
 

 

 

 

 

 

 

  

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA BỘ QUỐC PHÕNG  

TẠI 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT 

(ELINCO) 

 

(Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015 về việc đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) 

 

 
 

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:  

 

- Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

Trụ sở ĐKKD: Số 8 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Trụ sở giao dịch: Số 19, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại:  84-24 38350021   Fax: 84-24 38354436 

Website: http://elinco.com.vn/ 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa,        

TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 0243 936 7083   Fax: 0243 936 7082 

Website: http://wss.com.vn 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 12 năm 2017 

http://www.vnpost.vn/
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 Trang 1 

  
Tổ chức tư vấn:  

Công ty CP Chứng khoán Phố Wall 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100306030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2010 và thay đổi lần thứ 6 ngày 11/11/2016) 

 

THOÁI VỐN CỦA BỘ QUỐC PHÕNG  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT 

(ELINCO) 

- Bộ Quốc phòng thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015 về 

việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp.. 

- Quyết định số 5212/QĐ-BQP ngày 17/11/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê 

duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa 

chất; 

- Điều kiện thoái vốn và Hình thức thoái vốn: Theo Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-

CP của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015 

 

 Một số thông tin chính về đợt thoái vốn 

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần 

- Giá khởi điểm : 14.400 đồng/ cổ phần 

- Tổng số lượng cổ 

phiếu dự kiến bán 
: 2.550.000 cổ phần 

- Tổng giá trị thoái vốn 

(theo mệnh giá) 
: 

25.500.000.000 đồng (Hai mƣơi lăm tỷ năm trăm 

triệu đồng)  
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 NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn  

 BỘ QUỐC PHÕNG 

  Đại diện: Ông Đỗ Quang Tảo - Chủ tịch HĐQT, Đại diện phần vốn Nhà nƣớc 

tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

   Quyết định số 136/QĐ-BQP ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 

việc bổ nhiệm cán bộ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học 

Hóa chất. 

  Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này 

là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác  của  

những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức tƣ vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 

Trụ sở chính : Tầng 9 Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa,  Hà Nội 

Điện thoại:  (84-4) 3936 7083  Fax: (84-4) 3936 7082 

Người đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng                        

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

(Theo Giấy ủy quyền số 03/2017/GUQ-CTHĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2017 của 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn Nhà nước đầu tư vào 

doanh nghiệp khác do Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở 

hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất. Chúng tôi đảm 

bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã 

được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Bộ 

Quốc phòng và Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất cung cấp.  
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II. CÁC KHÁI NIỆM 

Các từ hoặc nhóm từ đƣợc viết tắt trong Bản công bố thông tin 

Tổ chức thực hiện thoái vốn Bộ Quốc phòng 

Bản công bố thông tin Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần về tình 

hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm 

cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá 

và đưa ra các quyết định đầu tư  

HĐQT Hội đồng quản trị 

GĐ Giám đốc 

Điều lệ Công ty 

ĐKKD 

SXKD 

Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

Đăng ký kinh doanh 

Sản xuất kinh doanh 

Tổ chức tư vấn/ WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

BQP Bộ Quốc phòng 

Viện KH&CN quân sự Viện Khoa học và Công nghệ quân sự  

Công ty/Doanh nghiệp/ 

/Tổ chức phát hành/Elinco 

Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

TSCĐ Tài sản cố định 

BCTC Báo cáo tài chính 

CBNV Cán bộ nhân viên 

UBND Ủy ban nhân dân 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

LNTT Lợi nhuận trước thuế 

LNST Lợi nhuận sau thuế 

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật 

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 

ngày 29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
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III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 91/2015/NĐ-CP (BỘ QUỐC PHÕNG) 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Giới thiệu chung về tổ chức thực hiện chào bán cổ phần 

- Tên tổ chức: Bộ Quốc phòng   

- Trụ sở chính: Số 1B Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội  

- Điện thoại: (024)6 969 6154  Fax: (024)6 969 6154 

- Email: info@mod.gov.vn 

- Website: www.mod.gov.vn 

 Giới thiệu chung về Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc phòng Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ, tham mưu cho  

Đảng và Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; quản lý 

Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện việc  xây  

dựng, quản lý và chỉ huy Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; quản lý các dịch vụ công 

theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa là người chỉ đạo thực hiện  

các chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật, 

vừa chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và là người chỉ huy cao nhất của Quân 

đội nhân dân và Dân quân tự vệ. 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn  

- Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất là đơn vị thành viên thuộc sự quản lý 

của Bộ Quốc phòng.  

