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Thưa Quý Cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tôi xin 

gửi đến quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào 

trân trọng nhất. 

Năm 2011, Công ty đã đạt được những thành tựu 

đáng ghi nhận dù hoạt động trong bối cảnh năm 2011 

là một năm đầy biến động với nền kinh tế thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Khủng hoảng nợ công 

làm chao đảo khu vực kinh tế Eurozone, nhiều nước 

bị hạ xếp hạng tín dụng. Tại Việt Nam, nền kinh tế 

cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn: lạm phát 

phi mã gần 20%, thị trường chứng khoán sụt giảm 

đạt đáy, giảm tín nhiệm tín dụng và mất thanh khoản 

tại nhiều ngân hàng.  

Về tiến trình đầu tư nước ngoài, năm 2011, song song 

với hoạt động triển khai mạng lưới và chuẩn bị cho 

kinh doanh tại Haiti và Mozambique, Công ty vẫn 

tiếp tục xúc tiến đầu tư vào nhiều thị trường tiềm 

năng khác như Tanzania, Cameroon, Kenya, Myan-

mar, v.v… và thu được những triển vọng khả quan để 

thâm nhập vào các thị trường này. Bên cạnh đó, dù 

trong giai đoạn khủng hoảng, Công ty cũng đã được 

nhiều tổ chức tín dụng lớn đề xuất cấp tín dụng, đảm 

bảo các dự án có đủ vốn hoạt động theo đúng lộ trình 

đầu tư đã được phê duyệt. 

Về kết quả kinh doanh, năm 2011 công ty đạt doanh 

thu trên 6.024 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 

365 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh 

nền kinh tế khủng hoảng và Công ty đang đẩy mạnh 

đầu tư cho các dự án tại nước ngoài và. Các dự án tại 

Campuchia và Lào đã ổn định kinh doanh và chuyển 

lợi nhuận về nước, đóng góp vào kết quả kinh doanh 

khả quan của Công ty. Trong khi đó, dự án tại Haiti 

đã bắt đầu phát sinh doanh thu, bước đầu bù đắp 

được một phần chi phí.  

Về mặt tổ chức nhân sự, Công ty đang tiến hành cải 

tổ mạnh mẽ theo mô hình tối ưu để có thể đạt được 

kết quả kinh doanh cao nhất với chi phí quản lý thấp 

nhất. Theo đó, Công ty sẽ tái cấu trúc lại một số 

phòng ban, sắp xếp cán bộ vào những bộ phận, vị trí 

phù hợp với năng lực, đào tạo cán bộ công nhân viên 

tại chỗ thông qua công việc, cắt giảm những nhân sự 

không phù hợp và không đạt yêu cầu. Đây là xu thế 

chung của tất cả các công ty trên thế giới trong quá 

trình hiện đại hoá và toàn cầu hoá hiện nay. 

Thưa Quý Cổ đông, 

Năm 2011 đã đi qua, HĐQT Công ty hy vọng sẽ có 

sự đồng hành của Quý cổ đông trong năm 2012 và 

những năm tiếp theo để cùng đưa Công ty phát triển 

hơn nữa. Dự kiến kế hoạch doanh thu hợp nhất của 

Công ty trong năm 2012 sẽ đạt 556 triệu Đô la Mỹ, 

lợi nhuận sau thuế đạt trên 1,000 tỷ đồng, đồng thời 

công ty sẽ có những cải tổ rõ rệt để cải thiện tình hình 

tài chính nhằm đạt được cơ cấu vốn hợp lý nhất, khả 

năng thanh toán cao nhất và tỷ suất lợi nhuận cao 

nhất. 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi 

chiến lược về đầu tư ra nuớc ngoài trong lĩnh vực 

viễn thông với tiêu chí phát triển hạ tầng làm tiên 

phong, phấn đấu để đạt được vùng phủ rộng nhất, 

chất luợng hạ tầng mạng luới tốt nhất, phát triển thuê 

bao rộng khắp. Song song với các mục tiêu về kinh 

doanh nêu trên, Công ty luôn nỗ lực gắn kết các hoạt 

động sản xuất - kinh doanh với các hoạt động xã hội, 

hoạt động nhân đạo - triết lý kinh doanh nền tảng và 

đã mang lại thành công và thương hiệu Viettel trong 

những năm qua. 

Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt HĐQT và Lãnh 

đạo Công ty, xin gửi lời tri ân đến Quý Cổ đông và 

tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. Chúc Quý Cổ 

đông và gia đình sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. 

Trân trọng cảm ơn, 

 

 

 

 

Hoàng Anh Xuân 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        
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CÔNG TY 
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Quâ n số  cu â Cố ng ty tâ ng dâ n theố từ ng nâ m từơng 

ừ ng vơ i tie n đố   trie n khâi câ c dừ  â n đâ u từ nừơ c 

ngốâ i cu â Cố ng ty. Đe n he t 2010, tố ng quâ n số  cu â 

Cố ng ty đâ  le n tơ i 1011 ngừơ i 

Số  nhâ n vie n cố  bâ ng Đâ i hố c hốâ  c tre n Đâ i hố c lâ  

1.016 ngừơ i, chie m 80,12% tố ng cuâ n số  

Số  nhâ n vie n cố  chuye n mố n lie n quân đe n câ c 

ngâ nh Kinh te  chie m 35,73%, số  nhâ n vie n thuố  c 

khố i Ky  thuâ  t chie m 51,74%, cố n lâ i lâ  câ c ngâ nh 

nghe  khâ c 

Trống nâ m 2011, quâ n số  cu â Cố ng ty đừơ c phâ n 

bố  từơng đố i đố ng đe u giừ â câ c thi  trừơ ng. Đie u 

nâ y đâ m bâ ố mố i dừ  â n mâ  Cố ng ty thâm giâ đe u cố  

đủ  ngủồ n lự c để  thự c hiể  n cá c mủ c tiể ủ để  rá 
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BÁO CÁO CỦABÁO CÁO CỦABÁO CÁO CỦA   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

Đặc điểm tình hình năm 2011 

THUẬN LỢI  KHÓ KHĂN 

Đựợ c Tá  p đồá n Viể n thồ ng Qủá n đồ  i hồ  trợ  mồ i má  t 

ve  vố n, nhâ n sừ , kinh nghie  m 

Kie m sốâ t chi phí  chừâ tố t đâ  c bie  t lâ  câ c chi phí  hốâ t 

đồ  ng (lựợng, chi phí  khái thá c…) 

Vie  c Viettel Glốbâl tâ ng Vố n Đie u le   le n 

6.219.060.000.000 trống nâ m 2011 khie n Cố ng ty chu  

đồ  ng hợn vể  đá m bá ồ vồ n chồ cá c dự  á n đáng triể n 

khâi 

Câ nh trânh mâ nh giừ â câ c nhâ  mâ ng, tâ i thi  trừơ ng 

đá ủ tự rá t khồ c liể  t  

Câ c thi  trừơ ng đâng kinh dốânh lâ : Stâr Telecốm vâ  

VTC đâ  cố  dốânh thu be n vừ ng, đâ m bâ ố nguố n lơ i 

nhuâ  n ố n đi nh chuye n ve  nừơ c. NATCOM tuy mơ i 

khâi trừơng di ch vu  từ  Thâ ng 9/2011 nhừng đâ  chố 

thâ y tie m nâ ng lơ n vơ i 10,7 trie  u USD  

Đồ  i ngủ  cá n bồ   cồ ng nhá n viể n cồ n thiể ủ vá  yể ủ vể  

nâ ng lừ c chuye n mố n cu ng nhừ kinh nghie  m quâ n ly , 

hốâ t đố  ng phâ n tâ n tre n đi â bâ n rố  ng tâ i câ c nừơ c.  

Thâ nh cố ng từ  câ c dừ  â n đâ  trie n khâi đâ  bâ t đâ u tâ ố 

tie ng vâng chố Viettel Glốbâl tre n trừơ ng quố c te . 

