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thay đổi lần 19 ngày 08/11/2017
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

• Xí nghiệp điện tử quận 10 trực thuộc công ty xuất nhập khẩu điện tử quận 10 (Tenimex) ra 

đời.

• Tách ra khỏi Công ty Xuất nhập khẩu quận 10, trở thành Công ty Sản xuất – Kinh doanh 

Xuất nhập khẩu Điện – Điện tử quận 10.

• Ký hợp đồng liên doanh với tập đoàn Samsung Electronics Co., ltd (Hàn Quôc), thành lập 

Công ty Điện tử Samsung Vina.

• Tổ chức gia công xuất khẩu sản phẩm cuộn cảm cho Công ty Thomson CFS (đổi tên thành 

Thales Group vào năm 2000).

• Nhà phân phối chính thức màn hình vi tính Samsung tại Việt Nam.

• Thành lập Chi nhánh TIE Hà Nội.

• Thành lập Trung tâm bảo hành ủy quyền Samsung.

• Tháng 07/2004, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, lấy tên gọi Công ty cổ phần TIE

• Tháng 08/2004, thành lập Chi nhánh TIE Phú Quốc.

• Trung tâm ủy quyền chính thức của Casio tại Việt Nam.

• Liên doanh với công ty Applied Technology Precision Lid., thành lập Công ty TNHH Dụng cụ 

điện Việt Nam (PTV) sản xuất các thiết bị điện cầm tay;

• Tháng 3/2009, nhà phân phối chính thức màn hình vi tính Hanns.G (Đài Loan) tại Việt Nam;

• Tháng 10/2009, thành lập Chi nhánh TIE Cần Thơ;

• Tháng 10/2009, nhà phân phối chính thức màn hình LG Network tại Việt Nam; nhà phân 

phối các thiết bị điện tử A-Data; trung tâm bảo hành ủy quyền của Hannspree tại Việt Nam;

• Tháng 12/2009, được Quacert cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008;

• Tháng 12/2009, cổ phiếu Công ty cổ phần TIE chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

1992
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2000

2002

2003

2004

2006

2009

1990

1994

• Tháng 2/2010, chính thức trở thành nhà phân phối máy tính tiền của đối tác Trung Quốc tại 

Việt Nam. Dòng sản phẩm này đã được mang thương hiệu của TIE;

• Tháng 9/2010, ký kết hợp đồng gia công cho đối tác MICROSPIRE thuộc tập đoàn EXXELIA 

(Pháp).

• Tháng 9/2011, nhà phân phối chính thức màn hình vi tính Philips tại Việt Nam;

• Tháng 10//2011, khai trương Trung tâm bảo hành Sammsung tại Chi nhánh 760 Điện Biên 

Phủ, quận 10, TP HCM.

• Tháng 3/2013 TIE chính thức trở thành nhà phân phối laptop Gigabyte tại Việt Nam.

• Khai trương cửa hàng Coop Phú Quốc.

• Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần TIE - Trung tâm điều hành Du lịch.

• Khai trương Trung tâm điều hành du lịch Công ty cổ phần TIE & Trung tâm điều hành hệ 

thống định vị toàn cầu;

• Được UBND Thành phố HCM cấp Chứng nhận Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu 

năm 2015.

• Được Hội Sở Hữu Trí tuệ Việt Nam cấp Chứng nhận TIE đạt TOP 100 NHÃN HIỆU NỔI 

TIẾNG VIỆT NAM;

• Trong năm 2016, TIE đã chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Cần Thơ và Đà Nẵng do các 

Chi nhánh này không còn đáp ứng vay trò trung chuyển hàng hóa và đã hoạt động không 

hiệu quả trong suốt thời gian qua.

• Tháng 07/2016, Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Văn hoá TIE, chuyên sản xuất 

tập học sinh cao cấp.

• Tháng 12/2018 chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

• Để đẩy mạnh mảng kinh doanh văn phòng phẩm, Công ty đã mua cổ phần tại Công ty Cổ 

phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp 

Bến Nghé.

• Cổ phiếu TIE bị huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Tổ 

chức kiểm toán có “ý kiến kiểm toán trái ngược” đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 

2018 được kiểm toán. Cổ phiếu TIE được chuyển sang giao dịch tại Sàn UPCOM.

• Để thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 

Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương 

mại tổng hợp Bến Nghé cho đơn vị liên kết là Công ty Cổ phần Văn hoá TIE

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2010

2011

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

STT Nơi cấp Thành tích Thời gian Người ký

1
Sở lao động – thương binh và xã 

hội Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy khen 06/03/2012 Giám đốc

2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Cà Mau
Bằng khen 27/07/2012 Chủ tịch

3 Công An Thành phố Hồ Chí Minh Giấy khen 29/10/2012 Giám đốc

4
Tạp chí Truyền hình – Đài truyền 

hình Việt Nam
Bằng khen 29/12/2012 Giám đốc

5 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 16/04/2013
Chủ tịch UBND 

TP.HCM

6
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ 

Chí Minh
Giấy khen 23/05/2013 Giám đốc

7 UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiêu 

biểu năm 2013
11/10/2013

Chủ tịch UBND 

TP.HCM

8 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 10/03/2014
Chủ tịch UBND 

TP.HCM

9 UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2013
10/03/2014

Chủ tịch UBND 

TP.HCM

10
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam 

và Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chứng nhận đạt 3K tại Việt Nam:

• Không có sản phẩm thiếu nguồn 

gốc xuất xứ;

• Không có sản phẩm là hàng giả, 

hàng nhái;

• Không có sản phẩm xâm phạm 

quyền Sở hữu trí tuệ.

18/05/2014
Chủ tịch Hiệp 

hội

11 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2014 18/05/2015
Chủ tịch UBND 

TP.HCM

STT Nơi cấp Thành tích Thời gian Người ký

12 UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh tiêu biểu
10/10/2015

Chủ tịch UBND 

TP.HCM

13 Hội Sở Hữu Trí tuệ Việt Nam
Chứng nhận TIE đạt TOP 100 NHÃN 

HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM.
16/07/2016 Chủ tịch

14 UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc cho Công ty cổ phần TIE
15/08/2016 Chủ tịch

15 UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần 

TIE đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2014-

2015) góp phần tích cực trong phong 

trào thi đua của thành phố

15/08/2016 Chủ tịch
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Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Phân phối các sản phẩm giấy, tập, văn phòng phẩm;

• Thiết kế sản xuất, gia công lắp ráp và kinh doanh các mặt hàng điện tử dân dụng; sản xuất và kinh doanh 

các thiết bị lạnh, máy phát điện, động cơ và phụ tùng rời cung cấp cho ngành điện lực (trừ tái chế phế thải 

nhựa – kim loại);

• Kinh doanh, xuất nhập khẩu linh kiện điện tử, máy móc đo lường thí nghiệm điện – điện tử - thiết bị viễn thông; 

mua bán tư liệu sản xuất hoá chất, vật tư, nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng, máy móc phục vụ sản xuất công 

nông nghiệp, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, hàng tiêu dùng và phương tiện vận tải và phụ tùng, dịch 

vụ lao động;

• Thiết lập mạng lưới thiết bị Internet, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng; sản xuất lắp ráp thiết bị 

bưu chính viễn thông. Sản xuất gia công, mua bán các sản phẩm cơ khí;

• Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa;

• Vận chuyển hành khách bằng đường thủy, bằng Taxi, theo hợp đồng, cho thuê nhà xưởng và kho bãi;

• Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trên Internet: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy nhập cơ 

sở dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), dịch vụ FAX nâng cao hay gia tăng giá 

trị bao gồm lưu trữ và gửi, lưu giữ và truy cập, dịch vụ chuyển đổi mã, hiệu, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin 

trên mạng, các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông.

• Đại lý ký gởi hàng hoá; tư vấn, thiết kế, lắp đặt mạng máy tính; kinh doanh màn hình máy tính, TV, máy tính 

tiền Casio, các sản phẩm văn phòng phẩm, giấy tập, dụng cụ học sinh;

•  Đại lý kinh doanh xăng dầu, cho thuê văn phòng.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

TIE hiện nay hoạt động với trụ sở chính tại Thành Phố 

Hồ Chí Minh và hệ thống phân phối khắp cả nước.
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Mô hình quản trị, tổ chức bộ máy

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC BỘ MÁY

TIE được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:

• Đại hội đồng cổ đông;

• Hội đồng quản trị (3 người gồm Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT);

• Ban điều hành công ty bao gồm 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc điều hành chịu 

trách nhiệm chính trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó Tổng giám đốc chịu 

trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công và ủy quyền;

• Ban Kiểm Soát (03 người – Trưởng ban và các TV BKS).

Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty hiện có 07 Phòng ban và bộ phận

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH 

QUẢN TRỊ

PHÒNG KẾ 
TOÁN

KHỐI SẢN 
XUẤT KỸ 
THUẬT

PHÒNG 
NHÂN SỰ

PHÒNG 
CUNG VẬN

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
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Mô hình quản trị, tổ chức bộ máy

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

STT Tên công ty Vốn góp (đồng) % Vốn điều lệ

1 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc 27.000.000.000 90,00%

2 Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn 2.590.000.000 51,00%

 Tổng cộng 29.590.000.000

• Địa chỉ: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. 

• Vốn điều lệ: 4.590.000.000 đồng

• Đăng ký KD số : 0312554596 ngày 19/11/2013 do Sở KH& ĐT TP.HCM cấp

• Tỷ lệ góp vốn của TIE: 51,00%, thực góp đến 31/12/2018 : 2.590.000.000 đồng 

• Lĩnh vực SXKD chính: Thiết kế, kinh doanh phần mềm, thiết bị điện tử và máy vi tính.

• Đã có chủ trương giải thể ngày: 21/07/2016  và hoàn tất thủ tục trong quý 1/2020.

Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn

• Trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, TPHCM

• Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

• Đăng ký KD số: 0801093503 do Sở KH& ĐT thành phố Hà Nội cấp.

• Tỷ lệ góp vốn của TIE: 90,00%, đã góp đủ vốn.

• Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất và bán buôn các sản phẩm tập giấy.

Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc (tên cũ là Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE)

Vốn góp của TIE tại Công  ty CP SX TM Bến Nghé và Công ty Cổ Phần Thương Mại  Dịch Vụ Bến Nghé đã được 

chuyển nhượng trong quý 3/2019.

Về việc chuyển nhượng vốn góp

CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên công ty Vốn góp (đồng) % Vốn điều lệ

1 Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE 8.400.000.000 20,00%

2 Công ty Cổ phần Văn hóa TIE 29.240.000.000 43,00%

Tổng cộng 37.640.000.000

• Trụ sở chính: 41/7 đường TMT 03, khu phố 1, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

• Vốn điều lệ:  42.000.000.000 đồng.

• Đăng ký KD số: 0313435866 ngày 10/09/2015 do Sở KH& ĐT TP.HCM cấp

• Tỷ lệ góp vốn của TIE: 20%, 

• Lĩnh vực SXKD chính: Đại lý vé tàu, vé máy bay; Khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Bán buôn thực phẩm; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 

nghệ; Hoạt động của các cơ sở thể thao; Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; Săn 

sóc da mặt; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; Cho thuê xe có động cơ; Đại lý du lịch; Điều hành tour du lịch; Dịch vụ 

hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE

• Trụ sở chính: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

• Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng.

• Đăng ký KD số:  0313937520 ngày 28/07/2016 do Sở KH& ĐT TP.HCM cấp

• Tỷ lệ góp vốn của TIE:  43%

• Lĩnh vực SXKD chính: Buôn bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 

thanh, hình ảnh (có nội dung được phép ban hành).

Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE

ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

STT Tên công ty Vốn góp (đồng) % Vốn điều lệ

1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 8.674.710.000 0,72%

2 Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển 37.320.000.000 16,00%

Tổng cộng 45.994.710.000
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Định hướng phát triển

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn

• Về kinh doanh, dịch vụ: Mục tiêu trở thành một trong những công ty phân phối hàng đầu và bán 

lẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng

• Về sản xuất – gia công xuất khẩu : Mục tiêu trở thành công ty chuyên sản xuất, gia công Tập 

viết học sinh – văn phòng phẩm chất lượng cao.

• Về đầu tư: Mục tiêu trở thành nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, năng động và chuyên 

nghiệp.

Sứ mệnh

TIE quyết tâm không ngừng đổi mới, cải tiến, khai thác các thế mạnh của mình để thỏa mãn nhu 

cầu của khách hàng trong và ngoài nước, mang đến những sản phẩm chất lượng, có ích cho cộng 

đồng và nỗ lực mang lại lợi ích cổ đông Công ty.

Triết lý kinh doanh

“Hợp tác kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận”, Công ty Cổ phần TIE sẵn sàng hợp tác với các đối tác để 

cùng phát triển lâu dài.”

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Để tiếp bước chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, mục tiêu chủ yếu của TIE đến 2023 được 

đề ra như sau:

• Trở thành công ty chuyên sản xuất, gia công xuất khẩu các sản phẩm văn phòng phẩm 

• Phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm hiện đang sản xuất và phân phối nhằm phát huy 

thế mạnh cốt lõi của TIE dựa vào năng lực tài chính sẵn có để tối đa hóa doanh thu và tỷ suất 

sinh lời. Trong đó, TIE tập trung sử dụng nguồn nhân lực hiện thời và củng cố, phát triển hệ 

thống đại lý, nhà phân phối đang có.
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MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác liên quan đến các tác động đến 

môi trường, Công ty chú ý tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ các vấn đề về sản xuất, tiêu thụ 

nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác động đáng kể đến môi trường, với các biện pháp cụ thể 

như sau:

• Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; 

• Đề cao việc sử dụng các sản phẩm thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích 

toàn thể nhân viên tái sử dụng trong quá trình làm việc, sản xuất; 

• Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên thông qua đào tạo kiến thức về công tác bảo vệ môi 

trường. Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV Công ty để mọi người thấu 

hiểu và đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Định hướng phát triển

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG NĂM 2020 

TIE đã đạt được thoả thuận là đối tác chiến lược và phân phối độc quyền các sản phẩm tập của 

Công ty Cổ phần Văn hoá TIE và các sản phẩm văn phòng phẩm của Công ty Bến Nghé, đồng thời 

là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ lực cho các đơn vị trên. Điều này giúp TIE có cơ sở vững 

chắc để làm nền tảng phát triển định hướng kinh doanh theo đó trở thành một đơn vị hoạt động chủ 

lực trong ngành văn phòng phẩm và hàng tiêu dùng.

 ✓ Sản phẩm mới, thị trường mới

Aladdin và Bến Nghé sẽ tiếp tục được đầu tư để mở rộng thị trường phân phối ra cả nước, duy 

trì là những thương hiệu thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về thị phần trong nước; đồng thời từng 

bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khối Asean, Nam Mỹ và Châu Phi.

 ✓ Nguồn cung cấp

TIE Group và các đối tác kinh doanh các sản phẩm chọn lọc và xác định mục tiêu chất lượng theo 

đó, các sản phẩm của TIE và các đối tác chiến lược phát triển là những sản phẩm sử dụng nguồn 

nguyên liệu đa dạng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài như 

Thụy Sĩ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, các quốc gia Trung Đông và một số nước Asean … đảm 

bảo các tiêu chí về chất lượng, chi phí cạnh tranh để sản xuất các sản phẩm tập học sinh thương 

hiệu Aladdin, bút bi và văn phòng phẩm Bến Nghé.

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

• Đối với khách hàng: Công ty luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, chất 

lượng cao, nhằm xây dựng niềm tin cho khách hàng và nâng cao uy tín cho Công ty. Các sản 

phẩm tập học sinh được sản xuất từ những nguyên liệu đầu vào chất lượng, an toàn cho sức 

khoẻ người dùng và thân thiện với môi trường.

• Đối với người lao động: Công ty xây dựng chính sách lương thưởng thích hợp, góp phần đáp 

ứng đời sống vật chất chính đáng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty.

• Đối với xã hội: Công ty luôn có những hành động thiết thực để đóng góp vào công cuộc thúc đẩy 

sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, Công ty cũng khuyến khích nhân viên và những bên hữu 

quan cùng chung tay tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Năm 2020, Tình hình kinh tế Việt Nam và kinh tế Thế giới được dự báo sẽ có nhiều rủi ro. Đầu năm 2020, với tình 

hình dịch bệnh Covid -19 lan rộng trên khắp thế giới gây ra nhiều hậu quả nặng nề trên khắp các Châu lục. Chính 

phủ các nước phải ban hành các giải pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, làm việc tại nhà, các 

trường học phải tạm thời đóng cửa. 

Những quyết sách nêu trên của các Chính phủ đã đạt được nhiều tích cực trong việc hạn chế lây lan, nhưng cũng 

mang lại khó khăn cho nền kinh tế tiêu dùng ở khắp nơi trên toàn thế giới. 

Bên cạnh đó, những diễn biến thay đổi liên tục về giá dầu, và các chính sách bảo hộ kinh tế của các nước có nền 

kinh tế lớn cũng làm ảnh hưởng đến chính sách phát triển, thói quen tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng, nguồn 

gốc sản phẩm. 