- Bộ Quốc phòng hiện nắm giữ 2.550.000 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ tại Công 

ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất. 

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành 

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.550.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu  

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 51%. 

4. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu 

Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu là 100%. 

mailto:info@mod.gov.vn
http://www.mod.gov.vn/
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI 

VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT) 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Thông tin chung  

Một số thông tin chính về Công ty như sau: 

- Tên công ty tiếng Việt : Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

- Tên công ty tiếng Anh : 
Electronics Informatics Chemical Jont Stock 

Company 

- Tên viết tắt : ELINCO.,JSC 

- Trụ sở ĐKKD : 
Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

Hà Nội 

- Trụ sổ giao dịch : 
Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại : (84-24) 3835 0021 

- Fax : (84-24) 3835 4436 

- Website : http://elinco.com.vn/ 

- Logo : 

 

- Vốn điều lệ đăng ký : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) 

- Vốn điều lệ thực góp : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) 

- Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh  
 

số 0100306030 đăng ký lần đầu ngày 10/06/2010 và 

thay đổi lần thứ 6 ngày 11/11/2016 

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau : 

 Hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoá chất. 

 Sản xuất lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn 

thông, Internet, các loại thẻ, thiết bị bảo mật an ninh, vật liệu hoá chất, vật liệu điện, 

vật liệu phi kim loại, composite, kết cấu thiết công nghiệp, dân dụng, mạ kim loại. 

 Khảo sát thiết kế tư vấn trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông 

tin hoá chất, kết cấu thép công nghiệp. 

http://elinco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=61&phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
http://elinco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=69&phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
http://elinco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=62&phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
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 Xây lắp các công trình thiết bị điện, điện tử, viễn thông công nghệ thông tin, lưới 

điện và trạm biến áp, nước sinh hoạt và công nghiệp, hầm ngầm, văn hoá, chống 

thấm, chống dột. 

 Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, nguyên liệu điện, điện tử, viễn thông, công nghệ 

thông tin hoá chất phục vụ sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ. 

 Khai thác và chế biến khoáng sản. 

 Sản xuất thi công xây dựng cầu bằng kết cấu thép. 

 Tư vấn thiết kế, cung cấp sản xuất thiết bị chống sét và thi công hệ thống chống sét. 

 Tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công các hệ thống bảo mật, camera giám 

sát, âm thanh thông báo. 

 Tư vấn thiết kế, sản xuất in ấn và in bảo mật. 

 Khảo sát, tư vấn, thiết kế, kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm. 

 Đại lý bán hàng hóa trong hoạt động của công ty. Tư vấn dự án, cung cấp các gói 

phần mềm, giải pháp, giải pháp, phần cứng, phần mềm, ... ... 

 Vật liệu hoá chất. 

 Xuất nhập khẩu. 

 Các dịch vụ khách hàng: Đào tạo, bảo hành, bảo trì. 

 Kinh doanh Bất động sản. 

 Buôn bán máy móc thiết bị phụ tùng y tế. 

 Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. 

1.2 Quá trình hình thành và phát triển 

- Thành lập năm 1990 với tên Xí nghiệp Điện tử Tin học. 

- Năm 1992, theo Quyết định số 75B/QĐ-QP ngày 12/2/1992 chuyển thành Công ty 

Điện tử Tin học. 

- Năm 1996, công ty được thành lập lại theo Quyết định số 515/QĐ-QP, ngày 

18/04/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập: Công ty Điện tử Tin 

học, Xí nghiệp Vật liệu Hóa chất và Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng với tên 

Công ty Điện tử Tin học Hóa chất – trực thuộc Viện KH-CN Quân sự - Bộ Quốc 

phòng. 

- Chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần (Nhà nước giữ 51% phần vốn) 

theo Quyết định số 4570/QĐ-BQP ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

http://elinco.com.vn/images/2/attt.jpg?phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
http://elinco.com.vn/images/2/attt.jpg?phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
http://elinco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=77&phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
http://elinco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=67&phpMyAdmin=6678d9721f61b25a08763f4f6f3dd8e0
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ: Cơ cấu của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất 
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Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban : 

 Đại hội đồng cổ đông :  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty bao gồm các cổ 

đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau: 

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

- Thông qua định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty, các báo cáo tài chính 

hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên Điều 

lệ Công ty không có. 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

 Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi 

nhiệm, miễn nhiệm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

- Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng 

năm của Công ty, quyết định phương án phối hợp kinh doanh của các Đơn vị trực 

thuộc.  