Nhie u tố  chừ c từ vâ n vâ  tí n du ng đâ  chu  đố  ng tí m đe n 

Viettel Glốbâl đe  đừâ râ câ c khâ  nâ ng hơ p tâ c. 

Thi  trừơ ng xu c tie n đâ u từ, cố  nhie u khố  khâ n, trống 

đồ  ghi nhá  n sự  nồ i lể n củ á cá c cồ ng ty cồ  chí nh sá ch 

vâ  lơ i the  câ nh trânh khố ng ke m Viettel nhừ Airtel 

Bhârti.  

Trong năm 2011, Star Telecom (STL) và VIET-

TEL (CAMBODIA) PTE LTD (VTC) tiếp tục phát 

triển bền vững về doanh thu trong khi NATCOM 

đã có những thanh tựu bước đầu. 

CÔNG TY Kế hoạch 2011 Kết quả 2011 % TH/KH 

STL 260,765,510 256,410,504 98.3% 

VTC 106,259,284 109,837,922 103.4% 

NATCOM 10,590,988 10,654,393 100.6% 

Doanh thu: USD 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị  Thành tựu năm 2010 

Năm 2011, HĐQT đã triệu tập, tổ chức 01 cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện 

lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản: 02 

lần, thực hiện 21 lần biểu quyết bằng văn bản và 

ra 21 Nghị quyết để thực hiện điều hành các hoạt 

động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, 

chấp thuận của các thành viên HĐQT và vì lợi 

ích hợp pháp của Công ty. 

Trong các hoạt động nêu trên, đáng lưu ý nhất là 

việc Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công 

việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng Vốn Điều 

lệ của Công ty lên 6.219.060.000.000 đồng, qua 

đó đảm bảo cán cân tài chính và khả năng triển 

khai cùng lúc 5 dự án tại nước ngoài.  

STT Đơn vị Tổng thù lao (VNĐ) 

1 Hội đồng quản trị 923.520.000 

2 Ban kiểm soát 255.000.000 

  Tổng cộng 1.178.520.000 

Thù lao HĐQT & BKS 
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 Ve  chie n lừơ c thâ m nhâ  p: “Di động và băng rộng” đi trựợ c, “mạng lưới rộng khắp” “dịch vụ 

phổ cập”. Sử  dụ ng “tri thức và cách làm Viettel” là m hà nh tràng thà m nhà  p và o cà c thị  trửờ ng. 

 Ve  hâ  tâ ng mâ ng lừơ i vie n thố ng: Hâ  tâ ng đi trừơ c, kinh dốânh đi sâu 2 nâ m trie n khâi phâ i cố  

hâ  tâ ng số  1 hốâ  c số  2 tâ i nừơ c se  đâ u từ, quâng hố â 75%-95% xâ  100% trung tâ m huye  n. 

 Ve  dốânh thu: Sâu 2-3 nâ m kinh dốânh chí nh thừ c dốânh thu phâ i bu  đâ p đừơ c chi phí  vâ  cố  lâ i. 

Nâ m thừ  3-4 kinh dốânh phâ i cố  đừơ c lơ i nhuâ  n mâng ve  nừơ c. Sâu 5-7 nâ m thu hố i tốâ n bố   vố n 

đá ủ tự vể  nựợ c. 

 Ve  bố   mâ y tố  chừ c: Trống nâ m kinh dốânh đâ u tie n bố   mâ y cố  mâ  t ơ  100% huye  n, hốâ t đố  ng 

kinh dốânh đe n tuye n xâ  (nâ m thừ  2), lâố đố  ng ngừơ i vie  t 5-10% (trống nâ m thừ  3) cố n lâ i đâ ố 

tâ ố sừ  du ng lâố đố  ng tâ i đi â phừơng. 

 Ke nh phâ n phố i: Xâ  hố  i hốâ  bâ n hâ ng, ke nh phâ n phố i đâ y đu  thâ nh phâ n: cừ â hâ ng trừ c tie p, 

Đá i ly , nhá n viể n lá ng xá  phủ  99% xá  sáủ 2 ná m kinh dồánh. Sự  dủ ng kể nh lá ng xá  lá  chí á khồ á 

để  thá m nhá  p sá ủ vá ồ thi  trựợ ng. 

