng từ 10 % đến 15%;
-   Tập trung nghiên cứu và phát triển dịch vụ công nghệ/giải pháp có tính đột phá, hàm 
lượng kỹ thuật/ chất xám cao nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và phát triển 
công nghệ, sản phẩm mới;
-   Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, 
đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Liên kết với nước ngoài để nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
Tìm kiếm và triển khai các dự án Điện tử Viễn thông trên toàn quốc, với điều kiện tiên quyết 
dự án phải ích lợi thiết thực cho xã hội, cộng đồng, đảm bảo không ảnh hưởng môi trường.

06
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG

Về phát triển kinh doanh và hoạt động nghiên cứu phát triển
-   Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đón đầu và khai thác hiệu quả các cơ 
hội trong mảng thị trường chiến lược đồng thời tiếp cận mở rộng sang các thị trường tiềm 
năng mới.
-   Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp theo xu hướng công nghệ mới, 
phù hợp với định hướng của Tập đoàn VNPT và ngành viễn thông, công nghệ thông tin.
-   Nghiên cứu các giải pháp, dịch vụ và sản phẩm công nghệ, mở rộng phạm vi kinh doanh, 
đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển công nghệ thời kỳ hội nhập nhằm tiến 
tới làm chủ được công nghệ trong lĩnh vực viễn thông & tích hợp hệ thống.

Về quản trị tài chính
-   Tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông và đảm bảo hài hòa lợi ích của người 
lao động.
-   Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng, tăng khả năng quay vòng 
vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

Về quản trị nhân sự 
-   Tập trung đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp nhằm 
đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty, nâng cao năng suất lao động.
-   Tiếp tục nghiên cứu các chính sách về tiền lương, các chế độ đãi ngộ đối với người lao động 
hài hòa lợi ích của Công ty, đảm bảo người lao động có thu nhập tốt và gắn bó lâu dài với 
Công ty.
-   Duy trì và tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm phát huy tối đa tính hiệu 
quả của nguồn nhân lực trong Công ty.  

03
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-   Xây dựng sự tin cậy của đối tác, khách hàng bằng hoạt động hiệu quả và chất lượng
-   Quan niệm mức thu nhập cao; môi trường làm việc thân thiện, kích thích sáng tạo và 
mong muốn đóng góp; cơ hội thăng tiến đồng đều cho nhân viên là động lực phát 
triển
-   Xây dựng thành thói quen tự nhiên ở mỗi nhân viên ý thức gìn giữ thương hiệu, văn 
hóa công ty, tận tụy với lợi ích công ty để đảm bảo lâu dài cho sự phát triển bền vững.
-   Phấn đấu cho mục tiêu kép: mức lợi nhuận làm hài lòng cổ đông và lợi ích cho cộng 
đồng.

02
SỨ MỆNH

Góp sức liên kết người với người.

04
KHÁT VỌNG

Vươn tới tầm cao, trở thành một thương hiệu lớn, một hệ thống công ty giàu tiềm lực 
tài chính, dồi dào nhân lực và thủ đắc nhiều bí quyết công nghệ.
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CÁC RỦI RO

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia 
phát triển như một xu thế tất yếu và Việt Nam cần phải nắm bắt để bắt kịp 
xu hướng phát triển của thế giới về cuộc cách mạng công nghiệp này. 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến nhiều cơ hội phát triển nhưng 
cũng đem lại những thách thức không nhỏ đối với thị trường Viễn thông, 
Công nghệ thông tin trong nước.

Nhận định về thị trường Viễn thông, Công nghệ thông tin trong xu thế thế 
mới, là một doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin chủ lực của 
đất nước, Tập đoàn VNPT đã sớm định hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ một 
nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin truyền thống trở 
thành một nhà cung cấp dịch vụ số với hạ tầng Viễn thông, Công nghệ 
thông tin hiện đại để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Với xu thế phát triển chung của thế giới cũng như trong nước; Định hướng 
chiến lược phát triển Viễn thông và Công nghệ thông tin của Tập đoàn 
VNPT, Công ty VTC cũng nhận định những khó khăn về thị trường như sau: 

