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CÔNG TY CỔ PHẦN  



THÔNG TIN CHUNG 1 

Thông tin khái quát   

Quá trình hình thành và phát triển   

Ngành nghề v  địa bàn kinh doanh   

Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

Định hướng phát triển  

Rủi ro  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 23 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     

Tình hình hoạt động đầu tư   

Tình hình tài chính  

Cơ cấu cổ đông v  thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Báo cáo tác động ôi trường và xã hội của công ty   

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 39 

Hội đồng quản trị  

Ban kiểm soát  

Ban điều hành  

Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành  

Tình hình nhân sự  

Chính sách lao động  

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 51 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

Tình hình tài chính  

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Giải trình của Ban Giá  đốc với ý kiến kiểm toán  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 61 

Đánh giá các ặt hoạt động của công ty   

Đánh giá hoạt động của Ban giá  đốc  

Kế hoạch v  định hướng của Hội đồng quản trị  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 69 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích  

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Hợp đồng hoặc giao dịch của cổ đông nội bộ  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 5 77 
 

  

Mục lục 



 

1 TIE | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015   

  

THÔNG TIN CHUNG 



 

 TIE |THÔNG TIN CHUNG 2 

 

 Thông tin khái quát   

 Quá trình hình thành và phát triển  

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh   

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

 Định hướng phát triển  

 Rủi ro 

 

 

 

 

  



 

3 TIE | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015   

   

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty : CÔNG TY C  PH N TIE 

Tên ti ng anh : TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY 

Tên vi t tắt : TIE JSC 

Gi Ờ CNĐKDN :  Số 0301173454 do S̉ Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 
13/07/2004 và thay đổi lần 17 ngày 15/03/2016 

Vốn đi u lệ : 95.699.000.000 VNĐ 

Địa ch  : 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. H̀ Chí Minh 

Số điện tho i : (08) 3.839.3054 – 3.833.0855 

Số fax : (08) 3.833.2754 

Website : www.tie.com.vn 

Email : tie@tie.com.vn 

Mã cổ phi u : TIE 



 

 TIE |THÔNG TIN CHUNG 4 

  



 

5 TIE | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015   

  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1990  Xí nghiệp điện t̉ Quận 10 trực thuộc công ty xuất nhập khẩu điện t̉ Quận 10 (Tenimex) ra đời 

1992 
 Tách ra khỏi Công ty Xuất nhập khẩu Quận 10, tr̉ thành Công ty Sản xuất – Kinh doanh Xuất 

nhập khẩu Điện – Điện t̉ Quận 10 

1994 
 Ký hợp đ̀ng liên doanh với tập đoàn Samsung Electronics Co., ltd (Hàn Quôc), thành lập Công ty 

Điện t̉ Samsung Vina 

1996 
 Tổ chức gia công xuất khẩu sản phẩm cuộn cảm cho Công ty Thomson CFS (đổi tên thành Thales 

Group vào năm 2000) 

2000  Nhà phân phối chính thức màn h̀nh vi tính Samsung tại Việt Nam 

2002  Thành lập Chi nhánh TIE Hà Nội 

2003  Thành lập Trung tâm bảo hành ủy quyền Samsung 

2004 
 Tháng 7/2004, chuyển đổi sang h̀nh thức công ty cổ phần, lấy tên gọi Công ty cổ phần TIE 

 Tháng 8/2004, thành lập Chi nhánh TIE Phú Quốc 

2005 

 Nghiên cứu thành công sản phẩm Quang báo s̉ dụng phần mềm Tiếng Việt, ứng dụng rộng rãi 
trong l̃nh vực Giao thông vận tải, quảng cáo truyền thông, bảng giá vàng và đặc biệt là bảng 
hiển thị tỉ giá, lãi suất tại các ngân hàng trên cả nước. 

 Phân phối chính thức máy tính tiền điện t̉ Casio tại Việt Nam 

2006  Trung tâm ủy quyền chính thức của Casio tại Việt Nam 

2009 

 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 h̀nh 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 h̀nh LG Network tại Việt Nam; nhà phân phối các 
thiết bị điện tự 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 S̉ Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM (HOSE) 

2010 

 Tháng 2/2010, chính thức tr̉ 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 đ̀ng gia công cho đối tác MICROSPIRE thuộc tập đoàn EXXELIA (Pháp) 
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2011 
 Tháng 9/2011, nhà phân phối chính thức màn h̀nh 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 

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

2014 

 Khai trương c̉a 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 

2015  Được UBND Thành phố HCM cấp Chứng nhận Doanh nghiệp Thành phố HCM tiêu biểu năm 2015 
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CÁC THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT Đ NG 

STT Nơi c ồ Thành tích Th i gian Ngư i ký 

1 UBND Thành phố H̀ Chí Minh 
Doanh nghiệp Thành phố H̀ Chí 
Minh tiêu biểu 

10/10/2015 Chủ tịch UBND TP.HCM 

2 UBND Thành phố H̀ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2014 18/05/2015 Chủ tịch UBND TP.HCM 

3 UBND Thành phố H̀ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 10/03/2014 Chủ tịch UBND TP.HCM 

4 UBND Thành phố H̀ Chí Minh 
Bằng khen UBND Thành phố H̀ Chí 
Minh năm 2013 

10/03/2014 Chủ tịch UBND TP.HCM 

5 Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt 
Nam và Hội s̉ hữu trí tuệ Việt 
Nam 

Chứng nhận đạt 3K tại Việt Nam: 

+ Không ć sản phẩm thiếu ngùn 
gốc xuất xứ; 

+ Không ć sản phẩm là hàng giả, 
hàng nhái; 

+ Không ć sản phẩm xâm phạm 
quyền S̉ hữu trí tuệ. 

18/05/2014 Chủ tịch Hiệp hội 

6 UBND Thành phố H̀ Chí Minh 
Doanh nghiệp TP. H̀ Chí Minh tiêu 
biểu năm 2013 

11/10/2013 Chủ tịch UBND TP.HCM 

7 UBND Thành phố H̀ Chí Minh Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 16/04/2013 Chủ tịch UBND TP.HCM 

8 
Tạp chí Truyền h̀nh – Đài 
truyền h̀nh Việt Nam 

Bằng khen 29/12/2012 Giám đốc 

9 
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

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

10 
Bảo hiểm xã hội Thành phố H̀ 
Chí Minh 

Giấy khen 23/05/2013 Giám đốc 

11 
Công An Thành phố H̀ Chí 
Minh 

Giấy khen 29/10/2012 Giám đốc 

12 
S̉ lao động – thương binh và 
xã hội Thành phố H̀ Chí Minh 

Giấy khen 06/03/2012 Giám đốc 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGH  KINH DOANH 

 Thiết kế sản xuất, gia công lắp ráp và kinh doanh các mặt 
hàng điện t̉ 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 t̉, máy ḿc đo 
lường thí nghiệm điện – điện t̉ - thiết bị viễn thông. Mua 
bán tư liệu sản xuất hoá chất, vật tư, nguyên phụ liệu, thiết 
bị phụ tùng, máy ḿc 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 phẩn cơ khí. 
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 Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn 
(không hoạt động tại Thành phố H̀ Chí Minh). Vận chuyển hành khách bằng 
đường thủy, bằng Taxi, theo hợp đ̀ng, cho thuê nhà xửng và kho bãi. 

 Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trên Internet: dịch vụ thư điện t̉, dịch vụ 
thư thoại, dịch vụ truy nhập cơ s̉ dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao 
đổi dữ liệu điện t̉ (EDI), dịch vụ FAX nâng cao hay gia tăng giá trị bao g̀m lưu 
trữ và g̉i, lưu giữ và truy cập, dịch vụ chuyển đổi mã, hiệu, dịch vụ x̉ 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 g̉i hàng hoá. Tư vấn, thiết kế phầm máy tính. Tư vấn, thiết kế, lắp đặt 
mạng máy tính 

 Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thủy hải sản chế biến, nước giải khát (trừ 
kinh doanh dịch vụ ăn uống). Đại lý kinh doanh xăng dầu, cho thuê văn phòng… 

 

Đ A BÀN HOẠT Đ NG: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, H̀ Chí Minh.  

Tháng 03/2016, Hội đ̀ng quản trị Công ty đã quyết định chấm dứt hoạt động của Chi 
nhánh CTCP TIE tại Cần Thơ v̀ không còn đáp ứng vai trò trung chuyển trong việc kinh 
doanh vận chuyển hàng h́a từ Tp. H̀ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây Nam bộ trong t̀nh 
h̀nh cơ s̉ hạ tầng giao thông vận tải phát triển, giao thông giữa các tỉnh thành được kết 
nối thông suốt. 
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ĐỐI TÁC CHI N LƯỢC 
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S N PH M TIÊU BI U 

B NG QU NG CÁO  

B P H NG NGOẠI  VĂN PHÒNG PH M  PH  KIỆN (ADATA)  
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

ĐẠI H I Đ NG CỔ ĐÔNG 

H I Đ NG QU N TR  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

HÀNH CHÍNH 

– NHÂN S  

PHÒNG K  

TOÁN TÀI V  

KHỐI S N 

XU T KỸ 

THUẬT 

PHÒNG Đ U 

TƯ VÀ D  ÁN 

PHÒNG 

CHI N LƯỢC 



 

 TIE |THÔNG TIN CHUNG 14 

  

BAN KI M SOÁT 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

QU N LÝ 

CH T LƯỢNG 

KHỐI KINH 

DOANH 

PHÒNG 

CUNG VẬN 

TRUNG TÂM 

B O HÀNH 

CÁC CHI NHÁNH: 

HÀ N I  – ĐÀ 

NẴNG – PHÚ 

QUỐC – TRUNG 

TÂM ĐI U HÀNH 

DU L CH 
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T 

CÔNG TY CON 

STT Tên công ty Vốn góp % Vốn đi u lệ 

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

2 Công ty TNHH Ṽnh Tiến - TIE 21.700.000.000 72,33% 

 C NG 24.290.000.000 - 

 

 CẾng tỜ TNHH Gi i ồháồ ThẾng minh Sài Gòn 

o Địa chỉ : 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp. H̀ Chí Minh.  

o Vốn điều lệ : 4.590.000.000 đ̀ng. 

o L̃nh vực SXKD chính : Thiết kế, kinh doanh phần mềm, thiết bị điện t̉ và máy vi tính. 

o Tỷ lệ ǵp vốn của TIE : 51,00% 

 

 CẾng tỜ TNHH Vĩnh Ti n - TIE 

o Trụ s̉ chính : 195 Đại lộ Lê Thanh Nghị, P. Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

o Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đ̀ng 

o Đăng ký KD số : 0801093503 do S̉ KH& ĐT tỉnh Hải Dương cấp. 

o L̃nh vực SXKD chính : Sản xuất và bán buôn các sản phẩm tập giấy. 

o Tỷ lệ ǵp vốn của TIE : 72,33%.  

o Trong năm 2015, Công ty Cổ phần TIE đã tăng tỷ lệ đầu tư tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

từ 49% lên 72,33%. Theo đ́, TIE chính thức tr̉ thành công ty mẹ của Ṽnh Tiến – TIE.   
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STT Tên công ty Vốn góp % Vốn đi u lệ 

1 Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE 8.400.000.000 20% 

2 Công ty TNHH Mega - TIE 36.000.000.000 26% 

 C NG 44.400.000.000 - 

CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN K T 

 Công ty TNHH Ti n Đ t - TIE  

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

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313435866 ngày 10/09/2015 do S̉ Kế hoạch & Đầu 

tư TP.HCM cấp. 

o Vốn điều lệ: 42 tỷ đ̀ng. 

o Tỷ lệ vốn góp của TIE: 20%. 

o L̃nh 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 đ̀ uống; Bán buôn thực phẩm; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Hoạt động của các cơ s̉ thể thao; Hoạt động của các công 
viên vui chơi và công viên theo chủ đề; Săn śc da mặt; Cắt t́c, làm đầu, gội đầu; Cho thuê xe 
ć động cơ; Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 
chức tua du lịch. 

 Công ty TNHH MEGA – TIE  

o Trụ s̉ chính: 36 – 38 Nguyễn văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM 

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313377082 ngày 31/07/2015 do S̉ Kế hoạch & Đầu 

tư TP.HCM cấp. 

o Vốn điều lệ: 210 tỷ đ̀ng. 

o Tỷ lệ vốn góp của TIE: 26%. 

o L̃nh vực SXKD chính: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công tr̀nh đường sắt và đường bộ; Xây 
dựng công tr̀nh kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sửi và điều hoà 
không khí; Hoàn thiện công tr̀nh xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Tư vấn bất động sản; 
Quảng cáo bất động sản. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC M C TIÊU CHỦ Y U CỦA CÔNG TY 

Tầm nhìn  

 Về kinh doanh, dịch vụ: Mục tiêu tr̉ 
thành một trong những công ty phân 

phối hàng đầu và bán lẻ chuyên 
nghiệp tại Việt Nam trong l̃nh vực 
hàng điện - điện t̉ và công nghệ 

thông tin.  

 Về sản xuất - gia công xuất khẩu: Mục tiêu tr̉ thành công 

ty chuyên sản xuất, gia công xuất khẩu các sản phẩm ć 
hàm lượng chất xám cao.  

 Về đầu tư: Mục tiêu tr̉ thành nhà đầu tư ć tiềm lực tài 
chính mạnh, năng động và chuyên nghiệp. 

Sứ mệnh  

 TIE quyết tâm không ngừng đổi mới, cải tiến để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mang lại lợi ích chung 
cho cộng đ̀ng và cổ đông. 

Tri t lý kinh doanh 

 Hợp tác kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận 
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CHI N LƯỢC PHÁT TRI N TRUNG VÀ DÀI HẠN 

Mục tiêu ch  y u c a TIE đ n 2020  

 Trờ thành Nhà phân phối hàng đầu về sản phẩm điện, điện t̉ và IT tại Việt Nam; 

 Phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm phân phối nhằm phát huy thế mạnh của TIE và tối đa h́a 
mức Doanh thu và khả năng sinh lời. Trong đ́, tập trung s̉ dụng ngùn nhân lực hiện thời và hệ thống 
đại lý phân phối đang ć.  