 Ve  xu c tie n đâ u từ: Tâ i câ c nừơ c đâ u từ Viettel se  đe u trơ  thâ nh nhâ  cung câ p đâ y đu  câ c di ch vu  

vie n thố ng: di đố  ng+cố  đi nh+internet.. 

 Ve  vố n đâ u từ: Đâ u từ lơ n vâ  nhânh, cố  phâ n chi phố i hốâ  c chie m quye n đie u hâ nh giâi đốâ n đâ u 

lâ  đie u kie  n kie n quye t. Ke t hơ p lâ y giâ y phe p từ  đâ u vâ  muâ lâ i cố ng ty, ke  câ  tâ i câ c nừơ c phâ t 

trie n.  

 Đồ ng gồ p chồ đá t nựợ c đá ủ tự: Viểttểl máng rá thể  giợ i nhự ng gí  tồ t để p nhá t củ á dồánh nghiể  p, 

cu â đâ t nừơ c. Gâ n kinh dốânh vơ i trâ ch nhie  m xâ  hố  i chố đâ t nừơ c sơ  tâ i, tre n cơ sơ  hố c tâ  p kinh 

nghie  m trống nừơ c vâ  câ c nừơ c đâ  đâ u từ.  

 Tâ i câ c nừơ c đâ u từ se  sừ  du ng thừơng hie  u rie ng, khố ng gâ n vơ i thừơng hie  u Viettel, VD: 

Metfốne tâ i Câmpuchiâ, Unitel tâ i Lâ ố, NATCOM tâ i Hâiti vâ  MOVITEL tâ i Mốzâmbique.  



 

 

BÁO CÁO CỦABÁO CÁO CỦABÁO CÁO CỦA   

BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBAN TỔNG GIÁM ĐỐCBAN TỔNG GIÁM ĐỐC   
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Tóm tắt kết quả kinh doanh 2011 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2011 

  Dốânh thu hơ p nhâ t cu â Cố ng ty đâ t 6.024 nghìn tỷ Đồng6.024 nghìn tỷ Đồng,  tâ ng 38% 38% số vơ i 2010   

 Dốânh thu thuâ n đâ t tre n 5,779 nghìn tỷ Đồng5,779 nghìn tỷ Đồng, tâ ng 33%33% số vơ i nâ m 2010 

 Lơ i nhuâ  n hơ p nhâ t sâu thue  đâ t tre n 365 tỷ Đồng365 tỷ Đồng, giâ m 47%47%  số vơ i nâ m 2010  

dố NATCOM vâ  MOVITEL đâng trống giâi đốâ n đâ u từ bân đâ u 

Các dự án đang triển khai 

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác mạng 

viễn thông tại Lào 

Tố ng vố n đâ u từ: 59.465.567.35 USD, trống 

đồ , phá n vồ n gồ p củ á Cồ ng ty: 29,138,128 

USD, chie m 49%.. Đe n he t nâ m 2011, Cố ng ty 

đá  hủy đồ  ng đủ  29,138,128 USD  

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác mạng 

viễn thông tại Campuchia 

Tố ng vố n đâ u từ cu â dừ  â n lâ  151 trie  u USD,  

100% dố Cố ng ty đố ng gố p. Tí nh đe n he t 2010, 

Cố ng ty đâ  huy đố  ng 40,3 trie  u USD 

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác mạng 

viễn thông tại Haiti 

Tố ng vố n đâ u từ cu â dừ  â n lâ  99,9 trie  u USD, 

trống đố  phâ n vố n gố p cu â Cố ng ty thố ng quâ 

Cố ng ty TNHH Viettel Ocerseâs lâ  59 trie  u 

USD, chie m 60%. Tí nh đe n he t 2010, Cố ng ty 

đá  hủy đồ  ng đủ  59 triể  ủ USD 

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác mạng 

viễn thông tại Mozambique 

Tố ng vố n đâ u từ cu â dừ  â n lâ  493,7 trie  u USD, 

trống đố  phâ n vố n gố p cu â Cố ng ty lâ  345,7 

trie  u USD, chie m 70%. Tí nh đe n he t 2010, Cố ng 

ty đâ  huy đố  ng 140,6 trie  u USD 

Đơn vị: tỷ VNĐ 
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Chỉ số & Chỉ tiêu tài chính 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2010 2009 2011 

