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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Năm báo cáo: 2009

I. LÞch sö ho¹t ®éng cña c«ng ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, tiền thân là Công ty
Xây dựng nhà Bưu điện, được thành lập ngày 30/10/1976 theo Quyết định số 1348/TCCB-
LĐ của Tổng cục Bưu điện. Sau 20 năm hoạt động, ngày 09/09/1996, Tổng Cục Bưu điện ra
Quyết định số 435/TCCB-LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Bưu điện,
một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở Công ty
Xây dựng nhà Bưu điện cũ.

- Cùng với tiến trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp trong ngành Bưu chính viễn
thông, ngày 19/01/1999, Công ty Xây dựng Bưu điện nhận được Quyết định của Hội đồng
Quản trị Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc cổ phần hoá Công ty Xây
dựng bưu điện. Ngày 15/12/2004, Công ty Xây dựng bưu điện chính thức nhận Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Bưu điện.

- Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006 cæ phiÕu cña C«ng ty chÝnh thøc giao dÞch t¹i Trung t©m
giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi theo quyÕt ®Þnh sè 77/Q§-TTGDHN ngµy 14 th¸ng 12 n¨m
2006 cña gi¸m ®èc Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi .

- Các sự kiện khác: năm 2007, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tăng
vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành cổ
phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u vµ c¸c ®èi t¸c
chiÕn lîc víi sè thặng dư vèn thu ®îc là 90.965.153.590 đồng.

2. Quá trình phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu theo các ngành nghề:

+ Xây lắp: trong đó chủ yếu thực hiện các dự án xây lắp các công trình kiến trúc, công
trình thông tin trong ngành bưu chính viễn thông, bao gồm các công trình như mạng cáp
thông tin, tổng đài, cột anten, các nhà bưu điện, trụ sở cơ quan, ngoài ra đã mở rộng ra xây
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dựng các công trình kiến trúc dân dụng; xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, điện
lực…

+ Sản phâm công nghiệp: là những sản phẩm phục vụ trong ngành Viễn thông như Cáp
đồng, cáp quang, ống nhựa, thiết bị đầu cuối…

+ Các hoạt động về dịch vụ kỹ thuật viễn thông như: đo kiểm mạng lưới, bảo trì, bảo
dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật cho mạng viễn thông, cũng như các dịch vụ bảo hành thiết bị viễn
thông, công nghệ thông tin…

+ Các hoạt động kinh doanh thương mại khác.

- Tình hình hoạt động:

Hiện tại Công ty có 9 đơn vị trực thuộc và 02 chi nhánh. Các đơn vị trực thuộc là các Xí
nghiệp số 1, số 2…số 7 là các đơn vị thực hiện thi công xây lắp các công trình kiến trúc,
công trình thông tin; xí nghiệp số 8 chuyên về dịch vụ kỹ thuật viễn thông; 01 đơn vị chuyên
về thiết kế tư vấn; 02 chi nhánh tại miền Trung và miền Nam hoạt động theo ngành nghề của
Công ty trên địa bàn miền Trung và Nam bộ.

Quá trình hoạt động, Công ty luôn nỗ lực không ngừng để ổn định, phát triển, kết quả
thể hiện qua 5 năm (sau giai đoạn cổ phần hoá từ 2005-2009):

Tæng doanh thu trong 5 n¨m ®¹t: 1.960 tû.

T¨ng b×nh qu©n hµng n¨m so víi n¨m tríc cæ phÇn ho¸ lµ 170% (n¨m 2004 DT: 218
tû).

Tæng lîi nhuËn sau thuÕ 5 n¨m: 70,8 tû.

Tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng tõ nguån lîi nhuËn: 25,4 tû.

Nép ng©n s¸ch nhµ níc 5 n¨m: 101 tû.

3. Định hướng phát triển:

Tõ thùc tÕ SXKD cña h¬n 2 n¨m khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh. C«ng ty ®· tõng bíc
c¬ cÊu l¹i tæ chøc, c¸n bé, nguån nh©n lùc, tµi chÝnh doanh nghiÖp, s¶n phÈm ngµnh nghÒ
kinh doanh. §Õn nay giai ®o¹n khã kh¨n nhÊt trong SXKD ®· dÇn ®îc kh¾c phôc.