 

19 TIE | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015   

  

CÁC M C TIÊU ĐỐI V I MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ H I 

Mục tiêỘ đối với xã h i, c ng đ ng  

 Cung ứng sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất 
lượng cao, xây dựng uy tín cho TIE, xây dựng 
niềm tin và tìm kiếm sự chấp thuận của các 
bên liên quan và xã hội ńi chung đối với các 
hoạt động kinh doanh của TIE nhằm đảm bảo 
môi trường đầu tư lâu dài cho công ty.  

 

 Ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ 
công nhân viên của Công ty. Khuyến khích sự t̀nh nguyện 

tham gia của các bên hữu quan và cán bộ công nhân viên 
của TIE vào hoạt động t̀nh nguyện và thúc đẩy tư duy 
hướng tới phát triển bền vững. 

 Hành động thiết thực đối với vấn đề môi trường và xã hội. 
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Cam k t thực hiện 

 Tuân thủ các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác liên quan đến các tác động môi trường của Công ty.  

 Tăng cường kiểm soát, quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu 
tác động đáng kể đến môi trường bằng các biện pháp:  

 

  

o Tối ưu h́a việc s̉ 
dụng năng lượng và 
nước sinh hoạt;  

o Tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên;  

 

o Phát huy tinh thần s̉ dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến 

khích toàn thể nhân viên tái s̉ dụng trong quá tr̀nh làm việc, sản xuất;  

o 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. 
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RỦI RO 

R i ro kinh t  

 Năm qua kinh tế Việt Nam đã ć những thông tin tích cực như sự tăng trửng tr̉ lại của 

GDP đạt mốc 6,68%, lạm phát ̉ mức thấp, FDI tăng cao và sự thành công của các hiệp 
định thương mại tự do. Cùng với sự gia nhập của kinh tế Việt Nam ra Thế giới, các doanh 

nghiệp Việt vừa đ́n nhận những cơ hội rộng m̉ và đi cùng cũng là những thách thức 

không kém về sự cạnh tranh và giảm bảo hộ ngành nghề. Những yếu tố hạn chế về năng 
lực tài chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh sẽ ảnh hửng không nhỏ trong 
thị trửng m̉ rộng này. Nhận biết được những rủi ro và cơ hội mang lại trong tình hình 

hiện tại, Công ty đã ć những bước chuẩn bị cụ thể để đảm bảo hoạt động và sự phát 

triển của Công ty trong thời gian tới. 

 

R i ro pháp luật 

 Với tinh thần tôn trọng pháp luật, các hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các 

quy định ć liên quan và được đưa vào nghiên cứu pháp lý trước khi tiến hành thực tiễn. 

Trong những năm gần đây, rất nhiều văn bản pháp luật đã thay đổi nhằm đáp ứng yêu 
cầu tất yếu và sự hội nhập sâu rộng đang diễn ra như Luật doanh nghiệp, Luật lao động, 

Luật chứng khoán… TIE luôn cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mới trong 

l̃nh vực hoạt động và pháp luật điều chỉnh về tổ chức hoạt động của Công ty để hạn chế 

đến mức thấp nhất rủi ro pháp lý. 
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R i ro c nh tranh 

 Trong quá trình hoạt động của mình, TIE 
luôn vạch ra kế hoạch hoạt động cụ thể 

phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý 

kinh doanh của Công ty. Công tác nghiên 
cứu thị trường, thăm dò nhu cầu người 

tiêu dùng và phát triển sản phẩm vẫn luôn 

được quan tâm hàng đầu, tuy nhiên nếu 

đầu tư không thích đáng cho nghiên cứu, 

không phát triển được sản phẩm mới độc 

đáo, những sản phẩm ć hàm lượng công 

nghệ cao, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

người dùng thì những điều đ́ sẽ gây ảnh 
hửng không tốt đến sự phát triển của 

Công ty. Đây là một trong các vấn đề 

thường được chú ý quản trị, nhưng không 
đơn giản để làm tốt nhiệm vụ này. 

 

 Ngoài ra, v̀ đa phần các l̃nh vực kinh 

doanh có rào cản gia nhập ngành thấp nên 

Công ty Cổ phần TIE đã và đang đối diện 
với những kh́ khăn lớn khi các công ty 

nước ngoài và các công ty mới nổi, năng 
động trong nước phát triển nhanh chóng. 

Khi không nắm bắt đúng yêu cầu và xu thế 
của thị trường rủi ro này sẽ làm suy giảm 

năng lực cạnh tranh của Công ty so với đối 

thủ. Nhận thấy được điều đ́, TIE luôn chú 
trọng định hướng chiến lược hợp lý phù 
hợp với tình hình phát triển của ngành 

trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước 

rất nhiều cơ hội từ quá trình hội nhập để 
có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro 

cạnh tranh mà Công ty gặp phải.  

 

 

R i ro mẾi trư ng 

 Mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình sinh sống và hoạt động của m̀nh đều gây ra những tác 
động nhất định đến môi trường sống. Theo thời gian, những thay đổi đủ lớn của môi trường 

hoàn toàn có thể tạo ra tác động ngược lại. Nhận thức được vấn đề này, tất cả hoạt động của 

Công ty đều tuân thủ các quy định đảm bảo quy định về môi trường; tìm hiểu và ưu tiên áp 
dụng các chọn lựa thân thiện với môi trường; x̉ lý và phân loại rác thải và các yêu cầu tiết 
kiệm nguyên vật liệu, dụng cụ văn phòng để giảm thiểu tác động đến môi trường. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 
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 Tình hình hoạt động kinh doanh    

 Tình hình hoạt động đầu tư  

 Tình hình tài chính  

 Cơ cấu cổ đông v  thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Báo cáo tác động ôi trường và xã hội của công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Ch  tiêu 2014 2015 
Tỷ lệ 

2015/2014 
(%) 

Doanh thu Công ty mẹ tại Văn phòng 
TP. H̀ Chí Minh 

318.644.247.899 274.000.321.238 85,99% 

Doanh thu bán hàng hóa 308.602.743.808 256.745.859.613 83,20% 

Doanh thu bán thành phẩm 938.270.871 535.438.685 57,07% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 9.086.189.585 16.716.486.577 183,98% 

Doanh thu sản phẩm khác 17.043.635 2.536.363 14,88% 

Doanh thu tại Chi nhánh Cần Thơ 445.494.181 276.482.385 62,06% 

Doanh thu tại Chi nhánh Phú Quốc 13.501.570.070 20.972.337.261 155,33% 

Doanh thu tại Chi nhánh Hà Nội 4.020.915.931 1.822.844.311 45,33% 

Doanh thu tại Chi nhánh Đà Nẵng 1.554.000.171 824.231.780 53,04% 

Doanh thu bán hàng hóa của Công ty 
TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn 1.051.910.500 23.201.072.492 2.205,61% 

Cộng 339.218.138.752 321.097.289.467 94,66% 

Ngùn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2015 

Tổng doanh thu Công ty đã giảm 5,34% so với năm trước, đạt 321,1 tỷ đ̀ng; doanh thu của Công ty mẹ 

tại Văn phòng TP. H̀ Chí Minh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tuy nhiên trong năm doanh thu này đã giảm 

14,01% so với năm 2014.  

Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động từ n̉a cuối 2014 nhưng Công ty con (CT TNHH Giải pháp Thông minh Sài 
Gòn) đã ć sự tăng trửng vượt bật lên đến 2205,61%, đứng thứ 2 về tỷ trọng trong toàn bộ doanh thu 
Công ty, Chi nhánh Phú Quốc cũng ć sự tăng trửng khi tiếp tục tăng 55,33% so với năm 2014. 

Các chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng trong năm doanh thu sụt giảm so với năm trước.  
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ThỘậốălợi 

 Dịch vụ bảo hành, cung cấp giải pháp 

và tư vấn dịch vụ sau bán hàng đã được 
TIE đầu tư nhiều năm qua, trong năm 
2015 tiếp tục được nhiều khách hàng và 

đối tác trong và ngoài nước tin tửng 

(Thế giới di động, AEON), giúp Công ty 

khai thác được nhiều giá trị gia tăng khi 
phân phối hàng hoá với tỷ suất lợi 

nhuận cao. 

 Mạnh dạn loại bỏ những sản phẩm kinh 

doanh không hiệu quả; Phát huy kinh 

nghiệm và uy tín lâu năm trong ngành 
phân phối sản phẩm điện, điện t̉, IT để 
phát triển những sản phẩm mới có tỷ 

suất lợi nhuận cao,… Bên cạnh đ́, Công 
ty đã tái cấu trúc nhân sự, tinh gọn bộ 

máy, làm việc hữu hiệu hơn nên đã 
mang lại hiệu quả cho Công ty. 

 

Khóăkhăố 

 Xu hướng s̉ dụng thiết bị di động trong những năm 
gần đây đã làm thay đổi th́i quen người tiêu dùng 
khi ngày càng nhiều người chuyển sang s̉ dụng các 
thiết bị di động như điện thoại thông minh (smart 
phone), máy tính bảng,… đã tác động đến nhu cầu 
của thị trường máy tính để bàn ńi riêng làm ảnh 
hửng đến việc kinh doanh cốt lõi nhiều năm qua của 
Công ty là màn hình vi tính. 

 Cạnh tranh giữa các nhà phân phối, đại lý trong thị 
trường IT ngày càng gay gắt và khốc liệt, cùng với 
ảnh hửng của tỷ giá biến động cao trong những 
tháng cuối năm 2015 đã làm chi phí vốn, chi phí đầu 
vào tăng khiến tỷ suất lợi nhuận của nhà phân phối 
thấp. 

 Tiền thuê đất tại các mặt bằng được Nhà nước giao 
khi cổ phần h́a đã tăng gấp 4 lần so với năm 2011 
làm tăng chi phí hoạt động của Công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Chứng khoán kinh doanh  

STT Tên Công Ty Mã CK 
SLCP  

đ ỘăốăỐ 
Thayăđổi 

SLCP  
cuốiăốăỐ 

1 CTCP Văn h́a Tân B̀nh ALT 39.675 (+) 3.967 43.642 

2 CTCP chứng khoán Đại Việt DVSC 20.000 - 20.000 

3 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam EIB 730.078 (-) 730.078 - 

4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB 22.805 (+) 8.836 31.641 

5 CTCP Địa ốc Hòa Bình HBC 16 (+)4; (-)20 - 

6 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist STT 43.312 -5.000 38.312 

 Cổ phiếu ALT tăng do trong kỳ do TIE đã nhận cổ tức bằng CP với tỷ lệ thực hiện là 10:1; 

 Cổ phiếu EIB giảm trong kỳ do TIE đã bán toàn bộ CP này theo phương thức giao dịch thỏa thuận; 

 Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tăng do trong kỳ do TIE đã nhận cổ tức bằng CP với tỷ lệ 20%, 

CP do phát hành tăng vốn từ ngùn vốn chủ s̉ hữu 10%, cổ phiếu hoán đổi 8,75% từ giao dịch sáp nhập ; 

 TIE đã nhận cổ phiếu thửng của CTCP Địa ốc Hòa Bình với tỷ lệ thực hiện 10/3, và thực hiện bán đi toàn bộ 

số CP này ngay sau đ́; 

 Cổ phiếu CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist giảm trong kỳ do TIE đã bán đi toàn bộ 5.000 CP này.  

Đ ỘătưăộàỒăƠôốgătyăliêốăkết, liên doanh 

STT Tên công ty 
Giá trị vốốăgópă

(đồốg) Tỷ lệ %ăVĐL 

1 Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE 8.400.000.000 20% 

2 Công ty TNHH Mega - TIE 36.000.000.000 26% 

T NG C NG 44.400.000.000 - 
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 Công ty TNHH MEGA – TIE được thành lập trên cơ s̉ hợp tác giữa Công ty Cổ phần TIE và Công ty 

Cổ phần Ngôi nhà MEGA nhằm mục đích thực hiện dự án “Cao ốc văn phòng, dịch vụ, thương mại và 
căn hộ chung cư” tại địa điểm 52 Thành Thái, Quận 10, Thành phố H̀ Chí Minh. Dự án hiện đang 
trong quá trình lập h̀ sơ, thủ tục pháp lý để trình các S̉ Ban ngành liên quan và UBND thành phố 

H̀ Chí Minh: 

o Tổng diện tích khu đất : 5.722,3 m2  

o Mật độ xây dựng  :    60% 

o Tầng cao  : 30 tầng 

o Chiều cao công trình  : 110 mét (trên nền đất tự nhiên) 
o Dân số  : 1.100 người 

o Hệ số s̉ dụng đất  : 9 

 

 Công ty TNHH Tiến Đạt – TIE được 

thành lập vào tháng 09/2015 là sự 

hợp tác giữa Công ty Cổ phần TIE và 

Công ty TNHH Dệt Thêu May Tiến Đạt 
để thực hiện dự án “Khách sạn và Khu 

nghỉ dưỡng” tại khu đất trên địa bàn 
Thị trấn Dương Đông, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tính đến thời 
điểm hiện nay, Công ty Tiến Đạt – TIE 

đã hoàn thiện khâu tổ chức về nhân 

sự và lập kế hoạch thực hiện dự án từ 

nay đến cuối năm 2016. 
 