Doanh thu thuần (đồng) 4,355 tỷ 

VNĐ 

992 tỷ 

VNĐ 

5,779 tỷ 

VNĐ 

Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh 

thu thuần 24% (8%) 15,59% 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động /

Doanh thu thuần 15% (43%) -2,29% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/

Doanh thu thuần 18% (46%) 6,31% 

Tăng trưởng doanh thu thuần 4.276% 694% 32,68% 

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế NA NA -53,46% 

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 153% 3.55 87,80% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu (ROE) 21% -51% 4,76% 

Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) 

(đồng/cổ phần) 2,770 -3.424 647,26 

Những chỉ số tích cực 

 Dốânh thu tâ ng gâ p 2 lâ n số vơ i nâ m 2010. Tuy nhie n, 

dốânh thu hơ p nhâ t chí  tâ ng 32,68% lâ  dố khi hơ p nhâ t 

dốânh thu nố  i bố   giừ â VTG vâ  câ c thi  trừơ ng phâ n lơ n 

bi  lốâ i bố  . 

 EBITDA tâ ng 68% từ  1,298 ty  le n 2,179 ty . Bie n 

EBITDA tâ ng từ  29% le n 36%. Đie u nâ y phâ n â nh khâ  

nâ ng tâ ố râ dố ng tie n cu â dốânh nghie  p tâ ng, gố p phâ n 

vâ ố vie  c giâ m nơ  tâ ng khâ  nâ ng từ  chu  ve  tâ i chí nh.  

 Tâ i sâ n tâ ng 53% từ  9.432 ty  le n 14.390 ty . Trống đố  

tâ ng dố lơ i nhuâ  n mâng lâ i trống ky  lâ  365 ty , cố n lâ i lâ  

dố câ c khốâ n đâ u từ mơ i tâ i Mốzâmbique vâ  Hâiti  

 Nơ  phâ i trâ /vố n chu  sơ  hừ u giâ m từ  1,53 xuố ng chí  cố n 

0,88. Nguye n nhâ n lâ  dố tâ ng vố n vâ  tâ ng nguố n tie n 

tâ ố râ trống ky  (EBITDA gâ p 2 lâ n nâ m 2010) đe  giâ m 

nơ . Vố n CSH tâ ng gâ p 2 lâ n, EBITDA tâ ng 2 lâ n, trống 

lu c nơ  chí  tâ ng 1.18 lâ n. Khâ  nâ ng từ  tâ i trơ  vố n cu â 

Cố ng ty đâ  đừơ c câ i thie  n, â p lừ c trâ  nơ  giâ m bơ t, hâ n 

mừ c vây vơ i ngâ n hâ ng tâ ng le n. 

Những mặt hạn chế 

 Mâ  c du  trống nâ m 2011, Cố ng ty đâ  đâ y mâ nh cố ng tâ c 

le n tâ i sâ n nhừng câ c khốâ n xâ y dừ ng dơ  dâng trống cơ 

câ u Tâ i sâ n dâ i hâ n vâ n ơ  mừ c câố, 4.409 tí  VNĐ, chie m 

khốâ ng 61,27% khố i tâ i sâ n dâ i hâ n. Đie u nâ y lâ  dố 

trống nâ m 2011 Cố ng ty cố  the m 2 dừ  â n đâng trống 

giâi đốâ n trie n khâi mâ ng lừơ i ơ  Hâiti vâ  Mốzâmbique. 

 Câ c cố ng ty cốn/lie n ke t cu â Cố ng ty chừâ trí ch lâ  p dừ  

phố ng hâ ng tố n khố., dâ n tơ i khâ  nâ ng bi  â nh hừơ ng 

bơ i bie n đố  ng tí  giâ . 

