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I. Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Tên giao dịch: VTB
Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.35163885

Fax: 028.35163886

Mã chứng khoán: VTB
Mã ISIN: VN 000000VTB8
Website: www.vtb.com.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển:
 Tiền thân của Công ty là một xưởng sản xuất nhỏ được thành lập vào năm 1973
của Công ty Sony, trải qua các giai đoạn phát triển từ Xưởng sản xuất cơ điện Tân
Bình (năm 1975), Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (năm 1981), Xí nghiệp
Viettronics Tân Bình (1983), đến năm 1991 thì được đổi tên thành Công ty Điện tử
Tân Bình với hình thức sở hữu là doanh nghiệp nhà nước.
 Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức
Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định
số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
 Lịch sử hình thành của Công ty có thể tóm lược ở bảng dưới đây:
Thời gian

Sự kiện

1981

Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp các Xí
nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”.
Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí nghiệp Viettronics Tân
Bình”
Đưa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt động.

1983-1985

1986

Bắt đầu sản xuất mạch in.

Thành lập phân xưởng lắp ráp Điện tử (tivi, radio,.).
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Sự kiện
“Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” được đổi tên thành "Công ty Điện tử
Tân Bình” mang tên giao dịch "Công ty Viettronics Tân Bình" đến tháng
06/2004.

1991

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

1994

Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.

1996

Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.

1999

Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vitek.

2000

Bắt đầu xây dựng thương hiệu VTB với các sản phẩm: tivi màu và các
sản phẩm audio khác.

2001

Giới thiệu các sản phẩm Audio hệ thống âm thanh chất lượng cao mang
thương hiệu VTB.

2002

Tham gia vào thị trường công nghệ thông tin nội địa với các sản phẩm
máy tính mang thương hiệu VTB.

2004

Đầu tháng 07, chuyển đổi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và
đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số
240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.

2005

Tung ra thị trường sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình máy
tính tinh thể lỏng mang thương hiệu VTB.

2006

Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt Nam qua việc cung
cấp ra thị trường những model máy tính xách tay chuyên nghiệp, cao
cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh vực Điện lạnh dân
dụng.

12/2006

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch
chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu

2007

Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek về
thành phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB.
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Sự kiện
Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu, nâng tổng số cổ
phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM lên 11.982.050
cổ phiếu.

2008

Tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá
trị 119.820.500.000 đồng.

T08-2009

Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Công nghệ
thông tin Việt Tân Bình, vốn góp chiếm 51% .

T11-2010

Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà
Nội, vốn góp chiếm 57%.

T04/2012

Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Thương mại JS
VTB, vốn góp chiếm 70%.