Như vậy, có thể thấy những biến động về kinh tế sẽ tác động không nhỏ đến lợi nhuận của công ty. Chính vì thế, 

TIE vẫn không ngừng duy trì công tác nghiên cứu và theo dõi những diễn biến thị trường nhằm phòng ngừa các rủi 

ro kinh tế phát sinh có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Trong quá trình hoạt động, Công ty phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật Việt Nam. Là một công ty hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản 

pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Thuế, Luật chứng khoán,… Pháp luật Việt Nam hiện đang 

trong thời kỳ hoàn thiện nên các văn bản pháp luật thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa. Công ty luôn chủ động 

trong công tác rà soát các văn bản pháp luật, cập nhật các quy định sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh hoạt động kinh 

doanh cho thích hợp, giảm rủi ro về pháp luật đến mức thấp nhất.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, với sản phẩm chính là văn phòng phẩm. Các hoạt 

động thương mại – dịch vụ ít ảnh hưởng đến môi trường, nhưng hoạt động sản xuất các sản phẩm văn phòng 

phẩm không tránh khỏi các tác động đến môi trường. Bên cạnh hy vọng mang lại giá trị kinh tế, Công ty cũng 

mong muốn đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, nên đối với tất cả các hoạt động, Công ty 

luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Công ty ưu tiên các lựa chọn thân thiện với tự nhiên. Đồng thời, 

Công ty cũng chú ý công tác phân loại rác thải và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, dụng cụ, văn phòng phẩm tại 

nơi làm việc, để nâng cao nhất hiệu quả bảo vệ môi trường.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO TỶ GIÁ

Công ty đặt mục tiêu trở thành công ty chuyên sản xuất, gia công, xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao, để 

đáp ứng mục tiêu về mặt chất lượng, đa phần nguyên liệu đầu vào đều được lựa chọn kỹ càng và có các nguyên 

vật liệu cần nhập khẩu từ nước ngoài, từ các nước như Thuỵ Sĩ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, các quốc gia Trung 

Đông và một số nước ASEAN,... Thanh toán bằng ngoại tệ trở thành giao dịch không thể thiếu. Vì vậy, tỷ giá 

hối đoái là yếu tố cần quan tâm của Công ty. Công ty cần tích cực theo dõi diễn biến tỷ giá để có kế hoạch nhập 

nguyên vật liệu để sản xuất cho phù hợp, tránh trường hợp tỷ giá hối đoái tăng quá cao, gây ảnh hưởng tới chi 

phí nguyên liệu đầu vào.

RỦI RO CẠNH TRANH

Hiện nay, thị trường văn phòng phẩm rất đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, các sản 

phẩm ngày càng chất lượng hơn đến từ các Công ty cùng ngành trong nước, chưa kể đến các sản phẩm đến từ 

những thương hiệu lớn và uy tín trên thế giới. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ đối với các Công ty sản xuất văn 

phòng phẩm trong nước nói chung, và TIE nói riêng.

Tuy nhiên, TIE xem sự cạnh tranh này vừa là thách thức vừa là động lực để ngày càng hoàn thiện sản phẩm của 

Công ty về cả chất lượng và mẫu mã, hướng tới mục tiêu trở thành nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm văn 

phòng phẩm ở Việt Nam. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược và triết lý kinh doanh đầy tâm huyết, mục tiêu 

thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó cũng nâng cao năng lực canh tranh của Công ty trong ngành.

RỦI RO KHÁC

Ngoài các rủi ro kể trên, Công ty còn có khả 

năng gặp những rủi ro bất khả kháng trong 

quá trình hoạt động như: thiên tai, dịch bệnh, 

cháy nổ,… Những rủi ro này tuy xác suất xảy 

ra rất thấp, nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng 

rất lớn đến hoạt động của Công ty. Công ty 

luôn chú trọng công tác theo dõi diễn biến 

tình hình mưa bão trong khu vực hoạt động, 

thực hiện đầy đủ công tác phòng cháy chữa 

cháy, để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại 

khi có rủi ro xảy ra.



• Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Ban Tổng giám đốc

• Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát, Ban Tổng giám đốc

• Tình hình nhân sự và chính sách với người lao động

Tổ chức và nhân sự
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Hội đồng quản trị 

Thành viên HĐQT Chức Vụ

Ông Trần Thế Vinh Chủ tịch HĐQT

Bà Đỗ Thị Kim Oanh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Ngọc Hưng Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển và Phó Tổng Giám đốc

CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG TRẦN THẾ VINH 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

• Chức vụ tại tổ chức khác:

1. Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Hứng Phú
2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hoá TIE.

• Trình độ chuyên môn: Đại học

1. Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành Văn Hoá Quần Chúng – Trường Đại học Văn hóa TPHCM – 
Năm 1990 – Hệ Chính quy

2. Tốt nghiệp Cao cấp – Chuyên ngành Lý luận Chính trị – Học Viện TTN Miền Nam – Năm 2002 – Hệ 
Không chính quy

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

1975 - 1977 Giáo viên Cấp 1 – Trường PT Cấp I – II Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam

1977 - 1979 Đi Bộ đội tại Ban quân phápTỉnh Đội – Bộ Chỉ huy Quân Sự Tỉnh DakLak

1979 - 1984 Phóng Viên Đài Truyền Thanh – chuyên trách VHQC Công Đoàn, Bí Thư Đoàn Thanh niên – 
Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên Công Ty Cà phê Phước An

1984 - 1986 Phóng Viên – Đài Phát Thanh Truyền hình Tỉnh DakLak

1986 - 1993 Thường Vụ Trưởng ban phong trào– Phó Chủ Tịch hội LHTN VN Tỉnh DakLak và Đi học đại học

1993 - 30/04/2007 • Ủy viên UBTƯ Hội LHTN Việt Nam khóa 3,4,5
• Phó Văn phòng TƯ Hội LHTN Việt Nam.
• Ủy Viên Thư ký UBTƯ Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa 2,3
• Giám Đốc trung tâm dạy nghề và việc làm Thanh Niên TƯĐ,
• Đảng Ủy Viên TƯ Đoàn – Bí Thư Chi bộ VPTƯ Hội
• Phó Chủ Tịch Công đoàn TƯ Đoàn – Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM

05/2007 - 06/2009 Phó Giám Đốc Hành Chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Đồng Tâm

01/06/2009 - 
11/2015

• Phó Phòng Truyền thông – Công ty  Cổ phần  ô tô TrườngHải
• Phó Giám đốc Truyền thông.
• Phó Bí thư Đảng ủy Công ty  Cổ phần  ô Tô Trường Hải.

12/2015 - 2017 Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An Khánh.

4/2016 - 2017 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE
• Người được uỷ quyền Công bố thông tin Công ty Cổ phần TIE

2017 - nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Hưng Phú
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Hội đồng quản trị 

BÀ ĐỖ THỊ KIM OANH 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

• Chức vụ tại tổ chức khác:

1. Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE 
Miền Bắc

2. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE

3. Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Bốn Biển

4. Tổng giám đốc - Người đại diên theo pháp luật Công ty Cổ phần TMDV Tổng hợp Bến Nghé

5. Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần SX TM Bến Nghé

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.560.000 cổ phần – 16,30% VĐL

Quá trình công tác

2005 – 2015 Phụ trách kinh doanh – Văn phòng đại diện AAN BOORD CARGO tại Việt Nam

04/2016 – 05/2016 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

05/2016 – 08/2017 Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần TIE

08/2017 – nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần TIE

ÔNG LÊ NGỌC HƯNG
Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển và Phó Tổng Giám đốc

• Chức vụ tại tổ chức khác:

1. Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn (SGS)

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn TMDV Khởi Minh

3. Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TMDV Tổng hợp Bến Nghé

4. Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX TM Bến Nghé

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng / Trung cấp Lý luận chính trị

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

2003 - 2009 Làm việc tại Quận Đoàn 1, đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên, Ủy viên 
thường vụ Quận Đoàn.