 Công ty Cổ phần Đầu tư TIE – E Xim là sự hợp tác giữa 

Công ty Cổ phần TIE và Công ty Cổ phần Bất động sản 

E Xim để thực hiện dự án “Cao ốc thương mại - dịch vụ 

- văn phòng và căn hộ tại địa điểm 376 Điện Biên Phủ, 
phường 11, Quận 10, Thành phố H̀ Chí Minh. Vì dự án 

đã kéo dài trên 6 năm, các thủ tục pháp lý chưa thực 

hiện xong và dự án không phù hợp với định hướng phát 
triển lâu dài nên Công ty đã tr̀nh và được sự chấp 
thuận của Hội đ̀ng thành viên Tổng Công ty Công 

nghiệp Sài Gòn TNHH MTV chấp thuận cho thoái hết 
phần vốn ǵp của TIE tương đương 29% Vốn điều lệ 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư TIE – E Xim. 

 

 

 

Đ ỘătưăộàỒăƠáƠăƠôốgătyăƠỒố 

STT Tên công ty Giá trị vốốăgópă
(đồốg) Tỷ lệ %ăVĐL 

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

2 Công ty TNHH Ṽnh Tiến - TIE 21.700.000.000 72,33% 

T NG C NG 24.290.000.000 100,00% 

 

Đ ỘătưăộàỒăƠáƠăđơốăộị khác 

STT Tên công ty Giá trị vốn góp Tỷ lệ %ăVĐL 

1 CTCP DV Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn 8.674.710.000 0,72% 

2 CTCP BĐS Sài Gòn Đông Dương 8.500.000.000 14,79% 

T NG C NG 17.174.710.000 100,00% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

   ĐVT : triệu đ̀ng 

Ch ătiêỘ ThựƠăhiệốă2014 ThựƠăhiệốă2015 %ătăốgăgiảỐ 

Tổng tài sản 375.380 402.194 107% 

Doanh thu thuần 333.406 320.866 96% 

Lợi nhuận từ HĐKD 2.256 -45.556 -2.019% 

Lợi nhuận khác 12.764 61.037 478% 

Lợi nhuận trước thuế 15.020 15.481 103% 

Lợi nhuận sau thuế 12.684 11.882 94% 

 

CáƠăƠh ătiêỘ ĐVT 2014 2015 

Ch ătiêỘăộ̀ăkhảăốăốgăthaốhătỒáố   
    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,24 0,20 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,18 0,15 

Ch ătiêỘăộ̀ăƠơăƠấỘăộốố      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 29,82% 34,31% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ s̉ hữu % 42,50% 52,22% 

Ch ătiêỘăộ̀ăốăốgălựƠăhỒạtăđộốg      

Vòng quay hàng t̀n kho Vòng 3,86 4,48 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,89 0,80 

Ch ătiêỘăộ̀ăkhảăốăốgăsiốhăl i      

LN sau thuế/DTT % 3,80% 3,70% 

LN sau thuế/Vốn chủ s̉ hữu % 4,82% 4,50% 

LN sau thuế/Tổng tài sản % 3,38% 2,95% 

LN từ hoạt động kinh doanh/DTT % 0,68% -14,20% 
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0,24

0,18

0,2

0,15

Hệàsốàtha hàto à gắ àhạ Hệàsốàtha hàto à ha h

Nă à Nă à

29,82%

42,50%

34,31%

52,22%

HSàNợ/Tổ gàt iàsả HSàNợ/Vố àchủàsởàhữu

Nă à Nă à

3,86

0,89

4,48

0,80

Vò gàquayàh gàtồ àkho Doa hàthuàthuầ /Tổ gàt iàsả

Nă à Nă à

 Ch  tiêu v̀ khả ốăốgăthaốhătỒáố 

Năm 2015, khả năng thanh toán của Công ty giảm nhẹ so với 
năm trước do Tài sản ngắn hạn nhích xuống 0,87% trong khi 

đ́ Nợ ngắn hạn đã tăng 23,67% so với năm 2014 chủ yếu 

đến từ khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương và 
Ngân hàng Phương Đông hơn 35 tỷ đ̀ng để phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh. 

 Ch  tiêu v̀ ƠơăƠấu vốn 

Cơ cấu vốn của công ty có sự thay đổi, cả hệ số nợ/tổng tài 
sản và nợ/vốn chủ s̉ hữu đều tăng. Nợ phải trả của công ty 

đã tăng 23,25% so với năm 2014, do trong năm nợ dài hạn 

không có sự thay đổi nhưng nợ ngắn hạn lại tăng hơn 26 tỷ 

đ̀ng. Tổng tài sản công ty cũng đã tăng 7,14% so với năm 
trước, chủ yếu do tài sản dài hạn tăng lên hơn 29 tỷ. Trong 
khi đ́, vốn chủ s̉ hữu chỉ tăng nhẹ 0,3%. 

 Ch  tiêu v̀ ốăốgălực hoạtăđộng 

Vòng quay hàng t̀n kho tăng từ 3,86 lên 4,48, trong khi đ́ 
vòng quay tổng tài sản lại giảm nhẹ 0,01 đơn vị. Mặc dù trong 

năm CT TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn đã đ́ng ǵp 
đến hơn 23 tỷ vào giá vốn hàng bán, nhưng vì giá vốn của 
công ty mẹ trong năm giảm đến hơn 30,4 tỷ nên làm khoản 

mục này trong năm giảm nhẹ 1,66%, đạt mức 313,886 tỷ. 

Trong năm, hàng t̀n kho cũng đã giảm hơn 2,2 tỷ đ̀ng, 

doanh thu thuần giảm 3,76% so với năm trước chủ yếu do sự 
sụt giảm của doanh thu công ty mẹ và các chi nhánh Hà Nội, 
Cần Thơ, Đà Nẵng. 

 Ch  tiêu khả ốăốgăsiốhăl i 

Mảng sản xuất và kinh doanh một số mặt hàng truyền thống trong năm qua không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, đặc 

biệt là sản xuất và lắp đặt các bảng điện t̉ và sản phẩm bếp và điện gia dụng. Ngược lại mảng dịch vụ lại tăng trửng 
vượt bậc. Thêm vào đ́ là doanh thu từ các Công ty con, công ty liên kết tăng trửng tốt trong năm qua đã ǵp phần 

mang lại kết quả doanh của Công ty. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đã giảm 6,32% so với năm 2014, đạt mức 11,881 

tỷ đ̀ng. Có thể thấy được, các chỉ số khả năng sinh lời vì thế mà sụt giảm so với năm trước. Riêng hệ số Lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần đã giảm sâu đến mức âm, chủ yếu do doanh thu thuần giảm và năm nay Công 

ty không có các khoản thu nhập tài chính nhiều như năm trước. 
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CÁC KHO N THU NH P KHÁC N I B TăTRONGăNĔM 

 Thu nhập từ hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega: 14.000.000.000 đ̀ng  

 Lãi từ chuyển nhượng quyền s̉ dụng đất ̉ Phú Quốc: 17.492.377.179 đ̀ng  

 Lãi bán công tr̀nh trên đất tại số 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP. H̀ Chí Minh: 

16.153.651.910 đ̀ng. 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

C  PH N 

 Số lượng cổ phiếỘăƠôốgătyăđăốgăkýăphátăhàốh : 9.569.900 cổ phiếu 

 Mệnh giá cổ phiếu :ă10.000ăVNĐ 

 Số cổ phiếỘăưỘăđãi : Không  

 Số cổ phiếu phổ thông : 9.569.900 cổ phiếu 

 Cổ phiếu qu  : Không 

 Cổ phiếỘăđaốgălưỘăhàốh : 9.569.900 cổ phiếu  

 Sổ lượng cổ ph n chuyểốăốhượng tự do : 9.569.900 cổ phiếu 

 Số lượng cổ ph n bị hạn chế chuyểốăốhượng : Không 
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C ăC U C  ĐÔNGăTÍNHăĐẾN NGÀY 21/03/2016 

STT Đốiătượốg Sốălượốgă
ƠổăphiếỘ 

Tỷălệ 
s ăh Ộă

(%) 

Sốălượốgă
Ơổăđôốg 

CơăƠấỘăƠổăđôốg 

Tổă
ƠhứƠ 

Cá 
nhân 

1 Cổ đông Nhà nước 6.699.000 70,00% 1 1 - 

2 

Cổ đông lớn (s̉ hữu từ 5% 
vốn CP tr̉ lên) 6.699.000 70,00% 1 1 - 

- Trong nước 6.699.000 70,00% 1 1 - 

- Nước ngoài - 0,00% - - - 

3 

Công đoàn công ty - 0,00% - - - 

- Trong nước - 0,00% - - - 

- Nước ngoài - 0,00% - - - 

4 Cổ phiếu quỹ - 0,00%  - - 

5 

Cố đông khác 2.870.900 30,00% 519 7 512 

- Trong nước 2.584.110 27,00% 503 3 500 

- Nước ngoài 286.790 3,00% 16 4 12 

T NGăC NG 9.569.900  100,00% 520 8 512 

TổỒốgăđó:ăăă- Trong nước 9.283.110 97,00% 504 4 500 

                    - Nước ngoài 286.790 3,00% 16 4 12 

TÌNHăHÌNHăTHAYăĐ IăV NăĐ UăT ăCHỦăS ăH U: Không có 

GIAOăD CHăC ăPHIẾUăQU : Không có 

CÁCăCH NGăKHOÁNăKHÁC: Không có 



 

33  TIE | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015   

  

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Năm qua hoạt động của Công ty tập trung vào đầu tư, thương mại và dịch vụ, do đ́ các tiêu hao năng lượng, 

nước, và nguyên vật liệu là không đáng kể. Năng lượng điện và nước được khuyến khích s̉ dụng tiết kiệm và 
hợp lý với nhu cầu của khối văn phòng. 

TUÂNăTHỦăPHÁPăLU TăV ăB OăV ăMÔIăTR NG 

 Số lần bị x̉ phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có. 

 Tổng số tiền do bị x̉ phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có. 
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾNăNG IăLAOăĐ NG 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ̉ cơ s̉: Ký kết 

thỏa ước lao động tập thể, 100% CBCNV làm 

việc trong đơn vị đều có Hợp đ̀ng lao động; 
Tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2015; chi 
phúc lợi đ́ng bảo hiểm tai nạn cá nhân cho 

100% CBCNV; chăm lo đời sống các ngày lễ 

tết, tạo điều kiện cho nhân viên ć môi trường 
làm việc hợp tác tốt, thân thiện và hiệu quả. 

Xây dựng và lãnh đạo thực hiện Qui chế dân chủ 

̉ cơ s̉ thông qua việc ký kết và thực hiện Thoả 

ước  lao động tập thể hàng năm, quan tâm cải 
thiện đời sống tinh thần vật chất, chế độ tiền 

lương. Bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT, đ̀ng 

phục, khám sức khoẻ định kỳ cho 100% cán bộ 

công nhân viên, thực hiện chăm lo về an toàn vệ 

sinh lao động, công tác nữ công … 

Công ty và các CBCNV đã cùng đ́ng ǵp hỗ trợ cho các trường hợp CB-CNV gặp kh́ khăn. Nhân dịp Tết 
Bính Thân, Công đoàn Công ty đã tổ chức họp mặt và trao quà, tiền mặt cho 15 công đoàn viên ć hoàn 
cảnh kh́ khăn với mức hỗ trợ là  800.000đ /người;…  
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾNăNG IăLAOăĐ NG (TT) 

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức một số hoạt động khác cho CBCNV 

 Tổ chức  thi cắm hoa,  ńi chuyện chuyên đề 

về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới 
nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,  tổ chức cho 
chị em tham quan điạ đạo Củ chi nhằm ôn lại 
truyền thống đấu tranh bất khuất anh hùng 
của dân tộc VN. 

 Tổ chức Hội thao tháng công nhân lần thứ 7 

chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và 
Quốc tế lao động 1/5 thông qua các trò chơi 
dân gian như nhảy bao bố, ném cầu, thi đấu 
b́ng bàn và cầu lông ...Ngoài ra công đoàn 
TIE còn c̉ đội tham gia hội thao tháng công 
nhân lần thứ 5 Tổng Công ty, đạt giải khuyến 
khích kéo co nam, nữ, đạt giải nhất thi hát 
những bài hát tự biên.  

 Tổ chức Hội thi thời trang với chủ đề “V̀ một 
hành tinh xanh” nhằm kỷ niệm 70 năm ngày 
Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 25 năm ngày 
thành lập Công ty đã thu hút đông đảo công 
nhân viên tham gia tạo nên không khí vui tươi, 
sôi nổi trong Công ty. 

 

 Công đoàn đã phát động phong trào hửng ứng 
Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, 
phòng Chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 phối 
hợp với phòng HCNS thục hiện tuyên truyền với 
h̀nh thức treo băng ron, phát tài liệu hướng dẫn 
triển khai xuống từng người lao động. 

 C̉ đội tham gia hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” 
do Tổng Công ty tổ chức  và đạt giải nhất, giải  ba 
và giải khuyến khich, được Công đoàn Tổng Công 
ty chọn đi thi cấp thành phố đạt giải khuyến khich. 

 Phát động cuộc thi viết “T̀m hiểu Hiến pháp nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Ngh̃a Việt Nam” được đông 
đảo người lao động hửng ứng. 

 Tham gia Hội thi “Đan khăn len” g̉i tặng chiến s̃ 
hải quân do Công đoàn Tổng Công ty tổ chức với 
chủ đề “ m lòng chiến s̃ biển đảo” nhằm thể hiện 

tinh thần đoàn kết, gắn b́, hướng về các chiến s̃ 
đang công tác ngoài biển đảo. Qua đợt phát động, 

TIE có 02 chị tham gia đan khăn len g̉i tặng các 
chiến s̃ công tác ngoài biển đảo. 

 

 

 

 

 Tham gia phong trào “An ninh Quốc phòng” do Ban chỉ huy quân sự Quận 10 tổ chức: BCH Công đoàn 
vận động các anh chị nguyên là bộ đội xuất ngũ tham gia. Ć 6 công đoàn viên đăng ký hội thi Quốc 
phòng (tháo ráp súng, bắn đạn thật). 
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   Nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân Việt 

Nam 22/12, năm 2015 BCH Công đoàn kiến nghị 
Ban Tổng Giám Đốc công ty hỗ trợ cho 22 anh em 
nguyên là bộ đội xuất ngũ một phiếu siêu thị trị 
giá 500.000 đ/người. 