- Quyết định sử dụng vốn của Công ty để thành lập Đơn vị trực thuộc hoặc góp vốn 

cùng hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác; Quyết định tổ chức lại, giải thể, 

chuyển đổi sở hữu đối với các Đơn vị trực thuộc. 

- Phê duyệt việc vay, cho vay và ký kết các giao dịch đảm bảo cho khoản vay, cho vay; 

- Ban hành tất cả các quyết định đối với các nhân sự cao cấp của Công ty bao gồm 

Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. 

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hàng ngày của Công ty. 

- Ra các quyết định phê duyệt mọi hoạt động đầu tư các dự án, bao gồm tổng mức đầu 

tư, nguồn vốn, cách thức huy động vốn, khai thác dự án… trừ trường hợp các quyết 

định này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

- Phê duyệt các quy chế liên quan tới tài chính, nhân sự, quản lý nội bộ do Giám đốc 

đệ trình. 
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- Phê duyệt các kế hoạch tổng thể của Công ty, bao gồm kế hoạch kinh doanh trung 

hạn và hàng năm của Công ty, kế hoạch tài chính (kế hoạch tài chính của từng dự 

án). 

 Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông 

kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau: 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong 

ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. 

- Kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý – điều hành hoạt động của Công ty 

khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu 

của cổ đông, nhóm cổ đông. 

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi 

chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của 

Công ty. 

- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.  

 Ban Giám đốc:  

- Ban Giám đốc của Công ty gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc do Hội đồng quản 

trị bổ nhiệm. 

- Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do Hội đồng quản trị đề cử 

và bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao và được ủy nhiệm đầy đủ quyền hạn cần thiết để quản lý và điều hành mọi 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Giám đốc thực hiện việc phân công công việc cho các Phó Giám đốc.  

- Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trên từng mặt/lĩnh vực công tác theo sự 

phân công của Giám đốc. Việc phân công phải được thể hiện thành văn bản, các Phó 

Giám đốc chịu chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước Giám đốc, Hội 

đồng quản trị và pháp luật. 

- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo phân công 

của Hội đồng quản trị. 

 Văn phòng Hội đồng Quản trị 

Nhân sự gồm có Chánh văn phòng và Trợ lý. 

Chức năng và nhiệm vụ: 
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- Chức năng trợ giúp trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng 

quản trị: 

- Triển khai các hoạt động chỉ đạo, điều hành, giám sát của Hội đồng quản trị trong 

quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty. 

- Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế 

hoạch hoạt động.  

- Chủ trì công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm. 

- Theo dõi, quản lý danh sách cổ đông, cổ phần, cổ phiếu của Công ty. 

- Thực hiện các nhiệm vụ tăng giảm vốn, thay đổi cơ cấu vốn. 

- Cử nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giữ chức danh “Thư ký Công ty” và làm 

nhiệm vụ của Thư ký Công ty theo chỉ định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tại 

các cuộc họp của các cơ quan này. 

- Các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm. 

 Phòng Kế hoạch Hành chính 

Nhân sự gồm có: Trưởng phòng và các Trợ lý, nhân viên. Định biên nhân sự của 

phòng tại từng thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Thực hiện chức năng: 

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc:  

- Công tác kế hoạch và hỗ trợ kinh doanh. 

- Công tác tổ chức lao động, quản lý nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách. 

- Quản lý nội bộ; công tác đối ngoại, tiếp khách Công ty. 

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của phòng và Công ty. 

- Quản lý các văn bản, hồ sơ, tài liệu đi, đến, các loại con dấu theo quy định; 

- Báo cáo tổng hợp kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng năm phục vụ công tác điều hành 

của Ban Giám đốc và cơ quan cấp trên. 

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Hội đồng quản trị, cơ quan cấp trên 

Viện, các cơ quan chức năng BQP theo chức năng Ban Giám đốc. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan các hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh, 

các mặt công tác thường xuyên của Công ty. 

- Công tác hành chính, tổng hợp. 
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- Theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị làm việc của công ty theo phân 

công. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị khối văn phòng trình Giám đốc 

phê duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc 

của Văn phòng công ty định kỳ hàng năm theo quy định. 

- Thường trực, bảo vệ cơ quan, cơ sở vật chất, kho tàng, văn phòng công ty. Phối hợp 

với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

xã hội.  