10/2009 - 09/2012 Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn TMDV Khởi Minh

10/2012 - 05/2014 Giám đốc Chiến lược Công ty Cổ phần TIE

05/2014 - 03/2016 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

03/2016 - 05/2016 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

12/2015 - Nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TIE

05/2016 - 03/2017 Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển Công ty Cổ phần TIE

03/2017 - Nay Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
TIE
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BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Hà Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thanh Vy Thành viên Ban Kiểm soát

CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
Trưởng Ban kiểm soát

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

2012 - 2015 Quản lý Văn phòng – Công ty TNHH Tư vấn Bắc Mỹ

2015 - 2016 Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh

2016 - Nay Phó Giám đốc Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần TIE

04/2016 – 06/2016 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE

06/2016 - Nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE

BÀ LÊ THỊ THU HÀ
Thành viên Ban kiểm soát

• Chức vụ tại tổ chức khác: không có

• Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành kế toán

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

2016 – 08/2017 Nhân viên Hành chính – Quản trị Công ty Cổ phần TIE

08/2017 – nay Nhân viên Hành chính – Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát 

BÀ NGUYỄN THANH VY
Thành viên Ban kiểm soát

• Chức vụ tại tổ chức khác: Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần Văn hoá TIE

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

10/2013 – 03/2016 Nhân viên Kế toán nội bộ tại Công ty TNHH SX TM Lê Hà Việt

06/2016 – nay Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần Văn hoá TIE

08/2017 – nay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thành viên Ban TGĐ Chức Vụ

Bà Đỗ Thị Kim Oanh Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Ngọc Hưng Phó Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển, Thành viên HĐQT

Ông Đặng Chu Dũng Phó Tổng Giám Đốc

Bà Phạm Thúy Oanh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG ĐẶNG CHU DŨNG
Phó Tổng Giám đốc

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

• Trình độ chuyên môn: 

1. Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Chuyên ngành tài chính công ty
2. Cử nhân Ngoại ngữ: Anh Văn
3. Chứng chỉ kế toán trưởng
4. Chứng chỉ Chuyên viên tài chính cấp cao
5. Chứng chỉ Kiểm soát viên chuyên nghiệp
6. Chứng chỉ Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

1984 – 1988 Giáo viên cấp II

1990 – 1991 Nhân viên kế toán – thủ quỹ Công ty TNHH Đức Thuận

1992 – 2000 Kế toán trưởng Công ty TNHH Hoàng Liên

2001 – 2006 Tổ trưởng bán hàng Xí nghiệp ISAMCO – Tổng Công ty SAMCO

2007 – 05/2008 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Ô tô An Thái

07/2008 - 09/2008 Chuyên viên tài chính Công ty Cổ phần TIE

10/2008 – 12/2008 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

01/2009 – 04/2016 Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE

04/2016 - Nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE

BÀ PHẠM THÚY OANH 
Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

• Chức vụ tại tổ chức khác: 

1. Thành viên HĐTV Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc
2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

• Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác

1997 – 06/2007 Chuyên viên Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, Chi cục 
tài chính doanh nghiệp TP.HCM.

07/2007 – 04/2012 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TIE

04/2012 – 04/2016 Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TIE

04/2016 – 08/2017 Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TIE

08/2017 – Nay Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TIE

Sơ yếu lý lịch của Bà Đỗ Thị Kim Oanh và Ông Lê Ngọc Hưng đã trình bày tại mục Hội đồng quản trị.

những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban 
kiểm soát, ban tổng giám đốc
Không có
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Tình hình nhân sự
và chính sách với người lao động

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Nhân sự đầu năm 2019 tại Công ty là 70 người, và đến cuối năm là 83 người. Trong năm 2019, Công ty đã giải 

quyết cho 18 nhân sự nghỉ việc vì lý do cá nhân. Đồng thời, do quy mô và nhu cầu công việc, Công ty đã tuyển 

dụng mới 31 người.Trong đó:

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%)

A Theo trình độ 83 100,00%

1 Trình độ đại học, trên đại học 25 30,12%

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 11 13,25%

3 Khác 47 56,63%

B Địa bàn công tác 83 100,00%

1 Thành phố Hồ Chí Minh 83 100,00%

C Trình độ lao động 83 100,00%

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 36 43,37%

2 Trình độ bậc thợ 47 56,63%

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM

STT Năm Mức lương bình quân (đồng/ người /tháng)

1 2017 7.500.000

2 2018 8.600.000 

3 2019 8.600.000

7.500.000 

8.600.000 8.600.000 

 6.800.000

 7.000.000

 7.200.000

 7.400.000

 7.600.000

 7.800.000

 8.000.000

 8.200.000

 8.400.000

 8.600.000

 8.800.000

2017 2018 2019

Mức lương bình quân
(Đơ n vị  t ính :  Đồng/ Ngườ i/ Tháng)
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Tình hình nhân sự
và chính sách với người lao động CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Hằng năm Công ty cử CB – CNV Công tham gia đào tạo bồi dưỡng các khoá ngắn hạn, bao gồm các chương 

trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, v.v. Trong đó, Công 

ty chú trọng:

• Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên chuyên môn và cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực;

• Khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CB – CNV học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ;

• Đẩy mạnh kiểm tra hiệu quả sau đào tạo của các phòng ban. Trên cơ sở đó, Công ty đánh giá chất lượng của 

các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của phòng ban nhằm cải tiến, điều chỉnh chương trình để không ngừng 

nâng cao;

• Xây dựng và phát huy tối đa hệ thống kiểm tra theo dõi, giám sát đánh giá chất lượng sau đào tạo và hiệu quả 

sử dụng chi phí;

• Bổ sung hoàn chỉnh quy trình đánh giá hiệu quả của người lao động sau khi được đào tạo trên theo các tiêu 

chí: phản hồi từ các đơn vị đào tạo, tình trạng làm việc sau khi đào tạo, đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá 

của các nhà quản lý.v.v…

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG

Việc trả lương cho người lao động được Công ty xác định theo đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh, trình độ tay 

nghề, chất lượng làm việc và tinh thần trách nhiệm của người lao động, đảm bảo tính công bằng, hợp lý và theo 

nguyên tắc chi trả đúng với Luật lao động, đáp ứng được nhu cầu thu hút ứng viên chất lượng cao trên thị trường 

lao động. 

Công ty luôn có các chính sách khen thưởng được trích ra từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi, kết hợp chặt chẽ 

giữa động viên tinh thần và lợi ích vật chất cho người lao động. Việc khen thưởng tại Công ty luôn được thực hiện 

một cách công khai, công bằng; đảm bảo thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

Với tư duy không ngừng đổi mới, TIE đã và đang thực hiện các chiến lược dài hạn nhằm hướng đến mục tiêu trở 

thành một trong những nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Ban Tổng Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động, ổn định 

về nhân sự và tạo sự yên tâm công tác cho người lao động, cụ thể các nội dung sau:

• Tất cả người lao động làm việc tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định;

• Việc thực hiện chế độ BHXH: Công ty luôn thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động về 

BHXH, người lao động khi ký hợp đồng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp và 

được giải quyết các chế độ liên quan theo đúng quy định;

• Về chăm lo các chế độ khác: Công ty thực hiện tốt việc chăm lo các chế độ khác cho người lao động theo nội 

dung thỏa ước lao động tập thể. Công ty đã thực hiện phương án điều chỉnh lương trong năm và đã chăm lo 

cải thiện bữa ăn trưa cho CB – CNV Công ty;

• Tất cả CB – CNV có thời gian công tác theo đúng quy định sẽ được nhận lương tháng 13 theo kết quả kinh 

doanh và chế độ chăm lo Tết Nguyên đán, khen thưởng thi đua theo thành tích hoàn thành nhiệm vụ,…

• Công tác thi đua khen thưởng luôn được Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban quan tâm. Công ty 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhắc nhở trong toàn thể CB – CNV trong việc phấn đấu, thi đua hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch năm.
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Tình hình nhân sự
và chính sách với người lao động

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG TƯƠNG LAI

• Xây dựng đội ngũ bán hàng chất lượng, chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư, tập 

trung mở rộng thị trường tại Việt Nam, Campuchia;

• Cải tiến quy trình làm việc, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các phòng ban;

• Phân công, phân nhiệm rõ ràng từng cấp quản lý và điều hành, tránh tình trạng giẫm chân lên nhau;

• Đồng thời, mỗi khu vực, mỗi tỉnh thành có đội ngũ bán hàng phụ trách theo từng khu vực địa lý để dễ quản lý 

và phát triển doanh số;

• Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh quy trình, quy chế tuyển chọn cán bộ nhằm thu hút được những người tài giỏi 

về làm việc, giảm các chi phí đào tạo, cũng như nâng cao hiệu quả công việc;

• Xây dựng văn hoá doanh nghiệp TIE, tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích và tạo điều kiện cho 

lao động sáng tạo; xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, say mê công việc.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG CHO CBCNV NĂM 2019

Trong năm 2019, để đáp ứng nhiệm vụ đa dạng hoá sản phẩm sản xuất – kinh doanh, TIE tiếp tục thực hiện các 

chính sách tuyển dụng và đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục cải 

tiến và thực hiện triệt để các chính sách lương thưởng, phúc lợi, đào tạo hiện tại:

• Điều chỉnh hệ thống thang bậc lương theo chức danh phản ánh đúng công việc của người lao động, xác định 

được tiêu chí trả lương theo năng suất (lương khoán, lương kinh doanh...) dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá 

thành tích khách quan, bám sát mức lương trên thị trường, bám sát nguyện vọng của nhân viên.

• Điều chỉnh kết cấu tiền lương gắn với năng suất lao động, kết hợp hình thức trả lương theo chức danh công 

việc, trả lương theo năng suất và có tính đến các yếu tố thâm niên, bằng cấp...