 Nghe báo cáo chuyên đề nhân ngày gia đ̀nh Việt 
Nam 28/06 với nội dung “Xây dựng nhân cách con 
người Việt nam từ giáo dục, đạo đức, lối sống 
trong gia đ̀nh.” 

 Tháng 08/2015, nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam, được sự hỗ trợ của 

Cấp ủy, BCH Công đoàn đã tổ chức chuyến đi về 

ngùn (Quảng Bình, Quảng trị, Hà T̃nh) cho các 
anh chị em làm công tác công đoàn tại TIE. Qua 

đ́, các anh chị em lần đầu được đến các địa danh 

như Ngã ba Đ̀ng lộc, cầu Bến Hải – ṽ tuyến 17, 

Thành cổ Quảng trị,... được viếng mộ Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp và được nghe, được thấy về sự 

hy sinh của các chiến s̃ cách mạng để đổi lấy hòa 

bình, tự do, độc lập cho chúng ta ngày nay. 
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BÁOăCÁOăLIÊNăQUANăĐẾNăTRÁCHăNHI MăĐ IăV IăC NGăĐ NGăĐ AăPH NG 

Một số hoạt động hướng đến cộng đ̀ng của 

Công ty trong năm qua như vận động 15 CB - 

CNV tham gia hiến máu nhân đạo do công 
đoàn Tổng công ty tổ chức; Đ́ng ǵp quỹ 
khuyến học của Phường, xã: 6.000.000 đ̀ng; 
Hỗ trợ kinh phí 80.000.000 đ̀ng xây dựng 02 
căn nhà t̀nh thương ̉ Xã Tân Thành B̀nh, 
Huyện mỏ cày Bắc, Tỉnh Bến tre; Đ́ng ǵp 
30.000.000 đ̀ng ủng hộ quỹ “xây nhà t̀nh 
thương cho người nghèo” Quận 10; Đ́ng ǵp 
5.000.000 đ̀ng cho Quỹ khuyến học báo Khăn 
quàng đỏ; 

Kết hợp với Công ty TNHH Ṽnh Tiến TIE trao 
50.000.000 đ̀ng cho Quỹ Thắp sáng ước mơ 
tuổi trẻ Hải Dương của Tỉnh đoàn Hải Dương và 
20 suất học bổng trị giá 1.000.000 đ̀ng /1 suất 
cho các em hoc sinh nghèo ć thành tích  tốt 
trong học tập; CB-CNV và quỹ phúc lợi của Công 
ty đ́ng ǵp cho Quỹ người nghèo của Thành 
phố 27.000.000 đ̀ng (nộp về Công đoàn Tổng 

Công ty); và các khoản đ́ng ǵp của người lao 

động hỗ trợ cho các cá nhân trong nội bộ Công 

ty và các cá nhân, tổ chức bên ngoài. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Ban điều hành  

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành 

 Tình hình nhân  sự  

 Các chính sách đối với người lao động  
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   Tính đến ngày 31/12/2015 

ThàốhăộiêốăHĐQT Chức Vụ 

Ông Vũ Đức Dũng  Chủ tịch HĐQT 

Ông Vũ Quốc Vinh  Thành viên HĐQT 

Ông Lê Ngọc Hưng Thành viên HĐQT kiêm Ph́ Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thúy Oanh Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trửng 

Ông Hoàng Minh Trí  Thanh viên HĐQT không điều hành 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 ÔốgăVũăĐứƠăDũốgă- Chủ tịch Hộiăđồng quản trị 

Năm sinh: 1956 

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên;Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SAHABAK. 

Tr̀nh độ chuyên môn: C̉ nhân Vật lý – Điện t̉; C̉ nhân Kinh kế Ngoại thương; C̉ nhân Chính trị; C̉ 
nhân Anh Văn, Thạc s̃ Quản trị Kinh doanh – Ngoại thương 

Số cổ phần s̉ hữu và đại diện 

 S̉ hữu: 0 cổ phần - tỷ lệ 0%; 

 Đại diện phần vốn: 4.402.224 cổ phần - tỷ lệ 15%. 

Quá trình công tác 

1979 – 1983 Cán bộ Ban Công nghiệp – GTVT Quận 6, UVBCH Quận đòan Quận 6 

1983 - 1987 Cán bộ Tổng hợp Văn phòng UBND Quận 6, Đại biểu HĐND Quận 6/ K.IV 

1987 – 1993 
Phó Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã/TTCN/Q.6, Trửng Phòng Công 
nghiệp/TTCN/Q6, Bí thư Chi bộ 

1993 - 2002 
Chánh Văn phòng HĐND – UBND Quận 6, Bí thư Chi bộ, UVBCH Đảng bộ Khối 
Chính quyền Quận 6, NKI và II 

2002 – 2007 

Công tác tại S̉ Kế họach và Đầu tư TP.HCM với các nhiệm vụ sau:  

o Phó trửng phòng kế hoạch – Tổng hợp 

o Trửng phòng Công nghiệp – Dịch vụ 

o Trửng phòng Kinh tế 

o Tháng 3/2007 – Nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp 
Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
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 ÔốgăVũăQỘốc Vinh – Thành viên Hộiăđồng quản trị 

Năm sinh: 1962 

Chức vụ tại tổ chức khác: 

 TV HĐQT Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Đông Dương. 

 CT HĐTV Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn. 

 TV HĐTV Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

Tr̀nh độ chuyên môn: 

 Kỹ sư Điện (trường Đại học Sư phạm kỹ thuật) 

 Chứng chỉ Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO (trường PACE) 

 Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính (Học viện Chính trị Hành chính Quốc Gia khu vực II) 

Số cổ phần s̉ hữu và đại diện:  

 S̉ hữu: 1.100 cổ phần - tỷ lệ 0,011%; 

 Đại diện phần vốn: 1.435.485 cổ phần - tỷ lệ 15%. 

Quá trình công tác 

1985 - 1992 Phó quản đốc Nhà máy Thuốc Lá Bến Thành 

1993 - 2006 Giám đốc Nhà máy trực thuộc Công ty Thuốc Lá Bến Thành 

2006 – 11/2010 Giám đốc Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn 

12/2010 - Nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE 

 

 Ông Hoàng Minh Trí – ThàốhăộiêốăHĐQTăkhôốgăđìu hành 

Năm sinh: 1973 

Tr̀nh độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh, ngoại ngữ 

Số cổ phần s̉ hữu và đại diện:  

 S̉ hữu: 0 cổ phần; 

 Đại diện: 382.796 cổ phần – tỷ lệ: 4%. 

Chức vụ tại tổ chức khác: 

 Giám đốc Hành chính – Nhân sự Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; 

Quá trình công tác 

1995-1996 Cty May Gollas – Gò Vấp – Nhân viên 

1996-2004 Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất – NV P. Kỹ thuật sản xuất 

2005 đến nay Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV – GĐ Hành chính – Nhân sự 

05/2014 đến nay Ph́ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chỉ sợi cao su Sài Gòn 
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 Ông Lê NgọƠăHưốg – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăPhóăTổốgăGiáỐăđốc 

Năm sinh:  1980 

Chức vụ tại tổ chức khác: 

 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn (SGS)  

 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

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

Số cổ phần s̉ 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, y viên thường vụ Quận Đoàn. 

10/2009 – 09/2012 Giám đốc Công ty CP Tư vấn TMDV Kh̉i Minh 

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

05/2014 – Nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE 

 

 Bà Phạm Thúy Oanh – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăKế tỒáốătổư ng 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ tại tổ chức khác:Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE-EXIM 

Trình độ chuyên môn: C̉ nhân Quản trị kinh doanh 

Số cổ phần s̉ hữu và đại diện:  

 S̉ hữu: 0 cổ phần - tỷ lệ 0%; 

 Đại diện phần vốn: 478.495 cổ phần - tỷ lệ 5%. 

Quá trình công tác 

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

07/2007 – Nay Kế toán trửng Công ty Cổ phần TIE 

 

CÁCăTI UăBANăTHU CăHĐQT: Hiện Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đ̀ng quản trị. 
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  BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Tính đến ngày 31/12/2015 

ThàốhăộiêốăBaốăđìu hành Chức Vụ 

Ông Vũ Quốc Vinh Tổng Giám đốc 

Ông Lê Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thúy Oanh Kế toán trửng 

 

 ÔốgăVũăQỘốc Vinh – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăTổốgăGiáỐăđốc 

Năm sinh: 1962 

Chức vụ tại tổ chức khác: TV HĐQT Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Đông Dương; CT HĐTV Công ty TNHH 
Giải pháp thông minh Sài Gòn; TV HĐTV Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

Tr̀nh độ chuyên môn: Kỹ sư Điện (trường Đại học Sư phạm kỹ thuật); Chứng chỉ Giám đốc điều hành 
chuyên nghiệp CEO (trường PACE); Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính (Học viện Chính trị Hành chính 
Quốc Gia khu vực II) 

Số cổ phần s̉ hữu và đại diện:  

 S̉ hữu: 1.100 cổ phần - tỷ lệ 0,011%; 

 Đại diện phần vốn: 1.435.485 cổ phần - tỷ lệ 15%. 

Quá trình công tác 

1985 - 1992 Phó quản đốc Nhà máy Thuốc Lá Bến Thành 

1993 - 2006 Giám đốc Nhà máy trực thuộc Công ty Thuốc Lá Bến Thành 

2006 – 11/2010 Giám đốc Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn 

12/2010 - Nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE 

 

 Ông Lê NgọƠăHưốg – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăPhóăTổốgăGiáỐăđốc 

 

 Bà Phạm Thúy Oanh – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăKế tỒáốătổư ng 

Xem thông tin tại Mục Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT 
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BAN KIỂM SOÁT 
 Tính đến ngày 31/12/2015 

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ 

Bà Đặng Thị Hoàng Anh Trửng Ban 

Ông Đặng Chu Dũng Thành viên 

Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư Thành viên 

 

 Bà Đặng Thị Hoàng Anh – Tổư ng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1977 

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó P.Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV 

Tr̀nh độ chuyên môn: C̉ nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán Kiểm toán; Thạc s̃ Quản trị Kinh doanh 

Số cổ phần s̉ hữu & đại diện: 

 S̉ hữu: 200 cổ phần – tỷ lệ: 0,002% 

 Đại diện: 0 cổ phần – tỷ lệ: 0% 

Quá trình công tác 

10/1999 – 07/2000 Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Thuốc lá Bến Thành 

07/2000 - 08/2006 Nhân viên phòng Kế toán Thống kê - Công ty Thuốc lá Bến Thành 

08/2006 – 11/2011 Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 

11/2011 – Nay Phó phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV 
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 ÔốgăĐặốgăChỘăDũốgă– Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1962 

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE – EXIM 

Tr̀nh độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Chuyên ngành tài chính công ty (Trường Đại học M̉ thành phố H̀ 
Chí minh); C̉ nhân Ngoại ngữ (Anh văn – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn); Chứng chỉ Kế toán trửng 
(Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM); Chứng chỉ Chuyên viên tài chính cao cấp (Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM); Chứng chỉ Kiểm 
soát viên chuyên nghiệp (Hội kế toán TP) 

Số cổ phần s̉ hữu & 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 trửng Công ty TNHH Hoàng Liên 

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

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

07/2008 – 09/2008 Chuyên viên tài chính Công ty Cỏ phần TIE 

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

01/2009 – 11/2011 Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Công ty Cổ phần TIE 

12/2011 – Nay Giám đốc Đầu tư & Dự án Công ty Cổ phần TIE 

05/2009 – Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TIE 

 

 Bà Nguyễn NgọƠăAốhăThưă– Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1977 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Tr̀nh độ chuyên môn: C̉ nhân Ngữ văn Anh 

Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần. 

Bà Anh Thư là Giám đốc HC-NS từ tháng 12/2015. 

Quá trình công tác 

2000 – 2008 Nhân viên phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu – CTCP TIE 

2008 – 09/2009 Nhân viên phòng Nghiên cứu & Phát triển –CTCP TIE 

09/2009 – 11/2011 Ph́ Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển – CTCP TIE 

12/2011 – 05/2012 Ph́ Giám đốc Đầu tư & Dự án – CTCP TIE 

05/2012 – Nay Ph́ Giám đốc HC-NS – CTCP TIE 
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  NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH 
 

STT Họăộàătêố ChứƠăộụ Ngàyăbổă
ốhiệỐ 

NgàyăỐiễốă
ốhiệỐ Ghi chú 

HộiăđồốgăỔỘảốătổị 

1 Lê Ngọc Hưng TV HĐQT  14/12/2015   

Vào ngày 14/12/2015, theo nghị quyết số 
11/2015/NQ–HĐQT, Hội đ̀ng quản trị đã 
quyết định bổ sung thành viên Hội đ̀ng 
quản trị đối với Ông Lê Ngọc Hưng.   

2 Bà Đỗ Thị Kim Oanh TV HĐQT 05/04/2016  
Theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT 
ngày 04/04/2016, Hội đ̀ng quản trị đã 
thông qua việc bổ nhiệm tạm thời 02 thành 
viên HĐQT Công ty là Ông Trần Thế Vinh và 
Đỗ Thị Kim Oanh. 3 Ông Trần Thế Vinh TV HĐQT 05/04/2016  

4 Vũ Quốc Vinh 
CT HĐQT 1/03/2016 4/04/2016 Theo quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT 

ngày 29/02/2016, Hội đ̀ng quản trị đã 
thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch 

HĐQT của Ông Vũ Đức Dũng theo đơn từ 

nhiệm, đ̀ng thời thống nhất bầu Ông Vũ 
Quốc vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 

III thay cho Ông Dũng kể từ ngày 1/3/2016 

TV HĐQT  4/04/2016 

5 Vũ Đức Dũng  
CT HĐQT   1/03/2016 

TV HĐQT   4/04/2016 

BaốăkiểỐăsỒát:ăkhôốgăƠó sựăthayăđổi 
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STT Họăộàătêố ChứƠăộụ 
Ngày bổă
ốhiệỐ 

NgàyăỐiễốă
ốhiệỐ Ghi chú 

BaốăđìỘăhàốh 

1 Trịnh Vũ PTGĐ   31/01/2015 

Theo quyết định số 02/2015/QĐ–HĐQT ngày 
27/01/2015,, Hội đ̀ng quản trị đã miễn 
nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 
đối với ông Trịnh Vũ từ ngày 31/01/2015.  