- Cạnh tranh mạnh mẽ về giá các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp trong 
lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin. 
- Điều kiện về hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng để 
thích ứng và tận dụng cơ hội mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang 
đến dẫn đến sự khan hiếm nguồn nhân lực công nghệ thông tin “chất 
lượng cao” đáp ứng với xu thế phát triển của công nghệ mới. 
- Việc mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng mới đối mặt với nhiều 
đối thủ cạnh tranh.
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2017 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

01 HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

02 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT

03 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

04 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CON

-   Với chủ trương chú trọng duy trì khách hàng truyền thống của Công ty và tăng cường phát triển 
thêm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Năm 2017, hoạt động thương mại mang lại doanh 
thu khá cao. Doanh thu từ hoạt động thương mại năm 2017 đạt 214 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 
2016 và chiếm hơn 60% so với tổng doanh thu năm 2017 của toàn Công ty. 

-   Trong năm 2017, Công ty đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng thương mại có giá trị lớn: Hợp đồng 
trang bị vật tư, thiết bị nguồn phục vụ các dự án vô tuyến năm 2016 cung cấp ắc quy cho Tổng Công ty 
Hạ tầng mạng VNPT Net; Hợp đồng trang bị vật tư, thiết bị anten phục vụ các dự án mở rộng mạng vô 
tuyến khu vự Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các Trung tâm Tỉnh, Thành phố cho Tổng Công ty Hạ tầng 
mạng VNPT Net.

-   Tập trung, chủ động trong việc phát triển thị trường quốc tế, tiếp tục ký hợp đồng hợp tác kinh 
doanh dịch vụ thông tin di động vệ tinh tại thị trường Việt Nam với Công ty Viễn thông Thuraya. Ký 
thỏa thuận hợp tác với hãng sản xuất thiết bị Ericsson, Ciena, Dell, HP, Huawei,…

-   Năm 2017, các dự án nghiên cứu trọng điểm của Công ty các năm qua đã bắt đầu được triển khai áp 
dụng: Hệ thống thông tin di động vệ tinh Thuraya, Hệ thống giám sát điều khiển trạm viễn thông. 
Hiện các dự án này đang được Tập đoàn VNPT nghiên cứu các thủ tục liên quan để triển khai với qui 
mô lớn trên toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, sản phẩm hệ thống di động vệ tinh Thuraya của Công ty cũng 
được các Bộ ngành khác quan tâm và đón nhận. Dự kiến trong năm 2018 và các năm tiếp theo, sản 
phẩm hệ thống di động vệ tinh Thuraya của Công ty sẽ phát triển mạnh.

-   Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, đón đầu xu hướng của thị trường Viễn thông và Công nghệ thông 
tin quốc tế và trong nước. Từng bước định hình sản phẩm cốt lõi, đưa vào kinh doanh trên thị trường.

-   Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID) hoạt động kinh 
doanh ổn định. Trong năm 2017, Công ty STID đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Công 
ty con STID đạt được kết quả kinh doanh ổn định và tăng trưởng trong các năm qua nhờ vào việc 
chuẩn hóa sản phẩm thẻ cào, giữ vững được thị phần thẻ cào viễn thông, duy trì quan hệ tốt với khách 
hàng chiến lược như Vinaphone, Mobifone, Gmobile, các công ty vé số…

-   Bên cạnh đó với việc chuẩn hóa được nguyên liệu giấy in đạt yêu cầu kỹ thuật tốt với chuẩn bảo mật 
và ổn định, nhằm giúp giảm thiểu tối đa hư hỏng qua các công đoạn sản xuất.

-   Sản phẩm chữ ký số của công ty tuy mới đưa vào thương mại song kết quả phản hồi từ thị trường 
khá tốt. Công ty đã tìm được nhà cung cấp thiết bị mới với chất lượng tương đương các sản phẩm đang 
lưu hành nhưng có giá nhập cạnh tranh hơn.

-   Công ty STID đã kiểm soát tốt các chi phí, tốt ưu hóa lợi nhuận nên kết quả kinh doanh năm 2017 
tăng trưởng mạnh, doanh thu đạt 75.904 triệu đồng đạt 108% kế hoạch, và LNST đạt 10.448 triệu 
đồng đạt 145% kế hoạch.