• Xây dựng Quỹ lương theo hướng khoán doanh thu, lợi nhuận gắn với lương trả cho người lao động, thí điểm 

khoán quỹ lương cho Khối kinh doanh; xây dựng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi thu hút nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

• Rà soát đánh giá phân loại, thống kê toàn bộ nhân lực ở các phòng ban, để quy hoạch, đào tạo, phân công 

lao động hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường; Bố trí Cán bộ khảo sát các nhóm sản 

phẩm có mức tăng trưởng tốt, ổn định và mức giá để đàm phán với các nhà sản xuất, đối tác tương ứng để 

sản xuất và phân phối sản phẩm phù hợp.



• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tình hình hoạt động đầu tư
• Tình hình tài chính
• Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư 

của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

Trong năm 2019, Tổng doanh thu của Công ty đạt 98,8 tỷ đồng giảm 16,89% so với năm 2018 và đạt 44,94% 

kế hoạch đề ra cho năm 2019. Nguyên nhân là do thị trường ngành hàng văn phòng phẩm - ngành chủ lực 

của Công ty hiện tại, có nhiều cạnh tranh. Thêm vào đó, Công ty là thành viên mới trong ngành nên càng 

gặp khó khăn.

Tuy nhiên năm nay, Công ty đã ổn định được giá cả nguyên liệu đầu vào hơn so với năm 2018, làm cho 

biên lợi nhuận được cải thiện. Mặc dù lợi nhận trước thuế vẫn ghi nhận khoản lỗ, nhưng khoản lỗ đã giảm 

so với năm 2018.

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019
Tỷ lệ %

TH/KH2019 TH 2019/2018

Tổng doanh thu 118.967.533.390 220.000.000.000 98.877.818.756 44,94% 83,11%

Vốn điều lệ 95.699.000.000 95.699.000.000 95.699.000.000 100,00% 100,00%

Lợi nhuận trước thuế (25.109.112.381) 5.000.000.000 (20.380.871.558) -407,62% 81,17%

LNTT/Tổng doanh thu (%) -21,11% 3,33% -20,61% - -

LNTT/VĐL (%) -26,24% 5,22% -21,30% - -

Tỷ lệ cổ tức (%) - - - - -

Đơn vị tính: Đồng
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Tình hình hoạt động đầu tư

ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CON

STT Tên công ty Vốn góp đến 31/12/2019 % Vốn điều lệ

1 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc 27.000.000.000 90,00%

2 Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn 2.590.000.000 51,00%

Tổng cộng 29.590.000.000

Đơn vị tính: Đồng

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH

STT Tên công ty Vốn góp đến 31/12/2019 % Vốn điều lệ

1 Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE 8.400.000.000 20,00%

2 Công ty Cổ phần Văn hóa TIE 29.240.000.000 43,00%

Tổng cộng 37.640.000.000

Đơn vị tính: Đồng

CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

STT Tên Công Ty Mã CK Số lượng cổ phiếu đến 31/12/2019

1 Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ALT 60

2 Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Việt DVSC 20.000

3 Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín (STB) STB 1

4 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist STT 37.612

ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

STT Tên công ty Vốn góp đến 31/12/2019 % Vốn điều lệ

1 Công ty Cổ phần DV Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn 8.674.710.000 0,72%

2 Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển 37.320.000.000 16,00%

Tổng cộng 45.994.710.000

Đơn vị tính: Đồng
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Tình hình tài chính

TÌNH HÌNH CHUNG

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Thực hiện 2019 % Tăng giảm

Tổng tài sản 289.447.560.786 260.553.309.843 -9,98%

Doanh thu thuần 101.445.921.145 91.033.991.913 -10,26%

Lợi nhuận khác 7.410.096.603 (1.859.788.866) -125,10%

Lợi nhuận trước thuế (25.109.112.381) (20.380.871.558) 18,83%

Lợi nhuận sau thuế (25.109.112.381) (20.380.871.558) 18,83%

Đơn vị tính: Đồng

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,88 2,05

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,49 1,64

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 25,37% 27,02%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 34,00% 37,03%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,20 2,61

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,36 0,33

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -24,75% -22,39%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % -11,62% -10,04%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % -8,67% -7,41%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % -32,05% -20,35%

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

Trong năm 2019, TIE thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công 

ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Bến Nghé cho 

Công ty Cổ phần Văn hoá TIE. Với hoạt động này, Công ty ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác từ Công 

ty Cổ phần Văn hoá TIE, làm tăng tài sản ngắn hạn, kéo theo các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tăng mạnh so 

với năm 2018. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,88 lên 2,05 và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,49 

lên 1,64. Các hệ số thanh toán tăng so với năm 2018 và đều đã lớn hơn 1, thể hiện chính sách cơ cấu lại nguồn 

vốn có hiệu quả và khả năng thanh toán của Công ty cho các khoản nợ ngắn hạn được đảm bảo.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Chỉ tiêu hệ số Nợ/Tổng tài sản tăng từ 25,37% lên 27,02%, vì Tổng tài sản giảm so với năm 2018, chủ yếu do 

khoản lợi thế thương mại phát sinh khi đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển trong năm 2018 hiện nay 

không còn. Năm 2019 vừa qua, TIE đã chuyển nhượng 35% cổ phần tại công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch 

Bốn Biển, với tỷ lệ nắm giữ 16% quyền biểu quyết hiện tại, Công ty không có quyền kiểm soát và không ghi nhận 

khoản hợp nhất lợi thế thương mại từ công ty này nữa.

Chỉ tiêu hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng từ 33,99% lên 37,03% do vốn chủ sở hữu giảm, do trong năm 2019, lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế giảm từ việc Công ty ghi nhận lợi nhuận âm trong kỳ.

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2019, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đều giảm so với năm 2018, kéo theo các chỉ tiêu về năng 

lực hoạt động của Công ty giảm. Cụ thể vòng quay hàng tồn kho giảm từ 4,20 còn 2,61 và hệ số Doanh thu thuần/

Tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,36 còn 0,33.

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG SINH LỜI

Năm 2019, TIE tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế âm, nên các hệ số 

về khả năng sinh lời âm. Tuy nhiên, các hệ số này đều tăng so với năm 2018 do Công ty cải thiện được biên lợi 

nhuận.
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Cơ cấu cổ đông và
thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu

CỔ PHẦN

Số lượng cổ phiếu công ty đăng ký phát hành: 9.569.900 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ

Số cổ phiếu ưu đãi:  không 

Số cổ phiếu phổ thông:  9.569.900 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ: không

Cổ phiếu đang lưu hành: 9.569.900 cổ phiếu 

Sổ lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 9.569.900 cổ phiếu

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 23/05/2019

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông nhà nước 0                                 -   -

II Cổ đông trong nước 316 8.921.420,00 93,22%

Tổ chức 6 4.674.950,00 48,85%

Cá nhân 310 4.246.470,00 44,37%

III Cổ đông nước ngoài 15 648.480,00 6,78%

Tổ chức 7 629.460,00 6,58%

Cá nhân 8 19.020,00 0,20%

Tổng cộng 331 9.569.900,00 100,00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 23/05/2019

STT Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

1 Đỗ Thị Kim Oanh 1.560.000 16,301%

2 Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh 1.914.000 20,000%

3 Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú 2.298.680 24,020%

Tổng cộng 5.772.680 60,321%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có

THÔNG TIN CỔ PHIẾU



• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, 
quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến 
kiểm toán

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Đánh giá kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 TH/KH 2019 TH 2019/2018

Tổng doanh thu 118.967.533.390 220.000.000.000 98.877.818.756 44,94% 83,11%

Lợi nhuận trước thuế (25.109.112.381) 5.000.000.000 (20.380.871.558) -407,62% 81,17%

Đơn vị tính: Đồng

TÌNH HÌNH CHUNG

CƠ CẤU DOANH THU

Chỉ tiêu 2018 2019 2019/2018 (%)

Doanh thu Công ty mẹ tại Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 105.573.891.726 82.797.948.275 78,43%

• Doanh thu bán hàng hóa 105.173.197.730 82.797.948.275 78,73%

• Doanh thu bán thành phẩm 7.923.996 - -

• Doanh thu cung cấp dịch vụ 392.770.000 - -

• Doanh thu sản phẩm khác - - -

Doanh thu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm TIE Miền Bắc 220.977.105 119.210.397 53,95%

Doanh thu của Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển 4.318.238.727 8.509.549.551 197,06%

Tổng cộng 110.113.107.558 91.426.708.223 83,03%

Đơn vị tính: Đồng

Công ty Cổ phần Văn hoá TIE được thành lập từ tháng 07/2016 nhằm nâng cao thị phần của TIE trong ngành 

hàng văn phòng phẩm, với các sản phẩm tập mang thương hiệu TIE Stationery, Aladin. Trong năm 2019, Công 

ty Cổ phần Văn hoá TIE chào đón thành viên mới là thương hiệu Bến Nghé, sau khi nhận chuyển nhượng toàn 

bộ cổ phần của TIE tại Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương 

mại tổng hợp Bến Nghé.

