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CÔNG TY CỔ PHẦN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH (VTB)  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 

1. Những sự kiện quan trọng: 

    1.1 Việc thành lập: 

  Tiền thân của Công ty là một xưởng sản xuất nhỏ của Công ty Sony thành lập năm 1973, 

và qua các giai đoạn phát triển từ xưởng sản xuất cơ điện Tân Bình (năm 1975), Nhà máy 

chế tạo tụ xoay Tân Bình (năm 1981), Xí nghiệp Vietronics Tân Bình (1983), đến năm 

1991 đổi tên thành Công ty Điện tử Tân Bình với hình thức sở hữu là doanh nghiệp nhà 

nước 

  Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty 

cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 

240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp. 

  Lịch sử hình thành của Công ty có thể tóm lược ở bảng dưới đây: 

1981 Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp 

các Xí Nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”. 

1983-1985 Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí Nghiệp Viettronics 

Tân Bình”  

Đưa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt 

động.  

Bắt đầu sản xuất mạch in.  

1986 Thành lập phân xưởng lắp ráp Điện tử (Tivi, radio,..).  

1991 “Xí Nghiệp Viettronics Tân Bình” được đổi tên thành ”Công ty 

Công ty Điện tử Tân Bình” mang tên giao dịch "Công tyCông ty 

Viettronics Tân Bình" đến tháng 06/2004.  

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán 
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buôn, bán lẻ cac sản phẩm điện và điện tử.  

1994 Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.  

1996 Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.  

1997 Chuyển trụ sở về 422 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận.  

1999 Tham gia góp vốn thành lập công ty Công ty cổ phần Vitek  

2000 Bắt đầu xây dựng thương hiệu VTB với các sản phẩm: ti vi màu và 

các sản phẩm audio khác 

2001 Giới thiệu các sản phẩm Audio-hệ thống âm thanh chất lượng cao 

thương hiệu VTB. 

2002 Tham gia vào thị trường công nghệ thông tin nội địa với các sản 

phẩm máy tính mang thương hiệu VTB 

2004 Đầu tháng 07, chuyển hóa thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân 

Bình - VTB JSC. 

2005 Tung ra thị trường sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình 

máy tính tinh thể lỏng mang thương hiệu VTB 

 

2006 

Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt nam qua việc 

cung cấp ra thị trường những model máy tính xách tay chuyên 

nghiệp, cao cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh 

vực Điện lạnh dân dụng. 

 

12/2006 

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn 

giao dịch chứng khóan Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 

cổ phiếu 

2007 Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek 

về thành phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB 

 

 

Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 0.767050 cổ phiếu nâng tổng số 

cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khóan TP. HCM lên 
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2008 11.982.050 cổ phiếu.  

Hiên nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình 

đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 

11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng. 

T08-2009 Công ty thành lập Công Ty con lấy tên Công Ty CP Công Nghệ 

Thông Tin Việt Tân Bình , vốn góp chiếm 51% . 

 

    1.2 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

-  Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty 

cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 

240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp. 

    1.3 Niêm yết: 

-  Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao 

dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu. 

-  Tháng 11/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 4.005.345 cổ phiếu nâng tổng số cổ 

phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.005.345 cổ phiếu.  

-  Tháng 12/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ 

phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982050 cổ phiếu.  

-  Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050  cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 

đồng.  

 Một số các giải thưởng mà công ty đã đạt được trong năm 2010: 

+  Huy chương vàng đơn vị phần cứng Việt Nam năm 2010 ( Gold Award for Hardware ) 

+   Máy tính Việt Nam hàng đầu năm 2010 ( Top Vietnamese PC 2010 ) . 

2. Quá trình phát triển 

    2.1 Ngành nghề kinh doanh: 

  Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học (không 

tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện); 

  Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê; 

  Sản xuất, lắp ráp, bảo trì và mua bán các sản phẩm điện lạnh – điện gia dụng ...  
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   2.2 Tình hình hoạt động: 

Các nhóm sản phẩm chính: Công ty có 04 nhóm sản phẩm chính: 

+  Nhóm sản phẩm AV: gồm có Tivi, Tivi LCD, Tivi độ phân giải cao, Đầu DVD - VCD, 

âm ly Karaoke. Đây là nhóm sản phẩm truyền thống, gắn liền với tên tuổi của VTB. Nhóm 

sản phẩm AV hiện đang chiếm tới 60% tổng doanh thu của toàn công ty. 

+  Nhóm sản phẩm công nghệ thông tin: VTB là nhà sản xuất máy vi tính đầu tiên tại 

Việt Nam được đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại. Cho đến nay, Công ty đã có nhiều 

dòng sản phẩm máy tính đa dạng, phù hợp theo nhu cầu của người tiêu dùng: 

   Máy bộ: gồm có dòng máy tiện nghi, dòng máy gia đình, dòng máy văn phòng,     dòng 

máy chuyên nghiệp, hệ thống máy chủ. Doanh số đứng thứ ba sau Ehead và CMS. 

   Màn hình LCD: hầu như chỉ cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài như Samsung, 

Acer, TCL... 

+  Nhóm sản phẩm điện lạnh: Trong năm 2009 Công Ty VTB đã đầu tư xây dựng nhà máy 

điện lạnh , nhập dây chuyền sản xuất tủ lạnh , công suất 40.000 sản phẩn / năm. 

     Trong năn 2010 mặt hàng điện lạnh dạt tỷ lệ 257% so với năm 2009 , nhưng chỉ dạt 

57% so với kế hoạch năm 2010 . 

+  Nhóm sản phẩm mang thương hiệu Vitek: Nhóm sản phẩm này cũng gồm có Tivi, Tivi 

LCD, Tivi độ phân giải cao, Đầu DVD - VCD, âm ly Karaoke. Đây là nhóm sản phẩm 

mang nhãn hiệu Vitek, trước đây thuộc công ty Vitek, nay chuyển bộ phận kinh doanh về 

VTB. 

