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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
CTIN không ngừng nỗ lực và đổi mới để trở
thành một Công ty công nghệ hàng đầu Việt 
Nam cung cấp các giải pháp, sản phẩm và 
dịch vụ  Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Innovation - Đổi mới sáng tạo
Không có sáng tạo có nghĩa là dừng lại. Những ý tưởng sáng tạo 
dù là nhỏ nhất cũng là động lực cho sự phát triển, vì vậy mỗi 
CTINER sẽ luôn phát huy tinh thần ấy để trở nên tốt hơn, hoàn 
thiện hơn mỗi ngày, để cùng nhau làm nên một CTIN giàu sức 
sống và luôn tiến về phía trước.

New Learning - Học tập không ngừng
Thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng, chúng ta cần phải 
liên tục cập nhật những kiến thức mới và bằng nhiều cách học 
hỏi mới để làm chủ hiện tại và bắt kịp tương lai.

Cooperation - Hợp tác để cùng thành công
Hợp tác giúp cộng hưởng sức mạnh để tạo nên những giá trị 
thực. Hợp tác để cùng nhau thành công là cách mà CTIN/CTINER 
chọn để đi đến thành công.

Thirst - Khát vọng vươn lên
Khát vọng là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn 
và thử thách, là động lực thúc đẩy chúng ta cống hiến để cùng 
Công ty vươn lên tầm cao mới. 

Customer centric - Định hướng khách hàng
Chúng ta chỉ có thể thành công khi được khách hàng lựa chọn vì 
vậy đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ và 
giải pháp mà chúng ta cung cấp là sứ mệnh của mỗi người CTIN.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

CTIN cam kết là đối tác kỹ thuật tin cậy 
đồng hành cùng Chính phủ và Doanh 
nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số, góp 
phần tạo nên động lực phát triển mới cho 
doanh nghiệp Việt và những giá trị mới cho 
cuộc sống của người dân Việt.
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I.  THÔNG TIN CHUNG
1.  THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần Viễn thông – 
 Tin học Bưu điệnTên công ty

0100683374

024.38634597

Vốn điều lệ

Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh
 nghiệp số

Địa chỉ 
158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Số điện thoại

024.38632061Fax

www.ctin .vn Website

ICTMã cổ phiếu

321.850.000.000 đồng
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập Xí nghiệp Sửa chữa
Thiết bị Thông tin I
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1972

Chuyển đổi từ xí nghiệp 
sang Công ty Cổ phần.

2001

Đối tác chỉ định đầu tiên cung cấp 
công nghệ cao trong các dự án 
mạng quang của Cisco tại Việt Nam.

Một trong 3 đối tác ATP của Cisco 
tại khu vực ASEAN và thứ 7 toàn 
châu Á.

2002

Nhận Bằng khen giải Sao Khuê 2007 
cho Hệ thống thông tin điều hành - AIS.

Đối tác Bạc (Silver Partner) của Cisco.

2007

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2010.

Chứng chỉ “Global Silver Engineering 
Partner” của Huawei.

Nhận “Cúp Thăng Long năm 2010” của 
Thành phố Hà Nội.

2010

Đạt giải thưởng Top Optical Partner 
FY 2006 của Cisco.

2006

Chứng nhận “Đối tác triển khai 
giải pháp Viễn thông xuất sắc 
nhất năm 2011” của IBM.

2011
Nhận Bằng khen “Doanh nghiệp 
quản lý chất lượng sản xuất phần 
mềm” của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Nhận Bằng khen giải Sao khuê của 
VINASA và huy chương vàng cho 
“Hệ thống thông tin điều hành AIS”.

2005
Nhận Giải thưởng: 30 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2014.

Nhận Giải thưởng: “Managed Service 
Partner” và “Top Service SI Partner” 
của Cisco Systems.

2014

Nhận giải thưởng “Top System Inter-
grator Partner of FY18” và “Top 
Global Service Provider Partner of 
FY18” của Cisco.

Năm thứ 5 liên tiếp lọt vào Top 50 
Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt 
Nam.

Top doanh nghiệp Giải pháp phần 
mềm và Tích hợp hệ thống uy tín 
năm 2018.

2018

Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt 
Nam hạng mục Cung cấp dịch vụ & 
Giải pháp CNTT năm thứ 8 liên tiếp.

Nhận giải thưởng “Vinh danh đóng 
góp nổi bật” từ hãng ZTE

2021

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2013.

Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập lớn 
nhất VN.

2013

Đạt chứng chỉ CMMi level 3.

Năm thứ 2 liên tục nhận giải thưởng 
“Đối tác xuất sắc trong thị trường các 
nhà cung cấp dịch vụ” của Cisco.

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2012.

Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập lớn 
nhất Việt Nam.

2012

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ cung 
cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm & tích 
hợp hệ thống uy tín.

Top 10 Doanh nghiệp CNTT hạng mục 
Dịch vụ và Giải pháp CNTT.

Top SI và Service Provider của hãng 
Cisco.

2020

Lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu 
Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin 
hàng đầu Việt Nam. 

2019



2. NGÀNH NGHỀ 
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính

Địa bàn kinh doanh

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông;

Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tin học;

Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tin học; 

Kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và tin học bao gồm cả 

xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị và hệ thống 

đồng bộ trong lĩnh vực viễn thông và tin học;

Xây dựng hạ tầng viễn thông, các hệ thống trung tâm dữ liệu 

(Data center);

Xây lắp công trình viễn thông;

Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông và tin học;

Đại lý xổ số.

63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Success together

Success together

TP HÀ NỘI

TP HỒ CHÍ MINH
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3. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông
 Tin học Bưu điệnTên công ty

100%

50.000.000.000 đồng

Tỷ lệ nắm giữ vốn
điều lệ

Địa chỉ 
158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Vốn điều lệ 
thực góp

Lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính Dịch vụ trung gian thanh toán
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Kinh doanh

Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn 
thông-Tin học Bưu điện tại Đà Nẵng

Trung tâm nghiên cứu phát triển

Trung tâm phần mềm

Trung tâm tích hợp hệ thống

Trung tâm công nghệ Viễn thông

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Viễn thông - Tin học Bưu điện



4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

THỊ TRƯỜNG NHÀ MẠNG VIỄN THÔNG TRUYỀN THỐNG

THỊ TRƯỜNG CHÍNH PHỦ - DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN
Trở thành công ty tích hợp hệ thống số 1 tại thị trường nhà 
mạng viễn thông truyền thống (Telcos);
Đóng vai trò là đơn vị trụ cột trong Tập đoàn VNPT trong 
các lĩnh vực cung cấp hàng hóa thiết bị, dịch vụ thiết kế, triển 
khai, bảo trì và tối ưu hóa mạng lưới