2 Vũ Quốc Vinh TGD   29/02/2016 

Ngày 25/01/2016, Hội đ̀ng quản trị đã ć 
quyết định số 07/2015/QĐ-HĐQT về việc gia 
hạn thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty đối với Ông Vũ Quốc Vinh. Thời gian 
gia hạn từ ngày 30/11/2015 đến ngày 
29/02/2016. 

3 Lê Ngọc Hưng  TGD 01/03/2016   

Vào ngày 01/03/2016, Hội đ̀ng quản trị đã 
có quyết định số 02/2016/QĐ–HĐQT về việc 
bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hưng giữ chức Tổng 
Giám đốc Công ty.   

4 Phạm Thúy Oanh  PTGĐ 13/04/2016   

Ngày 11/04/2016, Hội đ̀ng quản trị đã ć 
quyết định số 23/2016/QĐ–HĐQT về việc bổ 
nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà 
Phạm Thúy Oanh từ ngày 13/04/2016. Đ̀ng 
thời, theo Nghị quyết Hội đ̀ng quản trị số 
24/2016/QĐ–HĐQT, Bà Đỗ Thị Kim Oanh sẽ 
chính thức tiếp nhận chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc Công ty kể từ ngày 13/04/2016. 

5 Đỗ Thị Kim Oanh PTGĐ 13/04/2016   
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34,78%

27,54%

37,68%

CơăƠấỘălaỒăđộốgă
thƯỒătổìốhăđộ

Đại học, Trên Đại học Cao đẳng, Trung cấp Khác

  TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

STT TíốhăƠhấtăphâốălỒại Số lượng 2015 Tỷ trọng 

A ThƯỒătổìốhăđộ 138 100,00% 

1 Đại học, Trên Đại học 48 34,78% 

2 Cao đẳng, Trung cấp  38 27,54% 

3 Khác 52 37,68% 

B ThƯỒătíốhăƠhấtăhợpăđồốgălaỒăđộốg 138 100,00% 

1 Hợp đ̀ng ć xác định thời hạn 38 27,54% 

2 Hợp đ̀ng không xác định thời hạn 98 71,01% 

3 Hợp đ̀ng theo thời vụ  2 1,45% 

27,54%

71,01%

1,45%

CơăƠấỘălaỒăđộốg
thƯỒătíốhăƠhấtăhợpăđồốg

Ć xác định thời hạn Không xác định thời hạn

Theo thời vụ 

Nhân sự đầu năm 2015 tại Công ty là 165 người, và đến cuối năm là 138 người. Trong năm 2015, Công 
ty đã giải quyết cho 60 nhân sự nghỉ việc v̀ lý do cá nhân, trong đ́ ć 01 Ph́ Tổng Giám đốc, 06 Giám 

đốc – Ph́ Giám đốc chức năng. Đ̀ng thời, do quy mô và nhu cầu công việc, Công ty đã tuyển dụng mới 

33 người, bổ nhiệm 02 Giám đốc – Ph́ Giám đốc chức năng. Trong năm 2015, TIE đã bổ sung 01 Thành 

viên Hội đ̀ng quản trị Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại và kế hoạch sắp tới. 
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 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

STT NăỐ MứƠălươốgăbìốhăỔỘâố 
(đồốg/ốg/tháốg) Tỷălệătăốg 

2 2012 5.800.000 21,09% 

3 2013 5.830.000 0,52% 

4 2014 5.880.000 0,86% 

5 2015 5.900.000 0,34% 

 

5,8

5,83

5,88
5,9

2012 2013 2014 2015

MứƠălươốgăbìốhăỔỘâố (triệu đ̀ng)

Mức lương b̀nh quân

CHÍNHăSÁCHăL NG, TH NG 

Việc trả lương cho người lao động được Công ty xác định theo nguyên tắc đúng với Luật lao động, gắn với vai trò, 
trách nhiệm, tr̀nh độ làm nghề, hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm của người lao động; đảm bảo tính công 

bằng trong nội bộ Công ty, đáp ứng được nhu cầu thu hút ứng viên chất lượng cao trên thị trường lao động.  

Việc khen thửng tại Công ty được thực hiện chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; đảm bảo thống nhất giữa 
tính chất, hình thức và đối tượng khen thửng; kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần và lợi ích vật chất. 

CHÍNH SÁCH PHÚC L I 

Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, đào tại lại (nội bộ và bên ngoài) các nghiệp vụ và kỹ năng như: nghiệp vụ 

bán hàng, kỹ năng làm việc, khám phá năng lực bản thân, làm việc tập thể… cho người lao động. Xây dựng, điều 
chỉnh quy trình quản lý, điều hành hệ thống sản xuất kinh doanh và các quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, 

năng suất làm việc của cán bộ công nhân viên công ty theo các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008. Điều chỉnh mô tả 

công việc và phương thức đánh giá kết quả công việc, hệ thống thang bảng lương, thửng gắn với trách nhiệm công 

việc, hiệu quả lao động và sự đ́ng ǵp cho công ty; đ̀ng thời, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên;... 
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BÁO CÁO  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

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

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Tổng Giá  đốc với ý kiến kiểm toán  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Ch  tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2014 
Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 

2015 
% TH 

2015/2014 
% TH/KH 

2015 

Tổng doanh thu  tr.đ̀ng 388.999 387.000 388.884 99,97% 100,49% 

Lợi nhuận trước thuế tr.đ̀ng 15.020 10.000 15.481 103,07% 154,81% 

 

Hoạtăđộng sản xuất 

Quy mô hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, tỷ 

trọng doanh thu thấp, thực hiện chủ yếu 

theo các đơn đặt hàng. Trong năm 2015, 
sản phẩm chính là bảng quảng cáo, lắp 
ráp gia công thiết bị wifi; 

Từ tháng 05/2015, Công ty TNHH Ṽnh 
Tiến – TIE chính thức đi vào hoạt động, 

sản xuất các sản phẩm tập mang thương 
hiệu Vibook, Tbook, Vintis. Hiện tại do 
đây là sản phẩm mới nên t̀nh h̀nh tiêu 
thụ còn chậm dẫn đến sản lượng sản 

xuất không đạt theo kế hoạch. 

 

Hoạtăđộng kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2015 chủ 

yếu là phân phối sản phẩm màn hình Samsung, Philips, 

sản phẩm giấy và tập các loại, TV thương hiệu Philips. Thị 
trường trong những tháng đầu năm 2015 vẫn tiếp tục khó 
khăn, sức mua ngành hàng IT sụt giảm, xu hướng người 

tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm công nghệ cao như 
điện thoại thông minh, máy tính bảng,… Tuy nhiên, với 

các chính sách bán hàng linh hoạt, tùy khu vực, tùy thị 
trường, tùy sản phẩm và nỗ lực của đội ngũ TIE, tổng 

doanh số năm 2015 đã đạt 388, 884 tỷ đ̀ng, hoàn thành 

100,49% kế hoạch năm, lợi nhuận thực hiện 15,48 tỷ 

đ̀ng, vượt 54,81% kế hoạch năm. 

Việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm kinh doanh của TIE đã thu được những kết quả tích cực, tạo nền tảng 
cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. 

o Trong năm 2015, Công ty đã mạnh dạn loại bỏ các sản phẩm kinh doanh kém hiệu quả như bộ ngùn 
UPS, laptop Gigabyte, giảm tỷ trọng các sản phẩm mang tính thời vụ như điện gia dụng, hạt nhựa, thép, 
…; 

o Giảm dần tỷ trọng màn h̀nh vi tính trong tổng doanh thu, hiện tại TIE chủ yếu kinh doanh màn h̀nh vi 
tính thương hiệu Philips; 

o Tăng tỷ trọng doanh thu của ngành hàng giấy, tập, văn phòng phẩm (VPP). Tuy nhiên, doanh thu của 
ngành hàng tập + VPP trong năm 2015 chưa đạt như kỳ vọng, 

o Trong năm 2015, TIE đã phát triển thêm sản phẩm mới là TV thương hiệu Philips và phát triển mảng kinh 
doanh dự án TV thương hiệu Samsung. Hiện tại, do TV Philips là sản phẩm mới nên thị trường phân phối 
chủ yếu của TIE là các hệ thống bán lẻ. Trong quá tr̀nh phân phối, Nhà cung cấp luôn cùng đ̀ng hành 
với TIE để thực hiện các chương tr̀nh bán hàng nhằm quảng bá sản phẩm và thương hiệu. 

o Hoạt động chính của Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn là trong l̃nh vực công nghệ cao, tạo 
cơ hội để TIE tiếp cận l̃nh vực này trong hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm. 
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Hoạtăđộng dịch vụ du lịch 

 Trong năm 2015, Trung tâm Điều hành du lịch tiếp tục phát triển các tour du lịch trong và ngoài 

nước, tổ chức sự kiện, kinh doanh vé máy bay và các dịch vụ kèm theo. Công ty đang tiến hành 

tái cấu trúc bộ máy nhân sự kinh doanh du lịch nhằm phát triển thương hiệu TIE TRAVEL ổn 

định và bền vững. 

Nguyên nhân một số ch  tiêỘăƠhưaăđạt kế hoạch 

 DỒaốhăsốăốgàốhăhàốgă tậpăộàăVPPăƠh ă
đạtă31%ăkếăhỒạƠhăốăỐăộàăđạtă55%ăsỒă
ộớiăƠùốgăkỳăốăỐătổướƠăơỒăƠáƠăốgỘyêốă
nhân sau  

o Sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu, đặc 
biệt là các thương hiệu giá rẻ; 

o Sản phẩm sản xuất tại nhà máy Hải Dương 
bắt đầu được giới thiệu từ Quý III/2015 nên 
cần thời gian để người tiêu dùng khu vực 
phía Bắc đánh giá mẫu mã và chất lượng 
sản phẩm; 

o Doanh số kế hoạch năm ć tính đến sản 
phẩm giấy in, giấy photocopy. Tuy nhiên 
trong năm 2015, Công ty chưa đàm phán 
xong với các nhà cung cấp nguyên liệu về 
giá và chất lượng để đảm bảo tính cạnh 
tranh. Dự kiến sang quý II/2016, TIE sẽ 
hoàn thành việc đàm phán và sẽ bắt đầu 
phân phối sản phẩm; 

 SảốăphẩỐăbảốgăỔỘaốgăbáỒăƠóăơỒaốhăsốă
thấp,ăkhôốgăhiệỘăỔỘả,ăTIEăs ăđóốgăộiệƠă
sảốăxỘấtăộàăkiốhăơỒaốhăsảốăphẩỐăốàyă
tổỒốgăốăỐă2016,ăốgỘyêốăốhâố: 

o Sản phẩm sản xuất đơn chiếc, theo nhu 
cầu của từng khách hàng; 

o Chỉ sản xuất những sản phẩm truyền 
thống như bảng hiển thị tỷ giá, lãi suất 
ngân hàng, bảng giá vàng. Nhưng hiện 
nay, các ngân hàng đã trang bị TV màn 
h̀nh lớn để hiển thị nên nhu cầu không 
còn; 

o Chất lượng linh kiện đầu vào không ổn 
định (hàng Trung Quốc). 

 

 SảốăphẩỐăbếpăộàăđiệốăgiaăơụốg.ăDỒaốhăthỘăƠủaăốhóỐăsảốăphẩỐăốàyăđãăgiảỐăốhìỘă
tổỒốgăốăỐă2015.ăDựăkiếố,ăCôốgătyăs ăốgừốgăộiệƠăkiốhăơỒaốhăƠáƠăsảốăphẩỐăốàyătổỒốgă
ốăỐă2016,ăốgỘyêốăốhâố:ă 

o Mẫu mã sản phẩm cũ, không theo kịp sự đa dạng về mẫu mã, không cạnh tranh được với sản 
phẩm của Trung Quốc; 

o Giá thành sản phẩm cao không cạnh tranh với hàng trôi nổi trên thị trường; 

o Thương hiệu bếp và điện gia dụng quá mới đối với người tiêu dùng; 

o Đội ngũ bán hàng và chính sách marketing chưa phát huy được hiệu quả nên kh́ tiêu thụ được 
sản phẩm. 
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Năm 2014 Năm 2015

71,72% 66,36%

28,28% 33,64%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

39,33%

0,44%

31,38%

25,85%

3,00%

CơăƠấỘăTSNHă2015

Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng t̀n kho

Tài sản ngắn hạn khác

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Ch  tiêu ĐVT 2014 2015  2015/2014 

Tình hình tài sản     

Tài sản ngắn hạn Triệu đ̀ng       269.235    266.888  99,13% 

Tài sản dài hạn Triệu đ̀ng       106.145    135.306  127,47% 

Tổng tài sản Triệu đ̀ng       375.380    402.194  107,14% 

Tình hình nợ phải trả                -              -      

Nợ ngắn hạn Triệu đ̀ng       109.955    135.980  123,67% 

Nợ dài hạn Triệu đ̀ng          2.000       2.000  100,00% 

Tổng nợ Triệu đ̀ng       111.955    137.980  123,25% 

 

 Tổng tài sản của Công ty đã tăng 7,14% 
so với năm trước, cơ cấu tài sản có sự thay 

đổi theo hướng làm tăng tài sản dài hạn, 

giảm tài sản ngắn hạn 

Về cơ cấu của Tài sản ngắn hạn không có nhiều sự 
thay đổi. Trong đ́ chỉ có tiền và các khoản tương 
đương tiền tăng thêm 8,56 tỷ đ̀ng, còn lại các thành 

phần khác đều giảm. Giảm nhiều nhất là các khoản 

đầu tư tài chính g̀m chứng khoán kinh doanh, đầu 
tư vào công ty liên kết và đầu tư ǵp vốn vào đơn vị 
khác. Năm qua Công ty đã bán bớt một số cổ phiếu 

để cơ cấu lại danh mục đầu tư, bên cạnh đ́ mã 
chứng khoán STB và ALT lại tăng thêm do nhận cổ 

tức bằng cổ phiếu. Tính đến 31/12/2015, khoản mục 
này đã giảm hơn 8 tỷ đ̀ng. 