T05/2015

Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình thành Công
ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Thời điểm niêm yết:
- Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn
giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu.
- Tháng 11/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 4.005.345 cổ phiếu nâng tổng số
cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp. HCM lên 11.005.345 cổ phiếu.
- Tháng 12/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ
phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982.050 cổ phiếu.
- Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đang niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị
119.820.500.000 đồng.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
 Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học
(không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện);
 Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê;
 Sản xuất, lắp ráp, bảo trì và mua bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia
dụng ...
- Địa bàn kinh doanh: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu .
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
- Các công ty con:
 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB: 15 tỷ, góp 51 % vốn điều lệ.
• Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
• Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính.
 Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội: 6 tỷ, góp 57% vốn điều lệ.
• Địa chỉ: Số 3 TT3 Dự án nhà ở ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương
Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
• Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử - điện lạnh và điện gia
dụng.
 Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB: 5 tỷ, góp 70% vốn điều lệ.
• Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
• Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử mang thương hiệu JVC,
Pionneer và điện gia dụng.
5. Định hướng phát triển:
a. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Định hướng của VTB trong thời gian tới là nhắm vào các mặt hàng mà dung lượng
thị trường còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản
phẩm sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,..
nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người
tiêu dùng.
Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng sản lượng,
năng lực quản lý chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm.
Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thương hiệu, đồng
thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.
Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ.
Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển
SXKD của Công ty.
b. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
* Chăm lo đời sống cho nhân viên:
- Bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm suốt cả năm.
- Công ty duy trì các mức phúc lợi cho người lao động theo Quy chế công ty và
theo Thỏa ước lao động tập thể: 3.500.000 đồng /năm
- Tiền thưởng năm cho nhân viên duy trì ở mức từ 2 đến 3 tháng lương.
- Mức thu nhập bình quân toàn công ty: 8.354.000 đồng/tháng
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- Tổ chức cho nhân viên đi nghĩ dưỡng kết hợp hoạt động cộng đồng tại Mũi Kê
Gà- Bình Thuận với thời gian 3 ngày nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty
(11/08/2018)
- Tổ chức hội nghị NLĐ, xem xét lại điều khoản trong TƯLĐTT, các tiêu chuẩn
phúc lợi như trong TƯLĐTT đều được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến quyền
lợi của người lao động, liên quan đến quyền lợi của con người, thực hiện nghiêm túc
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra công ty còn mua thêm cho NLĐ bảo
hiểm tai nạn 24/24.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm đúng quy định.
- Ngoài việc chăm lo cho NLĐ, chúng tôi còn chăm lo cho con em của họ trong học
hành, có quỹ khen thưởng hàng năm cho con em có thành tích cao trong học tập.
* Các hoạt động đoàn thể xã hội :
- Với tổ chức đoàn thể: Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên phát động các
phong trào TDTT, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 30/4, Quốc tế lao động
1/5, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút nhiều người tham gia tạo
không khí vui vẻ, gắn bó trong đời sống, trong công việc, phong trào phụ nữ hai giỏi
của tổ chức Công đoàn có tác dụng động viên, khuyến khích lao động nữ tham gia
các phong trào đoàn thể.
- Công tác xã hội: vận động toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác xã hội từ
thiện với tổng số tiền làm công tác xã hội trong năm 2018 là 90.000.000 đồng.
- Trong năm Công ty có nhận phụng dưỡng suốt đời cho 03 Mẹ Việt Nam Anh
Hùng tại Tỉnh Bến Tre .
* Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty:
- Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiệp vụ, những
nơi có quan hệ trực tiếp với NLĐ phải luôn quan tâm đến nguyện vọng và các quyền
lợi chính đáng của họ theo luật pháp quy định, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ...,về tài
chính chi tiêu rõ ràng, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã dành thời gian tiếp xúc với NLĐ khi có yêu cầu. Do
làm tốt như trên nên trong năm qua không có đơn thư khiếu nại tố cáo.
- Không khí trong toàn công ty vui tươi, đoàn kết, dân chủ.
6. Các rủi ro:
Cũng như năm 2018, năm 2019 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn cho các
doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các
Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trường trong nước sức mua giảm sút bởi lạm phát ở
mức cao. Giá vàng lên xuống không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao, tỷ giá USD
tăng mạnh. Chi phí sản xuất tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên
thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hưởng đến
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sức cạnh tranh của DN. Thị trường chứng khoán ảm đạm gần như suốt cả năm. Những
khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.
Bên cạnh khó khăn trên, sự đóng băng của thị trường bất động sản cộng với chủ
trương tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là một trong những lý
do chính làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.
Ngoài những khó khăn khách quan kể trên, còn có những nguyên nhân chủ quan
đã tác động tới kết quả SXKD của công ty, đó là:
- Thương hiệu VTB cũng đã xây dựng được nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng
được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng do biến động về giá cả đầu vào
cũng như sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu mạnh trên thế giới, cùng
với tâm lý thích hàng ngoại của người tiêu dùng, vì thế thương hiệu và sản phẩm VTB
gặp nhiều khó khăn trên thị trường trong nước. Cùng một mức chất lượng sản phẩm,
người tiêu dùng thường chỉ chấp nhận chi trả một số tiền cho sản phẩm mang thương
hiệu VTB ít hơn từ 10 đến 20% so với các thương hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi
nhuận từ SXKD thấp.
Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2018,
các chỉ tiêu kế hoạch như đề ra trong năm đều đạt so với kế hoạch.
II. Tình hình hoạt động trong năm:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

Đơn vị tính: Triệu đồng
TH 2018/
TH 2018 KH 2018
KH 2018

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
387.061
doanh thu tài chính và thu nhập khác

820.000

47,2%

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

16.464

22.000

75,0%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

13.208

17.600

75,0%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)
CHỈ TIÊU

Đơn vị tính: Triệu đồng
TH 2018/
TH 2018
KH 2018
KH 2018

Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
541.055
doanh thu tài chính và thu nhập khác

820.000

66,0%

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

23.523

22.000

106,9%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18.572

17.600

105,5%
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2. Tổ chức và nhân sự:
Danh sách Ban điều hành:
Danh sách các thành viên trong ban điều hành và Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát:
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:
1. Ông Lưu Hoàng Long
Chủ tịch Hội Đồng quản trị
2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy
Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Văn Viết Tuấn
Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Hồng Kỳ
Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đào Trung Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị
Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy
2. Ông Văn Viết Tuấn
3. Ông Đào Trung Thanh
Danh sách các thành viên Ban Kiểm Soát:
1. Ông Nguyễn Phước Hiệp
2. Ông Hỳnh Văn Đức
3. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch
Kế toán trưởng:
1. Bà Trương Thị Thùy Linh