ĐỊNH HƯỚNG

Tập trung tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực tích hợp hệ 
thống để giữ vững vị trí số 1 tại 2 nhà mạng truyền thống 
VNPT và Mobifone, đồng thời phát triển mở rộng thị phần 
tại thị trường Viettel;
Nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành thuê cho 
các nhà mạng, trong dài hạn, điều chỉnh mối quan hệ giữa 
CTIN với các nhà mạng từ quan hệ mua – bán sang quan hệ 
đối tác về kỹ thuật công nghệ theo hình thức chia sẻ lợi ích

HỢP TÁC KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ SỐ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHO THUÊ HẠ TẦNG

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự đột phá về công nghệ và những ảnh 
hưởng từ đại dịch Covid – 19 chính là cơ sở thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh 
doanh các dịch vụ số. Định hướng về thị trường mục tiêu:
- Thúc đẩy mô hình liên kết/ hợp tác với các đối tác và các nhà mạng khác nhằm 
cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ số cho các khách hàng Chính phủ - 
Doanh nghiệp với thương hiệu chung của Tập đoàn VNPT;
- Hợp tác với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông – tin học nhằm cung cấp các dịch 
vụ số cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng (B2C). Đồng thời khai thác dữ liệu khách 
hàng (big data mining) nhằm phát triển thêm các dịch vụ;
- Tập trung xây dựng hệ sinh thái thanh toán cho các loại dịch vụ trên nền tảng mạng 
thông tin di động.

Mô hình các nhà mạng, khách hàng thuộc nhóm Chính phủ - Doanh nghiệp 
thuê lại hạ tầng của các đơn vị khác đầu tư ngày càng trở nên phổ biến, do việc 
này giúp các tổ chức tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và giảm thiểu thời gian cho các 
thủ tục đầu tư ban đầu. Định hướng đối với thị trường mục tiêu:
- Phối hợp với các nhà mạng nhằm chuẩn hóa việc đầu tư xây dựng hạ tầng với mục 
tiêu biến mỗi nhà trạm thành một trung tâm dữ liệu nhỏ;
- Cho thuê cơ sở hạ tầng trong thị trường là các nhà mạng truyền thống như trạm thu 
phát sóng đa năng, cáp quang và hạ tầng viễn thông tin học trong các tòa nhà;
- Cho thuê cơ sở hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu (Data center), các hệ thống IT thông 
qua mô hình hợp tác chia sẻ doanh thu hoặc lợi nhuận với Tập đoàn VNPT và các nhà 
mạng khác;
- Mục tiêu chuyển dần quan hệ giữa CTIN và các khách hàng từ quan hệ mua – bán 
sang quan hệ thuê mua định kỳ, là đối tác theo định hướng chia sẻ lợi ích, đôi bên 
đều có lợi.

TẦM NHÌN
-Trở thành công ty tích hợp hệ thống hàng đầu tại thị trường 
Việt Nam trong thị trường Chính phủ - Doanh nghiệp;
- Trở thành một trong những đơn vị trụ cột trong quá trình 
dẫn dắt của Tập đoàn VNPT trong các chương trình chuyển 
đổi số quốc gia.

ĐỊNH HƯỚNG

- Triển khai đa dạng hóa các giải pháp tích hợp cao;  
- Tham gia sâu rộng vào các chương trình mua sắm đầu tư 
công của Chính phủ và các doanh nghiệp lớn;
- Nâng cao năng lực tư vấn cho khách hàng lựa chọn các 
giải pháp đầu tư, giúp khách hàng mở rộng các hoạt động 
sản xuất kinh doanh;
- Tập trung phát triển các dự án đầu tư – vận hành thuê và 
thu phí cho các đối tượng khách hàng trong thị trường Chính 
phủ - Doanh nghiệp.
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5. CÁC RỦI RO
CÔNG NGHỆ

- Đầu tư vào trung tâm nghiên cứu và phát triển, nắm 
bắt các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin như: Data fabric, cybersecurity mesh, 
cloud-native platforms, AI engineering, autonomic 
system…;
- Kết hợp với các hãng sản xuất để tổ chức các hội thảo 
cập nhật công nghệ; 
- Tổ chức ngày hội kỹ thuật (Technical day) để cập nhật 
các định hướng, xu hướng công nghệ trên toàn Công ty. 

Rủi ro liên quan đến 
việc không nắm bắt 
kịp các công nghệ 
mới

HÀNG HOÁ

- Thường xuyên theo dõi và phân tích thông tin liên quan 
đến thị trường hàng hóa, chuỗi cung ứng để xác định thời 
điểm mua bán hàng hóa phù hợp với kế hoạch kinh 
doanh và đảm bảo mức tồn kho hợp lý;
- Đánh giá rủi ro, đàm phán các điều khoản các hợp 
đồng nhằm giảm thiểu phạt hợp đồng.

Rủi ro về thời gian 
cung cấp hàng hóa 
chậm, giá hàng hóa 
tăng

BỆNH DỊCH

- Chủ động và liên tục đánh giá các cấp độ dịch, từ đó 
có xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch khác 
nhau, giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động SXKD;
- Xây dựng các kế hoạch, hành động cụ thể để quản lý 
việc thu hồi công nợ, quản lý hàng tồn kho, sử dụng 
nguồn vốn hiệu quả…trong bối cảnh Covid làm gián đoạn 
chuỗi cung ứng, thời gian triển khai các dự án kéo dài;
- Chuyển đổi số một số hoạt động cốt lõi trong Công ty.

Dịch bệnh Covid-19 
ảnh hưởng đến hoạt 
động, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của 
Công ty

NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH

- Liên tục cải tiến mô hình kinh doanh, cải tiến hệ thống 
quản trị nội bộ để tối ưu hoá việc vận hành và tối ưu hoá 
chi phí;
- Lấy khách hàng là trọng tâm, tập trung nâng cao năng 
lực phục vụ khách hàng;
- Tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu và phát triển công nghệ để 
nắm bắt công nghệ mới và tạo ra các giá trị khác biệt cho 
khách hàng. 

Công ty đã và đang 
đối diện với những 
khó khăn lớn về 
năng lực cạnh tranh 
khi các công ty mới 
nổi phát triển nhanh 
chóng, giảm giá để 
giành thị phần

NGUỒN NHÂN LỰC

- Xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, minh bạch 
theo kết quả đánh giá công việc;
- Định hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho 
nhân viên;
- Xây dựng đội ngũ quản lý kế cận;
- Xây dựng môi trường làm việc tốt để nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong thu hút nguồn nhân lực. 