 Phòng Kiểm soát nội bộ 

Nhân sự gồm có một (01) Trưởng phòng và các Trợ lý. Định biên nhân sự của phòng 

tại từng thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Chức năng, nhiệm vụ 

- Đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống trong hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời 

phát hiện, ngăn ngừa và có các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. 

- Xem xét việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

của Hội đồng qu ản trị mà Ban điều hành đã và đang thực hiện trong quá trình điều 

hành, hoạt động của doanh nghiệp. 

- Xác nhận số liệu báo cáo tài chính về chất lượng và độ tin cậy qua các báo cáo cho 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

- Đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thông qua các văn bản 

ban hành nội bộ như quy định, quy trình, định mức vv.. góp phần đảm bảo hoạt động 

kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật. 

- Tham mưu, tư vấn, kiểm soát liên quan công tác Tài chính cho Ban Giám đốc. 

- Thông qua phương án, kế hoạch thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết, kiểm tra giám 

sát việc thực hiện ở các bộ phận kinh doanh nhằm đảm bảo thực hiện đúng các điều 

khoản đã được kí kết đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế theo đúng kế hoạch đã 

được phê duyệt.  

- Xây dựng kế hoạch Tài chính, số liệu kinh doanh hàng năm trình Hội đồng quản trị 

phê duyệt. 

 Phòng Tài chính Kế toán 

Nhân sự gồm có: Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng, Phó phòng và các kế toán viên. 

Định biên nhân sự của phòng tại từng thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Chức năng, nhiệm vụ: 
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- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, giám sát và thực hiện công tác nghiệp vụ tài chính 

kế toán thống nhất chung toàn Công ty. 

- Theo dõi, quản lý nguồn vốn Công ty và tại các Đơn vị trực thuộc bảo đảm an toàn 

hiệu quả; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh thường xuyên 

của Công ty. Tham mưu cho Ban Giám đốc về tài chính cũng như phối hợp với các 

Phòng chức năng trong việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty. 

- Chủ trì, thẩm định cuối cùng kế hoạch tài chính chi tiết theo tháng, quý, năm tại các 

Đơn vị trực thuộc, theo các dự án, hợp đồng trước khi trình Ban Giám đốc; Theo dõi, 

kiểm soát công tác tài chính kế toán trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Quản lý hồ sơ tài chính kế toán, thực hiện thống nhất nghiệp vụ hạch toán – kế toán 

doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về tính hợp pháp của 

nghiệp vụ thực hiện. 

- Theo dõi các dự án; quyết toán các dự án, thực hiện kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ 

kế toán do các Đơn vị trực thuộc thực hiện. Kiểm soát vốn đầu tư của Công ty vào 

các liên doanh, các dự án đầu tư phát triển của công ty. Tư vấn, tham mưu cho Ban 

Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các Dự án 

đang và sẽ triển khai. Ghi nhận, kiểm soát và phân tích và báo cáo kết quả đầu tư tài 

chính của Công ty. 

- Thực hiện các nhiệm vụ báo cáo, cung cấp thông tin liên quan Công tác Tài chính, kế 

toán đơn vị và theo yêu cầu của Giám đốc Công ty. 

 Khối Kinh doanh Văn phòng 

Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu 

Nhân sự gồm có: Trưởng phòng, phó phòng và các Trợ lý, nhân viên. Định biên nhân 

sự của phòng tại từng thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp Giám đốc Công ty hoạch định chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn trong lĩnh vực kinh doanh và xuất nhập khẩu, đảm bảo mục tiêu đúng hướng, 

hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. 

- Tìm kiếm khách hàng thị trường trong và ngoài quân đội. 

- Tìm kiếm nguồn hàng trong nước và nước ngoài để đáp ứng yêu cầu của khách hàng; 

- Quản lý điều hành các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu của Công ty. 

- Tìm hiểu , cập nhật các xu hướng công ngh ệ mới liên quan đến các hoạt động của 

Công ty. 
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- Lập kế hoạch kinh doanh sáu tháng và một năm trong đó có kế hoạch doanh thu tối 

thiểu, lợi nhuận tối thiểu và phương pháp đạt kế hoạch này. 

- Đảm bảo tính an toàn về pháp lý cho các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tuân 

thủ cá c quy định về quản lý ngoại hối . Tuân thủ các quy định về hải quan, trách 

nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến thuế xuất nhập khẩu. 