Nhanh chãng c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp vµ nguån nh©n lùc, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé cÊp
cao cã ®ñ kiÕn thøc vÒ qu¶n lý vµ giái vÒ kü thuËt chuyªn ngµnh ®Ó thùc hiÖn 4 môc tiªu
chiÕn lîc chñ yÕu sau ®©y:

- X©y dùng nguån nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó nhËn thÇu vµ tæng thÇu thi c«ng
c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp cã qui m« lín, hiÖn t¹i (bao gåm c¸c c«ng tr×nh kiÕn
tróc lín, giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn, níc v.v…)

- Ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô kü thuËt viÔn th«ng, truyÒn th«ng, dÞch vô gi¸ trÞ gia
t¨ng trªn m¹ng viÔn th«ng, truyÒn th«ng.
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- §Çu t kinh doanh bÊt ®éng s¶n, nhµ ë, h¹ tÇng c¸c khu ®« thÞ, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng
viÔn th«ng.

- Kinh doanh th¬ng m¹i bao gåm c¶ XNK.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Năm 2009, là năm đánh dấu sự khó khăn của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Công nghệ mạng viễn thông thay đổi, thị trường cáp viễn thông bị thu hẹp nên dẫn
đến Công ty phải co hẹp phạm vi sản xuất công nghiệp, cùng với giá cả vật tư có nhiều biến
động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Lợi nhuận trước thuế: 310.814.356 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 51.407.714 đồng

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2009: 435.377.542.021 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 242.060.270.064 đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc
hiÖn

% so víi KH

Doanh thu 454.000 409.926 90,2%

Lîi nhuËn sau thuÕ 9.196 51 0,55%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Như đã đề cập, do thị trường cáp viễn thông bị thu hẹp, nên ngay trong năm 2009, Công
ty đã quyết định dừng sản xuất công nghiệp (cáp đồng, ống nhựa) vì nếu càng sản xuất càng
có nguy cơ bị lỗ.

4. Triển vọng và kế hoạch tương lai
Bước sang năm 2010 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế Việt Nam đã có nhiều

khởi sắc sẽ là tiền đề cũng như thuận lợi để Công ty định hình lại hoạt động sản xuất kinh
doanh. Hướng kinh doanh đặt ra là đi vào các công trình kiến trúc có quy mô, mở rộng bạn
hàng; gia tăng hoạt động dịch vụ kỹ thuật viễn thông như đo kiểm, bảo dưỡng bảo trì mạng
lưới và đặc biệt chuyển mạnh sang hoạt động kinh doanh bất động sản bằng việc chuyển đổi
mục đích sử dụng các khu đất hiện có của Công ty. Như vậy, triển vọng và kế hoạch đặt ra
trong 5 năm 2010 – 2014 hoàn toàn có thể khả thi thực hiện.
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Một số chỉ tiêu kế hoạch tương lai

STT ChØ tiªu 2010 2011 2012 2013 2014

Doanh thu: 334 470 600 710 850

- X©y l¾p 234 270 310 350 400

- DÞch vô KTVT 20 30 50 60 80

- §Çu t B§S 10 70 120 150 200

1

- Th¬ng m¹i kh¸c 70 100 120 150 170

2 Lîi nhuËn: 9,6 20 50 60 70

3 Cæ tøc 0% 10% 20% 20% 20%

3. B¸o c¸o cña Ban Gi¸m ®èc

1. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính Năm nay Năm trước

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 66,78 74,97

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 33,22 25,03

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 42,66 49,53

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 55,59 50,47

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,47 1,47
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Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 0,96 1,09

Khả năng thanh toán nhanh lần 0,08 0,05

Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 0,08 1,16

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 0,13 1,16

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 0,07 1,04

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 0,12 1,04

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 0,22 2,07

- Tổng số cổ phiếu tính đến 31/12/2009: 10.000.000 cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 500.000 cổ phiếu.
- Cổ tức năm 2009: không có.