-   Với việc xác định hoạt động dịch vụ kỹ thuật luôn là mảng kinh doanh quan trọng, mảng lõi của 
Công ty, khẳng định vị thế của Công ty trong thị trường viễn thông và công nghệ thông tin trong 
nước. Công ty VTC luôn chú trọng và tập trung phát triển hoạt động dịch vụ kỹ thuật cả về chất lượng 
và số lượng. Trong năm 2017, doanh thu mảng dịch vụ kỹ thuật của Công ty đã tăng trưởng đáng kể, 
tăng 186% so với năm 2016. 

-   Với phương châm lấy chất lượng làm thế mạnh cạnh tranh, Công ty luôn đặt mục tiêu chất lượng 
dịch vụ lên hàng đầu. Công ty tập trung chú trọng và phát triển đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, đầu 
tư máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo các hợp đồng dịch vụ được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng 
tốt. Các hoạt động dịch vụ của Công ty được khách hàng trong và ngoài Tập đoàn đánh giá cao. Công 
ty luôn giữ vững được vị trí là một trong các đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giải 
pháp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT.

-   Tập trung vào nhiệm vụ giữ vững thị phần, đảm bảo sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh các 
mảng dịch vụ như đo kiểm, tối ưu hóa mạng di động, liên kết với các Viễn thông Tỉnh/Thành phố cung 
cấp giải pháp kèm thiết bị, nguồn nhân lực phát triển mạng lưới cho Tập đoàn VNPT.
Năm 2017, Công ty đã triển khai các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật như: Hợp đồng mở rộng mạng vô 
tuyến khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía nam mạng Vinaphone năm 2017; Hợp đồng 
cung cấp, lắp đặt thiết bị nguồn điện phục vụ MAN-E với Viễn thông Hà Nội,…
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2017 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN
THỰC HIỆN

2016
KẾ HOẠCH

2017
THỰC HIỆN 

2017
THỰC HIỆN

2016
KẾ HOẠCH

2017
THỰC HIỆN 

2017

THỰC HIỆN
2016

KẾ HOẠCH
2017

THỰC HIỆN 
2017

THỰC HIỆN
2016

KẾ HOẠCH
2017

THỰC HIỆN 
2017

STT Chi tiêu Thực hiện 
năm 2016

Lý do

Doanh thu 
hợp nhất

296.946

LNTT hợp nhất 12.219

LNST hợp nhất 10.399

LNST công ty mẹ 5.538

Kế hoạch
năm 2017

250.480

13.759

11.959

6.368

Thực hiện
năm 2017

427.760

16.223

13.152

8.676

So với
kế hoạch 
năm 2017

171%

118%

110%

136%

144%

133%

126%

157%

So với
kế hoạch 
năm 2016

I

II

III

IV

DOANH THU HỢP NHẤT LNTT HỢP NHẤT

LNST HỢP NHẤT LNST CÔNG TY MẸ

NĂM
2013

 88,966  108,631   108,673   296,946   427,760 

NĂM
2014

NĂM
2015

NĂM
2016

NĂM
2017

Năm 2013

3,435

8,616

11,219
12,219

16,223

1,908

6,703

9,633
10,399

13,152

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

LNTT

LNST



26%
2%

3%

43%

13%

13%

Trên Đại Học

Đại Học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
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2017 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Nhân sự và những thay đổi nhân sự Ban hiều hành trong năm 2017

Số lượng cán bộ nhân viên

Chính sách đối với Người lao động

Cơ cấu nhân sự theo trình độ

 Ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại quyết định số 05/QĐ-HĐQT, Hội đồng quản trị HĐQT Công ty 
cổ phần Viễn thông VTC đã  bổ nhiệm Ông Trần Văn Mua đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Công ty. Danh sách Ban điều hành của Công ty như sau:

 Năm 2017, để đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển các hoạt động dịch vụ kỹ thuật mới, Công 
ty đã đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo lao động. Với đội ngũ lao động kỹ thuật có tay 
nghề kỹ thuật cao, Công ty luôn đảm bảo triển khai các dự án công nghệ thông tin nhanh chóng 
và đảm bảo chất lượng cao nhất, luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. 