+  Hoạt động đầu tư tài chính, liên doanh liên kết, cho thuê văn phòng, nhà xưởng: 

  Hiện nay Công ty đang thực hiện cho thuê các văn phòng và nhà xưởng sau: 

Văn phòng tại 248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. HCM: diện tích 1.200 m2; 

  Cho Công ty Bestbuy thuê 5.600m2 văn phòng  tại 248A Nơ Trang Long, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM . 

  Cho Công ty Kenvi thuê 587 m2 văn phòng  tại 248A Nơ Trang Long, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM. 

  Cho Công ty LBO thuê 460m2 văn phòng  tại 248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM. 

  Cho Công ty JVC Việt Nam thuê 5.000 m2  văn phòng và nhà xưởng tại khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân TP HCM. 

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, công ty còn góp vốn vào hai công ty liên 

doanh nước ngoài và một công ty trong nước: 
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  Tháng 10/2010 Công ty Sony Vietnam: chấm dứt liên doanh chuyển sang 100% vốn 

nước ngoài . 

  Công ty JVC Vietnam: vốn điều lệ 3 triệu USD, trong đó VTB góp 30% vốn điều lệ. 

Hợp đồng liên doanh có giá trị đến hết tháng 04/2012. 

  Công ty Vitek: vốn điều lệ 15 tỷ trong đó VTB góp 14,87% vốn điều lệ. 

  Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin Việt Tân Bình : 15 tỷ góp 5% vốn điều lệ .  

3. Định hướng phát triển:  

+  Định hướng của VTB trong thời gian tới là nhắm vào các mặt hàng mà dung lượng thị 

trường còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản phẩm sản 

xuất đưa ra thị trường các sản phẩm như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,.. nhằm đa dạng hóa 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.  

+  Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng sản lượng, năng 

lực quản lý chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm. 

+  Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thương hiệu, đồng thời 

có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.  

+  Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ. 

+  Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển SXKD 

của Công ty.      

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty  trong năm 2010và 2011  : 

 

TH Năm 2010 KH Năm 2011 

Chỉ tiêu 
Triệu đồng 

% tăng 

giảm so với 

TH năm 

2009 

Triệu đồng 

% tăng 

giảm so với 

TH năm 

2010 

Doanh thu thuần 253.322 - 16.4% 290.000 + 14,4%

Lợi nhuận sau 

thuế 
23.813 - 13% 24.500 + 2.9%

Tỷ lệ lợi nhuận 

sau thuế/Doanh 

thu thuần 

9,4% 8.9% 
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Tỷ lệ lợi nhuận 

sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu (*) 

10.8%
11%

Cổ tức 15% 15%

 

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên / Chủ tịch công ty 

                      Năm 2010 laø naêm coù nhieàu khoù khaên cho caùc Doanh nghieäp (DN) vöøa vaø nhoû. 

Trong nöôùc, tyû leä laïm phaùt ôû möùc cao, tieàn ñoàng maát giaù so vôùi ñoàng USD nhanh ôû 

nhöõng thaùng cuoái naêm do Nhaø nöôùc ñieàu chænh tyû giaù chính thöùc. Trong khi ñoù, giaù thò 

tröôøng töï do taêng cao vaø luoân cheânh leäch ôû möùc treân 10%, keát hôïp vôùi söï khan hieám 

USD treân Thò tröôøng neân caùc Ngaân haøng Thöông maïi khoâng ñaùp öùng ñuû cho DN. Caùc 

DN ñeàu phaûi mua vôùi giaù cao hôn tyû giaù chính thöùc. Caùc vaán ñeà cuùp ñieän, thieáu ñieän 

trong nhöõng thaùng ñaàu naêm, chi phí (CP) saûn xuaát taêng do nhieàu nguyeân nhaân nhö giaù 

nguyeân vaät lieäu treân theá giôùi taêng, CP cho Ngöôøi lao ñoäng taêng, CP vaän taûi taêng maïnh 

aûnh höôûng ñeán söùc caïnh tranh cuûa DN, Thò tröôøng chöùng khoaùn aûm ñaïm gaàn nhö suoát 

caû naêm. Nhöõng khoù khaên ñoù ñaõ taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán tình hình SXKD cuûa VTB    

 Đó là:  

 - Kinh teá trong nöôùc tuy tieáp tuïc taêng tröôûng khaù nhöng khoâng oån ñònh, Thò tröôøng baùn 
leû ñang trong giai ñoaïn chuaån bò môû cöûa, tình hình quaûng caùo khuyeán maõi cuûa caùc Sieâu 
thò gaàn nhö khoâng kieåm soaùt do ñoù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình kinh doanh cuûa caùc 
DN ñaëc bieät laø caùc DN vöøa vaø nhoû nhö VTB. 
 
- Söï chuaån bò cho hoäi nhaäp cuûa VTB ñaõ coù töø nhieàu naêm nhöng chöa ñuû do caùc ñieàu 
kieän chuû quan vaø khaùch quan cho neân chöa phaûn öùng kòp vôùi tình hình bieáân ñoåi quaù 
nhanh ôû trong nöôùc vaø theá giôùi cuûa naêm 2010. 
 
- Thöông hieäu VTB cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc nhieàu naêm vaø ñöôïc ñaïi ña soá Ngöôøi tieâu 
duøng trong nöôùc nhaän bieát nhö laø moät thöông hieäu maïnh cuûa Vieät Nam, tuy nhieân do 
noäi löïc chöa maïnh do ñoù tröôùc nhieàu bieán ñoäng cuõng nhö söï xaâm nhaäp nhanh, maïnh 
cuûa caùc thöông hieäu maïnh treân theá giôùi, VTB ñang coù nhieàu daáu hieäu khoù khaên. 