2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh

Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, n¨m 2009 s¶n xuÊt kinh doanh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ
trong nh÷ng lÜnh vùc s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty nh x©y l¾p vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Gi¸ c¶
c¸c vËt t chÝnh cho s¶n xuÊt x©y l¾p nh: s¾t thÐp, xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng t¨ng cao trong
khi gi¸ ®Çu ra lµ gi¸ ®Êu thÇu kh«ng ®îc thay ®æi. Trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¸ nguyªn
vËt liÖu chÝnh nh d©y ®ång, bét nhùa PVC còng t¨ng rÊt cao trong quý IV. Trong khi gi¸ ®Çu
ra kh«ng thay ®æi do c¸c ®¬n hµng tróng thÇu tõ quý I, quý II ph¶i thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ giao
hµng vµo cuèi n¨m. C«ng nghÖ viÔn th«ng cña c¸c tËp ®oµn viÔn th«ng cã sù chuyÓn híng
®ét ngét tõ c«ng nghÖ truyÒn dÉn cã d©y sang c«ng nghÖ kh«ng d©y. C¸p th«ng tin d©y ®ång
vµ èng b¶o vÖ c¸p ®ét ngét bÞ c¾t gi¶m ®Õn 60%, t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt
vµ cung øng ngµy cµng gay g¾t h¬n. PTIC kh«ng n»m ngoµi khã kh¨n nãi trªn, do ®ã doanh
thu vµ lîi nhuËn cña PTIC n¨m 2009 kh«ng ®¹t chØ tiªu nh theo nghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng
®Ò ra.

* KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hîp nhÊt:
                                                         §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång
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STT ChØ tiªu N¨m 2009 N¨m 2008
1 Doanh thu 409.926 441.570

2 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD (9.229) 6.796
3 Lîi nhuËn tõ c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 9.060 -
4 Lîi nhuËn tríc thuÕ 310 5.114
5 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 259 -
6 Lîi nhuËn sau thuÕ 51 5.114
7 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 55®/cp 523®/cp

* Mét sè chØ tiªu kh¸c.

STT ChØ sè tµi chÝnh §¬n vÞ tÝnh N¨m 2009 N¨m 2008

1 Thu nhËp/Cæ phÇn (EPS) ® 55 523,09

2 SuÊt lîi nhuËn/Vèn CSH (ROE) % 0,02 2,07

3 Lîi nhuËn sau thuÕ/Vèn cæ phÇn % 0,05 5,11

4 Lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu % 0,01 1,16

5 L·i gép/Doanh thu thuÇn kh«ng kÓ

doanh thu tµi chÝnh

% 7,2 9,16

3. Nh÷ng tiÕn bé c«ng ty ®· ®¹t ®îc :

4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t¬ng lai :

Nh ®· ®Ò cËp, t¬ng lai n¨m 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo C«ng ty dÇn chuyÓn híng
sang kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ dÞch vô kü thuËt viÔn th«ng. Riªng ®èi víi khu s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp t¹i Ngäc LiÖp Quèc Oai Hµ Néi ®· dõng s¶n xuÊt, C«ng ty sÏ nghiªn cøu
ph¬ng ¸n hîp t¸c, thanh lý tµi s¶n, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, trªn c¬ së hiÖu qu¶
nhÊt ®Ó tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua.

IV. B¸o c¸o tµi chÝnh (®· ®îc c«ng bè)

V. B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n

1. §¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp : C«ng ty TNHH kiÓm to¸n vµ t vÊn (A&C)

2. ý kiÕn kiÓm to¸n ®éc lËp :