- Thực hiện mua vật tư, trang thiết bị phục vụ các dự án, hợp đồng kinh tế của Công ty 

(trừ các dự án, hợp đồng kinh tế của các Xí nghiệp). 

Phòng Kỹ thuật 

Nhân sự gồm có: Trưởng phòng, phó phòng và các Trợ lý. Định biên nhân sự của 

phòng tại từng thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Chức năng, nhiệm vụ 

- Phòng Kỹ thuật thực hiện chức năng chính là xây dựng các giải pháp kỹ thuật, triển 

khai thực hiện các hợp đồng, cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. 

Phòng Kỹ thuật tùy theo khả năng có thể tìm kiếm hợp đồng và triển khai theo quy 

định của Công ty. Phòng Kỹ thuật tổ chức theo các nhóm sau hỗ trợ từng bộ phận. 

Phòng Viễn thông 

Nhân sự gồm có: Trưởng Phòng và các Trợ lý. Định biên nhân sự của Ban tại từng 

thời điểm cụ thể sẽ do Giám đốc quyết định. 

Chức năng, nhiệm vụ: Triển khai các công trình dự án Viễn thông CNTT và thực 

hiện các nhiệm vụ kinh doanh khác. 

- Khối kinh doanh Văn phòng phối hợp với Phòng tài chính theo dõi việc thực hiện các 

hợp đồng khai thác và cho thuê văn phòng của Công ty hiện nay . 

- Khối Kinh doanh Văn phòng là đơn vị kinh doanh thống nhất trực thuộc Công ty, 

hoạt động theo Quy chế hoạt động Khối và tuân thủ mọi quy định như một đơn vị 

kinh doanh độc lập trong Công ty. 

 Các Xí nghiệp 

- Các Xí nghiệp được Hội đồng quản trị quyết định thành lập để tiến hành đầu tư, kinh 

doanh hoặc khai thác giá trị thương mại của các tài sản, sản phẩm thuộc sở hữu Công 

ty. 

- Nhân sự của các Đơn vị kinh doanh sẽ được Giám đốc phê chuẩn tùy điều kiện cụ thể 

của từng trường hợp. 

Chức năng và nhiệm vụ:  
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- Xây dựng và quản lý bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ 

được giao. 

- Thay mặt lãnh đạo Công ty quản lý và khai thác các tài sản, sản phẩm đầu tư thuộc sở 

hữu của Công ty  nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh do lãnh đạo Công ty  xác 

lập và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc. 

- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty thực hiện quá trình quản lý dự án 

được giao theo đúng quy định của Công ty. 

- Phối hợp với các Phòng chức năng trong việc giao nhận tài sản theo chỉ định của 

Giám đốc. 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, ngân sách hoạt động đồng thời triển 

khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo ngân sách được phê duyệt. 

- Đảm bảo kế hoạch kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đăng ký và phê 

duyệt hàng năm. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm một lần và báo cáo đột xuất 

gửi Ban Giám đốc Công ty. 

- Chức năng nhiệm vụ của từng Xí nghiệp trong mỗi giai đoạn cụ thể sẽ được Giám 

đốc Công ty  phê duyệt và ban hành. 
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2.2. Cơ cấu cổ đông 

2.2.1. Cơ cấu vốn cổ đông tại ngày 30/09/2017 

STT Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỉ lệ (%) 

   I Tổ chức 3.050.000 30.500.000.000 60% 

1 Bộ Quốc phòng  2.550.000 25.500.000.000 51% 

2 Công ty cổ phần tập đoàn MK 500.000 5.000.000.000 10% 

II Cá nhân  1.950.000 19.500.000.000 39% 

1 69 cổ đông cá nhân 1.950.000 19.500.000.000 39% 

 Tổng cộng 5.000.000 50.000.000.000 100% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất) 

2.2.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ tại ngày 30/09/2017 

STT Tên cổ đông 
Số lƣợng 

CP 

Giá trị cổ CP 

theo mệnh giá 

(VNĐ) 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Bộ Quốc phòng 2.550.000 25.500.000.000 51% 

2 Công ty cổ phần Tập đoàn MK 500.000 5.000.000.000 10% 

3 Ông Trần Quang Oánh 605.730 6.057.300.000 12,11% 

4 Ông Đỗ Quang Tảo 538.590 5.385.900.000 10,77% 

5 Ông Phạm Tiến Hưng 279.000 2.790.000.000 5,58% 

 Cộng 4.473.320 44.733.200.000 89,46% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất) 
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3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, 2016 và 06 tháng 