 Trong năm 2017, nhân sự toàn Công ty là 180 người, trong đó Công ty mẹ là 97 người.

 Tất cả người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC đều được ký Hợp đồng lao động và 
được hưởng tất cả các chế độ theo Quy định của Bộ luật Lao động như: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y Tế, Bảo 
hiểm thất nghiệp, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ ưu tiên cho lao động nữ,… 

 Các chính sách đã và đang thực hiện thể hiện sự quan tâm cao nhất của doanh nghiệp đến lợi ích của 
người lao động trong khuôn khổ của Pháp luật hiện hành nhằm động viên, khích lệ người lao động phát 
huy sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng công ty ngày càng phát triển; chọn công ty là nơi gắn bó 
lâu dài.

 Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều 
kiện làm việc cho Người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động ngày 
càng được nâng cao bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với từng đối tượng;

 Công tác đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động được Lãnh đạo công ty hết sức quan tâm với 
chủ trương đầu tư một cách có hiệu quả cho nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời quy mô phát triển của công 
ty; Công ty tạo điều kiện và khuyến khích người lao động học tâp nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ để công tác đạt hiệu quả cao. Thu nhập bình quân năm 2017 khoảng 11,7 triệu đồng/ tháng.

Ông Lê Xuân Tiến
Năm sinh: 1975
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
Kỹ sư Điện tử -Viễn thông

Ông Bùi Văn Bằng
Năm sinh: 1976  
Kỹ sư Điện - Điện tử 

Ông Trần Văn Mua
Năm sinh: 1979  
Kỹ sư Kỹ thuật  Viễn thông

Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang
Năm sinh: 1981  
Cử nhân Tài chính
Ngân hàng

Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc Công ty 

Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc TT. Dịch vụ Kỹ thuật

Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc TT. Kinh doanh

Chức vụ hiện tại:
Kế toán trưởng Công ty 

Số cổ phần nằm giữ:
Đại diện: 705.439
Sở hữu cá nhân: 24.600

Số cổ phần nằm giữ:
Đại diện: 705.439
Sở hữu cá nhân: 0

Số cổ phần nằm giữ:
Đại diện: 0
Sở hữu cá nhân: 0

Số cổ phần nằm giữ:
Đại diện: 0
Sở hữu cá nhân: 0

Trình độ

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông 

Số lượng

05

77

24

24

47

03

Tỷ lệ

3%

43%

13%

13%

26%

2%

Nam

Nữ

18%

82%

Cơ cấu nhân sự 
theo giới tính

Khối trực tiếp

Khối gián tiếp

15%

85%

Cơ cấu nhân sự 
theo chức năng
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Các khoản đầu tư
Trong năm 2017, Công ty tập trung nguồn tiền để thực hiện triển khai các hợp đồng có giá trị lớn nhằm 
mục đích tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tạo được tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo. Do đó 
trong năm 2017 Công ty không đầu tư vốn thêm ra bên ngoài. 

Tình hình đầu tư vào các Công ty con/Công ty liên kết
Trong năm 2017, Công ty cổ phần Viễn thông VTC không đầu tư thêm vốn vào công ty con, công ty liên 
kết. Do đó tính đến thời điểm 31/12/2017 Công ty chỉ có một công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và phát 
triển Công nghệ thông minh.

Số liệu vốn góp vào các Công ty con STID

Tình hình hoạt động SXKD của Công ty con STID
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Công ty con/Công ty liên kết 
Vốn Điều 

lệ 
Vốn đã 

góp 

Vốn góp 
trong 

năm 2017 

Tổng cộng  
vốn đã góp 

Tỷ lệ 
%/VĐL 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 
Công nghệ Thông minh 

32.000 19.200 - 19.200 60% 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu LNTT LNST

67,511 75,297 8,765 13,100 6,951 10,448

Năm 2016

Năm 2017

Stt Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
% tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 198.719 432.629 118% 