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2009 của Công ty cổ phần Đầu
tư và Xây dựng bưu điện gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại thời điểm ngày 31 tháng 12
năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng
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hợp và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
được lập ngày 10 tháng 4 năm 2010, từ trang 07 đến trang 35 kèm theo.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2008 cũng đã được công ty chúng tôi kiểm toán.
Chúng tôi đã phát hành báo cáo kiểm toán số 131/2009/BCTC – KTTV – NV2 ngày 31
tháng 3 năm 2009 có dạng ý kiến ngoại trừ. Các ngoại trừ liên quan đến: (1) Công ty đang
tạm ghi nhận cổ tức năm 2008 đối với khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Công nghệ
cáp quang và thiết bị bưu điện với tỷ lệ bằng 7% mệnh giá, số tiền 345.100.000VND và công
ty cổ phần cáp quang Việt Nam với tỷ lệ bằng 7% giá trị vốn góp, số tiền 944.761.250 VND
nhưng chưa có các tài liệu liên quan đến việc chia cổ tức năm 2008 từ các công ty này; (2)
Không thu thập được giá cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện
mà Công ty đang đầu tư để trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn
mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp
lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực
hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra
các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các
Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp
dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng
thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp
lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Theo ý kiến chúng tôi, các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Bưu điện tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực,
Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Không phủ nhận ý kiến trên chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc Báo cáo tài chính về
việc Nhà máy Vật liệu viễn thông 1 ( đơn vị trực thuộc Công ty) đã ngừng hoạt động từ ngày
09 tháng 11 năm 2009. Tuy nhiên, số liệu báo cáo tài chính của nhà máy đang được phản ánh
trong Báo cáo tài chính Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo nguyên tắc hoạt động
liên tục, trong đó toàn bộ tài sản cố định hữu hình là dây chuyền sản xuất tại nhà máy có
nguyên giá và giá trị còn lại lần lượt là 62.914.823.198VND và 32.044.663.195 VND và chi
phí đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng nhà máy có giá trị là 8.925.573.472 VND không còn
phát huy hiệu quả.

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn
mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp
lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực
hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra
các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các



8

Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp
dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng
thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp
lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Theo ý kiến chúng tôi, các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Bưu điện tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực,
Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. C¸c c«ng ty cã liªn quan

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ:

TT Tên Công ty
Số vốn góp của
Công ty (đồng)

Tỷ lệ
(%)

1 Công ty CP PTIC-ZTE công
nghệ Viễn thông (PTZ)

21.702.512.373 72,97

- Ngoài ra Công ty đầu tư, góp vốn vào các công ty khác như:

TT Tên Công ty
Số vốn góp của Công

ty (đồng)
Tỷ lệ
(%)

1 Công ty CP Cáp quang và Thiết bị
Bưu Điện (TFP)

4.930.000.000 6,2%

2 Công ty CP Cáp quang Việt Nam –
Vina-OFC

22.275.000.000 25%

3 Công ty CP Thương mại và Du lịch
Hà Tĩnh

840.000.000 5%

4 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bưu
chính Viễn thông

250.000.000 12,5%

- Kết quả hoạt động của một số công ty có vốn góp của PTIC

+ Công ty CP PTIC-ZTE công nghệ Viễn thông: Lợi nhuận - 1.600.000.000 đồng
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+ Công ty Công ty CP Cáp quang và Thiết bị Bưu Điện: Lợi nhuận đạt được
4.000.000.000 đ;

+  Công ty CP Cáp quang Việt Nam – Vina-OFC: lợi nhuận đạt được 6.372.514.000
đồng;

+ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn thông: lợi nhuận đạt 700.000.000
đồng;

VII. Tæ chøc vµ nh©n sù

- C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty

Đại hội đồng
cổ đông

Hội đồng quản
trị

Ban Kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Các phòng
chức năng

- Văn phòng
- Phòng TCHC
- Phòng KHĐT
- Phòng TCKT
- Phòng KTCN

Các đơn vị trực
thuộc

- Các Xí nghiệp xây
lắp số 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
- XN Tư vấn TK;
- XN Dịch vụ
KTVT;
- Chi nhánh Mtrung;
- Chi nhánh Mnam;

Các đơn vị có vốn
góp, công ty con

- PTZ
- Vina-OFC;
- TFP;
- TMDL Hà Tĩnh;
- TV Xây dựng
BCVT
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- Lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trong ban ®iÒu hµnh

Ban điều hành công ty trong năm 2009 gồm:

Ông Nguyễn Duy Bắc Việt - Tổng Giám đốc

Ông Lê Cao Điền - Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Thau - Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Đỗ Vinh - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Lê Văn – Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Tổng Giám đốc

Lý lịch trích ngang:

* Ông Nguyễn Duy Bắc Việt
 Giới tính: Nam

 Ngày tháng năm sinh: 10/11/1976

 Nơi sinh: Lưu xã, Mỹ Văn, Hưng Yên.
 Quốc Tịch: Việt Nam.
 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Lưu xã, Mỹ Văn, Hưng Yên.
 Địa chỉ thường trú: 379/8 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú

Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
 Số ĐT cơ quan: 08.8145141

 Trình độ văn hoá: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán Thống kê.