đầu năm 2017 

Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
% Tăng, giảm 

so với 2015 

06 tháng đầu 

năm 2017 

Tổng tài sản 357.691.080.966 468.720.235.571 31,04% 620.141.953.530 

Doanh thu thuần 504.104.227.127 415.943.649.977 -17,49% 175.295.310.455 

Lợi nhuận từ HĐKD 2.776.304.248 5.415.472.577 95,06% 2.108.619.348 

Lợi nhuận khác (2.027.941.617) (19.354.738) -99,05% (1.166.004.498) 

Lợi nhuận trước thuế 748.362.631 5.396.117.839 621,06% 942.614.850 

Lợi nhuận sau thuế 577.266.732 4.015.067.313 595,53% 626.113.951 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 

tức 
500.000.000 2.500.000.000 400% - 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 và BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2017 của 

CTCP Điện tử Tin học Hóa chất) 

 Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016: 

Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2016 kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế được soạn lập trên cơ sở số liệu đầu kỳ và số liệu 

so sánh là BCTC cho năm  kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiếm toán BDO. Trong đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc hệ 

thống tài sản dự án thẻ chưa được tính hấu hao từ thời thời điểm hoàn thành năm 2012 

đến thời điểm 31/12/1015. Trong năm 2016, công ty chưa thực hiện bất kỳ điền chỉnh 

nào liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ này. Theo đó, Kiểm toán không đứa ra ý 

kiến vè việc không trích khấu hao đến ngày 31/12/2015 cũng như ảnh hưởng của chúng 

tới Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 

 Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2017: 

BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 03/06/2017 được soạn lập 

trên các cơ sở số liệu đầu kỳ và số liệu so sánh là Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài 

chính Quốc tế. Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc hệ thống tài 
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sản dự án thẻ chưa được tính khấu hao từ thời điểm hoàn thành năm 2012 đến thời điểm 

31/12/2015. Trong kỳ, Công ty chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến ý kiến 

kiểm toán ngoại trừ này. Theo đó, kiểm toán không đưa ra ý kiến về việc không trích 

khấu hao đến ngày 31/12/2015 cũng như ảnh hưởng của chúng tôi tới báo cáo tài chính 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 

Tại ngày 30/06/2017, Công ty đang theo dõi số dư khoản mục “Phải thu ngắn hạn 

khác” số tiền là 6.474.104.508 đồng, “ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” là 400.000.000 

đồng, “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” số tiền là 119.296.352 đồng, tổng cộng là 

6.993.400.860 đồng. Kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ của các khoản mục phải 

thu và tài sản này, do đó kiểm toán không đưa ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục 

phải thu và tài sản này cũng như ảnh hưởng của chúng đến BCTC cho kỳ hoạt động từ 

ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017. 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,11 1,11 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,79 1,01 

2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần) 0,86 0,88 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) 6,17 7,39 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 6,24 6,50 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 134,18% 88,74% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 0,11% 0,97% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 1,10% 7,19% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,15% 0,86% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,55% 1,30% 

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/CP) 100 705 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất) 
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5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo  

5.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2016 

(Giá trị thực hiện) 

Kế hoạch năm 2017 

Giá trị 

% tăng, 

giảm so với 

năm 2016 

Doanh thu thuần  đồng 415.943.649.977 621.000.000.000 49.30% 

Lợi nhuận sau thuế  đồng 4.015.067.313 4.416.000.000 9.99% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/ Doanh thu thuần 
% 0,97 0,71 - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu  
% 7,19 8,12 - 

Tỷ lệ chi trả cổ tức  % 5 5 - 

(Nguồn: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Điện tử Tin học 

Hóa chất) 

Kế hoạch trên được Công ty xây dựng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh thực hiện 

năm 2016 của Công ty. Trong đó có xét các yếu tố cơ bản khả năng tài chính và nhân tố 

nhân sự của Công ty. 