 Lâ i cơ bâ n tre n cố  phâ n (EPS) giâ m 75,52% dố trống 

nâ m 2011 tố ng số  cố  phâ n đâ  phâ t hâ nh le n tơ i 

621.906.000. Trong thờ ị gịàn tờ ị Co ng ty cà n tà  p trụng 

vâ ố câ c nguố n huy đố  ng vố n khâ c đe  trâ nh phâ lốâ ng cố  

phâ n cu â câ c cố  đố ng hie  n hừ u. 

 Dốânh thu tâ ng nhừng lơ i nhuâ  n giâ m, ty  suâ t lơ i 

nhuâ  n sâu thue /Dốânh thu thuâ n đâ t 6% giâ m 12% số 

vơ i nâ m 2010 (18%). ROA 2.54% chí  bâ ng 31% nâ m 

2010. ROE đà t 4,76%, bà ng 23% nà m 2010. Ly  do ROA 

thâ p lâ  dố tâ ng vố n, đâ u từ vâ ố 2 thi  trừơ ng mơ i lâ  

Mốzâmbique vâ  Hâiti. Trống nâ m 2012, NATCOM vâ  

MOVITEL câ n đâ y mâ nh kinh dốânh đe  bu  đâ p chi phí . 

CHỈ TIÊU  
2011  

(tỷ VNĐ) 

2010  

(tỷ VNĐ) 

2009  

(tỷ VNĐ) 

Doanh thu thuần 5,779.14 4,355.38 99.52 

Giá vốn hàng bán 4,878.20 3,313.71 1,070.12 

Lợi nhuận gộp 900.93 1,041.67 -78.59 

Lợi nhuận hoạt động -132.40 638.99 -428.50 

Lợi nhuận sau thuế 365.04 784.28 -451.94 

Tài sản ngắn hạn 5,721.98 3,269.06 1,609.00 

Tài sản dài hạn 8,668.21 6,163.05 3,336.08 

Tổng tài sản 14,390.19 9,432.12 4,945.08 

Nợ phải trả 6,727.83 5,699.84 3,889.20 

Vốn chủ sở hữu 7,662.36 3,732.28 1,055.88 



 

 

11 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2012 

Phân tích SWOT 

Mục tiêu 2012 

Xúc tiến Đầu tư:Xúc tiến Đầu tư:  

 Nghie n cừ u chie n lừơ c xu c tie n đâ u từ vâ ố 

nhừ ng nừơ c nhố . 

 Nghie n cừ u khâ  nâ ng thâ nh lâ  p/thâm giâ câ c 

cố ng ty ơ  nừơ c ngốâ i vơ i số  cố  phâ n < 50% 

mâ  vâ n cố  quye n kie m sốâ t. 

 Tie p tu c đâ y mâ nh câ c dừ  â n xu c tie n đâ u từ 

đáng tiể n há nh. 

Chỉ tiêu Doanh thu & Lợi nhuậnChỉ tiêu Doanh thu & Lợi nhuận  

Công ty 
Doanh thu 

(USD) 
Lợi nhuận 

(USD) 

Lợi nhuận VTG 
được hưởng 

(USD) 

VTC 330,000,000  85,859,100  85,859,100  

STL 180,000,000  55,931,380  24,665,739  

NATCOM 70,000,000  (17,574,388) (10,544,633) 

MOVITEL 50,000,000  (52,068,688) (36,448,081) 

VTO 5,622  (609,782) (609,782) 

VTG 106,000,000  (10,345,167) (10,345,167) 

Hợp nhất 556,005,622  61,192,455  52,577,176  
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 Đi đều 2 chân: 