 
Tuy khoù khaên raát nhieàu nhöng vôùi söï coá gaéng cuûa taäp theå CB-NV trong naêm 

2010, Coâng ty chuùng ta tuy khoâng ñaït ñöôïc keá hoaïch nhö ñeà ra ñaàu naêm nhöng cuõng coù 
những bieän phaùp tích cöïc nhaát ñònh nhaèm oån ñònh tình hình vaø coù ñònh höôùng phaùt trieån 
laâu daøi. 
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. Nhaän ñònh chung: 

Maëc duø coøn coù nhieàu khoù khaên nhö phaàn treân ñaõ neâu, HÑQT vaø BGÑ Coâng ty 
ñaõ coù nhieàu coá gaéng theo saùt tình hình SXKD vaø tình hình Thò tröôøng, lieân tuïc caûi thieän 
moâi tröôøng laøm vieäc cho neân maëc duø doanh soá chæ ñaït khoaûng hôn 60% KH nhöng lôïi 
nhuaän baûo ñaûm hôn 84% vaø ñieàu quan troïng laø oån ñònh tình hình, kinh doanh coù laõi vaø 
baûo ñaûm ñôøi soáng Nhaân vieân 
 
Kieåm ñieåm laïi caùc muïc tieâu ñeà ra taïi Ñaïi hoäi năm 2010 
 

C¸c mục tiªu lín trong n¨m 2010: 
1/ Doanh sè t¨ng trưëng 25% so víi n¨m 2009 
2/ Lợi nhuận tăng trưởng 6,5% so với năm 2009 

     3/ Phấn đấu sản phẩm điện lạnh đạt công suất thiết kế 
4/ §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn 
5/ TriÓn khai hÖ thèng ph©n phèi linh kiÖn m¸y tÝnh 
6/ §Èy m¹nh viÖc tham gia c¸c gãi thÇu vÒ gi¶i ph¸p 
7/ TËp trung ph¸t triÓn thÞ trưêng xuÊt khÈu ~ 5 triÖu USD. 
8/ Nghiªn cøu thay ®æi c¸c phư¬ng thøc kinh doanh néi ®Þa. 
9/ C¶i tiÕn t×nh h×nh thu håi c«ng nî. 
10/ KiÓm so¸t chÆt chÏ tån kho thμnh phÈm vμ nguyªn vËt liÖu. 
11/ PhÊn ®Êu ®Ó cã thÓ khëi c«ng x©y dùng cao èc 6 Ph¹m V¨n Hai 
12/ Thùc hiÖn quy häach chuyÓn ®æi c«ng n¨ng Khu 248A N¬ Trang Long. 
13/ Khëi c«ng x©y dùng nhμ m¸y míi t¹i KCN C¸t L¸i phôc vô cho nhu cÇu 
ph¸t triÓn cña VTB trong t−¬ng lai. 
Trong số 13 mục tiêu lớn trong năm 2010, Công ty đã thực hiện tốt 7 mục tiêu, 

thực hiện chưa đạt yêu cầu 5 mục tiêu và chưa thực hiện 1 mục tiêu. 
Các mục tiêu thực hiện tốt là: 
1/ Cải tiến thu hồi công nợ: tổng công nợ phải thu đã giảm 26% so với số liệu 

tháng 12-2009 trong đó phải thu từ khách hàng giảm 38%, đặc biệt là không phát 
sinh nợ khó đòi trong năm 2010. 

2/ Triển khai hệ thống phân phối linh kiện máy tính, bắt đầu là các sản phẩm 
chip set AMD và main board Asrock, đây là bước đầu cho định hướng chuyển 
dịch cơ cấu ngành hàng kinh doanh sang thương mại và dịch vụ. Mặc dù còn 
nhiều khó khăn để thực hiện định hướng này nhưng việc thành công bước đầu 
trong năm 2010 sẽ là tiền đề để phát triển lĩnh vực thương mại tại VTB. 

3/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển bằng việc chủ động đầu tư một số 
sản phẩm của VTB với hàm lượng nội địa cao đã hoàn thành, đưa vào sản xuất 
và chuẩn bị đưa vào sản xuất như một số model MIDI Karaoke, các mẫu tủ lạnh 
mới, nghiên cứu sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là những chuẩn bị 
cho định hướng phát triển bển vững của VTB. 

4/ Ngoài 3 mục tiêu trên, 4 mục tiêu khác cũng làm khá tốt và đạt các yêu cầu 
như: 

- Thực hiện quy hoạch chuyển đổi công năng khu 248A Nơ Trang Long 
- Phấn đấu sản phẩm điện lạnh đạt công suất thiết kế 
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- KiÓm so¸t chÆt chÏ tån kho thμnh phÈm vμ nguyªn vËt liÖu 
- Nghiªn cøu thay ®æi c¸c phư¬ng thøc kinh doanh néi ®Þa. 

 
Những mục tiêu trong năm 2010 đã làm nhưng chưa đạt kết quả mong muốn 

gồm có: 
- Doanh thu chỉ đạt khỏang 60%, lợi nhuận đạt khoảng 84% so với KH, đặc 

biệt là trong 6 tháng cuối năm, do có những biến động lớn về kinh tế trong nước 
và thế giới, chúng ta chưa hoàn toàn thích nghi được làm ảnh hưởng đến doanh 
thu và lợi nhuận như: giá linh kiện đầu vào tăng, giá vận chuyển tăng, tỷ giá 
VND/USD tăng … 

- Chương trình xuất khẩu đã xúc tiến nhiều nhưng thực sự chưa thu được kết quả như 
mong muốn là có thể xuất khẩu trong năm 2010. 
3. Thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển VTB: 

+ Với định hướng chuyển nhanh từ phát triển rộng sang phát triển chiều sâu, nhằm đảm 

bảo sự phát triển bền vững đủ sức mạnh cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa,  HĐQT 

Công ty cũng đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển VTB vào tháng 10-

2009. vào năm 2010 Trung tâm nghiên cứu phát triển đã ra các sản phẩm sao : 

        .* Tháng 10/2010 thiết kế sản phẩm midi karaoke mode K900 với các tính năng vượt 

trội được đua vào sản xuất  và bán hàng ra thị trường ổn định đến nay  thị trường . 