Sau gần 04 năm ra mắt tại thị trường, Tie Stationery, Aladin đã nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, 

các sản phẩm luôn đảm bảo về chất lượng (nguồn nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC về an toàn và thân thiện môi 

trường), và đa dạng mẫu mã (hơn 100 mẫu bìa tập khác nhau). Thêm vào đó, để nâng cao uy tín cũng như danh 

tiếng của thương hiệu, các sản phẩm TIE Stationery đã tham gia các hoạt động có ích cho xã hội, ”đồng hành 

cùng những ước mơ” để đem tập vở cho các em học sinh có những hoàn cảnh đặc biệt, tạo thêm động lực cho 

các em tiếp bước đến trường.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Năm 2019, Công ty tiếp tục tập trung phát triển ngành hàng văn phòng phẩm, với các sản phẩm từ giấy, giấy cuộn, 

giấy nguyên liệu, với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, với các chính sách bán hàng linh 

hoạt, tùy khu vực, tùy thị trường, tùy dòng sản phẩm. Kết quả đạt được cho năm 2019 đạt doanh thu là 98 tỷ đồng 

đạt 44,94% so với kế hoạch đặt ra chiếm 83,11 % so với năm 2018.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Với sự phát triển của xã hội ngày nay, giáo dục ngày càng được quan tâm, các sản phẩm hỗ trợ cho giáo dục cũng 

ngày càng đa dạng. Sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong thị trường khiến cho 

sự cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Trung Quốc, Thái Lan, và các thương hiệu giá rẻ 

khác. TIE gia nhập thị trường ngành hàng văn phòng phẩm được gần 04 năm, tuy nhiên vẫn được xem là thành 

viên mới trong ngành, cần nhiều thời gian hơn để củng cố thương hiệu. Thêm vào đó, thói quen người dùng thay 

đổi mạnh từ năm 2017 đến nay, khi các thiết bị công nghệ cao lên ngôi, với độ tiện dụng và nhanh chóng, thường 

được lựa chọn như một phương pháp ghi chép thay cho giấy, bút.

NGUYÊN NHÂN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHƯA ĐẠT KẾ HOẠCH
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Tình hình tài chính

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu 2018 2019 % Tăng, giảm

Nợ ngắn hạn      73.441.762.147         70.412.552.002 -4,12%

Nợ dài hạn                          -                               -   -

Vốn chủ sở hữu    216.005.798.639       190.140.757.841 -11,97%

Tổng nguồn vốn 289.447.560.786  260.553.309.843 -9,98%

Chỉ tiêu 2018 2019 % Tăng, giảm

Tài sản ngắn hạn      64.543.609.237       144.067.637.572 123,21%

Tài sản dài hạn    224.903.951.549       116.485.672.271 -48,21%

Tổng tài sản 289.447.560.786 260.553.309.843 -9,98%

Đơn vị tính: Đồng Đơn vị tính: Đồng

Tổng tài sản của Công ty trong năm 

2019 đạt 261 tỷ đồng, giảm 9,98% so 

với năm 2018. Tổng tài sản giảm chủ 

yếu là vì tài sản dài hạn giảm 48,21%, 

tương đương mức giảm 108 tỷ đồng. 

Nguyên nhân là do Công ty đã thoái vốn 

tại Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển, 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại là 16%, 

Công ty không còn quyền kiểm soát tại 

đây và không còn ghi nhận khoản lợi thế 

thương mại trong báo cáo tài chính hợp 

nhất năm 2019.

Xét trong cơ cấu tổng tài sản, tỷ trọng dịch chuyển sang tài sản ngắn hạn, ngoài nguyên nhân vì tài sản dài hạn 

giảm như đã nói ở trên, còn vì tài sản ngắn hạn tăng 123,21%, đạt mức 144 tỷ đồng, do Công ty ghi nhận một 

khoản phải thu ngắn hạn khác. Khoản phải thu này là khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Văn hoá TIE, phát sinh 

từ việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Bến Nghé cho Công ty Cổ phần Văn hoá TIE. Đây là một trong 

những hoạt động nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Trong cơ cấu tổng nguồn vốn, nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ 27,02%, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn, Công 

ty không có khoản nợ dài hạn nào. Nợ ngắn hạn giảm nhẹ so với năm 2018 4,12%, chủ yếu là giảm khoản nhận 

trả trước của Công ty Cổ phần Văn hoá TIE. Vốn chủ sở hữu giảm do lợi nhuận giữ lại luỹ kế giảm vì năm 2019 

Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm.
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Những cải tiến về
cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2020

Ngày 11/03/2020, Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) chính thức tuyên bố đại dịch toàn cầu đối với Dịch viêm đường 

hô cấp cấp COVID – 19 do chủng mới Virus Corona gây ra. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến 

hiện tại, một số tỉnh, thành phố vẫn còn quyết định tạm dừng hoạt động dạy học tại các trường (chuyển sang học 

bằng phương thức trực tuyến), kéo theo toàn bộ chương trình học của các cấp bị xáo trộn. Những điều này khiến 

cho ngành giáo dục gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng lại chương trình.

Mặc dù nhu cầu sử dụng tập vở để hỗ trợ cho học tập không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên nếu nền kinh tế bị ảnh 

hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh kéo dài, thu nhập người dân không ổn định, thì các sản phẩm chủ lực của Công ty 

là sản phẩm tập học sinh cao cấp sẽ gặp phải sự cạnh tranh của các sản phẩm tập vở khác có mức giá thấp hơn.

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi 

phí. Chính vì thế, trước mắt Công ty cần phải cải tiến cơ cấu tổ chức sao cho cơ cấu này có thể thích ứng được 

với những thay đổi của môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động. Từ đó, Công ty có thể đạt được 

mục tiêu, chiến lược đã đề ra. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức nhằm mang tính hoàn thiện, giúp cho Công ty 

đạt được kết quả cao hơn.

VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

 ✓ Mở rộng sự phân cấp, phân quyền trong tổ chức: việc phân cấp, phân quyền hợp lý sẽ làm cho bộ máy hoạt 

động hiệu quả hơn. Sự phân cấp, phân quyền này có những quy định, quy chế rõ ràng đến từng cấp quản lý 

(Phòng, Ban) tránh yếu tố chủ quan nhằm phát huy tính sáng tạo trong công việc và tạo động lực phát triển.

 ✓ Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chức năng: có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chức năng, 

không đùn đẩy công việc lẫn nhau. 

 ✓ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 bằng những quy trình, thủ tục nhằm 

nâng cao hiệu quả công việc cũng như xác định được trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban cụ thể.

PHƯƠNG HƯỚNG

Công ty củng cố cơ cấu tổ chức theo hướng hoàn thiện, không gây những ảnh hưởng lớn đến hoạt động hiện tại 

của Công ty:

 ✓ Chuyên môn hóa cao: hướng đến một đội ngũ cán bộ - nhân viên có trình độ chuyên môn, có năng lực thật sự.

 ✓ Gọn nhẹ: xây dựng một bộ máy tinh giản, gọn nhẹ với quy mô hợp lý để đảm bảo được khối lượng công việc 

hiện tại của Công ty;

 ✓ Hiệu quả: cơ cấu hoàn thiện sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu và chiến lược mà Công ty đã hoạch định

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2020

 ✓ Tổng Doanh thu: 148 tỷ đồng;

 ✓ Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng.
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Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với              
ý kiến kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần TIE, đơn vị kiểm 

toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) đã có ý kiến kiểm toán trái ngược.

CỞ SỞ CỦA Ý KIẾN KIỂM TOÁN TRÁI NGƯỢC:

Công ty chưa hợp nhất Báo cáo tài chính của hai công ty con là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé 

và Công ty Cổ phần Thương mại Bến Nghé được mua vào tháng 12 năm 2018 vào Báo cáo tài chính hợp nhất 

cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018. Trong năm 2019, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu 

tư vào 2 công ty con này cho Công ty Cổ phần Văn hoá TIE (là công ty liên kết của tập đoàn). Nếu báo cáo tài 

chính của Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Thương mại Bến Nghé được hợp nhất 

vào Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018, nhiều chỉ tiêu trong Báo cáo tài 

chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 sẽ bị ảnh hưởng trọng yếu. Đồng thời, khi chuyển 

nhượng các khoản đầu tư vào các công ty con này trong năm 2019, các khoản mục trên Báo cáo tài chính hợp 

nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cũng sẽ bị ảnh hưởng theo các ảnh hưởng của năm 2018. Các 

ảnh hưởng đối với Báo cáo tài chính hợp nhất do việc không hợp nhất Báo cáo tài chính của 2 công ty con này 

là chưa thể xác định.