Thá ch thứ c đáng đá  t rá cho VTG lá  vá n cá n đá y nhánh việ  c lá y 

giá y phệ p mớ i vá /hoá  c muá co ng ty do cớ ho  i chỉ  co n khoá ng 

1 vá i ná m tớ i TRONG KHI vá n phá i to i ứu việ  c khái thá c cá c thi  

trứớ ng đáng co  (Láos, Cámbodiá, Háiti) cu ng nhứ kiệ m so át 

to t tiệ n đo  , chá t lứớ ng cá c dứ  á n đáng triệ n khái (Háiti, 

Mozámbiquệ). Lứ á cho n lá  vá n phá i đi đệ u 2 chá n nệ u muo n 

đá t đứớ c mu c tiệ u vu ng phu  dá n so  300 đệ n 500 triệ  u dá n vớ i 

to ng doánh thu lệ n đệ n 50,000 ty  đo ng vá o ná m 2015. 

 Tăng cường bộ não: 

Việ  c nhỉ n thá y tứ c thớ i cá c ho át đo  ng há ng ngá y ớ  cá c thi  

trứớ ng vá  điệ u chỉ nh ki p thớ i cá c bá t cá  p lá  nhiệ  m vu  so ng co n 

cu á bá t ky  mo  t co ng ty ná o, đá  c biệ  t lá  hỉ nh thá i kinh doánh 

trệ n cá c quo c giá, thi  trứớ ng khá c nháu. Kho ng co  cá ch ná o 

khá c lá  phá i co  hệ   tho ng co ng cu  (KPIs, Procệssệs, IT) đu  má nh 

vá  nho m nhá n sứ  xuá t sá c ớ  đá u ná o tá i Việ  t Nám. 

 BOT (Build – Operate – Transfer): 

Nhiệ u sái so t cớ bá n xá y rá thứớ ng xuyệ n; cá c việ  c thứớ ng 

trỉ nh vá n đứớ c “sá ng tá o lá i” thệo nhứ ng phứớng cá ch rá t lá ng 

phỉ  vá  má t thớ i gián. Nguo n nhá n lứ c ngứớ i VN vá n chiệ m tỉ  

tro ng cáo (trệ n 20%) vá  sệ  lá  vá n đệ  đáu đá u nhá t khi tiệ p tu c 

mớ  ro  ng đá u tứ rá nứớ c ngo ái. Do đo , cá n má nh mệ  đứá cá c 

tiệ n trỉ nh co ng việ  c vá o khuo n má u BOT; ớ  đo , “Build” nghỉ á lá  

lá  p rá cá c đo  i sệt-up chuyệ n nghiệ  p, co  ky  ná ng chuyệ n mo n 

to t đệ  tiệ n há nh nhiệ  m vu  triệ n khái (to án bo   cá c co ng tá c 

khá o sá t, lá  p kệ  ho ách má ng lứớ i, xá y lá p, tỉ ch hớ p, phá t so ng, 

vá  to i ứu trứớ c khái trứớng) ớ  Việ  t Nám vá  đi lá m ớ  cá c nứớ c 

thệo tứ ng dứ  á n. Sáu đo , hệ   tho ng má ng ho án chỉ nh ná y, báo 

go m cá  cá c qui trỉ nh sá n xuá t kinh doánh, sệ  đứớ c chuyệ n giáo 

cho Thi  trứớ ng, vớ i khung nhá n sứ  co t cá n lá  ngứớ i Việ  t Nám, 

đá  đứớ c lứ á cho n vá  to i giá n vệ  so  lứớ ng (con so  mu c tiệ u lá  

10%), đệ  lá m co ng tá c khái thá c (Opệrátệ). To i ứu chi phỉ  khái 

thá c vá  to i đá hiệ  u quá  SXKD lá  ứu tiệ n há ng đá u cu á bo   má y 

ná y. Quá  trỉ nh chuyệ n giáo cho ngứớ i bá n đi á cu ng đứớ c tiệ n 

há nh ngáy vớ i mu c tiệ u sáu 1 ná m khái thá c ho  đá  co  thệ  lá m 

cá c co ng việ  c thứớ ng trỉ nh vá  sáu 2 ná m khái thá c tỉ  lệ   nhá n sứ  

Việ  t Nám sệ  giá m đá ng kệ  (con so  mu c tiệ u lá  <5%). 