          * Để tạo tính năng cạnh tranh cao cho sản phẩm Midi Karaoke thì sau khi hoàn tất 

K900 Trung tâm nghiên cứu đã tập trung thêm những tính năng mạnh cũng như nâng cao 

chất lương âm thanh . Tháng 12/2010 đã hoàn tất mode mới với tên gọi la K950 . 

+ Mục tiêu ban đầu của trung tâm là nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ 

cao, công nghệ sạch không có hại cho môi trường và sản phẩm của VTB.  

4. Söï ra ñôøi cuûa doøng TV LCD 20“, 24” vaø 40” 

  Đây cũng là dòng sản phẩm mới của VTB, được đưa ra thị trường từ tháng 7-2009 và 

cũng là mặt hàng tiềm năng để VTB có thể phát triển thay thế các sản phẩm TV màu đèn 

hình.  

  Với nhiều ưu điểm và các tính năng vượt trội, trong năm 2010, mặc dù mới đưa ra thị 

trường đạt không nhiều nhưng đã chiếm được thị phần đáng kể và được tiêu thụ nhiều ở 

các siêu thị lớn tại Hà Nội và TP. HCM. . Trong năm 2010 doanh số dạt 102 % so với năm 

2009  nhưng chỉ dạt 60% so với kế hoạch 2010  

  SP TV LCD cùng với các sản phẩm MIDI Karaoke là những sản phẩm nằm trong chiến 

lược nằm trong chiến lược chuyển hướng từ việc cung cấp cho các thị trường vùng sâu, 

vùng xa về các thị trường thành phố để có thể cạnh tranh với các thương hiệu mạnh khác.  
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6. Caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi  

  Trong năm 2009 có nhiều cuộc xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt là với 

các đối tác nước ngoài nhằm mở ra hướng kinh xuất khẩu cho Công ty, trong đó có những 

thỏa thuận bước đầu về xuất khẩu tủ lạnh và máy tính với đối tác Cu Ba. Nhưng trong năm 

2010 vẩn đề xuất khẩu sang Cu Ba đang gặp khó khăn về điều khoản thanh toán và bảo 

hành sản phẩm , do vậy trong năm 2010 chỉ giải quyết các vấn đề vướng mắc để làm nền 

tảng để đẩy maïnh haøng XK trong năm 2011 vaø caùc naêm tieáp theo. 

8. Chăm lo ñời sống cho nhaân vieân 

  Bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm suốt cả năm.  

  Công ty duy trì các mức phúc lợi cho người lao động theo Quy chế công ty và theo Thỏa 

ước lao động tập thể 2.500.000 đồng /năm. 

  Tiền thưởng năm cho nhân viên duy trì ở mức từ 2,0 đến 3 tháng lương. 

  Mức thu nhập bình quân tồn công ty: 4,230,000 ñoàng/thaùng. 

  Tổ chức cho NV đi nghỉ kết hợp hoạt động cộng đồng tại Đà Lạt, thời gian 4 ngày. 

  Tổ chức hội nghị NLĐ, xem xét lại điều khoản trong TÖLÑTT, các tiêu chuẩn phúc lợi 

như trong TÖLÑTT đều ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc đầy đủ. 

  Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến quyền lợi của 

người lao động, liên quan đến quyền lợi của con người, thực hiện nghiêm túc tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra công ty còn mua thêm cho NLĐ bảo hiểm tai nạn 

24/24).   

  Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất. 

  Khám sức khỏe định kỳ hàng năm đúng quy định. 

  Ngoài việc chăm lo cho NLĐ, chúng tôi còn chăm lo cho con em của họ trong học hành, 

có quỹ khen thưởng hàng năm cho con em có thành tích cao trong học tập. 

9. Caùc hoạt  ñoäng đoàn theå vaø xaõ hoäi 

+  Với tổ chức đoàn thể: Công ñoaøn phối hôïp vôùi Đoàn Thanh nieân phaùt ñoäng caùc phong 

traøo TDTT, văn nghệ nhân kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Ñaûng 3/2, 30/4, Quoác teá Lao Ñoäng 

1/5, Caùch maïng thaùng Taùm vaø Quoác khaùnh 2/9 thu huùt nhieàu ngöôøi tham gia taïo ra 

không khí vui veû, gắn boù trong ñôøi soáng, trong coâng vieäc, phong traøo phuï nöõ hai giỏi cuûa 

toå chöùc Coâng ñoaøn coù taùc duïng ñoäng vieân, khuyến khích lao ñoäng nữ tham gia caùc 

phong traøo ñoaøn theå. 
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+  Công taùc xã hoäi: vaän ñoäng toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân laøm công tác xã hoäi töø 

thieän vôùi toång soá tieàn laøm công taùc xã hoäi trong năm 2010 laø 823,400,000 đồng. 

+  Trong năm Công Ty có nhận phục dưởng suốt đời cho 04 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại  

Tỉnh Bén Tre . 

10. Thöïc hieän toát quy cheá daân chuû trong Coâng ty 

  Ban lãnh ñaïo Coâng ty luôn chỉ ñaïo caùc phoøng ban chöùc năng nghieäp vuï, những nôi có 

quan heä tröïc tieáp vôùi NLÑ phaûi luôn quan taâm ñeán nguyeän voïng vaø caùc quyeàn lôïi chính 

ñaùng cuûa hoï theo luaät phaùp quy ñònh, thöïc hieän nghiêm chỉnh, ñaày ñuû...,veà taøi chính chi 

tieâu rõ ràng, minh baïch. 