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên
Kiểm soát viên
Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:
A. Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
o

Họ và tên: LƯU HOÀNG LONG

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973

o

Nơi sinh: Phật Tích, Tiên Sơn, Bắc Ninh

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Hà Nội

o

Địa chỉ thường trú: Số 21, tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

o

Trình độ văn hoá: 12/12

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo lường và điều khiển tự động Đại Học Bách khoa
Hà Nội.

o

Quá trình công tác:
▪ Từ 08/1995 đến 12/1996: Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Viện Điện tử và Tin học Bộ Công nghiệp.
▪ Từ 01/1997 đến 11/1998: Kỹ sư đo lường điều khiển Công ty Điện tử Công
nghiệp - Tổng Công ty điện tử và tin học Việt Nam .
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▪ Từ 12/1998 đến 12/2004: Giám đốc ban Quản lý và phát triển dự án Công ty
Điện tử Công nghiệp.
▪ Từ 01/2005 đến 04/2006: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý
và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp (nay là Công ty CP Điện tử
Công nghiệp).
▪ Từ 05/2006 đến 05/2006: Trợ lý Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin
Học Việt Nam.
▪ Từ 06/2006 đến 03/2008: Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vietronics Đống Đa.
▪ Từ 04/2007 đến 05/2008: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin Học Việt Nam kiêm Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vietronics Đống Đa.
▪ Từ 06/2008 đến 03/2009: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin Học Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan Tổng Công ty, Ủy viên Thường vụ
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
▪ Từ 04/2009 đến 02/2010: Quyền Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên
Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
▪ Từ 03/2010 đến 03/2011: Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc,
Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
▪ Từ 09/2011 đến 04/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội
Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp
hành Công đoàn Tổng Công ty.
▪ Từ 05/2012 đến 08/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội
Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp
hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Công
nghiệp Hà Nội.
▪ Từ 09/2012 đến 12/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội
Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên
Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.
▪ Từ 01/2013 đến nay: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Ban
chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội .
o

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình.

o

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

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Dương Ngọc Duy - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc:
o

Họ và tên: VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

o

Giới tính: Nam
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o

Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960

o

Nơi sinh: Tp.HCM.

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Quãng Ngãi

o

Địa chỉ thường trú: 68 Ba Vân, Q.Tân Bình, Tp.HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885

o

Trình độ văn hoá: Đại học

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử

o

Quá trình công tác:
▪ 1982-1986: Nhân viên kỹ thuật nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (sau đổi tên
là Viettronics Tân Bình)
▪ 1986-1994: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Viettronics Tân Bình
▪ 1994-1998: Tổng trưởng phòng sản xuất Công ty Sony Việt Nam
▪ 1998-2000: Giám đốc kinh doanh Công ty Sony Việt Nam.
▪ 2000-2005: P.Tổng Giám đốc Công ty JVC Việt Nam
▪ 2005-2012 : P. Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình
▪ 2012- nay : Tổng Giám đốc công ty CP Viettronics Tân Bình

o

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP
Viettronics Tân Bình

o

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

o

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

o

Số cổ phần nắm giữ: 238.861 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không.

C. Ông Văn Viết Tuấn – TV.HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc
o

Họ và tên: VĂN VIẾT TUẤN

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 02/04/1967

o

Nơi sinh: Phú yên

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Thừa Thiên Huế

o

Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh , Phường Đa Kao , Quận 1, TP HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885

o

Trình độ văn hóa: Đại học
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o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử , kỹ sư cơ khí , cử nhân kinh tế .

o

Quá trình công tác :
-

Tháng 08/1989->11/1994: Kỹ sư, trưởng phòng kỹ thuật tại Công ty

Viettronics Tân Bình Số 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình TP HCM
Tháng 11/1994->09/2008: Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện và nghiên cứu
phát triển Trưởng bộ phận cung ứng kế hoạch, mua hàng, kho vận và kỹ thuật
linh kiện, Giám đốc kiểm soát sản xuất Công ty Sony Việt nam số 248A Nơ
trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
Tháng 10/2008->01/2013: Phó Tổng giám đốc tại Cty TNHH Quang Trí Lô
F6B, Khu Công Nghiệp Việt Hương II, Bến Cát, Bình Dương
- Tháng 4/2013 ->04-2016: Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
- Tháng04/2016-> nay: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân
Bình số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
o Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty
CP Viettronics Tân Bình.
o

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

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 82.500 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: không

D. Ông Đào Trung Thanh – TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
o

Họ và tên : ĐÀO TRUNG THANH

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 09/08/1965

o

Nơi sinh: Hồ Chí Minh

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Bình Dương

o

Địa chỉ thường trú: 79 Trần Kế Xương, Phường 7 , Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (028) 35163885

o

Trình độ văn hoá: Đại học

o

Trình độ chuyên môn: Kế toán

o

Quá trình công tác:
▪ 1988- 1990: Công ty LD Tổng hợp Lâm Hà – TP HCM
▪ 1991-2004: Công ty Điện Tử Tân Bình
▪ Từ 2004 – đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình
▪ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Viettronics Tân Bình
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o

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

o

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

o

Số cổ phần nắm giữ: 70.605 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không.

E. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị
o

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KỲ

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 04/07/1947

o

Nơi sinh: Tp.HCM.

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Nghệ An

o

Địa chỉ thường trú: 246 D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

o

Trình độ văn hoá: Cử nhân điện tử

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử

o

Quá trình công tác:
▪ 1972-1976: Kỹ sư phòng nghiên cứu Điện Tử Bộ CKLK
▪ 1977-1982 : Công tác tại Công ty Viettronics Thủ Đức
▪ 1982-2006: Công tác tại Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam- Kiêm
Giám Đốc Công Ty Điện Tử Tân Bình.
▪ 2006-nay: Nghỉ hưu

o

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình.

o

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

o

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

o

Số cổ phần nắm giữ: 253.866 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không.
Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

o

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY LINH

o

Giới tính: Nữ

o

Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977

o

Nơi sinh: Long An

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh
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o

Quê quán: Long An

o

Địa chỉ thường trú: 8/2/1 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

o

Quá trình công tác:
▪ Từ năm 1999 đến giữa năm 2003: Làm nhân viên kế toán - Công ty TNHH
Hoàn Long Computer.
▪ Từ giữa năm 2003 đến giữa năm 2007: Làm phó phòng kế toán - Công ty CP
Công Nghệ Việt.
▪ Từ giữa năm 2007 đến tháng 3 năm 2016: Làm phó phòng kế toán - Công ty
CP Viettronics Tân Bình .
▪ Từ tháng 4 năm 2016 đến nay: Làm kế toán trưởng - Công ty CP Viettronics
Tân Bình .

o

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

o

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

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

A. Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng Ban Kiểm Soát
o

Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972

o

Nơi sinh: Sài Gòn

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Sài Gòn

o

Địa chỉ thường trú: 12/2 Khu phố 6, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh

o

Quá trình công tác:
▪ Từ 08/1992 đến 04/1999: Lái xe Liên hiệp Điện tử - Tổng công ty Điện tử và
Tin học Việt Nam.
▪ Từ 05/1999 đến 08/2000: Quản trị Văn phòng liên lạc Tổng Công ty Điện tử và
Tin học Việt Nam.
▪ Từ 2001 đến 10/2003: Phụ trách Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và
Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
▪ Từ 11/2003 đến 08/2007: Quản trị Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin
học Việt Nam tại TP.HCM .
▪ Từ 09/2007 đến 10/2010: Phó Chánh văn phòng đại diện Tổng Công ty CP
Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
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▪ Từ 11/2010 đến 09/2012: Phụ trách Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP
Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
▪ Từ 10/2012 đến nay: Phó Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và
Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
o

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics
Tân Bình.

o

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

o

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

o

Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 4.040 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Huỳnh Văn Đức - TV Ban kiểm soát.
o

Họ và tên: HUỲNH VĂN ĐỨC

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 25/4/1959

o

Nơi sinh: Campuchia

o

Quốc tịch: Việt Nam

o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán:

o

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

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163886

o

Trình độ văn hoá: Đại học

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.

o

Quá trình công tác:
▪ 1983- đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình

o

Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng QTNS Công ty CP Viettronics Tân Bình

o

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

o

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

o

Số cổ phần nắm giữ: 48.990 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty : Không

C. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch - TV Ban kiểm soát.
o

Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẢO THẠCH

o

Giới tính: Nam

o

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1962

o

Nơi sinh: Kontum

o

Quốc tịch: Việt Nam
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o

Dân tộc: Kinh

o

Quê quán: Thừa Thiên Huế

o

Địa chỉ thường trú: 61/7A Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

o

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (028) 3.5163885

o

Trình độ văn hoá: Đại học

o

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh

o

Quá trình công tác:
▪ Tháng 02/1985 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
(Chức vụ đã đảm nhiệm trong quá trình công tác tại VTB: Trưởng phòng QA,
Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng bảo hành, Tổng trưởng phòng dịch vụ
sau bán hàng, PT ban kiểm soát nội bộ các công ty thanh viên VTB)

o

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng bảo hành Công ty CP Viettronics
Tân Bình.

o

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

o

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

o

Số cổ phần nắm giữ: 26.064 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)

o

Các khoản nợ đối với công ty: Không.

III. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2018
1. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:
Không thay đổi.
2. Thay đổi kế toán trưởng:
Không thay đổi
3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
Không thay đổi.
4. Thay đổi Ban Kiểm Soát:
Không thay đổi
5. Số lượng cán bộ, nhân viên :
- Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2018 là 134 người, về chính
sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Điều lệ, Nội quy
công ty và người lao động luôn được công ty bảo đảm về việc làm, đời sống.
- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2018: : 8.354.000 đồng/tháng
6. Chính sách đối với người lao động:
- Số lượng người lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay: Tổng số lao
động: 134 người, trong đó: 85 nam, 49 nữ.
+ Trình độ chuyên môn:
o Đại học và trên đại học :

50 người
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o Cao đẳng

:

9 người

o Trung học chuyên nghiệp

:

o Lao động phổ thông

48 người

:

27 người

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (tất cả cán bộ CNV)
+ Chất lượng lao động nhìn chung là cao, được huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc
và kỷ luật cao.
+ Chính sách đối với người lao động:
▪ Chính sách đào tạo:
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ
năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo
tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:
•

Ðối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng
cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công
ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các
lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện
tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
• Ðối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều
kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù
hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn
hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước.
▪ Chính sách lương:

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất
trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động
và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao
động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện
công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong
Công ty.
▪ Chính sách thưởng:
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả
đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính
sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn
cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến
cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng
mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao
trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.
▪ Các chính sách khác:
Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo pháp luật lao
động và Thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện
điều kiện cho cán bộ công nhân viên.
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Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN... theo đúng chính sách nhà
nước ban hành.
7. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính:
Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

675.633

418.187

Doanh thu thuần

730.133

380.644

20.746

16.710

% tăng giảm

*Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ
chức tài chính phi ngân hàng:

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

8

-246

Lợi nhuận trước thuế

20.754

16.464

Lợi nhuận sau thuế

16.672

13.208

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

14,2%

12,2%

Năm 2017

Năm 2018

1,26

1,62

1,11

1,28

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,71

0,52

+Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

2,45

1,09

9,49

4,48

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu

Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Gía vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân

Trang 16

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

1,08

0,91

+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

2,28%

3,47%

+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

8,51%

6,62%

+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+Hệ số Lợi nhuận từ hoạt độngkinh doanh/Doanh
thu thuần

2,47%

3,16%

2,84%

4,39%

+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

% tăng giảm

c. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :
 Hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu
tính đến ngày 28/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2019): 11.982.050 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu).
 Trong đó 1 cổ đông lớn nắm giữ là 6.654.960 cổ phiếu, chiếm 55,54%,
1.177.530 CP quỹ chiếm 9,83% Còn lại 4.149.560 cổ phiếu chiếm 34,63% bao
gồm các cổ đông trong và ngoài nước (Bao gồm tổ chức và cá nhân)
ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU

TRONG NƯỚC

Số lượng

Gía trị cổ phiếu

Tỷ lệ

( Người)

( VNĐ )

(%)

799

109,917,170,000

HĐQT, BGD

4

6,458,320,000

5.39

Cổ phiếu quỹ

1

11,775,300,000

9.83

Cá nhân

764

25,056,490,000

20.91

Tổ chức

30

66,627,060,000

55.61

NƯỚC NGOÀI

45

91.73

9,903,330,000

8.27

Cá nhân

33

159,190,000

0.13

Tổ chức

12

9,744,140,000

8.13

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
a. Nhận định chung:
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 Thị trường trong nước sức mua tiếp tục giảm sút, các mặt hàng truyền thống
của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli, tủ lạnh doanh số tiếp tục suy giảm.
 Giá đầu ra tiếp tục giảm, cạnh tranh giữa VTB và các thương hiệu giá rẻ ngày
càng khốc liệt.
 Chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN giảm bằng 0 gây bất lợi
cho sản xuất trong nước. Các sản phẩm gia công tại VTB như Skyworth,
Toshiba bị suy giảm doanh số nặng nề.
 Chi phí sản xuất tiếp tục tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu
trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối
thiểu, giá điện tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN.
 Một số doanh nghiệp lớn như Arirang tồn kho lớn, công nợ không thu hồi được
dẫn đến thua lỗ lớn hàng trăm tỷ có khả năng phá sản ….
b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
Tổng doanh thu:
 Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): 387 tỷ đồng
 Theo báo cáo hợp nhất (chưa kiểm toán): 541,3 tỷ đồng trên kế hoạch 820 tỷ
đồng đạt 66 % kế hoạch, đạt 64,6 % so với thực hiện năm 2017
 Doanh thu thấp hơn kế hoạch là do chính sách thuế nhập thành phẩm từ các
nước ASIAN từ tháng 1/2018, đã giảm xuống 0%, do đó Skyworth và Toshiba
giảm sản lượng gia công với VTB từ kế họach 629 tỷ xuống còn 234 tỷ thực
hiện trong năm 2018, giảm 395 tỷ.
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:



Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): 16,4 tỷ đồng
Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): 23,7 tỷ đồng trên kế hoạch 22 tỷ
đồng đạt 107,7 % kế hoạch, đạt 95,2 % so với thực hiện năm 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:



Theo báo cáo riêng (chưa kiểm toán): 13,2 tỷ đồng
Theo báo cáo hợp nhất (chưa kiểm toán): 18,8 tỷ đồng trên kế hoạch 17,6 tỷ
đồng đạt 106,8 % kế hoạch, đạt 95,4 % so với thực hiện năm 2017

2. Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội thường niên năm 2018
Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm
2018, trong năm qua HĐQT và Ban TGĐ công ty đã triển khai và kết quả 6 chương
trình trọng điểm như sau:
a. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

❖ Phát triển LED Karaoke Smart VTB TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0 .
Trong năm đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 mới nhất trên thị
trường cùng phân khúc với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội: 43
inches, 50 inches…
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 Tính năng mạnh mẽ của Andriod Smart LED VTB
TV

Ứng dụng chạy ngầm

Kết nối với điên thoai
thông minh

Karaoke online & offline
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 Thiết kế Việt Nam

SƠ ĐỒ KHỐI

❖ Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline.
VTB đã hoàn rhành thiết kế, sản xuất mẫu và chuẩn bị đưa ra thị trường Loa
Karaoke với các tính năng khác biệt và nổi trội:
1. Thiết kế phần cứng thông minh, tiện dụng, sử dụng thùng gỗ tạo khác biệt về
âm thanh.
2. Phần mềm điều khiển phát triển tại VTB với nhiều tính năng mạnh mẽ.
3. ONLINE Bluetooth: kho nhạc online khổng lồ
4. OFFLINE Karaoke: Kho nhạc hàng ngàn bài hát Karaoke lưu trữ sẵn.
5. Đa năng: không chỉ thưởng thức âm nhạc, hát Karaoke mà còn xem phim, xem
đá banh, học tập, ... và hàng ngàn ứng dụng khác trên nền Android ..
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❖ Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home:

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH - SMARTHOME VTB
Tận hưởng cuộc sống thông minh và tiện nghi
SMARTHOME SYSTEM

Tổng Quan

Chi tiết

Phương thức tiếp cận thị trường 2018
- Hợp tác với các công ty thiết kế, thi công nội thất
- Tiếp cận và hợp tác công ty xây dựng chung cư, biệt thự
- Liên kết với các sàn GD BĐS: VinHomes, Novaland, CaptiLand.

Theo dự báo từ các chuyên gia trong ngành công nghệ, trong 3 năm tới, thị trường
nhà thông minh (SmartHome) trên thế giới sẽ vượt mốc 20 tỷ USD. Việt Nam cũng
được đánh giá là thị trường rất tiềm năng để phát triển lĩnh vực này
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b. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới :
Tiếp tục tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để
tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế
thoáng, chú ý phát triển bán hàng trực tiếp qua TV .
Kết quả:
Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công
ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến. Doanh số bắt đầu hồi phục tuy
nhiên công nợ quá hạn vẫn còn cao ảnh hưởng đến doanh số kế hoạch.
Doanh số TMĐT ngày càng phát triển hứa hẹn sẽ trở thành một trong những
nguồn doanh thu chủ lực trong tương lai theo xu thế Công nghệ 4.0. Bán hàng
qua TV cũng phát triển tốt trong năm qua kênh SCJ
Hoạt động bán lẻ chưa hiệu quả, chi phí còn cao, doanh thu thấp do nhiều nguyên
nhân cần có những nổ lực đa dạng hóa sản phẩm và thay đổi phương thức bán
hàng phù hợp.
Trong năm đã tăng cường quảng bá thương hiệu VTB qua các chương trình bán
hàng, qua các Phương tiện truyền thông như báo mạng, báo giấy …
-









Các bài viết quảng bá thương hiệu VTB 2018
 Báo Người Lao Động
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TẠP
CHÍ
THƯƠNG
MẠI
ĐIỆN
TỬ
TIN
HỌC
VIỆT
NAM