2 Doanh thu thuần 296.946 427.76 44% 

3 Lợi nhuận trước thuế 12.219 16.221 33% 

4 Lợi nhuận sau thuế 10.399 13.152 26% 

5 Tỷ lệ trả cổ tức 8% 8% 0% 

 

STT Chỉ tiêu  Đvt   Năm 2016   Năm 2017   % tăng giảm  
I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán         

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1.5 1.2 -20% 

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1.1 1.0 -4% 

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

1 Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 57% 79% 40% 

2 Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 130% 380% 192% 

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
1 Vòng quay hàng tồn kho Lần 9.6 8.6 -11% 

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1.5 1.0 -34% 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

1 Hệ số LNST/ Doanh thu thuần Lần 4% 3% -12% 

2 Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu Lần 12% 15% 21.1% 

3 Hệ số LNST/ Tổng tài sản Lần 5% 3% -42% 

4 Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần Lần 3% 4% 28% 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
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Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên

Cổ đông sở hữu dưới 5%

Cổ phiếu quỹ

0.12%

48.14%

51.74%

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước: 

Cổ đông Số lượng Số cổ phần Tỷ lệ (%)/vốn điều lệ 

Tổ chức 24 2.356.536 51,97% 

Cá nhân 1.651 1.456.075 32,11% 

Tổng cộng 1.674 3.812.611 84,08% 

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước: 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 1 2.116.316 46,67% 

Công ty TNHH Quốc tế DP 1 230.000 5,07% 

 

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: 

Cổ đông Số 

lượng 

Số cổ phần Tỷ lệ (%)/vốn điều lệ 

Tổ chức  15 197.229 4,35 % 

Cá nhân 157 524.856 11,57% 

Tổng cộng 172 722.085 15,92% 

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn nước ngoài: Không có cổ đông lớn nước ngoài 

 

34.77%

51.97%

12.91%

4.35%

11.57%

Tổ chức trong nước

Cá nhân trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  Không

Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 5.553 cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

Các chứng khoán khác:  Không 
 

Cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ công ty

Số lượng cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu quỹ

Mệnh giá cổ phiếu

45.346.960.000 đồng

4.534.696 cổ phiếu

4.529.143 cổ phiếu

5.553 cổ phiếu

10.000 đồng/ cổ phiếu





STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

1 Tổng giá trị tài sản 198.719 432.628 

2 Tài sản ngắn hạn         163.506  402.990 

3 Nợ ngắn hạn 111.257 342.456 

4 Vốn chủ sở hữu          86.328 90.173 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

 Trong nước: Năm 2017, kinh tế thế giới chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan hơn. 
Tình hình kinh tế - xã hội trong nước được cải thiện về môi trường đầu tư - kinh doanh, triển vọng hội 
nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong lĩnh vực viễn thông và 
CNTT. Thị trường viễn thông, CNTT có sự chuyển hướng dưới tác động của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4, đồng thời tiếp tục có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà mạng. 

 Trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông truyền thống thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ICT. Viễn thông Việt Nam năm 2017 còn 
được coi là “bức tranh đa sắc” với nhiều mảng dịch vụ nổi trội như: dịch vụ viễn thông sử dụng công 
nghệ 4G,  hạ tầng viễn thông có những điểm nhấn đáng kể, với việc VNPT đưa vào sử dụng dịch vụ di 
động vệ tinh VinaPhone-S phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền, vùng biển, vùng trời, 
lần đầu tiên khẳng định xóa bỏ hoàn toàn “điểm đen” về liên lạc ở Việt Nam,…

 Trước bối cảnh hoạt động Viễn thông và Công nghệ thông tin trong nước và của Tập đoàn VNPT 
đang phát triển theo hướng đa dạng và tăng trưởng nhanh; sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực Viễn 
thông và Công nghệ thông tin. HĐQT và Ban điều hành Công ty VTC đã có những giải pháp hiệu quả 
để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cụ thể:

-   Bám sát định hướng của Tập đoàn VNPT để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

-   Đón đầu và khai thác hiệu quả các cơ hội ngoài Tập đoàn VNPT để mở rộng thị trường và thị phần; 
Tập trung các mảng thị trường chiến lược đồng thời khai thác các mảng thị trường tiềm năng mới. 