Rủi ro trong việc 
không giữ chân và 
thu hút nhân sự 
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Biện pháp ứng phó rủi ro Biện pháp ứng phó rủi ro

Biện pháp ứng phó rủi roBiện pháp ứng phó rủi ro

Biện pháp ứng phó rủi ro



STT Chỉ tiêu 

Tổng doanh thu 1

2

3

1.939,25 1.939,52 2.121,74 2.121,84 109% 109%

71,94 74,14 58,74 58,63 82% 79%

13% 13% 100%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Kế hoạch 2021

Công ty
mẹ Hợp nhất

Thực hiện 2021

Công ty
 mẹ Hợp nhất

Thực hiện 2021
/Kế hoạch 2021

Công ty
 mẹ Hợp nhất

II.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, uớc tính GDP năm 2021 tăng 2,58% (giảm 0,3% so với 
năm 2020), đặc biệt trong Quý III/2021, GDP tăng trưởng âm 6,02%, doanh thu Công 
ty CTIN năm 2021: 2.121,84 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch đề ra. Tỷ suất chi phí 
bán hàng/doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu năm 2021 giảm so với năm 
2020, cụ thể giảm 0,17% và 0,23%. 

Lợi nhuận thuần năm 2021 giảm 1% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế: 71,05 tỷ 
đồng, giảm 13% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế: 58,63 tỷ đồng, đạt 79% so với kế 
hoạch đề ra, nguyên nhân: 
- Giá vốn hàng hóa tăng: Do tác động của đại dịch Covid – 19 lên chuỗi cung ứng toàn 
cầu dẫn đến chi phí vận chuyển tăng, giá mua hàng hóa tăng cao do tình trạng khan 
hiếm chất bán dẫn, vật liệu sản xuất thiết bị; thời gian giao hàng dài dẫn đến phát sinh 
các chi phí tài chính; 
- Phạt vi phạm hợp đồng: Do việc chậm bàn giao hàng hóa từ nhà cung cấp, dự án có 
tính chất kỹ thuật phức tạp dẫn đến việc vi phạm phạt hợp đồng. 

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 so với kế hoạch
Đơn vị: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 % Tăng giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

1.616,27 2.121,84 31%Tổng doanh thu Tỷ đồng

81,06 80,03 -1%Tỷ đồng

81,84 71,05 -13%Tỷ đồng

68,02 58,63 -14%Tỷ đồng

2.160,75 2.103,16 -3%Tỷ đồng

698,00 711,74 2%Tỷ đồng

21.687,00 22.114,11 2%Đồng

2.113,50 1.821,74 -14%Đồng

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

BVPS (31/12)

EPS

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 so với năm 2020
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II.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

ÔNG NGUYỄN TRÍ DŨNG

 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1 GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

2.1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức danh: 
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1958
Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư vô tuyến điện

STT Họ và tên Chức danh

1

2

3

4

5

Ông Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Tô Hoài Văn

Ông Hà Thanh Hải

Ông Hoàng Anh Lộc

Ông Nguyễn Thế Thịnh

Quá trình công tác
- Từ tháng 04/1981 đến tháng 02/1982: Công tác tại phân xưởng II 
thuộc Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 02/1982 đến tháng 05/1984: Đi nghĩa vụ quân sự.
- Từ tháng 06/1984 đến tháng 02/1988: Công tác tại phân xưởng II 
thuộc Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 02/1988 đến tháng 03/1991: Công tác tại phòng kế 
hoạch vật tư thuộc Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 03/1991 đến tháng 12/1992: Phó phòng kinh tế thuộc Xí 
nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 12/1992 đến tháng 04/2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 04/2000 đến tháng 11/2001: Giám đốc Xí nghiệp Khoa 
học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ tháng 11/2001 đến tháng 09/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Thông - Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 10/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện.
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- Từ tháng 04/2001 đến tháng 03/2008: Kỹ sư, chuyên viên bán 
hàng tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2017: Cán bộ biệt phái của 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 
Hà Nội.
- Từ tháng 11/2016 đến tháng 09/2018: Phó Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 05/2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Viễn thông – Tin học Bưu điện.
-Từ tháng 09/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện.

ÔNG HÀ THANH HẢI
Chức danh: 
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: 
- Kỹ sư Điện – Điện tử.
- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài 
chính – Ngân hàng.
- Cử nhân Chính trị học chuyên 
ngành Chính trị học Phát triển.
- Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh.
- Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác

ÔNG TÔ HOÀI VĂN
Chức danh: 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Kinh tế.
Kỹ sư máy tính. Quá trình công tác

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 11/1991: Kỹ sư máy tính viện vật lí – 
viện khoa học Việt Nam. 
- Từ tháng 11/1991 đến tháng 09/1992: Kỹ sư máy tính – phân xưởng 
tổng đài tại Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
- Từ tháng 09/1992 đến tháng 03/1994: Phó phòng kinh tế Xí 
nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
- Từ tháng 03/1994 đến 04/1996: Trưởng phòng kế hoạch Xí nghiệp 
Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
- Từ tháng 04/1996 đến tháng 11/2001: Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
- Từ tháng 11/2001 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.



STT Họ và tên Chức danh

1

2

3

Bà Lâm Nhị Hà Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Thành Hiếu

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà

BÀ LÂM NHỊ HÀ

- Từ năm 1983 đến năm 1999: Công tác tại Tổng Công ty Xi măng 
Việt Nam. 
- Từ tháng 03/1999 đến 12/20001: Kế toán trưởng Xí nghiệp Khoa 
học Sản xuất Thiết bị Thông tin I.
- Từ tháng 12/2001 đến 02/2016: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 
Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ năm 2017 đến tháng 10/2019: Thành viên Ban kiểm soát Công 
ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 10/2019 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 
Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Chức danh: 
Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán
Cử nhân Luật.

Quá trình công tác

ÔNG NGUYỄN THẾ THỊNH
Chức danh: 
Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Kỹ sư nhiệt Công nghiệp.

Quá trình công tác
- Từ tháng 12/1987 đến tháng 04/1992: Kỹ sư Viện thiết kế kỹ thuật 
Thương mại – Bộ Nội thương.
- Từ tháng 04/1992 đến nay: Công tác Xí nghiệp Khoa học sản xuất 
Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu 
điện).
- Từ tháng 02/1996 đến tháng 12/1998: Phó phòng kinh tế Xí nghiệp 
Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện).
- Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2001: Trưởng phòng kinh doanh 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 01/2002 đến tháng 09/2009: Thành viên HĐQT kiêm 
Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông –Tin học Bưu 
điện.
- Từ tháng 10/2009 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 01/2018 đến 31/12/2021: Được Công ty điều động biệt 
phái giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

ÔNG HOÀNG ANH LỘC
Chức danh: 
Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Kỹ sư nhiệt Công nghiệp.