 Phương tiện truyền thông mạng xã hội: Facebook - zalo
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Các chương trình bán hàng VTB 2018
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SCJ HOME SHOPING

Thương mại điện tử

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối
tác mới để hạn chế rủi ro:
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Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và
Toshiba.
- Tận dụng các ưu thế VTB về sản xuất và tập trung kiến nghị với Chính Phủ ban
hành các chính sách phù hợp để phát triển sản xuất điện tử, điện gia dụng
trong nước.
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.
Kết quả:
 Trong năm VTB đã nổ lực hợp tác, tạo thuận lợi đáp ứng các yêu cầu của đối tác,
song song đó cải tiến quy trình Xuất nhập Khẩu , giảm chi phí gia công tuy nhiên
do chính sách thuế VN không thuận lợi phía đối tác đã giảm sản lượng gia công
(giảm 395 tỷ so với KH 2018) và tiến hành nhập thành phẩm từ Indonesia .
 Việc kiến nghị chính sách với Chính phủ đã thực hiện trên nhiều kênh tuy nhiên
hiệu quả và sự thay đổi chưa nhiều.
 Việc tìm kiếm thêm đối tác mới đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà
nước chưa thuận lợi so sánh với các nước trong khu vực.
-

Sản xuất TOSHIBA 2018

Sản xuất SKYWORTH 2018

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái
-

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn
Hai đảm bảo bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công
ty trong việc hợp tác.
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-

Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm
2018.

-

VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm
Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm ,
tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lãnh vực đất đai của
thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm. Dự kiến sẽ còn gặp nhiều
khó khăn nếu nhân sự của Thành Phố vẫn chưa ổn định.

-

Trong năm đã hoàn thành các thủ tục để tiến hành đấu thầu khởi công dự án
Cát Lái trong năm 2018. Việc chậm trễ cũng do lý do khách quan từ Thành
Phố. Hiện đang tiến hành chọn nhà thầu xây dựng, hy vọng có thể hoàn thành
dự án trong năm 2019

Phối cảnh xây dựng phương án (Tổng thể):
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Phối cảnh xây dựng phương án (Mặt tiền):

e. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý , rèn luyện và phát huy tính
dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.
-

Đề cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng
đầu của từng bộ phận trong VTB

-

Tiếp tục xây dựng các chương trình huấn luyện cho các cán bộ chủ chốt, xây
dựng đội ngũ kế cận ở các đơn vị.

-

Trong năm 2018, VTB đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện cho cán bộ chủ chốt và
các nhân viên về nhiều chuyên đề. Như: Học tập NQ VI Ban Chấp hành TW
Đảng khóa XII, Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu;
nghệ thuật bán hàng và khách hàng nội bộ, Luật Lao Động và BHXH, NQ VII
Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Kỹ năng Lãnh Đạo và quản lý chuyên
sâu…

-

Các đợt đào tạo kết hợp với các chương trình hành động trong năm của từng
cá nhận, đơn vị trong năm đã tao chuyển biến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và
người kế cận trong công ty.
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/03/2018)

Hội thảo chuyên đề “Trách nhiệm người đứng đầu” (19-20/5) tại Chợ Lách – Bến Tre

f. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
-

Phát huy và đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn
trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp
tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ , khen thưởng, kỷ luật ....

-

Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây
dựng văn hóa .
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Ngày Hội Văn Hóa VTB:
• Các hoạt động có sự khác biệt so với năm 2017.
• Tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thân thiện
• Một hoạt động đạt hiệu quả và mang ý nghĩa nhân văn (thu được 3,245,000đ cho
quỹ giúp đỡ trẻ em)

Khai trương đầu năm (21/2/18): Phấn khởi, đoàn kết, vui vẻ
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Hái lộc đầu năm: Sôi nổi, vui vẻ và may mắn cho tất cả anh chị

Sinh hoạt Văn hóa toàn Cty (10/03/2018):
* “Tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình”
* Phát động Nâng cao giá trị “Tôn Trọng” Qúy 1,2 trong toàn Cty
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Tổ chức Company trip vào ngày 11- 13 T8/2018.