 Củng cố các nền tảng tài chính và pháp chế: 

Cá c thệ  chệ  vệ  tá i chỉ nh vá  phá p chệ  luo n cá n sứ  minh bá ch vá  

vứ ng vá ng. Nguo n nhá n lứ c vệ  tá i chỉ nh vá  phá p chệ  sệ  đứớ c 

ứu tiệ n tuyệ n du ng vá  đá o tá o đệ  đu  cá  vệ  so  lứớ ng vá  chá t 

lứớ ng; cá  ớ  Việ  t Nám vá  cá c thi  trứớ ng. Hệ   tho ng Kiệ m so át 

no  i bo   đứớ c xá y dứ ng đá m bá o tho ng tin luo n đứớ c tho ng suo t 

vá  chỉ nh xá c tứ  cá c thi  trứớ ng vệ  Việ  t Nám. 

 Chuẩn tắc và tin học hóa các qui trình công việc: 

Đá y vứ á lá  yệ u cá u, vứ á lá  giá i phá p đệ  thứ c hiệ  n, đệ  

biệ n Co ng ty thá nh mo  t co ng ty “Globál” đu ng nghỉ á, 

ớ  khỉ á cá nh sứ  chuyệ n nghiệ  p vá  hiệ  u quá  cu á cá c qui 

trỉ nh co ng việ  c. Đá y cu ng lá  1 vá n đệ  máng tỉ nh nệ n 

tá ng cho bá t ky  mo  t co ng ty ho át đo  ng toá n cá u ná o. 12 

Dự báo doanh thu và ngân sách 2012 

Huy động vốn 2012 

Vơ i vie  c tâ ng vố n đie u le   le n 6.219.060.000.000 VNĐ, Cố ng 

ty đâ  cố  đu  nguố n vố n câ n thie t chố câ c dừ  â n đâng trie n 

khâi. Tuy nhie n đe  dừ  phố ng chố khâ  nâ ng cố  the  thâ m 

nhâ  p thâ nh cố ng vâ ố 1 đe n 2 thi  trừơ ng mơ i trống nâ m 

2012, Co ng ty co  thể  sể  cà n thể m khoà ng 60 trịể  ụ USD. Dử  

kie n Cố ng ty se  vây khốâ n vố n ne u tre n từ  ngâ n hâ ng. 

Trống nâ m 2011 nhie u ngâ n hâ ng quố c te  cố  uy tí n đâ  

tieps câ  n Cố ng ty đe  đe  xuâ t chố vây. Dố đố , Cố ng ty hốâ n 

tốâ n cố  the  lừ â chố n mố  t ngâ n hâ ng đố i tâ c cố  uy tí n vâ  vây 

đựợ c vợ i cá c điể ủ kiể  n ựủ đá i tồ t. Viể  c váy ngá n há ng củ ng 

trâ nh phâ lốâ ng vố n cu â câ c cố  đố ng hie  n hừ u. 

Yêu  cầu 

STT Hạng mục 

Dự kiến 

năm 2012  

(USD) 

I Dòng tiền vào 376,960,000 

1 Tiền còn đầu kỳ 71,300,000 

2 Doanh thu từ bán thiết bị 188,370,000 

3 
Doanh thu từ hoạt động tài 

chính 
7,280,000 

4 
Tiền lợi nhuận năm 2011 

chuyển về từ VTC, STL 
40,440,000 

5 
Nguồn thu khác (bù lương, 

từ HĐ bù trừ công nợ) 
19,570,000 

6 
Vay Ngân hàng (phục vụ 

đầu tư mới) 
50,000,000 

II Dòng tiền ra 343,240,000 

1 Chi trả đối tác bán thiết bị 235,340,000 

2 
Chi hoạt động thường 

xuyên tại VTG 
21,160,000 

3 

Chuyển tiền góp vốn điều 

lệ vào VTO và chuyển tiền 

cho dự án tại Mozambique 

24,740,000 

4 
Chi đầu tư cho thị trường 

mới 
60,000,000 

III Tiền còn cuối kỳ 33,720,000 



 

 