  Ban Toång giaùm ñoác cũng đã daønh thôøi gian tieáp xuùc vôùi NLÑ khi coù yeâu caàu. Do 

laøm toát nhö treân neân trong năm qua khoâng coù ñôn thö khiếu naïi, tố cáo. 

  Không khí trong toàn công ty vui tươi, đoàn kết, dân chủ. 

 

11. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:(tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế 

hoạch) 

 

 

 
 
Chỉ tiêu 

 
 
Kế hoạch năm 

2010 

 
 

Thực hiện năm 
2010 

 
 

Thực hiện năm 
2009 

Tỷ lệ so sánh 
thực hiện 

năm 2009 so 
với thực 
hiện năm 
2010 (%) 

Doanh 
thu 
thuần 

419.000 253.322 303.144 119,6% 

Lợi 
nhuận 
sau thuế 

 
27.900 

 

23.813 

 

27.377 

 

115% 

Chia cổ 
tức 

15% 15% 15%  

 

12. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược 

kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)  

 

13. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) 
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III. Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 
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  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 11.982.500 cổ phiếu và toàn bộ là cổ phiếu phổ thông. 

  Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu 

không thể chuyển đổi...): không có. 

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 11.982.500 cổ phiếu và toàn bộ là cổ 

phiếu phổ thông. 

  Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại 1.089.390 cổ phiếu quỹ. 

  Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 

2010 là 15 % bằng tiền mặt. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

+  Điểm nổi bật nhất của năm 2010 là phát triển, tăng trưởng của ngành hàng Công nghệ 

thông tin: 

   Hợp tác với hãng sản xuất chipset nổi tiếng trên thế giới là AMD tung ra dòng 

máy tính thương hiệu Việt Nam VTB sử dụng chipset AMD song song với dòng 

máy tính dùng chipset Intel. 

+  Phát triển mạnh mẽ sản phẩm MIDI Karaoke là thiết kế sản phẩm với những chức năng 

vượt trội của 2 dòng model : K900 và K950 . 

  Kết quả năm 2010: 

  Doanh số chỉ dạt khoản 60% , lợi nhuận đạt khoản 84% so với kế hoạch , nguyên 

nhân dẫn đến doanh số giảm là do những biến động lớn về kih tế trong nước và trên 

thế giới , chúng ta chưa hoàn toàn thích nghi được làm ảnh hưởng đến doanh thu và 

lợi nhuận như : giá linh kiện đầu vào tăng , giá vận chuyển tăng , tỷ giá VNĐ/USD 

tăng ....... 

  Thị phần DVD VTB trên thị trường chiếm khoảng 17% , hiện tại các siêu thị lớn 

ở TP HCM và Hà Nội đều có mặt hàng Audio của VTB. 

  Tỷ trọng ngành hàng Audio trong VTB tăng từ 20.9% năm 2009 lên 35.6% năm 

2010. 

  Xưởng sản xuất MIDI cũng được củng cố, năng suất lao động tăng, nhân sự 

giảm, chất lượng ổn định, tỉ lệ sản phẩm quay về sau bán hàng giảm thiểu tối đa. 

  Mặt hàng Tivi các năm trước giảm sút so với năm 2009  

+  Về lĩnh vực kinh doanh Văn phòng cho thuê. 



CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH              BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
 

  
  Trang 14 

 Tiếp tục các hợp đồng cho thuê với các đối tác hiện hữu bao gồm : nhà xưởng và 

thiết bị sản xuất với JVC Việt Nam. Văn phòng với các công ty hiện hữu và khai thác thêm 

hợp đồng mới với các công ty mới tại khu vực NTL. Thanh lý xong hợp đồng thuê nhà 

xưởng và thiết bị với Công ty SONY Việt Nam và xây dựng KH khai thác  các khu kho, 

nhà xưởng và máy móc thiết bị mà SONY Việt Nam trả lại.      

+  Lĩnh vực đầu tư tài chính: 

  Công ty Liên doanh JVC Việt Nam và công ty Vitek cũng duy trì được kết quả tốt. 

Ngoài việc hổ trợ và trao đồi công nghệ, quản lý thí lợi nhuận được chia từ các công ty này 

cũng khá cao.  

  Ngoài việc góp vốn vào các công ty trên, công ty VTB cũng đã thu được khoản lợi 

nhuận khá lớn từ việc tự tổ chức kinh doanh tài chính, tạo lợi nhuận cho công ty.   

  Nhà máy Điện Lạnh  VTB – Vĩnh Lộc: phục vụ cho KH chuyển hướng chiến lược của 

VTB trong KH trung và dài hạn. 

  Đầu tư thiết bị dây chuyền đồng bộ giai đoạn 1 để sản xuất tủ lanh với công suất nhà 

máy khoảng 70,000 chiếc/năm. 

  Đã chuyển mục đích sử dụng và xin mua lô đất 6000 m2 tại số 6 Phạm Văn Hai để xây 

dựng khu phức hợp bao gồm: Thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê đã thực hiện 

xong các công đoạn : 

- Xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng, được các cơ quan thẩm quyền thông 

qua, bao gồm: UBND Quận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hàng không dân 

dụng, Sở quy hoạch kiến trúc, Bộ Quốc phòng, Ban chæ ñaïo 09-Thaønh phoá, UBND 

TP. HCM đã phê duyệt chủ trương chuyển đổi thành khu phức hợp bao gồm: 

Thöông maïi, Cao ốc văn phòng và Khách sạn. 

- Xin mua chỉ định tại Sôû Taøi chính TP. HCM. 

- Thẩm định giá tại cơ quan Thaåm ñònh giaù Nhaø nöôùc. 

- Phê duyệt giá baùn cuûa UBND TP. HCM.  