5.2. Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

5.2.1. Công tác của Hội đồng quản trị 

Năm 2017, song song với những thuận lợi, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa 

chất cũng phải đối diện với nhiều thách thức: Thị trường kinh doanh ngày càng cạnh 

tranh; việc thoái vốn Nhà nước là chính sách chung và là lộ trình tất yếu, việc thực hiện 

lộ trình này sẽ tác động không nhỏ đến thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, đến tổ 

chức bộ máy của Công ty. Vì vậy, mục tiêu năm 2017 của Công ty là phải tiếp tục nâng 

cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực quản trị và thương hiệu. ELINCO 

sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của Công 

ty. Năm 2017, Hội đồng quản trị tập trung vào một số nội dung sau: 

- Tiếp tục kiện toàn lại tổ chức nhân sự đảm bảo phù hợp từng vị trí nhân sự và phù 

hợp với hoạt động SXKD. 
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- Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp các phòng chức năng thực hiện phương án thoái 

vốn Nhà nước theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng Viện KH -CN quân sự 

và Bộ quốc phòng, hoàn thành trong năm 2017. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch toàn diện để chủ động thích ứng với 

những thay đổi về cơ cấu tổ chức, thị trường và môi trường hoạt động SXKD sau 

khi thực hiện thoái vốn Nhà nước. 

- Phát huy và giữ được thị trường và các sản phẩm và dịch vụ được xem là thế 

mạnh; xây dựng và xác định mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động đảm bảo 

đủ năng lực cạnh tranh. 

- Chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông đề ra với các 

chỉ tiêu: Doanh thu: 621 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 4,416 tỷ đồng; Lương bình 

quân: 7,5 tr.đ/người/tháng; Tỷ lệ cổ tức: 5% VĐL; Xem xét thông qua lộ trình và 

phương án xử lý các tồn tại tài chính của các đơn vị. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị linh 

hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gắn trách nhiệm với chỉ huy đơn vị. 

Có chính sách linh hoạt trong việc sử dụng chung nguồn nhân lực Công ty giữa 

các đơn vị kinh doanh. 

- Cùng Ban Điều hành rà soát kế hoạch và các biện pháp triển khai để có điều chỉnh 

hợp lý về định hướng sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư, xem xét quyết định 

các đề xuất của Ban Điều hành theo quyền hạn. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát ban hành các văn bản quy định và quy chế cho các mặt 

hoạt động, công tác làm cơ sở đưa mọi hoạt động vào nền nếp, nâng cao chất 

lượng, hiệu suất công tác và hiệu quả lao động. Phối hợp với Ban Kiểm soát sẽ 

tiếp tục rà soát bổ sung các quy định cụ thể trên nguyên tắc xác định rõ trách 

nhiệm tài chính của cá nhân người quản lý chỉ huy đơn vị. 

- Tăng cường quản lý các mặt công tác, đảm bảo an toàn về mọi mặt, xây dựng 

Công ty vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm pháp luật trong mọi hoạt động. 

Chú trọng đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực 

hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước. 

5.2.2. Công tác của Ban Điều hành 

 Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

- Từng đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai hoạt động SXKD theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ. Thực hiện giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng đơn vị. Có phương 

án giải quyết quyết liệt các tồn đọng tài chính và việc thanh quyết toán hợp đồng. 
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- Có chính sách linh hoạt trong sử dụng chung nguồn nhân lực giữa các đơn vị kinh 

doanh. 

- Đẩy mạnh hoạt động SXKD, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tập 

trung ưu tiên vào  các công trình, dự án  dịch vụ tích hợp hệ thống  và chuyển giao 

công nghệ. 

- Phát huy và giữ được thị trường và các lĩnh vực truyền thống như viễn thông, 

CNTT, xúc tiến thị trường và chuẩn bị đội ngũ liên quan liên quan đến 

- các lĩnh vưc kinh doanh mà Elinco có khả năng cạnh tranh. 

- Kết hợp chặt chẽ với các quân, binh chủng, các đơn vị nghiên cứu trong Viện, chủ 

động đề xuất tham gia thực hiện các dự án, đề tài và các nhiệm vụ chuyển giao 

công nghệ phục vụ quốc phòng. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành tạo đồng thuận và 

thống nhất trong quản lý điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của các đơn 

vị. 

- Tiếp tục chú trọng công tác truyền thông, marketing, nâng cao thương hiệu và các 

giá trị cốt lõi của Công ty. 

 Công tác quản trị 

- Đảm bảo tài chính lành mạnh, chi trả đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền 

lương, cổ tức, bảo hiểm,  các khoản công nợ, quan hệ tốt với các tổ chức  tín dụng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc duy trì thực  hiện nghiêm các 

chế độ công tác, nề nếp quản lý đơn vi, ban hành sửa đổi các quy định, quy chế 

cho phù hợp yêu cầu và thực tế đơn vị. 