Quá trình công tác
- Từ tháng 09/1994 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Khoa học Sản 
xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin 
học Bưu điện).
- Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2009: Phó Phòng kinh doanh 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện. 
- Từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2016: Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu 
điện.
- Từ tháng 11/2016 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, kiêm nhiệm 
Giám đốc Kinh doanh (đến hết ngày 31/12/2020).
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2.1.2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Success together



2.1.3. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

2.1.3.  GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

STT Họ và tên Chức danh

1

2

3

4

Ông Hà Thanh Hải Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Tô Hoài Văn

Ông Hoàng Anh Lộc

Phó Tổng Giám đốcÔng Nguyễn Thế Thịnh

(*) Chi tiết tại phần giới thiệu về Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN THÀNH HIẾU

- Từ năm 1995 đến năm 1999: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm ứng dụng 
công nghệ Viễn thông mới (nay là Trung tâm Công nghệ viễn thông), 
Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ năm 1999 đến năm 2001: Phó trưởng Trung tâm ứng dụng công 
nghệ viễn thông mới (nay là Trung tâm Công nghệ viễn thông), Xí 
nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
- Từ năm 2001 đến nay: Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần 
Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Từ tháng 10/2019 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ 
phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Chức danh: 
Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Vật lý
Cử nhân Kinh tế chuyên 
ngành Tài chính – Ngân hàng. Quá trình công tác

BÀ NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ

Công tác tại Ban Kế toán Tài chính – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam
Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 19/6/2020.

Chức danh: 
Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân chuyên ngành kế toán
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác

ÔNG NGUYỄN NGỌC SƠN
Chức danh: 
Kế toán trưởng
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính – Tín dụng

Quá trình công tác
- Từ tháng 10/1993 đến tháng 09/1998: Công tác tại phòng Kế toán 
thống kê tài chính, Công ty Xi măng Hà Tiên II. 
- Từ tháng 09/1998 đến tháng 10/1999: Công tác tại phòng Kế toán 
thống kê tài chính, Công ty Xi măng Bút sơn. 
- Từ tháng 11/1999 đến nay: Công tác tại Phòng Tài chính, Xí nghiệp 
Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện).
- Từ tháng 11/1999 đến tháng 11/2009: Nhân viên Phòng tài chính.
- Từ tháng 11/2001 đến tháng 07/2017: Thành viên Ban Kiểm soát 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Từ tháng 07/2007 đến tháng 04/2016: Trưởng Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Từ tháng 12/2009 đến tháng 02/2016: Phó Giám đốc tài chính 
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2016: Phó Giám đốc tài chính – 
Phụ trách phòng Tài chính Kế toán tại Công ty Cổ phần Viễn thông – 
Tin học Bưu điện;
- Từ tháng 05/2017 đến 29/6/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ 
phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Từ tháng 11/2016 đến đến nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài 
chính Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
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2.2 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

2.3 NHÂN SỰ VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cơ cấu trình độ nhân sự Công ty

Lao động có trình độ trên Đại học 37

247

36

123

22

Lao động có trình độ Đại học & tương đương

Lao động có trình độ Cao đẳng & tương đương

Lao động có trình độ Trung cấp & tương đương

Lao động có trình độ Công nhân & Tốt nghiệp PTTH

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO

Thời gian và chế độ làm việc của Công ty hợp lý, đảm bảo quyền lợi của Người lao 
động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. Người lao đông được trang bị đầy đủ 
các công cụ, điều kiên, môi trường làm việc tốt nhất. 

Xây dựng chính sách quản trị nhân tài, 
chính sách lương và phúc lợi với 
những tiêu chuẩn, điều khoản cụ thể 
để thu hút và giữ chân nhân tài, lao 
động có trình độ, chuyên môn phục vụ 
hoạt động kinh doanh của Công ty

Cán bộ nhân viên được tham gia và 
hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
theo quy định. Bên cạnh đó Công ty có 
các chế độ phúc lợi khác như: thường 
xuyên tổ chức các hoạt động tham 
quan, nghỉ mát hàng năm cho Cán bộ 
nhân viên, thưởng trong các dịp lễ tết, 
từ đó tạo niềm tin, sự gắn kết và tạo 
động lực phấn đấu cho người lao động, 
đóng góp vào sự phát triển của Công ty

Công tác đào tạo là một hoạt động 
quan trọng để đảm bảo chất lượng của 
nguồn nhân lực, giúp hiện thực hóa 
mục tiêu chiến lược Công ty đề ra nên 
Công ty đã và đang xây dựng các 
chính sách đào tạo theo đúng định 
hướng chiến lược phát triển kinh 
doanh, nhằm điều phối hoạt động đào 
tạo một cách hiệu quả

Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ 
nghỉ dưỡng sức cho nhân viên đi kèm 
những chính sách đãi ngộ khác như: tổ 
chức khám bệnh định kỳ hàng năm, tổ 
chức các hoạt động văn hóa thể thao, 
chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em 
của cán bộ nhân viên Công ty thông qua 
các tổ chức đoàn thể của Công ty

Số thành viên Hội đồng Quản trị giảm từ 7 thành viên xuống 5 thành viên, cụ thể: Ông 
Nguyễn Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Hạnh miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 
29/6/2021. 

Nhân sự kỹ thuật có trình độ cao, có chứng chỉ của các hãng sản xuất như Cisco, Dell, 
EMC, Huawei, Juniper, Vmware, Oracle, IBM, Commscope…Công ty hiện có: 11 nhân sự đạt 
chứng chỉ CCIE của hãng Cisco, 07 nhân sự đạt chứng chỉ PMP của PMI, 01 nhân sự đạt 
chứng chỉ CCSP, 01 nhân sự đạt chứng chỉ CCISP…

Tổng số lao động năm 2021:   465   người. 
Trong đó: 

Đại học & tương đương

Trên Đại học

Công nhân & Tốt nghiệp PTTH

Trung cấp & tương đương

Cao đẳng & tương đương
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II.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

3.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.2. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

TRONG NĂM 2021, CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN

QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG XEM TẠI MỤC I.3.

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

01
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Trang bị thiết bị phục vụ mở 
rộng mạng IP năm 2020-2021

Tổng Công ty Hạ tầng mạng

02
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Trang bị hệ thống thiết bị vô 
tuyến

Tổng Công ty Hạ tầng mạng

03
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Mở rộng mạng metro Hồ Chí 
Minh

Tổng công ty Viễn thông 
Mobifone

04
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Thay thế hệ thống sao lưu cho 
các ứng dụng ngoài TMS

Tổng Cục thuế

05
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Trang bị thiết bị phục vụ ứng 
cứu mạng MANE cho 14 tỉnh,

 TP năm 2020

Tổng Công ty Hạ tầng mạng

06
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Hệ thống tường lửa cơ sở dữ 
liệu cho các ứng dụng trọng 

yếu

Công ty Công nghệ Thông tin
 Điện lực miền Bắc

07
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Đầu tư giải pháp ứng dụng công 
nghệ mới để kết nối Trung tâm 

dữ liệu hoạt động đồng thời 
(Active - Activer Data Center)

Ngân hàng TMCP Quân đội

08
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Mua sắm mở rộng cho thiết bị 
mạng Metro Ethernet Cisco