 TIE | BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 56 

11,87%
2,79%

1,28%

81,93%

0,98%
1,14%

CơăƠấỘăNợăNH 2015

Phải trả người bán ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Phải trả ngắn hạn khác

Khoản mục khác

  

Nợ phải trả của công ty đã tăng 23,25% so với năm tước, chủ 

yếu do sự tăng lên của nợ ngắn hạn. Trong năm TIE đã vay 
ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Phương 
Đông hơn 35 tỷ đ̀ng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, 

khoản vay tín chấp này được bảo đảm bằng các hợp đ̀ng tiền 

g̉i có kỳ hạn tại chính 2 ngân hàng này. 

Đối với tài sản dài hạn, đáng chú ý là nh́m tài sản cố định, bất động sản đầu tư và đầu tư tài chính dài hạn. Việc 

đầu tư vào Công ty TNHH Mega TIE 54,6 tỷ đ̀ng (năm 2015 đã ǵp vốn 36 tỷ đ̀ng) và 8,4 tỷ đ̀ng vào Công ty 
TNHH Tiến Đạt - TIE làm tăng mạnh khoản đầu tư tài chính dài hạn so với năm 2014. Một phần tăng trửng của 

tài sản cố định là do sự điều chuyển giá trị từ khoản mục bất động sản sang tài sản cố định vô hình và do hợp 

nhất kinh doanh từ các công ty có liên quan. Cả năm 2015 tài sản cố định tăng 22,68 tỷ đ̀ng, bất động sản đầu 
tư giảm 13 tỷ đ̀ng và đầu tư tài chính dài hạn tăng thêm 19,32 tỷ đ̀ng. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH , QUẢN LÝ 

 Công ty CP TIE đã xây dựng quy tr̀nh quản lý, điều 
hành hệ thống sản xuất kinh doanh và các quy tr̀nh 
làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc 
của cán bộ công nhân viên công ty theo các tiêu chuẩn 
của ISO 9001:2008. Đ̀ng thời trong năm 2015, TIE 
cũng đã tiến hành cải tiến và bổ sung, điều chỉnh một 
số quy tr̀nh làm việc cho phù hợp với t̀nh h̀nh hoạt 
động thực tế thông qua việc thành lập bộ phận Quản 
lý hệ thống chất lượng. 

 Tiến hành cải tiến các quy trình, thủ tục bán hàng tại 

C̉a hàng Coop Phú quốc, Trung tâm điều hành du 

lịch đã thông qua việc đầu tư phần mềm quản lý bán 
hàng, bán vé máy bay, đặt phòng khách sạn,... nhằm 

đảm bảo đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất, nội 

dung này sẽ triển khai trong quý II/2016. 

 Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn (SGS) và Công ty Cổ phần TIE phối hợp Đại học quốc gia 
với mục đích t̀m kiếm các sản phẩm khoa học công nghệ ć thể ứng dụng trong đời sống, từ đ́ nghiên 
cứu nhu cầu thị trường và đưa vào sản xuất hàng loạt. Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản phẩm chính 
là thiết bị thu phát śng wifi dành cho hộ gia đ̀nh. Sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm 
TH-WPA 515, hiện TIE đang làm các thủ tục hợp chuẩn, hợp quy,... và sẽ được phân phối ra thị trường 
trong thời gian sớm nhất. 

 ́ng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lưu trữ dữ liệu, tạo biểu mẫu khảo sát đánh giá. ́ng 
dụng công nghệ thay thế những công đoạn truyền thống để tăng năng suất và chất lượng công việc 
như khai thác ứng dụng mail, chấm công bằng vân tay. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Theo nhận định của Quỹ tiền tệ quốc 
tế (IMF), dự báo nền kinh tế toàn cầu 

sẽ tăng trửng 3,1% trong năm nay. 
Việc IMF công nhận đ̀ng nhân dân tệ 

tham gia rổ tiền tệ dự trữ quốc tế sẽ có 

thể đưa tới những hệ lụy kh́ đoán định 

cho Việt Nam và nhiều nước Đông Nam 
Á khi bị thâm hụt thương mại và đầu tư 
quy mô lớn với Trung Quốc. 

 

Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm máy tính bàn, máy 
tính xách tay được dự báo tiếp tục suy giảm trong 

năm 2016; đầu tư công cho thiết bị văn phòng, máy 
tính để bàn tại Việt Nam sẽ tụt giảm. Khách hàng 

đang chuyển qua các thiết bị cầm tay khác như điện 

thoại thông minh, Máy tính Bảng; các linh phụ kiện 

điện t̉ dự báo sẽ ć tăng trửng khá do người dùng 

trang bị thêm cho các thiết bị cầm tay để phù hợp với 

nhu cầu của mình.  

 

Lợi thế về nhân công rẻ, chi phí sản xuất nguyên liệu giấy trắng thấp sẽ tạo động lực cạnh tranh cho 

các sản phẩm tập v̉ học sinh Việt Nam khi thị trường ASEAN và các hiệp định thương mại tự do khác 
mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực trong năm 2016. 

Với ưu thế là thành viên duy nhất thuộc nh́m các nước đang phát triển tham gia TPP, Việt Nam có 

nhiều cơ hội phát triển công nghiệp phụ trợ và cũng là cơ hội để Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu 

tư vào l̃nh vực này. 

ĐÁNHăGIÁăTÌNHăHÌNHăKINHăTẾ NĔMă2016 
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CH  TIÊU KẾ HO CH NĔMă2016 

 Tổng Doanh thu : 405 tỷ đ̀ng bằng 104,1% số thực hiện năm 2015; 

 Lợi nhuận thực hiện : 10 tỷ đ̀ng bằng 64,6% số thực hiện năm 2015. 

 

ĐVT:ăđồng 

STT Nội dung Doanh thu 2016 Tỷ trọng DT 2016 

1 Màn hình các loại 60.000.000.000 14,8% 

2 TV Philips 30.000.000.000 7,4% 

3 Giải pháp máy tính tiền 12.000.000.000 3,0% 

4 
Sản phẩm Adata, Logitech và linh 
phụ kiện IT khác 45.000.000.000 11,1% 

5 Giấy, tập, văn phòng phẩm 120.000.000.000 29,6% 

6 Doanh thu Siêu thị Coop 25.000.000.000 6,2% 

7 Dịch vụ du lịch 35.000.000.000 8,6% 

8 Doanh thu dự án 68.000.000.000 16,8% 

9 Bảo hành 10.000.000.000 2,5% 

Tổng cộng 405.000.000.000 100,0% 
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN  

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty 
cổ phần TIE và có ý kiến chấp nhận toàn phần vì vậy Ban Tổng Giám đốc không giải trình thêm. 
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BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Đánh giá các ặt hoạt động của công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giá  đốc  

 Kế hoạch v  định hướng của Hội đồng quản trị  
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 

 Năm 2015 vừa qua kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty đã đảm bảo tổng 

doanh thu đạt 100,49% so với 

kế hoạch đề ra. Công ty đã nộp 
ngân sách đạt 325,45% so với 
kế hoạch năm 2015. Công ty đã 
nộp đủ, đúng các loại thuế, các 

khoản thu khác theo đúng quy 
định của pháp luật.  

 

 Để đạt được kết quả trên, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp 

phối hợp trong tình hình thị trường có nhiều cạnh tranh và 

diễn biễn kh́ lường như: bám sát t̀nh h̀nh thị trường, ban 
hành các chính sách kinh doanh linh họat, kịp thời; củng cố 

phát triển hệ thống phân phối và kênh bán lẻ trên cả nước; tái 

cấu trúc đội ngũ ngùn nhân lực các phòng, ban chức năng, 
các chi nhánh để tăng tính hiệu quả và chuyên nghiệp… Tích 
cực tham gia xúc tiến thương mại nhằm khai thác tìm kiếm 

thêm đối tác và sản phẩm mới; giữ mối liên hệ chặt chẽ với 
đối tác, Nhà cung cấp. 

 

Thuận lợi 

 Với Đề án Tái cơ cấu đã được phê duyệt, Hội đ̀ng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần TIE tiếp 

tục có các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để tiến hành thực hiện. Điều này đã ǵp phần 
giúp Công ty phát huy được những thế mạnh có được trong những năm gần đây, từng bước đưa hoạt 

động sản xuất kinh doanh của TIE phát triển ổn định; 

 TIE luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những kh́ khăn từ Lãnh đạo Tổng 

công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CNS). Chính điều này đã ǵp phần 
không nhỏ vào việc giúp TIE hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 

 Từ tháng 06/2015, TIE chính thức là nhà phân phối sản phẩm TV mang thương hiệu Philips từ miền 

Trung tr̉ vào, giúp Công ty đa dạng hơn  sản phẩm phân phối từ đ́ ć thể khai thác tốt hơn nhu cầu 

của khách hàng; 

 Trong năm 2015, TIE đã hợp tác với Công ty cổ phần Ngôi nhà Mega thành lập Công ty TNHH Mega TIE 

nhằm tiến hành khai thác có hiệu quả hơn mặt bằng tại số 52, đường Thành Thái, Quận 10, Tp. H̀ Chí 

Minh. Bên cạnh đ́, Công ty cũng ǵp vốn thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt TIE để khai thác 1 phần 

khu đất tại đường Nguyễn Trung Trực, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 
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 Thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động nên TIE cũng gặp khó 

khăn khi thu h̀i vốn từ các khoản đầu tư trước năm 2007; 

 Nhân sự kinh doanh thường xuyên biến động, do nguyên nhân khách quan từ thị trường và nguyên nhân chủ 
quan từ năng lực, kỹ năng và bản l̃nh làm việc của cá nhân, dẫn đến doanh số một vài ngành hàng sụt giảm 

so với năm 2014 (tập, văn phòng phẩm, …); 

 Từ tháng 08/2015, tỷ giá ngoại tệ (VN đ̀ng/USD) tăng 3% đã ảnh hửng đến giá bán hàng hóa nhập khẩu. 

Để không ảnh hửng đến việc bán hàng, TIE phải chấp nhận chia sẻ kh́ khăn với đại lý, giảm bớt lợi nhuận. 
Thời điểm cuối năm 2015, việc mua ngoại tệ để thanh toán cho các đơn hàng đến hạn càng gặp kh́ khăn 
hơn do ngùn cung hạn chế, tỷ giá luôn ̉ mức trần. 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 
2015 tiếp tục gặp nhiều kh́ khăn trong l̃nh vực 

phân phối sản phẩm IT. Các sản phẩm IT chủ 

yếu của TIE là màn hình vi tính thương hiệu 

Samsung, Philips, thiết bị lưu trữ Adata... Trong 
khi màn h̀nh Philips ć 1 năm thành công khi 
doanh số vuợt kế hoạch năm th̀ màn h̀nh 
Samsung đang ć sự cạnh tranh gay gắt về giá 

giữa các nhà phân phối, làm ảnh hửng đến lợi 
nhuận của TIE. Để có thể đảm bảo hiệu quả 

hoạt động của Doanh nghiệp, về lâu dài TIE 

vẫn phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành 
nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh; 

 Quy mô hoạt động SXKD còn nhỏ lẻ, thực hiện 
sản xuất theo các đơn hàng với số lượng thấp, 

doanh số không cao. Trong năm 2015, sản phẩm 

sản xuất chủ yếu là sản phẩm bảng điện t̉, bảng 

quảng cáo; 

 Từ tháng 05/2015, Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

chính thức đi vào hoạt động, với các sản phẩm 

tập mang thương hiệu Vibook, Tbook, Vintis. Tuy 

nhiên do mới tiếp cận thị trường phía Bắc và sản 
phẩm của Ṽnh Tiến TIE là sản phẩm mới nên cần 

thời gian để phát triển thị trường, đa dạng sản 

phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; 

Khó khăn 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2015, HĐQT đã giám sát ho t đ ng c a Ban Tổng Giám đốc đối ộới những n i dỘng saỘ:  

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

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

 Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2015 đạt hiệu quả. 

Theo đ́, Ban Tổng Giám đốc đã 
thực hiện tốt những nhiệm vụ mà 

HĐQT và ĐHĐCĐ giao ph́, trong 
năm Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch về doanh thu và lợi 

nhuận, việc chuyển dịch cơ cấu sản 

phẩm kinh doanh cũng đã bước 
đầu đem lại hiệu quả.  

 

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc còn tích cực đ́ng ǵp, đưa ra 
nhiều nhận định hữu ích về triển vọng phát triển Công ty giúp 

HĐQT ć được cái nh̀n đúng đắn về tình hình hoạt động hiện tại 
của TIE, từ đ́ xây dựng được các chiến lược phù hợp trong việc 

tái cơ cấu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 

Hội đ̀ng quản trị đánh giá cao tâm huyết, sự cống hiến của từng 

thành viên Ban Tổng Giám đốc vì sự phát triển Bền vững của TIE.  
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HOẠT Đ NG S N SU T KINH DOANH 

Thương m i 

 Xây dựng chính sách Quỹ cạnh tranh vừa tạo sự chủ động cho nhân viên kinh doanh vừa giúp nhân 
viên tăng thu nhập qua việc thúc đẩy đạt doanh số, lợi nhuận chỉ tiêu. Tiếp tục tái cấu trúc ngành 

nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh ưu tiên phát triển sản phẩm trong l̃nh vực IT truyền thống, 

đ̀ng thời nâng tỷ trọng doanh số các sản phẩm mới. 