Liên quan đến ý kiến trái ngược này, TIE giải trình như sau:

• Năm 2018, trong quá trình tiếp nhận, TIE phát hiện một số chứng từ và hồ sơ của Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Thương mại Bến Nghé (gọi chung là Bến Nghé) bàn giao chưa 

đầy đủ và phía Bến Nghé thông tin rằng các hồ sơ, chứng từ này đã bị thất lạc do việc bàn giao giữa các 

nhân viên khi nghỉ việc trước thời điểm TIE nhận chuyển nhượng cổ phần, nên TIE chưa hợp nhất Báo cáo 

tài chính của 02 Công ty con này.

• Năm 2019, do chủ trương tái cấu trúc danh mục đầu tư, TIE đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Bến 

Nghé.

• Vì TIE chưa hợp nhất Báo cáo tài chính của 02 Công ty con này vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, 

nên khi chuyển nhượng khoản đầu tư tại 02 Công ty con này trong năm 2019, TIE không ghi nhận các khoản 

giảm tài sản, hàng hoá, công nợ, vốn chủ sở hữu,… tương ứng trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ đối với khoản dự phòng hàng tồn kho và khoản đầu tư vào 

Công ty liên kết vì chưa thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan, cụ thể như sau:

• Khoản dự phòng 3.079.048.553 đồng cho một số hàng tồn kho chậm luân chuyển có giá trị theo sổ sách là 

4.016.296.742 đồng.

Về ý kiến kiểm toán này, TIE giải trình như sau: Căn cứ vào thời hạn tồn kho của một số hàng hoá, TIE đã 

trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng chuẩn mực kế toán.

• Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Văn hoá TIE đang được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu với số tiền 15.380.701.082 đồng.

Về ý kiến kiểm toán này, TIE giải trình như sau: TIE căn cứ vào kết quả kinh doanh doanh do Công ty Cổ 

phần Văn hoá TIE cung cấp để trích lập dự phòng khoản đầu tư theo đúng Chuẩn mực kế toán.



• Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

• Các kế hoạch, định hướng

đánh giá của
hội đồng quản trị
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2019, kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông 

đề ra. Mặc dù thị trường văn phòng phẩm, tập vở, bút viết, dụng cụ học sinh khá tiềm năng nhưng cũng nhiều 

cạnh tranh và Công ty là thành viên mới trong ngành nên cần nhiều thời gian hơn để định vị và tạo dựng lòng tin từ 

người tiêu dùng. Thêm vào đó, người tiêu dùng bắt đầu ưa chuộng sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại 

thông minh, máy tính xách tay,… cùng với đó là sự phát triển của các ứng dụng, phần mềm soạn thảo, ghi chép, 

sắp xếp thời gian tiện dụng, nhanh chóng, tuỳ biến cao nên nhiều người dùng có xu hướng lựa chọn các sản 

phẩm trên thay cho tập viết truyền thống. Điều này làm cho thị trường tiêu thụ của Công ty có phần khó khăn hơn.

THUẬN LỢI

• Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn có những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn cho đề 

án tái cơ cấu đã đề ra. Điều này đã góp phần giúp Công ty tận dụng và phát huy được thế mạnh đã có trong 

những năm gần đây, từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào phát triển ổn định;

• Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn đồng hành cùng Công ty, cố gắng và nỗ lực thực hiện theo các 

chủ trương, chiến lược và quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

KHÓ KHĂN

• Khó khăn chủ yếu đến từ thị trường cũng như các sản phẩm thay thế, Công ty cần có thêm thời gian để đạt 

đúng với mức kỳ vọng đối với doanh thu từ ngành hàng văn phòng phẩm, tập và dụng cụ học sinh thông qua 

việc tạo dựng được giá trị thương hiệu và lòng tin đối với người tiêu dùng;

• Tình hình nhân sự mảng kinh doanh tiếp tục có sự biến động đã thực sự gây ra những khó khăn trong công 

tác bán hàng đặc biệt là với doanh nghiệp chuyên về phân phối như TIE.

Để khắc phục những khó khăn trên, Công ty đã không ngừng nghiên cứu, bám sát tình hình thị trường, ban hành 

các chính sách kinh doanh linh hoạt, kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty củng cố, phát triển hệ thống phân phối và 

kênh bán lẻ trên cả nước, tái cấu trúc đội ngũ nguồn nhân lực các phòng, ban chức năng để tăng tính hiệu quả 

và chuyên nghiệp… Để mở rộng và phát triển thị phần, Công ty tích cực tham gia xúc tiến thương mại nhằm khai 

thác tìm kiếm thêm đối tác và sản phẩm mới. Công ty cũng giữ mối liên hệ chặt chẽ với đối tác, nhà cung cấp 

nhằm góp phần củng cố và tạo sự chuyển biến tích cực hơn cho tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn 

khó khăn như hiện nay.

Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty được Ban Điều hành giám sát và chỉ đạo thực hiện đúng với nhiệm 

vụ kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2019 vừa qua, Công ty cũng tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu danh 

mục đầu tư. Tuy nhiên, với những khó khăn vẫn còn đó, quá trình tái cơ cấu hoạt động của TIE chắc chắn sẽ còn 

gặp nhiều trở ngại. Vì vậy trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục 

có những biện pháp cụ thể, chỉ đạo thực hiện nhằm đưa TIE đối mặt và vượt qua những thách thức vẫn còn tồn 

đọng trong suốt thời gian qua.



67

6867 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị nhận thấy, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị. Sau 

khi tiếp nhận các định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể, triển 

khai cho các phòng ban để thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đưa ra nhiều nhận định hữu ích về triển 

vọng phát triển Công ty, giúp cho Hội đồng quản trị có cái nhìn đúng đắn về tình hình hoạt động hiện tại. Những 

nhận định của Ban Tổng giám đốc phản ánh tình hình thị trường thực tiễn, những khó khăn và hạn chế trong quá 

trình thực hiện kế hoạch để Hội đồng quản trị kịp thời đưa ra những định hướng phù hợp. Ngoài ra, Ban Tổng 

giám đốc cũng tích cực quan tâm đến vấn đề về nguồn nhân lực, nhằm đề xuất những chính sách thích hợp cho 

người lao động, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty.

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn và không đạt kế hoạch đã 

đề ra, tuy nhiên Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và tận tâm của ban Tổng giám đốc, cùng những giá trị 

mà Ban Tổng giám đốc tạo ra trong thời gian qua. Mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi 

nhuận, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm kinh doanh cũng đã bước đầu đem lại hiệu quả. Hội đồng quản 

trị mong rằng từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục duy trì được sự nhiệt huyết, cống hiến vì mục 

tiêu phát triển chung mà Công ty luôn hướng đến.

Các kế hoạch, định hướng

MẢNG ĐẦU TƯ

Trong những năm tới, Công ty tiếp tục tìm kiếm những đối tác có năng lực để hợp tác hay nghiên cứu để đầu tư 

các dự án nhằm đem lại nhuận cho Công ty.

MẢNG SẢN XUẤT

• Hoàn thiện quy trình sản xuất;

• Hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị; mạnh dạn đầu tư máy mới, hiện đại, có công suất cao (khi cần thiết);

• Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;

• Xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 để tiến đến việc được cấp nhãn xanh Việt Nam

• Tiến đến việc sản xuất tập vở theo tiêu chuẩn Singapore hay Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho việc xuất khẩu sản 

phẩm TIE Stationery, Bến Nghé ra nước ngoài.

MẢNG KINH DOANH

• Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn;

• Hoàn thiện hoạt động Marketing nhằm hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh phát triển (PUSH & PULL);

• Thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường để có những định hướng phát triển sản xuất & kinh doanh đúng đắn, 

phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại cũng như cho tương lai.

Việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được 

thực hiện đúng với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2019, 

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đối với những 

nội dung sau: 

• Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

• Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

• Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược cho hoạt động kinh doanh 

trong năm; hạn chế, khắc phục những khó khăn gặp phải giúp tình hình hoạt 

động của TIE chuyển biến tích cực hơn.



• Mục tiêu phát triển bền vững

• Báo cáo phát triển bền vững

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Mục tiêu phát triển bền vững

Hoạt động của TIE luôn được lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững. Mô hình phát triển bền vững của Công ty 

bao gồm: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Trong đó, 

mục tiêu phát triển kinh tế đi đầu và tạo điều kiện cho Công ty thực hiện tiếp các mục tiêu còn lại.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Mục tiêu kinh tế TIE luôn hướng đến là phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, TIE chú 

trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ - kỹ thuật sản xuất hiện đại để tiết kiệm chi phí, tối 

ưu hoá lợi nhuận. Mục tiêu cố gắng tăng trưởng lợi nhuận song hành cùng mục tiêu tăng lợi ích cổ đông, tăng thu 

nhập người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Để góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường chung, Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi 

trường, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất, cụ thể: sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, thêm vào 

đó, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là những sản phẩm thân thiện với môi trường.