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

    3.1 Sản xuất kinh doanh 

  Thay đổi cơ cấu ngành hàng, để đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của thị trường.            

  Tiếp tục giữ vững thị phần tivi như năm 2010 
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  Phấn đấu trong năm 2011sẽ tăng trưởng doanh số khoảng 15% so với thực hiện năm 

2010, lợi nhuận xấp xỉ bằng với năm 2010. 

  Đẩy mạnh hơn nữa sản xuất đầu MIDI karaoke vi tính , Amply karaoke. Đây là 2 mặt 

hàng VTB đang có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường, với 2 thương hiệu khá nổi tiếng là 

VTB và Vitek. 

  Phát triển mặt hàng Điện Lạnh để trở thành mặt hàng chủ lực của Công ty vào năm 

2011 với các mặt hàng Tủ lạnh. Trên cơ sở việc đầu tư đồng bộ nhà máy mới với thiết bị 

dây chuyền hiện đại, đồng bộ, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 70.000 chiếc tủ lạnh/ năm. 

  Tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ các sản phẩm công nghệ thông tin, đưa    ngành 

hàng này thành ngành hàng chủ lực và mũi nhọn để đột phá sang lĩnh vực dịch vụ và viễn 

thông. 

  Chuyển nhanh sang lĩnh vực dịch vụ tư vấn giải pháp và lĩnh vực phần mềm. 

  Cơ cấu tổ chức lại Công ty theo hướng chuyên sâu theo ngành hàng, đảm bảo tính năng 

động cho mỗi thành viên, mỗi bộ phận trong công ty, vừa đảm bảo tính thống nhất và phát 

triển bền vững công ty. 

  Đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tập trung cho các ngành: Điện tử Công 

Nghiệp, Điện lạnh và CN Viễn thông . 

3.2 Kinh doanh Bất động sản và Văn phòng cho thuê.  

+  Tiếp tục duy trì các cơ sở cho thuê hiện có với các đối tác hiện hữu.. 

+  Hoàn thành hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng khu toà nhà phức hợp bao gồm văn 

phòng cho thuê, khu kinh doanh thương mại, và khách sạn  tại số 6 Phạm Văn Hai. Quận 

Tân Bình.trong năm 2011  

+  Tiến hành các hồ sơ pháp lý để chuyển đổi mục đích sử dụng khu nhà xưởng tại 248A 

Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh , TP HCM.   

+  Nhận đất và tìm đối tác thích hợp khai thác khu đất tại khu công nghiệp Cát Lái, Q.2, TP 

HCM . 

3.3 Đầu tư tài chính.  

  Tiếp tục duy trì sự góp vốn tại các công ty hiện hữu và đẩy mạnh các hoạt động đồng 

kiểm soát để hoạt động của các công ty này đạt hiệu quả tốt nhất. 

  Mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để triển khai. 
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  Tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp có hiệu quả. 

  Góp vốn kinh doanh với các quỹ đầu tư để mở rộng kinh doanh. 

 IV. Báo cáo tài chính 

 Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 

 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập: 

+  Đơn vị kiểm toán độc lập:  

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) 

+  Ý kiến kiểm toán độc lập:  

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đã 

phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 

31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài 

chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 

và các quy định pháp lý có liên quan. 

2. Kiểm toán nội bộ: không có 

 

VI. Các công ty có liên quan 

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: 

-  Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam 

-  Vốn điều lệ: 483.000.000.000 đồng 

-  Trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

-  Điện thoại:  04.8256404   

-  Fax:   04.8264786 

-  Ngành nghề kinh doanh: 

  Thiết kế, sản xuất lắp ráp, chế tạo thiết bị, hệ thống thiết bị, linh kiện, chi tiết cấu 

kiện điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế, điện tử - tự động hoá, điện 

máy gia dụng và chuyên dùng. 
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  Sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm, linh kiện chi tiết 

vật tư liên quan đến ngành điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế và điện 

máy. 

  Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin (nghiên cứu, 

đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, xây lắp, bảo trì, làm đại lý, nhà phân 

phối cho các công ty trong và ngoài nước); 

  Sản xuất các thiết bị phụ trợ, các loại bao bì phục vụ cho các ngành nghề kinh 

doanh của Tổng công ty cổ phần; 

  Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, 

vũ trường), triển lãm, thông tin (Trừ loại thông tin Nhà nuớc cấm, dịch vụ điều tra), 

quảng cáo; 

  Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê; 

  Xây dựng: Công trình dân dụng, công nghiệp, viễn thông, phát thanh - truyền 

hình, đường dây và trạm biến áp điện. 

  Tư vấn, giám sát thi công công trình lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 110 

KV, Tư vấn, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV. 

-  Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình: 55.54%.  

2.Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: không có 

 

VII. Tổ chức và nhân sự 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 

+  Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc. 

+  Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2010 là 180 người, về chính sách đối 

với người lao động thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Điều Lệ, Nội quy công ty và 

người lao động luôn được công ty bảo đảm về việc làm, đời sống. 

+  Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2010: 4.500.000 đồng/người/tháng. 

2. Chính sách đối với người lao động: 

+  Số lượng người lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay: Tổng số lao động: 

180 người, trong đó: 129 nam, 51 nữ. 

+  Trình độ chuyên môn: 
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o Đại học và trên đại học:  72 người 

o Cao đẳng:    25 người 

o Trung học chuyên nghiệp: 50 người  

+  Trình độ học vấn:  12/12 (tất cả cán bộ CNV) 

+  Chất lượng lao động nhìn chung là cao, được huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc và kỷ 

luật cao. 

+  Chính sách đối với người lao động: 

  Chính sách đào tạo: 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng 

nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty 

được thực hiện theo hướng sau: 

  Ðối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng 

cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành 

đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người 

lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao 

trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.  

  Ðối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều 

kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu 

công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách 

của nhà nước. 