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn 
thông Quân đội

09
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Mua sắm máy chủ mở rộng hạ 
tầng Bigdata

Tập đoàn Công nghiệp – 
Viễn thông Quân đội

10
DỰ ÁN

KHÁCH 
HÀNG

Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật cho mạng truyền số liệu 
chuyên dùng và hệ thống hạ 
tầng nhà trạm năm 2020 của 

Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện trung ương
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

      4.1  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

     4.2  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 % Tăng giảm

1

2

3

4

5

6

7

2.160,75  2.103,16 -3%Tổng tài sản Tỷ đồng

 1.582,95  2.094,06 32%Tỷ đồng

28,16 19,40 -31%Tỷ đồng

81,06 80,03 -1%Tỷ đồng

81,84 71,05 -13%Tỷ đồng

68,02  58,63 -14%Tỷ đồng

% 12% 13% 8%

Doanh thu thuần

Doanh thu tài chính

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Chỉ tiêu 2020 2021 % Tăng giảm

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1,34 1,37 2%

0,99 1,07 7%

3,60 4,10 14%

0,73 0,98 35%

1,28 2,02 57%

1,13 1,28 14%

 0,68  0,66 -2%

 2,10  1,95 -7%

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Nợ phải trả/Tổng tài sản

Nợ phải trả/VCSH

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay Tổng tài sản

Vòng quay khoản phải thu

Vòng quay khoản phải trả

3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu 2020 2021 % Tăng giảm

3,15% 2,79% -11%

9,75% 8,24% -15%

4,30% 2,80% -35%

5,12% 3,82% -25%

Hệ số LNST/ Tổng tài sản

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu

Hệ số LNST/Doanh thu thuần

Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU.

5.1 CỔ PHẦN

5.2 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

5.3 TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

TỔNG SỐ CỔ PHIẾU 

32.185.000 

Từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần (12/12/2001), vốn điều lệ 
của CTIN là 10.000.000.000 đồng, đến nay, Công ty đã có  4  lần tăng vốn. 
Cụ thể như sau:

Cổ đông lớn/nhà nước, cổ đông nhỏ/khác

Tổng số cổ phần Loại cổ phần Tổng số cổ phiếu chuyển nhượng tự do

32.185.000 Cổ phiếu phổ thông

• 01 cổ đông lớn/nhà nước, sở hữu 10.117.108 cổ phiếu chiếm 31,43% VĐL

• 2.185 cổ đông nhỏ/khác, sở hữu 22.067.892 cổ phiếu chiếm 68,57% VĐL

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân

• 30 cổ đông tổ chức, sở hữu 10.393.606  cổ phiếu chiếm 32,29 % VĐL

• 2.156 cổ đông cá nhân sở hữu 21.791.394 cổ phần chiếm 67,71% VĐL

Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài

• 2.154 cổ đông trong nước, sở hữu 31.857.550 CP chiếm 98,98% VĐL

• 32 cổ đông nước ngoài sở hữu 327.450 CP chiếm 1,02% VĐL

32.185.000

05 TĂNG VỐN LẦN 1 – THỜI GIAN PHÁT HÀNH: NĂM 2008

TĂNG VỐN LẦN 2 – THỜI GIAN PHÁT HÀNH: NĂM 2009

10.117.471

101.174.710.000

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công 

Giá trị vốn tăng thêm (VND)

10.000.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn

111 .174.710.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

(1)  Phát hành 2.705.671 cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu;
(2) Phát hành 7.411.800 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

522.610

5.226.100.000

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công 

Giá trị vốn tăng thêm (VND)

111.177.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn

116.400.810.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

Phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.
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TĂNG VỐN LẦN 3 – THỜI GIAN PHÁT HÀNH: NĂM 2010 THÔNG TIN CỦA ĐỢT TĂNG VỐN LẦN 1

TĂNG VỐN LẦN 4 – THỜI GIAN PHÁT HÀNH: NĂM 2017

4.059.919

40.599.190.000

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công 

Giá trị vốn tăng thêm (VND)

116.400.810.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn

157.000.000.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

(1)  Phát hành 3.492.024 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
(2) Phát hành 567.895 cổ phần cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.

16.485.000

164.850.000.000

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công 

Giá trị vốn tăng thêm (VND)

157.000.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn

321.850.000.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

(1)  Phát hành 15.700.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
(2) Phát hành 785.000 cổ phần cho cán bộ nhân viên trong Công ty

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng được mua cổ phiếu

Số lượng phát hành 2.705.671 cổ phiếu

Ngày chốt Danh sách cổ đông

Ngày phát hành

Số lượng cổ đông

08/07/2008

08/07/2008

320

Tỷ lệ phân bổ quyền

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

Nội dung chi tiết

Thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 
1:2,7059; nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ 
phần cũ được thưởng thêm 2,7059 cổ 
phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống 
đến hàng đơn vị.

Số lượng phát hành 7.411.800 cổ phiếu

Ngày chốt Danh sách cổ đông

Ngày phát hành

Số lượng cổ đông

08/07/2008

04/08/2008

363

Tỷ lệ phân bổ quyền

2. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 
1:2; nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ 
(bao gồm cả số cổ phiếu thưởng vừa nhận 
ở đợt 1) được mua 02 cổ phần phát hành 
thêm lần này.

Giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu cho 7.396.829 cổ 
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu 
12.000 đồng/ cổ phiếu cho 14.971 cổ phiếu 
lẻ và cổ phiếu chưa bán hết theo Nghị quyết 
HĐQT số 05/NQHĐQT/2008 ngày 
05/08/2008
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Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

THÔNG TIN CỦA ĐỢT TĂNG VỐN LẦN 2 THÔNG TIN CỦA ĐỢT TĂNG VỐN LẦN 3

Đối tượng được mua cổ phiếu

Số lượng phát hành 522.610 cổ phiếu

Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu

Ngày phát hành 20/08/2009

Số lượng cổ đông 183

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên trong Công ty

Nội dung chi tiết

Từ 20/08/2009 đến 19/08/2011 (Hạn 
chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát 
hành theo Quy chế phân phối cổ phiếu cho 
CBCNV của Công ty Cổ phần Viễn thông – 
Tin học Bưu điện ngày 25/06/2009) 

2. Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên của Công ty

Giá phát hành 13.000 đồng/ cổ phiếu cho 3.489.265 cổ 
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
15.000 đồng/ cổ phiếu đối với 2.759 cổ 
phiếu lẻ không bán hết

Từ 21/07/2010 đến 20/07/2011 (Hạn chế 
chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành 
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 
2010 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin 
học Bưu điện số 045/2010/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 18/04/2010)

Ngày chốt Danh sách cổ đông

Ngày phát hành

Số lượng cổ đông

29/06/2010

21/07/2010

472

Số lượng cổ đông 224

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng được mua cổ phiếu

Số lượng phát hành 3.492.024 cổ phiếu

Tỷ lệ phân bổ quyền

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

Nội dung chi tiết

Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
10:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần 
cũ được mua 03 cổ phần phát hành thêm. 
Cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn 
theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng 
đơn vị.