MỤC TIÊU CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI

Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội, giúp 

đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
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Báo cáo phát triển bền vững

GIÁ TRỊ VỀ KINH TẾ NĂM 2019

Năm 2019, với những khó khăn và cạnh tranh từ thị trường, Công ty đã nỗ lực nâng cao chỗ đứng trong ngành. 

Tuy chưa đạt như mức kỳ vọng những cũng mang về tổng doanh thu đạt 98,8 tỷ đồng.

Bảo vệ môi trường là nền tảng bảo vệ sức khoẻ con người, góp phần lớn vào mục tiêu phát triển bền vững hiện 

nay. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ nên những hoạt động của Công ty tác động đến môi 

trường không đáng kể. Nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty là xăng, dầu cho các phương tiện vận chuyển, điện 

chiếu sáng, các linh kiện thay thế cho việc bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm,… Với sự ý thức tốt đối với môi trường 

và nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm các nguồn năng lượng, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp và đạt được 

những hiệu quả nhất định.

Công ty luôn có những hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên như:

• Tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân viên trong việc sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước;

• Vệ sinh văn phòng, showroom, kho hàng định kỳ giúp môi trường làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ;

• Xử lý rác thải văn phòng và rác thải điện tử đúng theo quy định, tránh gây ra những tác động xấu gây ô nhiễm 

môi trường sống nói chung và xung quanh khu vực hoạt động nói riêng.

Ngoài ra, Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đến mục tiêu sử dụng điều độ và hợp 

lý các nguồn năng lượng qua đóng góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí 

hoạt động. TIE chưa từng bị xử phạt do vi phạm các quy định về môi trường.

VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG
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Báo cáo phát triển bền vững

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TY

Yếu tố con người là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhận 

thức được điều này, TIE luôn cố gắng tạo ra môi trường làm việc ổn định và thoả đáng cho người lao động đang 

công tác tại Công ty. Trong đó, mục tiêu mà Công ty muốn hướng đến là mọi cá nhân đều được có cơ hội phát 

triển.

Trên hết, Công ty luôn cố gắng đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động, tuân thủ thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ theo quy định cho nhân viên của mình. Bên cạnh đó, Công ty duy trì các chính sách phúc lợi đều 

đặn hàng năm, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần tốt giúp 

người lao động có cơ hội và động lực để có thể cống hiến hết sức mình vì mục tiêu phát triển chung mà TIE đã 

luôn hướng đến.

ĐỐI VỚI CÔNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

Công ty cổ phần TIE luôn cố gắng duy trì các hoạt động nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với cộng 

đồng trong quá trình hoạt động. Công ty cổ phần TIE cùng với đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Văn hóa TIE đã 

tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng của Công ty trong năm qua:

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

Trong suốt khoảng thời gian dài từ khi thành lập đến nay, TIE hân hạnh nhận được sự quan tâm, hợp tác, ủng hộ, 

tin tưởng từ Quý vị đối tác, Quý cổ đông và khách hàng. TIE xin gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất tới 

Quý đối tác, Quý cổ đông và Quý khách hàng.

Những năm qua, TIE cũng gặp phải một số trở ngại do thị trường cạnh tranh cùng với việc một số chi nhánh hoạt 

động chưa hiệu quả, nên kết quả kinh doanh không đạt như kế hoạch. Tuy nhiên, với kế hoạch cơ cấu lại hoạt 

động kinh doanh và những quyết định cứng rắn trong việc cải tiến trong mô hình quản trị, bằng tất cả tâm huyết 

và sự cống hiến của mình Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ cố gắng chỉ đạo thực hiện nhằm lấy lại được đà tăng 

trưởng và phát triển trong thời gian tới cho TIE.

TIE hy vọng rằng trong thời gian sắp tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của Quý vị đối tác, 

Quý cổ đông và khách hàng trong thời gian tới để có thể thực sự hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

• Tài trợ chính Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. 

• Tài trợ độc quyền cuộc thi “Giải Lê Quí Đôn trên Báo Khăn Quàng Đỏ” 5 năm học 2016-2017 đến 2020-2021

• Tài trợ độc quyền cuộc thi “Giải lê Quí Đôn trên Báo Nhi Đồng” 5 năm học 2016-2017 đến 2020-2021. 

• Tài trợ chuyên mục “Chữ Đẹp Nhi Đồng trên Báo Nhi Đồng” 5 năm học 2016-2017 đến 2020-2021, đồng hành 

cùng các em học sinh trên cả nước vui học và rèn luyện chữ viết  đẹp. 



• Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng quản trị

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện nay Công ty không có tiểu ban Hội đồng quản trị.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

Không có

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức tổng cộng 12 cuộc họp. Cụ thể tình hình tham gia của các thành viên 

như sau:

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không 
tham dự họp

Ông Trần Thế Vinh Chủ tịch 12/12 100% Không có

Bà Đỗ Thị Kim Oanh Thành viên 12/12 100% Không có

Ông Lê Ngọc Hưng Thành viên 12/12 100% Không có

Các buổi họp của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung:

• Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;

• Đánh giá tình hình thị trường để đưa ra những phương án kinh doanh thích hợp;

• Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đại hội đồng 

cổ đông thông qua cho năm 2019;

• Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm 2019 đạt hiệu quả;

• Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc: tình hình quản 

trị nhân sự, hoạt động tài chính, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến 

pháp lý của Công ty,...

CÁC BUỔI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

A - Nghị quyết Hội đồng quản trị

1 01/2019/NQ-HĐQT 25/01/2019 V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất tại Bình Dương

B - Quyết định Hội đồng quản trị

1 01/2019/QĐ-HĐQT 05/03/2019 V/v Ký kết các hợp đồng thương mại giữa Cty TIE & Cty liên kết

2 02/2019/QĐ-HĐQT 06/03/2019 V/v Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

3 03/2019/QĐ-HĐQT 20/03/2019 V/v Tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019

4 04/2019/QĐ-HĐQT 10/04/2019 V/v Chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực bất 
động sản tại Bình Chuẩn

5 05/2019/QĐ-HĐQT 13/04/2019 V/v Thông qua việc tái cấu trúc doanh mục đầu tư 30% vốn cho 
Văn Hóa TIE

6 06/2019/QĐ-HĐQT 22/04/2019 V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

7 06-1/2019/QĐ-HĐQT 28/05/2019 V/v Bổ nhiệm TGĐ Công Ty TIE

8 06-2/2019/QĐ-HĐQT 01/07/2019 V/v Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty TIE

9 07/2019/QĐ-HĐQT 19/07/2019 V/v Góp Vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện phần 
vốn góp

10 08/2019/QĐ-HĐQT 19/07/2019 V/v cử người đại diện phần vốn góp thành lập doanh nghiệp

11 09/2019/QĐ-HĐQT 30/07/2019

V/v chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TIE tại Công ty cổ 
phần Sản xuất – Thương mại Bến Nghé và Công ty cổ phần Dịch 
vụ Thương mại Tổng hợp Bến Nghé cho Công ty cổ phần Văn hóa 
TIE.

12 10/2019/QĐ-HĐQT 14/11/2019 Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

13 11/2019/QĐ-HĐQT 24/12/2019 Thống  nhất góp vốn vào Công Ty Văn Hóa TIE
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8281 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tổng số buổi họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019 là 03 cuộc họp.

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Năm 2019, do lợi nhuận âm nên công ty chưa trích thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng lương theo chức danh công việc đảm nhiệm tại  

Ban điều hành và các bộ phận công ty như sau:

• Thành viên Hội đồng quản trị -  Ban Tổng giám đốc: 2.436.510.417 đồng;

• Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng. 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có.

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần TIE luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế quản 

trị nội bộ.

Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp Lý do không tham dự họp

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Trưởng Ban 3/3 100% Không có

Bà Lê Thị Thanh Hà Thành viên 3/3 100% Không có

Bà Nguyễn Thanh Vy Thành viên 3/3 100% Không có

CÁC BUỔI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các 

thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty giám sát các 

hoạt động trong phạm vi chức năng của mình, để đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ đầy đủ quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty. Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, trao 

đổi bằng văn bản, thư điện tử tuỳ vào tình hình thực tế mà lựa chọn phương thức tối ưu nhất.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban Kiểm soát còn tổ chức các cuộc họp bất thường để nắm bắt toàn diện tình hình 

của Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung giải quyết 

những vấn đề sau:

• Giám sát việc quản lý và điều hành công ty;

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh: tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

• Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;

• Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 

hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quán lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định 

tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ KIỂM TOÁN
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