-   Tập trung mọi nguồn lực, tối ưu mọi giải pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ, đảm bảo triển 
khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới theo yêu cầu phát triển của công nghệ.

 Năm 2017, lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin có sự cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên với 
định hướng của HĐQT, sự lãnh đạo nhanh nhạy của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể 
CBNV, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng khả quan cả về Doanh thu và Lợi 
nhuận. Năm 2017, Công ty VTC đứng trong nhóm các Công ty có tốc độ tăng trưởng tốt, đạt tỷ suất lợi 
nhuận cao trong Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam. 

 Hoạt động quản lý tài chính kế toán: Tình hình tài chính minh bạch, phản ánh trung thực hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Việc quản 
lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý cho nhu 
cầu sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ được giám sát chặt chẽ, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thu hồi.

 Năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với mức cổ tức 8%.

 Hoạt động quản lý nhân sự: Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu 
quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty. 

 Luôn chú trọng công tác đào tạo người lao động nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ CBNV cả 
về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc. 

 Tiếp tục thực hiện phương án khoán doanh số và thu nhập trong kinh doanh và triển khai các 
dự án, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời tăng thu nhập cho CBNV Công ty. 

 Quan tâm chăm sóc sức khỏe CBNV thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe và các hoạt 
động vui chơi giải trí nhằm tăng tính đoàn kết, gắn bó trong Công ty qua đó thúc đẩy tinh thần làm 
việc và năng suất lao động của CBNV được nâng cao. 

31%

18% 82%

69%

Năm 2016 Năm 2017

15%

61%

39%

10%

43%

57%

Năm 2016 Năm 2017

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

Tài sản dài hạn/tổng tài sản

Lợi ích của cổ đông thiểu số/ Tổng nguồn vốn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
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 Năm 2018, kinh tế thế giới cũng như trong nước được dự báo tăng 
trưởng cao hơn năm 2017 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia phát triển 
như một xu thế tất yếu và Việt Nam cần phải nắm bắt để bắt kịp xu hướng 
phát triển của thế giới về cuộc cách mạng công nghiệp này. Cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 đem đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đem 
lại những thách thức không nhỏ đối với thị trường Viễn thông, Công nghệ 
thông tin trong nước.

 Nhận định về thị trường Viễn thông, Công nghệ thông tin trong xu 
thế thế mới, là một doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin chủ 
lực của đất nước, Tập đoàn VNPT đã sớm định hướng chuyển đổi mạnh mẽ 
từ một nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin truyền 
thống trở thành một nhà cung cấp dịch vụ số với hạ tầng Viễn thông, 
Công nghệ thông tin hiện đại để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0.

 Với xu thế phát triển chung của thế giới cũng như trong nước; Định 
hướng chiến lược phát triển Viễn thông và Công nghệ thông tin của Tập 
đoàn VNPT, Công ty VTC cũng nhận thức chung về thị trường năm 2018 
như sau

-   Cạnh tranh mạnh mẽ về giá các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp trong lĩnh 
vực Viễn thông, Công nghệ thông tin. 

-   Điều kiện về hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng để thích 
ứng và tận dụng cơ hội mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang đến 
dẫn đến sự khan hiếm nguồn nhân lực công nghệ thông tin “chất lượng cao” 
đáp ứng với xu thế phát triển của công nghệ mới. 

-   Việc mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng mới đối mặt với nhiều đối 
thủ cạnh tranh.

- Thị trường viễn thông, công nghệ thông trong giai đoạn năng động 
và cực kỳ phát triển, được đánh giá là miền đất tiềm năng lớn để các doanh 
nghiệp trong ngành khai thác. 

- Sự bùng nổ của mạng 4G và sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ giá trị 
gia tăng trong năm 2017 dẫn đến sự đầu tư phát triển mạng lưới để cung 
cấp 4G của các nhà khai thác mạng.

- Trình độ kỹ thuật, công nghệ của Công ty đã được khẳng định qua 
nhiều năm và được các khách hàng lớn nhìn nhận đánh giá cao. Đây là một 
trong những lợi thế không nhỏ trong hoạt động SXKD của Công ty.