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Số lượng phát hành 567.895 cổ phiếu

Giá phát hành 15.000 đồng/ cổ phiếu

Ngày phát hành 21/07/2010
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
(BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH
 HÌNH MỌI MẶT CỦA CÔNG TY)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu 

Tổng doanh thu 1

2

3

1.616,27 1.939,52 2.121,84 131% 109%

81,84 71,05 87%

74,14 58,63 86% 79%68,02 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện 
2020 

(tỷ đồng)

Kế hoạch 
2021 

(tỷ đồng)

Thực hiện 
2021

(tỷ đồng)

So sánh

 Thực hiện 
2020

Kế hoạch
 2021Ngày chốt Danh sách cổ đông 20/09/2017

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 so với kế hoạch và so với 
năm 2020 như sau: 

Với sự đồng lòng, nhất trí trong định hướng kinh doanh năm 2021 của Ban Lãnh 
đạo Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn bộ người lao động trong Công ty, đã 
giúp Công ty hoàn thành 109% kế hoạch doanh thu, đạt 2.121,84 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, năm 2021 Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng trực 
tiếp đến lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế đạt 79% so với kế hoạch đề ra. Một trong 
những khó khăn phải kể đến là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, 
dẫn đến việc phát sinh các chi phí vận chuyển, thời gian bàn giao hàng hóa dài 
dẫn đến phạt vi phạm hợp đồng, phát sinh chi phí tài chính, giá hàng hóa tăng; 
trong khi cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, đơn giá, biên lợi nhuận dự 
án giảm sút.

Ngày phát hành 20/09/2017

   Số lượng cổ đông 498

Đối tượng được mua cổ phiếu

Số lượng phát hành 15.700.000 cổ phiếu

Tỷ lệ phân bổ quyền

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

2. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của Công ty

Nội dung chi tiết

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu theo tỉ lệ 1:1; nghĩa là cổ đông sở 
hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng 01 cổ 
phiếu thưởng.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng 20/09/2017 đến 19/09/2019 (Hạn chế 
chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát 
hành theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông – 
Tin học Bưu điện số 15/2017/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 11/05/2017)

THÔNG TIN CỦA ĐỢT TĂNG VỐN LẦN 4

Từ 10/10/2017 đến 09/10/2019 (Hạn chế 
chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát 
hành theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông – 
Tin học Bưu điện số 15/2017/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 11/05/2017)

Số lượng cổ đông 291

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Số lượng phát hành 785.000 cổ phiếu

Giá phát hành 13.200 đồng /cổ phiếu

Ngày phát hành 10/10/2017
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

  Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bị động sang chủ động, từ các 
giải pháp đơn giản sang các giải pháp có tính tích hợp và độ phức 
tạp cao, từ mô hình mua – bán truyền thống sang mô hình cung cấp 
nền tảng với các hình thức chia sẻ doanh thu – lợi nhuận hay cho 
thuê dài hạn;
  Tiếp tục tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn, tối ưu. Tiếp tục 
thực thi các giải pháp tập trung hóa, minh bạch hóa các bộ phận hỗ 
trợ (back office) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi 
ro và đảm bảo tính tuân thủ;
  Đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu phát triển nhằm tạo ra giá trị 
riêng biệt và có tính bứt phá cho Công ty trong tương lai
  Xây dựng, cải tổ văn hóa doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh kinh 
doanh; 
  Áp dụng KPI năm, OKR theo quý nhằm tạo ra sự thay đổi, đạt 
được những mục tiêu mang tính chất đột phá;
  Tin học hóa, chuyển đổi số các hoạt động trong Công ty, chuẩn 
hóa hệ thống báo cáo quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
ra quyết định quản trị; 
  Xây dựng đội ngũ: Tập trung xây dựng đội ngũ bán hàng - Sales 
có tư duy chiến lược, phân tích, tổng hợp, khả năng thuyết phục, đội 
ngũ Pre-sales và After-sales bài bản, chuyên nghiệp, có trình độ 
nhằm gia tăng chất lượng giải pháp dịch vụ và trải nghiệm khách 
hàng.

02  NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ03

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI04

Cải tiến về cơ cấu tổ chức: việc tái cấu trúc tổ chức theo nhiều hướng được thực hiện 
nhằm tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
hoạt động

Trong thời gian sắp tới, Ban 
Tổng Giám đốc tập trung phát 
triển kinh doanh theo định 
hướng chiến lược tại Mục I.4 
để hiện thực hóa tầm nhìn - 
“CTIN không ngừng nỗ lực 
và đổi mới để trở thành một 
Công ty công nghệ hàng 
đầu Việt Nam cung cấp các 
giải pháp, sản phẩm và dịch 
vụ Viễn thông và Công nghệ 
thông tin”. Giải pháp thực 
hiện kế hoạch phát triển 
trong tương lai:

Cải cách cơ chế trả lương tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong việc giữ chân, 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm soát chi phí lương gắn với kiểm soát hiệu 
quả công việc

Xây dựng chính sách, lộ trình đào tạo phù hợp với định hướng kinh doanh.

Xây dựng định hướng phát triển đội ngũ kế cận, tập trung phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho các đơn vị có vai trò chiến lược trong tổ chức

Phân công nhiệm vụ, chức năng rõ ràng của từng bộ phận, cá nhân thông qua công cụ 
RACI

Tình hình tài sản

Trong năm 2021, tổng tài sản của Công ty giảm 57,59 tỷ đồng, chủ yếu giảm tài 
sản ngắn hạn do các khoản phải thu của khách hàng, hàng tồn kho, khoản thuế 
GTGT được khấu trừ giảm. 
Vòng quay tổng tài sản năm 2021 cao hơn 0,26 lần năm 2020, phản ánh hiệu quả 
sử dụng tài sản tạo ra doanh thu, dòng tiền cho Công ty được nâng cao. Hệ số 
vòng quay khoản phải thu 2021 cao hơn năm 2020 0,73 lần - khả năng thu hồi các 
khoản phải thu và các khoản nợ của Công ty hiệu quả hơn. 
Tình hình nợ phải trả giảm 71,33 tỷ so với năm 2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn giảm khoảng 141 tỷ, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm khoảng 22 tỷ, 
phải trả người bán tăng 105 tỷ. Hệ số vòng quay các khoản phải trả năm 2021 đạt 
1,28, cao hơn năm 2020 0,15, phản ánh khả năng thanh toán công nợ, tình hình tài 
chính của Công ty tốt hơn năm 2020 và rất an toàn. 