 Quá trình công tác

1998   2002 Kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng Chi nhánh Công ty xây dựng Bưu
Điện tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2003 Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng Bưu Điện tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2004 Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng Bưu Điện tại TP Hồ Chí Minh.

1/2005  nay Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu
Điện kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

 Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

* Ông Lê Cao Điền
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 Giới tính: Nam

 Ngày tháng năm sinh: 03/12/1949

 Nơi sinh: Đồng Tiến, Châu Giang, Hưng Yên.

 Quốc Tịch: Việt Nam.

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Đồng Tiến, Châu Giang, Hưng Yên.

 Địa chỉ thường trú: 347 Đường Tam Chinh, quận Hoàng Mai, Hà
Nội.

 Số ĐT cơ quan: 04.8611510

 Trình độ văn hoá: 10/10.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

 Quá trình công tác

Từ 1974  1978 Cán bộ Cục thiết kế cơ bản Bộ nội thương.

Từ 1979  1989 Phó phòng Thiết kế Viện thiết kế KTTN Bộ Nội thương

Từ 1990  1993 Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty xây dựng Bưu Điện – Tổng cục Bưu
điện.

Từ 1994  1997 Giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế kiến trúc Công ty Xây dựng Bưu
Điện.

1998   2004 Phó Giám đốc Công ty xây dựng Bưu điện

1/2005  2009 Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Bưu Điện

 Chức vụ công tác: Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

* Bà Phạm Thị Thau

 Giới tính: Nữ

 Ngày tháng năm sinh: 20/4/1955

 Nơi sinh: Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Tây.

 Quốc Tịch: Việt Nam.
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 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Tây.

 Địa chỉ thường trú: C15B Tập thể Bưu Điện Tân Mai, Hoàng
Mai, Hà Nội

 Số ĐT cơ quan: 04.8611512

 Trình độ văn hoá: 10/10.

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

 Quá trình công tác

Từ 1975  1976 Kế toán Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa – Công ty công trình BĐ

Từ 1977  1984 Cán bộ phòng Kế toán thống kế- Công ty XD Bưu Điện.

Từ 1985  1989 Phó phòng Kế toán thống kê - Công ty XD Bưu Điện

Từ 1990  2002 Trưởng phòng Kế toán thống kê kiêm kế toán trưởng Công ty xây dựng Bưu
Điện.

Từ 2003  2004 Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Bưu Điện

1/2005  2009 Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty PTIC.

 Chức vụ công tác: Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

* Ông Lê Đỗ Vinh

 Giới tính: Nam

 Ngày tháng năm sinh: 20/4/1953

 Nơi sinh: Định Hoá, Đông Cương,  Thanh Hoá

 Quốc Tịch: Việt Nam.

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Định Hoá, Đồng Cương,  Thanh Hoá.

 Địa chỉ thường trú: 18 Chính Kinh, phường Nhân Chính, Thanh Xuân,
Hà Nội



13

 Số ĐT cơ quan: 04.6422436

 Trình độ văn hoá: 10/10.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư sư phạm – Giáo viên dạy nghề ngành xây
dựng

 Quá trình công tác

Từ 1973  1975 Chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam (C10, F316)

Từ 1976  1981 Đơn vị tưởng lưu học sinh Việt Nam tại Đức.

Từ 1982  1994 Cán bộ Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ 1995  1997 Trưởng phòng KDXN khẩu Công ty xây dựng Bưu điện

1998   2004 Trưởng phòng KDXN khẩu kiêm Giám đốc Nhà máy nhựa Công ty xây dựng Bưu
điện.

1/2005  2009 Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu
Điện

 Chức vụ công tác: Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

* Ông Nguyễn Lê Văn

- Giới tính : Nam

- Sinh ngày : 14 – 10 – 1955.

- Quê quán : Bình Lục – Nam Định

- Thường trú : Số 2 ngách 12/47 Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s X©y dùng.