 Từ những đánh giá về thị trường trong nước và nhận định nội lực của 
Công ty thông qua ác dự án, hợp đồng Công ty đã ký kết từ năm 2017; các 
dự án chiến lược đã được Công ty chuẩn bị từ nhiều năm trước dự báo sẽ 
triển khai thành công vào năm 2018 và các năm tiếp theo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KHÓ
KHĂN

THUẬN
LỢI
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-Đầu tư, cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ cào, các loại thẻ khác và tem chống giả. Chú trọng chất lượng 
thẻ sản xuất, lấy chất lượng làm nền tảng cạnh tranh. Ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm 
thẻ để ổn định thị phần thẻ cào, vé số cào.

-Phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ chữ ký số, thâm nhập vào mảng cung cấp giải pháp cho ngân 
hàng, bảo hiểm và các dự án có nhu cầu dùng sản phẩm chữ ký số. 

-Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ tiện ích trên mạng Viễn thông, Công nghệ thông tin, truyền 
hình, Cloud….nhằm tiến tới làm chủ được công nghệ trong lĩnh vực viễn thông & tích hợp hệ 
thống.

-Chú trọng nghiên cứu công nghệ/giải pháp có tính đột phá, hàm lượng kĩ thuật/chất xám cao 
nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và phát triển công nghệ/sản phẩm mới nhằm mở 
rộng phạm vi kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển công nghệ thời kỳ hội 
nhập.

-Phát triển các ứng dụng chuyên sâu cho sản phẩm chữ ký số để phù hợp với yêu cầu thị trường.

VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

-Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng cách thức điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh nhanh nhạy và hiệu quả để đón đầu được thị trường; Tổ chức tốt công tác theo 
dõi, nắm bắt thông tin thị trường sớm, kịp thời.

-Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần và phát triển thị trường.

-Đẩy mạnh việc phát triển, làm chủ kênh phân phối thiết bị đầu cuối của Công ty Viễn thông Thu-
raya tại thị trường Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng, hệ thống chăm sóc 
khách hàng đồng bộ, phân phối rộng khắp cả nước.

-Thực hiện tốt việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển trạm viễn thông SCS tập trung 
trong toàn Tập đoàn. Qua đó, phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng từ hệ thống SCS mang lại.

-Tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với VNPT các Tỉnh/Thành để cung cấp thiết bị viễn thông, 
công nghệ thông tin kèm giải pháp cho các UBND tỉnh, Bệnh viện, Sở ban ngành, các đài truyền 
hình địa phương.

-Tập trung nguồn lực tìm kiếm xúc tiến các dự án về công nghệ thông tin của các nhà khai thác 
mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel.

-Phát triển sản phẩm thẻ cào theo định hướng hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm chia sẻ công 
việc, ổn định thị phần và giảm áp lực cạnh tranh. Chú trọng phát triển khách hàng mới có sử dụng 
thẻ cào cho các ứng dụng khác nhau nhằm phong phú sản phẩm và đa dạng khách hàng.

VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

-Triển khai các giải pháp kinh doanh tập trung vào các dịch vụ mũi nhọn như: Sửa chữa, đo kiểm, lắp 
đặt, tối ưu hóa mạng di động cho các nhà mạng và các hãng sản xuất thiết bị lớn như: Ericsson, 
Ciena, Huawei, Nokia Siemens… 

-Tiếp tục duy trì mảng lắp đặt thiết bị BTS 4G, thiết bị truyền dẫn, sửa chữa các thiết bị viễn thông 
cho các Công ty di động, viễn thông tỉnh. 

-Đẩy mạnh việc phối hợp với VNPT Net và VNPT các Tỉnh/Thành cung cấp các dự án trọn gói về viễn 
thông, công nghệ thông tin cho các khách hàng. Duy trì ổn định thị trường cung cấp lắp đặt các 
thiết bị ngoại vi, thiết bị phụ trợ.

VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT

VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CON



 Năm 2017, thị trường Viễn thông và Công nghệ thông tin 
trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu sử dụng các 
dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trong nước có chiều 
hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Gắn liền với sự phát triển của thị 
trường là sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh lực viễn thông, công 
nghệ thông tin đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty.

 Trước những cơ hội cũng như thách thức đó, HĐQT, Ban 
điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã quyết tâm hoàn thành 
các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông 
giao. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong 
việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. HĐQT 
đánh giá đã thực hiện thành công các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định 
và phát triển được các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ 
thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu và được khách hàng 
đánh giá cao. Đảm bảo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung 
cấp các dịch vụ viễn thông.

- Đảm bảo tài chính Công ty an toàn. Sử dụng nguồn vốn 
vay và vốn tự có một cách linh hoạt, hiệu quả.

- Đào tạo phát triển đội ngũ CBNV, nâng cao trình chuyên 
môn nghiệp vụ đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng của SXKD.

 Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng 
quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt 
được sự ổn định và có sự tăng trưởng vượt bậc. Hoạt động kinh 
doanh trong năm 2017 đã tạo được những tiền đề thuận lợi 
làm bước tiến để triển khai kế hoạch năm 2018 và những năm 
tiếp theo. Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ và quyết tâm nỗ 
lực hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Trong năm 2017, các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời 
công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong công tác điều 
hành, HĐQT đã tổ chức thành công:

- 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- 04 phiên họp HĐQT định kỳ.
- 01 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động 
SXKD của Công ty. 

 HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Chủ trương, 
Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều 
hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban 
hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT.

 HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá 
nhân được phân công phụ trách từng lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần 
đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, 
nhiệm vụ được giao. 

 Để giữ vững và tiếp tục phát huy những thành công Công ty đã đạt được, HĐQT 
luôn ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; Hoạt động tích cực và nhất 
quán trong chỉ đạo. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên 
HĐQT luôn được cập nhật thông tin về hoạt động SXKD từ Ban điều hành một cách 
nhanh nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành đã góp phần mang 
lại hiệu quả cao trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

 Trong năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức 
vào ngày 27 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung 
Ông Bùi văn Bằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần 
Viễn  thông VTC nhiệm kỳ 2015-2019.

BAN KIỂM SOÁT

 Thông qua chương trình họat động năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các công 
việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; phối hợp hoạt động với Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân 
thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức đợt kiểm tra tập trung 
nhằm kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính kế toán trong năm 2017 tại Công ty.

 Trong năm 2017, Công ty không có biến động nhân sự Ban kiểm soát.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

Họ tên Chức danh 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ 

Đại diện Sở hữu CN 

Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT 705.439 24.600 

Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT 705.439 0 

Ông Lê Thị Thanh Thành viên HĐQT   

Ông  Võ Hùng Tiến Thành viên HĐQT  20.519 

Ông Hồ Lê Nhật Hoan Thành viên HĐQT   

 

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019

Họ tên Chức danh 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ 

Đại diện Sở  hữu CN 

Ông Nguyễn Thiện Lợi Trưởng Ban kiểm soát  0 

Ông Nguyễn Văn Xuân Thành viên Ban kiểm soát 705.438 0 

Ông Nguyễn Minh Vũ Thành viên Ban kiểm soát  11 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Tiến 

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT

 Giao dịch của người nội bộ : giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, Tổng giám đốc Công ty tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 9800 cổ phiếu lên 24.600 cổ phiếu.

TT Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 Số tiền 

1 Thù lao hoàn thành kế hoạch: 304.580.000 đ 

2 Mức thưởng vượt kế hoạch: 304.580.000 đ x 36% x 2 219.297.600 đ 

3 Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017: (3=1+2) 523.877.600 đ 

4 
Thù lao HĐQT và BKS  2017 không được vượt 20% 
lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017(*): 
2.340.000.000đ x 20% 

468.800.000 đ 

5 
Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 được chi 
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: 

468.800.000 đ 

 

 Năm 2017, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 8.676 triệu đồng đạt 136% so với kế hoạch. Căn 
cứ theo quy định về thù lao HĐQT trên, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi trong năm 2017 
cụ thể:
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