 Tạo mối liên kết gắn bó với các Nhà cung cấp để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác hoặc tìm thêm sản 

phẩm mới cho hoạt động phân phối năm 2016. 

 Hệ thống phân phối: định kỳ 6 tháng đánh giá hệ thống đại lý, chọn lựa đại lý trung thành, ć năng 
lực tài chính tốt, gắn bó và hợp tác lâu dài với TIE. 

 Xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh phù hợp từng sản phẩm, từng phân khúc thị trường, 

từng vùng miền,… Tập trung phát triển đại lý chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị, đối tác có hình thức bán 

hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. 

 Ngùn hàng dự trữ phải được tính toán tối ưu tại từng thời điểm, tránh tình trạng ngùn hàng cung 
ứng không ổn định, lúc thừa, lúc thiếu gây lãng phí hoặc làm giảm sút doanh thu, lợi nhuận của các 
Ngành hàng. 

S n xu t 

 Tìm kiếm và nhận gia công lắp ráp các sản phẩm điện gia dụng, sản phẩm phụ trợ ngành công nghiệp, 

sản phẩm công nghệ cao,… 

 Tập trung phát triển hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE, m̉ rộng thị trường phân 

phối để gia tăng sản lượng sản xuất của Nhà máy. 

Dịch vụ 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Trung tâm bảo hành sản phẩm tại Thành phố H̀ Chí Minh. Đẩy mạnh  
cung cấp, tư vấn giải pháp quản lý bán hàng cho Hệ thống siêu thị AEON mall Việt Nam và các chuỗi 

c̉a hàng, nhà hàng kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc. 

 Phát triển thương hiệu TIE Travel  theo mục tiêu: cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giá cả 

hợp lý nhất. 

 Triển khai dịch vụ thông tin và quảng cáo trên các phương tiện vận tải hành khách thông qua các 

ứng dụng IOT và sự hỗ trợ phần cứng của INTEL Việt Nam. 
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HOẠT Đ NG S N SU T KINH DOANH  

C ng cố, nâng cao hiệu qu  ho t đ ng các Chi nhánh 

 Chi nhánh TIE Phú Quốc: tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh c̉a hàng Co.op, đa dạng sản phẩm 

phục vụ khách du lịch, đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn và người dân Phú Quốc. 

 Chi nhánh TIE Cần Thơ: do đặc thù địa lý và khoảng cách di chuyển giữa Tp. H̀ Chí Minh và Cần 
Thơ hiện nay thuận tiện nên trong năm 2016, sẽ hợp nhất kinh doanh với văn phòng Tp.HCM để 

tiết kiệm chi phí. 

 Chi nhánh TIE Đà Nẵng, TIE Hà Nội: tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh các sản phẩm do công 
ty phân phối. Điều chỉnh mô hình quản lý theo hướng Tập trung quản lý kinh doanh về văn phòng 

H̀ Chí Minh thông qua phần mềm quản lý. Phụ trách kinh doanh chi nhánh (Ph́ giám đốc/Giám sát 

kinh doanh) chịu sự điều phối của Giám sát ngành hàng, Giám đốc sản phẩm/nhóm sản phẩm tại 

H̀ Chí Minh. 

 

 

ĐầỘ tư ộà dự án 

 Tiếp tục thanh khoản các cổ phiếu vào thời điểm có lợi để hạn chế những khoản lỗ mà Công ty đã 
lập dự phòng. 

 Phối hợp cùng các đối tác tại các Công ty liên kết thực hiện các thủ tục pháp lý để nhanh chóng 

triển khai dự án; 

 Tìm kiếm các nhà đầu tư từ Nhật Bản do có sự tương đ̀ng về văn h́a, kinh nghiệm quản trị tiết 

kiệm chi phí sản xuất, sự bền vững và uy tín trong hợp tác kinh doanh. 

 Tập trung phát triển hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE, m̉ rộng thị trường phân 

phối tại khu vực Miền Bắc để tăng sản lượng sản xuất của Nhà máy. 

ng dụng Khoa học Công nghệ, Công nghệ thông tin 

 Triển khai s̉ dụng phần mềm quản lý kinh doanh và đánh giá nhân viên (KPI) nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý và s̉ dụng ngùn lực hiện nay của TIE tại Văn phòng chính và các chi nhánh. 

 S̉ dụng phần mềm bán vé máy bay và cung cấp dịch vụ qua website giúp tăng doanh thu và hiệu 
quả quản lý kinh doanh của Trung tâm điều hành du lịch. 

 Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến chuyên nghiệp nhằm tăng hiệu quả quản trị bán hàng và 

tiết kiệm chi phí. 
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Qu n trị doanh nghiệp 

 Rà soát lại hoạt động và nhân sự của từng phòng ban, chi nhánh để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí 

quản lý, chi phí thuê mặt bằng, … 

 Giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí hàng tháng cho Phòng HCNS và các Chi nhánh trên cơ s̉ tiết kiệm 5% 
so với năm trước, đ̀ng thời Công ty cũng đề ra các giải pháp tiết kiệm, quản lý định mức điện năng; 

 Ban hành các quy định về chi phí công tác, công tác phí… gắn với hiệu quả kinh doanh đem lại. 

 Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương, thửng gắn với trách nhiệm công việc, hiệu quả lao động và 
sự đ́ng ǵp cho công ty; đ̀ng thời, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.  

 Tổ chức, hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ bán hàng, kỹ năng làm việc, khám 

phá năng lực bản thân, kỹ năng làm việc tập thể,… 
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BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Đánh giá các ặt hoạt động của công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giá  đốc  

 Kế hoạch v  định hướng của Hội đồng quản trị  
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 

 Năm 2015 vừa qua kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty đã đảm bảo tổng 

doanh thu đạt 100,49% so với 

kế hoạch đề ra. Công ty đã nộp 
ngân sách đạt 325,45% so với 
kế hoạch năm 2015. Công ty đã 
nộp đủ, đúng các loại thuế, các 

khoản thu khác theo đúng quy 
định của pháp luật.  

 

 Để đạt được kết quả trên, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp 

phối hợp trong tình hình thị trường có nhiều cạnh tranh và 

diễn biễn kh́ lường như: bám sát t̀nh h̀nh thị trường, ban 
hành các chính sách kinh doanh linh họat, kịp thời; củng cố 

phát triển hệ thống phân phối và kênh bán lẻ trên cả nước; tái 

cấu trúc đội ngũ ngùn nhân lực các phòng, ban chức năng, 
các chi nhánh để tăng tính hiệu quả và chuyên nghiệp… Tích 
cực tham gia xúc tiến thương mại nhằm khai thác tìm kiếm 

thêm đối tác và sản phẩm mới; giữ mối liên hệ chặt chẽ với 
đối tác, Nhà cung cấp. 

 

Thuận lợi 

 Với Đề án Tái cơ cấu đã được phê duyệt, Hội đ̀ng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần TIE tiếp 

tục có các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để tiến hành thực hiện. Điều này đã ǵp phần 
giúp Công ty phát huy được những thế mạnh có được trong những năm gần đây, từng bước đưa hoạt 

động sản xuất kinh doanh của TIE phát triển ổn định; 

 TIE luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những kh́ khăn từ Lãnh đạo Tổng 

công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CNS). Chính điều này đã ǵp phần 
không nhỏ vào việc giúp TIE hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 

 Từ tháng 06/2015, TIE chính thức là nhà phân phối sản phẩm TV mang thương hiệu Philips từ miền 

Trung tr̉ vào, giúp Công ty đa dạng hơn  sản phẩm phân phối từ đ́ ć thể khai thác tốt hơn nhu cầu 

của khách hàng; 

 Trong năm 2015, TIE đã hợp tác với Công ty cổ phần Ngôi nhà Mega thành lập Công ty TNHH Mega TIE 

nhằm tiến hành khai thác có hiệu quả hơn mặt bằng tại số 52, đường Thành Thái, Quận 10, Tp. H̀ Chí 

Minh. Bên cạnh đ́, Công ty cũng ǵp vốn thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt TIE để khai thác 1 phần 

khu đất tại đường Nguyễn Trung Trực, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 
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 Thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động nên TIE cũng gặp khó 

khăn khi thu h̀i vốn từ các khoản đầu tư trước năm 2007; 

 Nhân sự kinh doanh thường xuyên biến động, do nguyên nhân khách quan từ thị trường và nguyên nhân chủ 
quan từ năng lực, kỹ năng và bản l̃nh làm việc của cá nhân, dẫn đến doanh số một vài ngành hàng sụt giảm 

so với năm 2014 (tập, văn phòng phẩm, …); 

 Từ tháng 08/2015, tỷ giá ngoại tệ (VN đ̀ng/USD) tăng 3% đã ảnh hửng đến giá bán hàng hóa nhập khẩu. 

Để không ảnh hửng đến việc bán hàng, TIE phải chấp nhận chia sẻ kh́ khăn với đại lý, giảm bớt lợi nhuận. 
Thời điểm cuối năm 2015, việc mua ngoại tệ để thanh toán cho các đơn hàng đến hạn càng gặp kh́ khăn 
hơn do ngùn cung hạn chế, tỷ giá luôn ̉ mức trần. 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 
2015 tiếp tục gặp nhiều kh́ khăn trong l̃nh vực 

phân phối sản phẩm IT. Các sản phẩm IT chủ 

yếu của TIE là màn hình vi tính thương hiệu 

Samsung, Philips, thiết bị lưu trữ Adata... Trong 
khi màn h̀nh Philips ć 1 năm thành công khi 
doanh số vuợt kế hoạch năm th̀ màn h̀nh 
Samsung đang ć sự cạnh tranh gay gắt về giá 

giữa các nhà phân phối, làm ảnh hửng đến lợi 
nhuận của TIE. Để có thể đảm bảo hiệu quả 

hoạt động của Doanh nghiệp, về lâu dài TIE 

vẫn phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành 
nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh; 

 Quy mô hoạt động SXKD còn nhỏ lẻ, thực hiện 
sản xuất theo các đơn hàng với số lượng thấp, 

doanh số không cao. Trong năm 2015, sản phẩm 

sản xuất chủ yếu là sản phẩm bảng điện t̉, bảng 

quảng cáo; 

 Từ tháng 05/2015, Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE 

chính thức đi vào hoạt động, với các sản phẩm 

tập mang thương hiệu Vibook, Tbook, Vintis. Tuy 

nhiên do mới tiếp cận thị trường phía Bắc và sản 
phẩm của Ṽnh Tiến TIE là sản phẩm mới nên cần 

thời gian để phát triển thị trường, đa dạng sản 

phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; 

Khó khăn 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2015, HĐQT đã giám sát ho t đ ng c a Ban Tổng Giám đốc đối ộới những n i dỘng saỘ:  

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

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

 Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2015 đạt hiệu quả. 

Theo đ́, Ban Tổng Giám đốc đã 
thực hiện tốt những nhiệm vụ mà 

HĐQT và ĐHĐCĐ giao ph́, trong 
năm Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch về doanh thu và lợi 

nhuận, việc chuyển dịch cơ cấu sản 

phẩm kinh doanh cũng đã bước 
đầu đem lại hiệu quả.  

 

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc còn tích cực đ́ng ǵp, đưa ra 
nhiều nhận định hữu ích về triển vọng phát triển Công ty giúp 

HĐQT ć được cái nh̀n đúng đắn về tình hình hoạt động hiện tại 
của TIE, từ đ́ xây dựng được các chiến lược phù hợp trong việc 

tái cơ cấu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 

Hội đ̀ng quản trị đánh giá cao tâm huyết, sự cống hiến của từng 

thành viên Ban Tổng Giám đốc vì sự phát triển Bền vững của TIE.  
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HOẠT Đ NG S N SU T KINH DOANH 

Thương m i 

 Xây dựng chính sách Quỹ cạnh tranh vừa tạo sự chủ động cho nhân viên kinh doanh vừa giúp nhân 
viên tăng thu nhập qua việc thúc đẩy đạt doanh số, lợi nhuận chỉ tiêu. Tiếp tục tái cấu trúc ngành 

nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh ưu tiên phát triển sản phẩm trong l̃nh vực IT truyền thống, 

đ̀ng thời nâng tỷ trọng doanh số các sản phẩm mới. 

 Tạo mối liên kết gắn bó với các Nhà cung cấp để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác hoặc tìm thêm sản 

phẩm mới cho hoạt động phân phối năm 2016. 

 Hệ thống phân phối: định kỳ 6 tháng đánh giá hệ thống đại lý, chọn lựa đại lý trung thành, ć năng 
lực tài chính tốt, gắn bó và hợp tác lâu dài với TIE. 

 Xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh phù hợp từng sản phẩm, từng phân khúc thị trường, 

từng vùng miền,… Tập trung phát triển đại lý chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị, đối tác có hình thức bán 

hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. 

 Ngùn hàng dự trữ phải được tính toán tối ưu tại từng thời điểm, tránh tình trạng ngùn hàng cung 
ứng không ổn định, lúc thừa, lúc thiếu gây lãng phí hoặc làm giảm sút doanh thu, lợi nhuận của các 
Ngành hàng. 

S n xu t 

 Tìm kiếm và nhận gia công lắp ráp các sản phẩm điện gia dụng, sản phẩm phụ trợ ngành công nghiệp, 

sản phẩm công nghệ cao,… 

 Tập trung phát triển hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE, m̉ rộng thị trường phân 

phối để gia tăng sản lượng sản xuất của Nhà máy. 