Qóa tr×nh c«ng t¸c:

- 9/1973 ®Õn 8/1976 : Bé ®éi.

- 9/1976 ®Õn 10/1981 : Sinh viªn trêng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi.

- 11/1981 ®Õn 7/1982 : Chê ph©n c«ng c«ng t¸c.

- 8/1982 : VÒ C«ng ty X©y dùng Nhµ Bu ®iÖn .
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- 10/1984 : §éi phã ®éi x©y dùng 2.

- 1987 : §éi trëng ®éi x©y dùng 2.

- 1994 ®Õn 2009: + Trëng phßng kü thuËt, phßng KH§T

- Từ 2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm bí thư Đảng uỷ Công ty PTIC.

* Ông Nguyễn Hồng Phong

- Giới tính : Nam

- Sinh ngày : 10 – 10 - 1972

- Quê quán : Thanh Trì – Hà Nội

- Thường trú : Số 6 – Đ1 197 Ngõ Quỳnh – Thanh Nhàn – Hà Nội.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Th¹c sü kinh tÕ

Qóa tr×nh c«ng t¸c:

- 9/1994 ®Õn 1/2001 : C¸n bé, Phã Phßng C¬ chÕ ViÖn Kinh tÕ Bu §iÖn

- 1/2001 ®Õn 4/2006 : Chuyªn viªn V¨n phßng, Trî lý PTG§ Tæng C«ng ty Bu chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam.

- 5/2006 ®Õn 31/12/2008 : C¸n bé Ban ®Ò ¸n ®æi míi kinh doanh Bu chÝnh.

- 01/2009 – 09/2009: Chuyªn viªn Ban Tµi chÝnh KÕ to¸n – TËp ®oµn BCVTVN;

- 09/2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc

- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:
Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám

đốc: Hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện .

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
- Tổng số CBCNV Công ty tính đến ngày 31/12/2009 là: 312 người.
- Chính sách đối với người lao động: Theo quy định của pháp luật.
- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
Tháng 9/2009 – Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Phong làm Phó Tổng

Giám đốc;
Tháng 12/2009 – Ông Lê Cao Điền thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để nghỉ hưu theo

chế độ.
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VIII. Th«ng tin cæ ®«ng vµ qu¶n trÞ C«ng ty

Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t năm 2009

Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 07 thµnh viªn trong ®ã cã 04 thµnh viªn tham gia ®iÒu hµnh
Công ty, Ban kiểm soát  gồm 3 thành viên.

- Hội đồng quản trị:.
- Ông Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Bắc Việt - Thành viên HĐQT - TGĐ
- Ông Lê Cao Điền - Thành viên HĐQT - PTGĐ
- Bà Phạm THị Thau - Thành viên HĐQT - PTGĐ
- Ông Lê Đỗ Vinh - Thành viên HĐQT - PTGĐ
- Ông Nguyễn Công Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát: 03 người
- Ông Đỗ Đức Thịnh - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Quyên - Thành viên
- Bà Vũ THị Nga - Thành viên

 Hoạt động của  HĐQT và Ban kiểm soát:

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, tôn chỉ tối cao trong hoạt động của Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát là đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cổ đông. Mọi
hoạt động của HĐQT, BKS đều tuân theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2009: 378 triệu đồng (7 người)

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT
Họ tên người thực

hiện giao dịch
Chức vụ tại

Công ty

Loại
giao
dịch

Thời gian
thực hiện

SL cổ phiếu
GD thành

công
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- Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

Tính đến ngày 31/12/2009, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

STT Cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm
giữ

I Cổ đông trong nước
1 Cổ đông Nhà nước
2 Cổ đông là người lao động trong Công  ty
3 Cổ đông khác
II Cổ đông nước ngoài

Tổng cộng

* Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

- Danh sách cổ đông lớn tính đến 31/12/2009:

TT Cổ đông Địa chỉ Số cổ phần
nắm giữ Giá trị (đồng)

Tỷ lệ
nắm
giữ

1
Cổ đông Nhà

nước
Tập đoàn
BCVTVN

Tổng cộng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010
                                                      Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Nguyễn Duy Bắc Việt