Tổng tài sản Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

2.160,75  2.103,16  (57,59)1

Nợ phải trả 1.510,05  1.391,42 (71,33)2

Nợ phải trả/Tổng tài sản  0,68  0,66 -0,023

Vòng quay tổng tài sản  0,73  0,98 0,26 4

Vòng quay khoản phải thu  1,28  2,02  0,73 5

Vòng quay khoản phải trả 1,13 1,28 0,15 6

Tài sản ngắn hạn 1.957,39  1.901,63 (55,76)1.1

Tài sản dài hạn 203,36 201,53 (1,83)1.2

Nợ phải trả ngắn hạn 1.455,32 1.389,71  (65,61)2.1

Nợ phải trả dài hạn 7,44  1,71 (5,72)2.2

Chỉ tiêu ĐVTSTT
Thực hiện 

2020
(1) 

Thực hiện
 2021
(2) 

Chênh lệch
(2)-(1)
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
      HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY

  Doanh thu của Công ty đạt: 2.121,84 tỷ đồng, hoàn thành 109% 
kế hoạch đề ra

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: khoảng 163 
tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 80,03 tỷ đồng, 
giảm 1% so với năm 2020

  Lợi nhuận trước thuế đạt: 71,05 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 
2020 

  EPS: 1.822 đồng. 

  Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có rất nhiều ảnh hưởng 
nhưng Công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng cao về doanh thu so 
với năm 2020 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra. Đây là sự thành 
công thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc điều 
hành và các đơn vị trong Công ty.

  Mặc dù lợi nhuận không đạt được mục tiêu kế hoạch, HĐQT đánh 
giá nguyên nhân chủ yếu do Công ty đang phải gánh lỗ kế hoạch 
từ một số dự án đầu tư dài hạn (như dự án Vietlott, dự án Mobile 
ID) và Công ty phải chịu phạt hợp đồng từ phía các khách hàng 
trong một số dự án lớn trọng điểm do bị ảnh hưởng từ sự đứt gãy 
chuỗi cung ứng toàn cầu trong tình hình dịch Covid-19 bao trùm 
toàn cầu. 

Việc quản trị Công ty từng bước được cải thiện, cơ chế kiểm soát rủi ro và kiểm soát nội bộ 
được tăng cường đảm bảo sự minh bạch thông suốt giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám 
đốc. Tiếp theo định hướng tái cấu trúc tổ chức của HĐQT, Công ty đã tiến hành thu gọn, phân 
công lại chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị, triển khai các nền tảng CNTT trong các công 
tác quản lý triển khai các dự án, quản lý bán hàng và quản lý tài chính tập trung.

Công ty đạt được các giải thưởng: Top 10 Doanh 
nghiệp CNTT Việt Nam hạng mục Cung cấp dịch vụ 
& Giải pháp CNTT năm thứ 8 liên tiếp và giải thưởng 
“Vinh danh đóng góp nổi bật” từ hãng ZTE

Kết quả kinh doanh

10
  DOANH NGHIỆP CNTT
           VIỆT NAM

TOP 10 
DOANH NGHIỆP 
CNTT VIỆT NAM

NĂM 2020

TOP 10 
DOANH NGHIỆP 
CNTT VIỆT NAM

NĂM 2021

Báo cáo thường niên 2021 45Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện44



V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

ÔNG NGUYỄN TRÍ DŨNG

   ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA

 BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

    Định vị lại tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, xây dựng chiến lược kinh doanh và 
phát triển Công ty trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

    Chú trọng vào việc lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, kiểm tra và 
giám sát thường xuyên việc thực thi các kế hoạch, chỉ đạo thay đổi kịp thời nhằm 
thích ứng với tình hình mới.

    Tiếp tục đầu tư vào Trung tâm nghiên cứu phát triển và các Trung tâm phần 
mềm để nắm bắt các xu hướng công nghệ, tạo ra sự bứt phá và các giá trị và sản 
phẩm khác biệt cho khách hàng. 

    Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị Công ty với mục tiêu tối ưu chi phí, tối 
đa hóa lợi nhuận.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017

Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 724.930, chiếm 2,25 %

02

  CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.1  THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

03

Các thành viên Hội đồng quản trị (trừ Chủ tịch HĐQT) đều kiêm nhiệm các chức vụ chủ 
chốt trong bộ máy lãnh đạo điều hành, chính vì vậy các định hướng và quyết sách của 
Hội đồng quản trị đều được Ban giám đốc Công ty thực hiện và triển khai nghiêm túc 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng doanh thu 
từ 8% đến 10% so với năm 2021 (đạt khoảng từ 2.292 tỷ đồng đến 2.334 tỷ đồng), 
lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 6% đến 8% so với năm 2021 (đạt khoảng từ  75 
tỷ đồng đến 77 tỷ đồng). Để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Hội đồng 
quản trị định hướng: 

1

ÔNG TÔ HOÀI VĂN
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017

Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 4.336.793; chiếm 13,47 %, 
trong đó: 
- Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 3.802.554 
- Sổ cổ phiếu cá nhân sở hữu: 534.239

2

ÔNG HÀ THANH HẢI
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017

Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 3.921.728; chiếm 12,18%, 
trong đó: 
- Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 3.802.554  
- Sổ cổ phiếu cá nhân sở hữu: 119.174

3
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CÁC CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CÁC 

 CÔNG TY KHÁC (TẠI NGÀY 31/12/2021)

1.2  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-   Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 buổi họp với tỷ lệ tham gia của 
100% thành viên Hội đồng quản trị. 
-    Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị đã thực 
hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành 
Công ty.

Tên công ty

Công ty cổ phần Đầu tư 
Kỹ thuật số Việt 

Ông Hoàng Anh Lộc
 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần KASATI Ông Tô Hoài Văn – Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần  KASACO Ông Tô Hoài Văn – Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư 
ICT Toàn Cầu

Ông Nguyễn Trí Dũng –  Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần Giải pháp
 Tòa nhà thông minh

Ông Hoàng Anh Lộc
Người đại diện trước pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng 
Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam

Ông Hoàng Anh Lộc 
Người đại diện trước pháp luật.