Dịch vụ 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Trung tâm bảo hành sản phẩm tại Thành phố H̀ Chí Minh. Đẩy mạnh  
cung cấp, tư vấn giải pháp quản lý bán hàng cho Hệ thống siêu thị AEON mall Việt Nam và các chuỗi 

c̉a hàng, nhà hàng kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc. 

 Phát triển thương hiệu TIE Travel  theo mục tiêu: cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giá cả 

hợp lý nhất. 

 Triển khai dịch vụ thông tin và quảng cáo trên các phương tiện vận tải hành khách thông qua các 

ứng dụng IOT và sự hỗ trợ phần cứng của INTEL Việt Nam. 
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HOẠT Đ NG S N SU T KINH DOANH  

C ng cố, nâng cao hiệu qu  ho t đ ng các Chi nhánh 

 Chi nhánh TIE Phú Quốc: tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh c̉a hàng Co.op, đa dạng sản phẩm 

phục vụ khách du lịch, đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn và người dân Phú Quốc. 

 Chi nhánh TIE Cần Thơ: do đặc thù địa lý và khoảng cách di chuyển giữa Tp. H̀ Chí Minh và Cần 
Thơ hiện nay thuận tiện nên trong năm 2016, sẽ hợp nhất kinh doanh với văn phòng Tp.HCM để 

tiết kiệm chi phí. 

 Chi nhánh TIE Đà Nẵng, TIE Hà Nội: tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh các sản phẩm do công 
ty phân phối. Điều chỉnh mô hình quản lý theo hướng Tập trung quản lý kinh doanh về văn phòng 

H̀ Chí Minh thông qua phần mềm quản lý. Phụ trách kinh doanh chi nhánh (Ph́ giám đốc/Giám sát 

kinh doanh) chịu sự điều phối của Giám sát ngành hàng, Giám đốc sản phẩm/nhóm sản phẩm tại 

H̀ Chí Minh. 

 

 

ĐầỘ tư ộà dự án 

 Tiếp tục thanh khoản các cổ phiếu vào thời điểm có lợi để hạn chế những khoản lỗ mà Công ty đã 
lập dự phòng. 

 Phối hợp cùng các đối tác tại các Công ty liên kết thực hiện các thủ tục pháp lý để nhanh chóng 

triển khai dự án; 

 Tìm kiếm các nhà đầu tư từ Nhật Bản do có sự tương đ̀ng về văn h́a, kinh nghiệm quản trị tiết 

kiệm chi phí sản xuất, sự bền vững và uy tín trong hợp tác kinh doanh. 

 Tập trung phát triển hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE, m̉ rộng thị trường phân 

phối tại khu vực Miền Bắc để tăng sản lượng sản xuất của Nhà máy. 

ng dụng Khoa học Công nghệ, Công nghệ thông tin 

 Triển khai s̉ dụng phần mềm quản lý kinh doanh và đánh giá nhân viên (KPI) nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý và s̉ dụng ngùn lực hiện nay của TIE tại Văn phòng chính và các chi nhánh. 

 S̉ dụng phần mềm bán vé máy bay và cung cấp dịch vụ qua website giúp tăng doanh thu và hiệu 
quả quản lý kinh doanh của Trung tâm điều hành du lịch. 

 Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến chuyên nghiệp nhằm tăng hiệu quả quản trị bán hàng và 

tiết kiệm chi phí. 
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Qu n trị doanh nghiệp 

 Rà soát lại hoạt động và nhân sự của từng phòng ban, chi nhánh để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí 

quản lý, chi phí thuê mặt bằng, … 

 Giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí hàng tháng cho Phòng HCNS và các Chi nhánh trên cơ s̉ tiết kiệm 5% 
so với năm trước, đ̀ng thời Công ty cũng đề ra các giải pháp tiết kiệm, quản lý định mức điện năng; 

 Ban hành các quy định về chi phí công tác, công tác phí… gắn với hiệu quả kinh doanh đem lại. 

 Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương, thửng gắn với trách nhiệm công việc, hiệu quả lao động và 
sự đ́ng ǵp cho công ty; đ̀ng thời, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.  

 Tổ chức, hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ bán hàng, kỹ năng làm việc, khám 

phá năng lực bản thân, kỹ năng làm việc tập thể,… 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị  

 Hoạt động của Ban kiểm soát  

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

  

STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông Vũ Đức Dũng  CT HĐQT  17/17 100% 

Từ nhiệm chức vụ CT HĐQT từ 
01/03/2016 

Từ nhiệm chức vụ TV HĐQT từ 
04/04/2016 

3 Ông Vũ Quốc Vinh  TV HĐQT 17/17 100% 

Giữ chức vụ CT HĐQT từ ngày 
01/03/2016 

Từ nhiệm chức vụ CT HĐQT và 
tư cách TVHĐQT từ 04/04/2016 

5 Bà Phạm Thúy Oanh TV HĐQT 17/17 100%  

6 Ông Hoàng Minh Trí TV HĐQT 17/17 100%  

7 Ông Lê Ngọc Hưng TV HĐQT 02/02 100% Bổ nhiệm từ ngày 14/12/2015 

 TổỒốgăốăỐăƠôốgătáƠăgiáỐăsátăƠủaăHĐQTăđối vớiăBaốăđìỘăhàốhăđược thực hiệốăốhưăsaỘ: 

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

 Giám sát việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. 

 Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm 2015 đạt hiệu quả. 
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CÁC NGH  QUYẾT, QUYẾTăĐ NHăTRONGăNĔMă2015ăCỦA H IăĐ NG QU N TR  

 

STT S ăNQ/QĐ NGÀY N IăDUNG 

A NGH ăQUYẾTăCỦAăHĐQT 

1 01/2015/NQ-HĐQT 27/01/2015 
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 (14%/ cổ phiếu). 

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015. 

2 02/2015/NQ-HĐQT 27/01/2015 
Hợp tác đầu tư khai thác khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, 
TP. HCM. 

3 03/2015/NQ-HĐQT 05/06/2015 Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015. 

4 04/2015/NQ-HĐQT 22/06/2015 

Hợp tác thành lập Công ty TNHH MEGA - TIE. 

Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần 
TIE trong Công ty TNHH MEGA – TIE. 

5 05/2015/NQ-HĐQT 29/06/2015 
Thoái vốn của Công ty Cổ phần TIE tại Công ty cổ phần Đầu tư TIE - 
EXIM. 

6 06/2015/NQ-HĐQT 19/8/2015 
Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt – TIE. 

Bổ nhiệm người đại diện vốn. 

7 07/2015/NQ-HĐQT 28/8/2015 
S̉ dụng th̉a đất 4.506,2m2 của Công ty cổ phần TIE ̉ đường Trần 
Hưng Đạo, KP 7, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. 

8 08/2015/NQ-HĐQT 15/9/2015 

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần TIE chuyển nhượng quyền s̉ dụng của 
th̉a đất theo giấy chứng nhận quyền s̉ dụng đất quyền s̉ hữu nhà ̉ 
và tài sản khác gắn liền với đất số BU 389609; số vào sổ cấp GCN: CT 
7819 do S̉ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 
31/07/2015. 

9 09/2015/NQ-HĐQT 24/9/2015 Thanh toán cổ tức 2014. 

10 10/2015/NQ-HĐQT 16/10/2015 Khai thác khu đất 52 Thành Thái, P. 12, Q. 10, HCM 

11 11/2015/NQ-HĐQT 14/12/2015 Bổ sung thành viên Hội đ̀ng quản trị (Ông Lê Ngọc Hưng). 

12 12/2015/NQ-HĐQT 22/12/2015 
Chấp thuận cho Công ty cổ phần TIE chuyển nhượng một số tài sản d̉ 
dang của Công ty (Công tr̀nh xây dựng) trên khu đất tại số 52 Thành 
Thái, phường 12, quận 10, thành phố H̀ Chí Minh. 

13 13/2015/NQ-HĐQT 30/12/2015 
Chấp thuận cho Công ty cổ phần TIE nhận chuyển nhượng một phần vốn 
ǵp tại Công ty TNHH Ṽnh Tiến – TIE. 
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CÁC NGH  QUYẾT, QUYẾTăĐ NHăTRONGăNĔMă2015ăCỦA H IăĐ NG QU N TR  

 

STT S ăNQ/QĐ NGÀY N IăDUNG 

B QUYẾTăĐ NH 

1 01/2015/QĐ-HĐQT 27/01/2015 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

2 02/2015/QĐ-HĐQT 27/01/2015 
Miễn nhiệm chức vụ Ph́ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh 
Vũ từ 31/01/2015. 

3 03/2015/QĐ-HĐQT 22/6/2015 Hợp tác thành lập Công ty TNHH MEGA - TIE. 

4 04/2015/QĐ-HĐQT 22/6/2015 
Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện vốn của Công ty Cổ 
phần TIE trong Công ty TNHH MEGA – TIE. 

5 05/2015/QĐ-HĐQT 19/8/2015 Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt – TIE. 

6 06/2015/QĐ-HĐQT 19/8/2015 
Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty cổ phần TIE tại Công ty TNHH 
Tiến Đạt – TIE. 

7 07/2015/QĐ-HĐQT 25/11/2015 Gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần TIE. 

 

  

Hoạtăđộng của thành viên Hộiăđồng quản trị độc lập: Không có 

DaốhăsáƠhăƠáƠăthàốhăộiêốăHĐQTăƠóăƠhứng ch  v̀ quản trị công ty: Không có 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
  

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và 
quy định của pháp luật hiện hành, BKS đã xem xét toàn diện hoạt động của Công ty, cũng như làm việc trực 

tiếp với Hội đ̀ng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Ngoài các cuộc 

họp định kỳ, Ban kiểm soát còn tổ chức các buổi họp bất thường hoặc trao đổi qua các phương tiện liên lạc 

khác để giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời. Qua công tác thẩm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa 
ra một số kiến nghị đối với các mặt hoạt động của Công ty như sau: 

 

 Về công tác quản trị:  Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu tổ 

chức, bộ máy điều hành công ty, mạnh dạn đề bạt cán bộ 

trẻ, ć năng lực, có tâm huyết vào các vị trí chủ chốt của 

công ty và các phòng ban trung tâm và chi nhánh, sắp xếp 
lại nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí quản 

lý. Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương, thửng gắn với 

trách nhiệm công việc, hiệu quả lao động góp phần tạo 

động lực nâng cao năng suất làm việc của CBCNV. 

 Về hoạt động kinh doanh: Xây dựng chiến lược và chính 

sách kinh doanh phù hợp từng sản phẩm, từng phân khúc 

thị trường, từng vùng miền… Tập trung phát triển đại lý 

chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị, đối tác có hình thức bán hàng 
trực tiếp đến người tiêu dùng. Tính toán tối ưu ngùn hàng 

dự trữ theo từng thời điểm. Sàng lọc và đánh giá lại hệ 

thống đại lý, tổ chức lại hệ thống phân phối. 

 

 Về hoạt động dịch vụ: Hoàn thiện hệ 

thống Trung tâm bảo hành sản phẩm 

tại thành phố H̀ Chí Minh. Phát triển 

thương hiệu TIE Travel  theo mục 
tiêu: cung cấp dịch vụ với chất lượng 

tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. 

 Về đầu tư: Phối hợp cùng các đối tác 

tại các Công ty liên kết thực hiện các 
thủ tục pháp lý để nhanh chóng triển 

khai dự án. Tập trung phát triển hoạt 

động sản xuất tại Công ty TNHH Ṽnh 
Tiến – TIE, m̉ rộng thị trường phân 
phối tại khu vực Miền Bắc để tăng sản 

lượng sản xuất của Nhà máy. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ 
CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  

THÙăLAO,ăL NG,ăTH NGăVÀăCÁCăKHO NăL IăÍCH  
THÙăLAO,ăL NG,ăTH NGăVÀăCÁCăKHO NăL IăÍCH 

ĐVT:ăđồốg 

 

STT Họăộàătêố ChứƠăơaốh  Thù lao  Lươốg Thư ốg TổốgăƠộốg 

1 
HộiăđồốgăỔỘảốă
tổị   267.000.000 - - 267.000.000 

1.1 Vũ Đức Dũng Chủ tịch 114.000.000 - - 114.000.000 

1.2 Vũ Quốc Vinh Thành viên 51.000.000 - - 51.000.000 

1.3 Hoàng Minh Trí Thành viên 51.000.000 - - 51.000.000 

1.4 Phạm Thúy Oanh Thành viên 51.000.000 - - 51.000.000 

1.5 Lê Ngọc Hưng Thành viên - - - - 

2 BaốăkiểỐăsỒát   60.000.000 493.775.000 118.640.000 672.415.000 

2.1 Đặng Thị Hoàng 
Anh Trửng ban 27.000.000 168.125.000 - 195.125.000 

2.2 Đặng Chu Dũng Thành viên 16.500.000 325.650.000 69.550.000 411.700.000 

2.3 Nguyễn Ngọc Anh 
Thư 

Thành viên 16.500.000 - 49.090.000 65.590.000 

3 BaốăđìỘăhàốh   - 1.193.270.000 289.290.000 1.482.560.000 

3.1 Vũ Quốc Vinh Tổng Giám 
đốc - 521.560.000 136.620.000 658.180.000 

3.2 Lê Ngọc Hưng Ph́ Tổng 
Giám đốc 

- 399.750.000 83.250.000 483.000.000 

3.3 Phạm Thúy Oanh 
Kế toán 
trửng - 271.960.000 69.420.000 341.380.000 

 

GIAO D CH C  PHIẾU CỦA C  ĐÔNGăN I B : Không có 

 

H PăĐ NGăHOẶCăGIAOăD CHăV IăC ăĐÔNGăN IăB : Không có  

 

VI CăTH CăHI NăQUYăĐ NHăV ăQU NăTR ăCÔNG 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. 
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