     Chính sách lương:  

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất 

trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử 

dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực 

tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, 

đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.  

  Chính sách thưởng:  
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Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu 

quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách 

thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành 

tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, 

về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích 

chống tiêu cực, lãng phí. 

+  Các chính sách khác: 

  Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. 

Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải 

thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên.  

  Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, Hưu Trí ... theo đúng chính sách nhà 

nước ban hành. 

  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành. 

VIII.  NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2010 

1. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: 

.Không thay đổi 

2. Thay đổi kế toán trưởng : 

       .Không thay đổi 

3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 

Không thay đổi. 

4.   Thay đổi Ban Kiểm Soát: 

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh  được bầu làm thành viên Ban kiểm soát  thay cho Bà 

Đặng Thị Minh  

Ông : Huỳnh Văn Đức được bầu làm thành viên Ban kiểm soát 

IX.  Danh sách các thành viên trong ban điều hành và Sơ yếu lý lịch của Hội đồng 

quản trị và Ban Kiểm soát: 

1. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị: 

1. Lê Ngọc Sơn   Chủ tịch Hội Đồng quản trị 

2. Ngô Văn Vị    Thành viên Hội đồng Quản trị 
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3. Vũ Hoàng Chương   Thành viên Hội đồng quản trị 

4. Bùi Kim Khánh   Thành viên Hội đồng quản trị 

5. Nguyễn Văn Bảo    Thành viên Hội đồng quản trị 

2. Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám Đốc: 

1. Ngô Văn Vị    Tổng Giám Đốc. 

2. Vũ Dương Ngọc Duy  Phó Tổng Giám đốc. 

3. Nghiêm Xuân Vân   Phó Tổng Giám đốc. 

3. Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát: 

1. Nguyễn Thị Vi Minh   Trưởng Ban Kiểm soát 

2. Nguyễn Thị Thùy Linh   Kiểm soát viên 

3. Huỳnh Văn Đức    Kiểm soát viên. 

4. Kế toán trưởng: 

Đào Trung Thanh   Kế toán trưởng. 

 

5. Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát : 

    5.1 Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị: 

A. Ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT 

o Họ và tên:  LÊ NGỌC SƠN 

o Giới tính: Nam   

o Ngày tháng năm sinh: 02/07/1953 

o Nơi sinh: Bình Định 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Hà Tĩnh 

o Địa chỉ thường trú: 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, P. 6, Quận 3, TP. HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9252327 

o Trình độ văn hoá: Đại học 
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o Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin 

o Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ tháng 08/1986 đến 08/1988: Cán bộ kỹ thuật – Công ty máy tính TP. 

HCM. 

 Từ 08/1988 đến 09/1999: Phó giám đốc- Giám đốc Công ty Công nghệ 

Thông tin GENPACIFIC. 

 Từ 09/1999 đến 02/2007:  Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Điện Tử 

và Tin Học Việt Nam (VEIC). 

 Từ 03/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Tổng CTy CP Điện tử và Tin Học 

Việt Nam. 

o Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Cty VTB - Chủ tịch HĐQT Cty 

VEIC. 

o Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không  

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

o  Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu 

o Các khoản nợ đối với công ty: không 

 

B. Ông Ngô Văn Vị – Thành viên HĐQT 

o Họ  và  t ên :  NGÔ VĂN V Ị  

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 19/01/1951. 

o Nơi sinh: Hiệp Hòa – Bắc Giang. 

o Quốc tịch: Việt Nam. 

o Dân tộc: Kinh. 

o Quê quán: Hiệp Hòa – Bắc Giang 

o Địa chỉ thường trú: 12 Nguyễn Quang Bích, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 8477044. 

o Trình độ văn hoá: Đại học. 
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o Trình độ chuyên môn: Kế toán 

o Quá trình công tác: 

 1976-1977: Kế toán Công ty Công nghiệp Hậu Giang. 

 1977-1986: Kế toán trưởng Công ty Cơ khí Hậu Giang 

 1986-1994: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện tử Tân Bình. 

 1994-2001: Kế toán trưởng Công ty Sony Việt Nam. 

 2001-2004: Phó Tổng GĐ Công ty Sony Việt Nam 

 2004-2005: P.GĐ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình. 

 2005-nay: Giám Đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình 

o Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình. 

o Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

o Số cổ phần nắm giữ:  313.259 cổ phần.  

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

 

B.  Ông Vũ  Hoàng  Chương  TV.HĐQT 

o Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG 

o Giới tính: Nam   

o Ngày tháng năm sinh: 10/01/1961 

o Nơi sinh: Tp.HCM. 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Hải Dương 

o Địa chỉ thường trú: 390/5 Cách mạng Tháng 8, P.11. Q3, Tp.HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 8478755 

o Trình độ văn hoá: Đại học 

o Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử 
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o Quá trình công tác: 

 1983-1988: Giảng viên Kỹ thuật trường Sư phạm Kỹ thuật 

 1988-1992: P.GĐ Công ty Điện tử TRITRONICS  

 1992-1997: Trợ lý Giám đốc Công ty Điện tử Tân Bình 

 1997-2001: P.Tổng Giám đốc Công ty Sony Việt Nam. 

 2001-2005: P. GĐ/Giám Đốc Công ty Điện tử Tân Bình. 