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật 
Viễn thông Hà Nội

Công ty cổ phần ITTA Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Anh Lộc – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trí Dũng – Thành viên HĐQT
Ông Tô Hoài Văn – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thế Thịnh – Thành viên HĐQT

Chức danh hiện đang nắm giữ

ÔNG HOÀNG ANH LỘC
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017

Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 2.999.304; chiếm 9,32 % , 
trong đó: 
- Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 2.512.000 
- Sổ cổ phiếu cá nhân sở hữu: 487.304 

4

ÔNG NGUYỄN THẾ THỊNH
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017

Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 282.232; chiếm 0,88 %

5

ÔNG PHẠM VĂN HẠNH
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017
Ngày miễn nhiệm : 29/06/2021
Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 185.300; chiếm 0,58 %

6

ÔNG NGUYỄN NGỌC SƠN
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu : 11/05/2017
Ngày miễn nhiệm : 29/06/2021
Số cổ phiếu 
sở hữu và tỉ 
lệ % (tại ngày 
31/12/2021)

Số cổ phiếu sở hữu: 124.090; chiếm 0,38 %

7
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   Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT, 
nắm bắt các thông tin, nội dung của các cuộc họp HĐQT và 
đã đưa ra một số kiến nghị phù hợp với các chức năng nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát;
    Ban Kiểm soát thường xuyên xem xét, rà soát các báo cáo 
kinh doanh định kỳ, báo cáo Tài chính của Công ty, nắm bắt 
các tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đưa ra các kiến nghị kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc;
    Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT và các quyết 
định của Ban Giám đốc trong hoạt động SXKD theo các quy 
định hiện hành;
    Ban Kiểm soát thực hiện giám sát tư cách Đại biểu cổ 
đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1  THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.2  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động giám sát của 
Ban Kiểm soát đối với 
HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và cổ đông: Ban Kiểm 
soát đã thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ của 
mình theo quy định tại 
điều lệ Công ty và Quy chế 
nội bộ về quản trị Công ty, 
cụ thể: 

Số Nghị quyếtSTT Ngày

01/NQ-HĐQT1 04/01/2021
Bà Lâm Nhị Hà1 Trưởng ban 

Kiểm soát 11/05/2017 306.420 0,95% 

Ông Nguyễn Thành Hiếu2 Thành viên
Ban kiểm soát 11/05/2017 353.742 1,10%

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà3 Thành viên
Ban kiểm soát 19/06/2020 0   0%

Nội dung Họ và tênSTT Chức vụ Ngày 
bắt đầu

Số lượng 
CP sở hữu

Tỉ lệ%

Bà Lâm Nhị Hà1 04 100% 100%

100% 100%

100% 100%

04

04

Ông Nguyễn Thành Hiếu2

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà3

Thành viên BKSSTT Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ
 tham gia

Tỷ lệ 
biểu quyết

Cuộc họp của Ban kiểm soát

Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với 
HTE để thực hiện gói thầu hỗ trợ kỹ thật cho 
Cục Bưu điện Trung Ương năm 2021

02/NQ-HĐQT2 12/03/2021
- Thông qua chủ trương thay đổi người đại 
diện vốn của VNPT tại CTIN;
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021

03/NQ-HĐQT4 10/05/2021
Thông qua thời gian chính thức tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

04/NQ-HĐQT5 07/05/2021
Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2021.

05/NQ-HĐQT6 30/06/2021
Thông qua chủ trương lựa cho Công ty kiểm 
toán BCTC năm 2021.

06/NQ-HĐQT7 06/07/2021
Thông qua các nội dung liên quan đến hợp 
đồng tín dụng ký với BIDV năm 2021.

07/NQ-HĐQT8 11/10/2021
Thông qua chủ trương tham dự thầu cho 
VNPT thuê xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD.

08/NQ-HĐQT9 14/10/2021
Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 
2020.

09/NQ-HĐQT10 03/12/2021
Thông qua chủ trương thế chấp Quyền sử 
dụng đất tại Đà Nẵng cho BIDV.

1904/NQ-HĐQT3 19/04/2021
- Thông qua các nội dung liên quan đến hợp 
đồng tín dụng ký với VCB năm 2021.
•    Hạn mức tín dụng
     Tài sản đảm bảo.
- Người UQ của HĐQT ký kết hợp đồng và 
các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện.
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 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN:

3.. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 

     QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

3.1. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

3.2 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.3  ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

   Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham gia các cuộc họp 
HĐQT, được HĐQT gửi các biên bản cuộc họp và các nghị 
quyết HĐQT;
   Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc điều hành gửi báo cáo 
Tài chính định kỳ hàng quý, năm và các báo cáo kinh doanh 
định kỳ theo quy định chung của Công ty. Thực hiện thẩm tra 
báo cáo tài chính theo thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty
   Ban Kiểm soát cũng thông báo cho HĐQT; Ban Giám đốc 
điều hành nội dung các cuộc họp Ban Kiểm soát. Thông báo 
kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD cho Ban 
Giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm 
vụ.

Sự phối hợp hoạt động 
của Ban Kiểm soát đối với 
hoạt động của HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và các 
cán bộ quản lý khác:

Về cơ bản, Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản trị công ty hiện hành. 
Tuy nhiên, một số điểm còn tồn tại: HĐQT chưa có thành viên HĐQT độc lập, chưa thành 
lập Ban Kiểm soát nội bộ, Hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ chưa thực hiện do một 
số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục lên kế 
hoạch khắc phục, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị Công ty. 

Ông Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.176.000.0001

Ông Tô Hoài Văn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

1.263.679.5632

Ông Hà Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

1.559.737.8493

Ông Hoàng Anh Lộc Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

1.476.542.3114

Ông Nguyễn Thế Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

78.000.0005

Ông Phạm Văn Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 
(đến ngày 29/6/2021)

694.936.7576

Ông Nguyễn Ngọc Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 
(đến ngày 29/6/2021)

738.981.8347

Họ và tênSTT Chức danh Thu nhập (VND)

Ông 
Nguyễn Xuân Chương

Anh rể Ông Nguyễn Trí Dũng 
Chủ tịch HĐQT

Từ ngày 11/01/2021 
đến ngày 01/02/2021

Phụ lục đính kèm
Phụ lục đính kèm 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Bán 36.000 
cổ phiếu

1

Ông 
Nguyễn Trí Đức

Em trai Ông Nguyễn Trí Dũng  
Chủ tịch HĐQT

Từ ngày 25/12/2020
 đến ngày 25/01/2021

Bán 20.990 
cổ phiếu

2

Bà 
Nguyễn Thị Phương Nga

Chị gái Ông Nguyễn Trí Dũng 
Chủ tịch HĐQT

Từ ngày 25/12/2020 
đến ngày 25/01/2021

Bán 27.000 
cổ phiếu

3

Bà 
Phạm Ngọc Diệp

Em dâu Ông Nguyễn Trí Dũng 
Chủ tịch HĐQT

Từ ngày 25/12/2020
 đến ngày 27/01/2021

Bán 20.000 
cổ phiếu

4

Ông
Nguyễn Ngọc Sơn 

Kế toán trưởng Công ty Từ ngày 23/9/2021 
đến ngày 01/12/2021

Bán 35.700 
cổ phiếu

5

Ông 
Nguyễn Thế Thịnh

Thành viên HĐQT Từ ngày 13/10/2021 
đến ngày 12/11/2021

Bán 24.000 
cổ phiếu

6

Họ và tênSTT Quan hệ Thời gian 
giao dịch Thu nhập (VND)
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TỔNG GIÁM ĐỐC
HÀ THANH HẢI








































