- Tăng cường đánh giá chất lượng nhân sự trong toàn Công ty . Đầu tư , củng cố và 

hoàn thiện bộ máy chuyên nghiệp có nề nếp , nâng cao năng suất lao động, năng 

lực cạnh tranh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Quản lý tốt hợp đồng lao động, 

đảm bảo quyền lợi cũng như làm rõ trách nhiệm của người lao động. 

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin trước hết là hệ thống thông tin quản  lý tài 

chính để đảm bảo công tác điều hành, quản lý an toàn và hiệu quả. 

- Quản lý, rèn luyện kỷ luật lao động, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân 

đội, nội quy lao động, xây dựng văn hóa Công ty, văn hóa công sở. 

6. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu đƣợc 

thoái vốn:  

Không có  
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7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 

hƣởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 

Căn cứ quyết định phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Elico của Bộ quốc 

Phòng, sau khi thoái vốn Công ty Elinco hoàn thành thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Quốc 

Phòng về việc sử dụng 03 lô đất Công ty đang ký hợp đồng thuê. 

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN  

1. Loại cổ phiếu     : Cổ phiếu phổ thông  

2. Mệnh giá     : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn  : 2.550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51% 

tổng số cổ phần đang lưu hành) 

4. Giá khởi điểm đấu giá   : 14.400 đồng/ 1 cổ phần  

5. Phƣơng pháp tính giá: Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 

97/2017/CT.DVĐG-AASC.KT7 ngày 24/06/2017 của Công ty TNHH Hãng kiểm 

toán AASC lập về việc xác định giá khởi điểm chào bán phần vốn góp của Bộ Quốc 

phòng tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất.  

Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tin học 

Hóa chất tính dựa trên các căn cứ: 

- Chứng thư thẩm định giá số 97/2017/CT.DVĐG-AASC.KT7 ngày 24/06/2017 của 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành. Theo đó, giá trị cổ phần của Công 

ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất được xác định trong chứng thư thẩm định giá 

là: 14.426 đồng/cổ phần. 

- Quyết định số 5212/QĐ-BQP ngày 17/11/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê 

duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất. 

Theo Quyết định này, giá khởi điểm chào bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện tử 

Tin học Hóa chất được phê duyệt là: 14.400 đồng/cổ phần. 

6. Phƣơng thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai qua Sở GDCK Hà Nội (HNX). 

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông 

qua Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ 

phần Điện tử Tin học Hóa chất, dự kiến trong tháng 12 năm 2017. 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến 

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của Bộ Quốc phòng tại Công ty 

Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 
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10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 

tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán; 

và các quy định của pháp luật hiện hành về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước 

ngoài. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng: Không có. 

12.  Các loại thuế có liên quan:  

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ 

thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Quốc phòng phải chịu thuế thu nhập 

từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

Việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất với 

mục đích sau: 

 Cơ cấu lại doanh nghiệp theo công văn số 25/TTg-ĐMDN ngày 30/03/2015 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn 

Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; 

 Việc chào bán cổ phần lần này của Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin 

học Hóa chất không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã 

đăng ký của Công ty. 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 

1.   Tổ chức tƣ vấn Lập phƣơng án thoái vốn và tƣ vấn bán đấu giá phần vốn  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL  

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại:  84.4 3 936 7083 Fax: 84.4 3 936 7082 
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Website:  www.wss.com.vn  

2.   Tổ chức thực hiện bán đấu giá phần vốn 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Trụ sở chính : Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 39412626;  Fax: (84-4) 39360750  

Website:  www.hnx.vn 

3.   Tổ chức kiểm toán 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015)  

Trụ sở chính: Tầng 20 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84.24) 3783 3911  Fax : (84.24) 3783 3914 

      CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (Thực 

hiện kiểm toán BCTC năm 2016 và BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2017) 

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, số 01 

Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84.24) 6664 2777   Fax : (84.24) 6664 3777 

Website:   http://www.ifcvietnam.com.vn 

4.   Tổ chức xác định giá trị cổ phần  

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC 

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84.24) 3824 1990   Fax : (84.24) 3825 3973 

Website:   http://aasc.com.vn 

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VÀ CÁC 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY  

Bản công bố thông tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xây 

dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ 

phần Điện tử Tin học Hóa chất cung cấp. 

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước 

khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm 

tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu 

tư của mình./. 

 

http://www.wss.com.vn/