 2005-nay: P.Tổng Giám đốc công ty JVC Việt Nam 

o Chức vụ công tác hiện nay: P.Tổng Giám đốc công ty JVC Việt Nam. 

o Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

o Số cổ phần nắm giữ:  174.973 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng) 

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

D.  Ông Bùi  K im Khánh –  TV.  HĐQT 

o Họ và tên: BÙI KIM KHÁNH 

o Giới tính: Nam   

o Ngày tháng năm sinh: 21/05/1958 

o Nơi sinh: Hải Phòng. 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Hải Phòng 

o Địa chỉ thường trú: 46 Trần Bình Trọng, P5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 8228177 

o Trình độ văn hoá:  Đại học 

o Trình độ chuyên môn: Kế toán 

o Quá trình công tác: 

 1980- 1990: Công ty LD Dầu khí Việt – Xô 

 1991-2003: Công ty Điện Tử Tân Bình 
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 Từ 2003 đến nay: Tổng Công ty Điện tử Tin học Việt Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ Viên HĐQT, Chuyên viên Tổng Công ty Điện tử 

Tin học Việt Nam. 

o Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

o Số cổ phần nắm giữ:   165.390 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng) 

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

 E. Ông Nguyễn Văn Bảo – TV. HĐQT 

o Họ và tên:  NGUYỄN VĂN BẢO 

o Giới tính: Nam   

o Ngày tháng năm sinh: 03/07/1950 

o Nơi sinh: Phú Thọ 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Phú Thọ 

o Địa chỉ thường trú: 26 Nguyễn Văn Giai, P. ĐaKao, Quận I, TP. HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9252327 

o Trình độ văn hoá: Đại học 

o Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 

o Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ tháng 11/1973 đến 03/1984: Cán bộ giảng dạy - Học Viện Kỹ Thuật 

Quân Sự. 

 Từ 04/1984 đến 02/1998: Cán bộ Công ty Điện tử Bỉnh Hòa 

 Từ 03/1998 đến 06/2006:  Phó Giám Đốc, Giám Đốc Công ty Điện Tử Bình 

Hòa 

 Từ 06/2006 đến nay: Chánh văn phòng – Tổng CTy CP Điện tử và Tin Học 

Việt Nam (VEIC). 
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o Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Cty VTB - Chánh văn phòng 

VEIC. 

o Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không  

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

o  Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu 

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

5.2 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát. 

A. Bà Nguyễn Thị Vi Minh - Trưởng ban kiểm soát 

o Họ và tên:  NGUYỄN THỊ VI MINH  

o Giới tính: Nữ 

o Ngày tháng năm sinh: 12/01/1977 

o Nơi sinh: Bình Thuận 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Quảng Ngãi 

o Địa chỉ thường trú: Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9252327 

o Trình độ văn hoá: Đại học 

o Trình độ chuyên môn: Kế toán 

o Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ tháng 02/2000 đến 12/2005: Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM XD 

Vận Hành Bảo Trì Dịch Vụ Kỹ Thuật điện Sài Gòn. 

 Từ 12/2005 đến 11/2007: Kế toán trưởng Tạp chí Thế Giới Ảnh (thuộc 

Phòng thương mại Việt Nam). 

 Từ 11/2007 đến nay: Chuyên viên tài chánh – Tổng CT CP Điện tử & Tin 

Học Việt Nam (VEIC). 

o Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên tài chánh VEIC – Trưởng Ban BKS 

Công ty VTB 
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o Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không  

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

o  Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu 

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

B. Bà Trương Thị Thùy Linh – Thành viên ban kiểm soát 

o Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 

o Giới tính: Nữ 

o Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977 

o Nơi sinh: Long An 

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán: Long An 

o Địa chỉ thường trú: 8/2 Tổ 5 Phn Văn Hớn – Hóc Môn – TP HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.35163886 

o Trình độ văn hoá: Đại học 

o Trình độ chuyên môn: Kế Toán 

o Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ tháng 1999đến cuối năm 2003 : Kế toán  – Công ty TNHH Hoàn Long 

Computer 

 Từ năm 2004 đến tháng 2/2007 Kế toán  – Công ty Vitek 

 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên BKS Công ty VTB- Phó phòng Kế 

toán Cty VTB 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

o  Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 450 cổ phiếu 

o Các khoản nợ đối với công ty: Không. 

B. Ông Huỳnh Văn Đức – thành viên Ban kiểm soát . 

o Họ và tên: HUỲNH VĂN ĐỨC 
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o Giới tính: Nam   

o Ngày tháng năm sinh: 25/4/1959 

o Nơi sinh:   Campuchia  

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Dân tộc: Kinh 

o Quê quán:  

o Địa chỉ thường trú: 525/84A Huỳnh Văn Bánh – Phú Nhuận – TP HCM 

o Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163886 

o Trình độ văn hoá: Đại học  

o Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.       

o Quá trình công tác: 

 1983- đến nay: Công ty CP Điện tử Tân Bình 

o Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng hành chính nhân sự . 

o Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

o Số cổ phần nắm giữ: 48.490 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng) 

o Các khoản nợ đối với công ty : Không 

X. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

  Hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính đến 

ngày 25/02/2011 (ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2009): 11.982.050 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu). 

  Trong đó 1 cổ đông Nhà nước nắm giữ là 6.654.960 cổ phiếu, chiếm 55,54%, 1.089.390 

CP quỹ chiếm 9,09% Còn lại 4.237.700 cổ phiếu chiếm 35,36%  bao gồm các cổ đông 

trong và ngoài nước ( Bao gồm tổ chức và cá nhân ) 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU  Số lượng Giá trị cổ phiếu Tỷ lệ  

  (Người) (VNĐ) (%) 

TRONG NƯỚC                                     1.045              119.015.040          99,33             

 HĐQT, BGĐ                                05                               7.724.830.000           6,45                            
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            Cổ phiếu quỹ                                01                             10.893.900.000           9,09 

 Cá nhân                                     1.008                           27.189.050.000           22,69 

 Tổ chức                                        32                             73.207.260.000          61,10 

NƯỚC NGOÀI                                      53                                   805.460.000           0.67                           

 Cá nhân                             49                                 295.260.000            0,25 

 Tổ chức                             04                                  510.200.000           0,43 

TỔNG CỘNG                        1.089                         119.820.500.000       100,00    

                                

 

                                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 5 năm 2011. 

                                        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH 

                                                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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