Cuộc thi sưu tầm ảnh kỷ niệm về company trip 2018 (vui, độc, lạ)
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Gắn hoạt động SXKD Công ty với trách nhiệm đối với quốc gia , xã hội, hoạt động
cộng đồng . Trong năm Công ty đã giành được bốn danh hiệu quan trong :
- Thương hiệu Quốc gia: VTB là một trong 97 doanh nghiệp được công bố có
sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia do
Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo , Bộ Công Thương chủ trì.
- Hàng Việt Nam Chất Lương cao: VTB tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt
nam Chất Lương cao.
- Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công
nghiệp điện tử trên sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2018 của Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt nam
- Doanh nghiệp đạt top 100 Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính
tốt nhất sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2018 và của 3 năm 2016, 2017, 2018 .
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3. Các Chương Trình Trọng Điểm Năm 2019: 5 chương trình.
a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:
-

Phát triển và sản xuất LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế của VTB trên
nền Android 7.0, 8.0

-

Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home trên xu thế công nghệ 4.0.

-

Phát triển chương trình Điện gia dụng với sản phẩm Quạt máy xuất khẩu.

-

Tiếp tục chương trình phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất
khẩu.

b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản
phẩm kinh doanh mới :
-

Tiếp tục và hoàn thiện chương trình tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và
Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả
trong kinh doanh.

-

Phát triển mạnh thương mại điện tử và liên kết bán hàng qua TV.

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các
đối tác mới để hạn chế rủi ro:
-

Ổn định hợp tác với Skyworth và Toshiba.

-

Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác bao gồm các lãnh vực sản xuất, gia
công, hợp tác , liên doanh, liên kết …. để hạn chế rủi ro.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê 248A Nơ
Trang Long và hoàn thành dự án Cát Lái
-

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn
Hai bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong
việc hợp tác.

-

Hoàn thành việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.

-

Hoàn thành các hạng mục xây dựng để đưa vào khai thác dự án Cát Lái trong
năm 2019.

e. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia , đẩy mạnh việc xây dựng văn
hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB
-

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các tiêu chí, giá trị chuẩn mực của Thương
hiệu Quốc gia gắn liền với thương hiệu VTB

-

Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh
bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền
cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ , khen thưởng, kỷ luật ....

-

Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây
dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.
Năm 2018 khẩu hiệu của VTB là “Khác biệt để phát triển":
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Triết lý trong điều hành và khẩu hiệu văn hóa của VTB năm 2018 dựa trên sự
khác biệt và thực tế đã đạt được nhiều thành quả.

Năm nay triết lý điều hành của VTB cần được phát triển trong tình hình mới của
công ty để xây dựng và phát triển VTB một cách bền vững
Khẩu hiệu của năm 2019: Năm 2019 khẩu hiệu của VTB là “Đồng hành &
Phát triển cùng Thương hiệu quốc gia"
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VTB sẽ Đồng hành với nhân viên, với khách hàng và trên hết với xã hội trên cơ sở
Phát triển công nghệ, sản phẩm và quan trọng nhất là Phát triển con người để có
thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức.
 Sự phát triển của VTB sẽ không ra ngoài sự phát triển chung của Cổ Đông lớn
Tổng Công ty Điện tử và tin học Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung,
mong Ban Lãnh đạo Tổng Công Ty sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ VTB hoàn
thành các mục tiêu đã đăt ra trước mắt 2019 và cho những năm về sau.
Năm mới, nhiều hy vọng mới … Mong VTB sẽ phát triển cùng với sự phát triển
của đất nước. Mong tất cả thành viên VTB cùng gia đình nhiều may mắn và
hạnh phúc trong năm mới.



V. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
A.Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018:
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:
STT Họ và tên
Chức vụ
1.

Ông Lưu Hoàng Long

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.

Ông Vũ Dương Ngọc Duy

Thành viên Hội đồng quản trị

3.

Ông Văn Viết Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

4.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ

Thành viên Hội đồng quản trị

5.

Ông Đào Trung Thanh

Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý công ty theo điều lệ của công ty, qui chế hoạt
động của HĐQT và qui định của Pháp Luật. Một số hoạt động của HĐQT đã thông
qua:
o Quyết định ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2018;
o Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
o Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
o Quyết định đầu tư mua sắm tài sản cố định – xe bán tải phục vụ hoạt động sản
xuất, kinh doanh.
o Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy ở Cát Lái;
- Các cuộc họp của hội đồng quản trị:
Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành họp 6 phiên trong các tháng 1,2,4,5,9 và 10;
ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã
xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo
luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

Stt Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt Số buổi
đầu
là họp
thành viên HĐQT
HĐQT
tham dự

Tỷ lệ
tham
dự
họp

Chủ tịch

06/04/2013 06

100%

01/11/2011 06

100%

1

Ông Lưu Hoàng Long

2

Ông Vũ Dương Ngọc
Thành viên
Duy

Lý
do
không
tham dự
họp
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3

Ông Nguyễn Hồng Kỳ

Thành viên

05/04/2014 06

100%

4

Ông Đào Trung Thanh

Thành viên

05/04/2014 06

100%

5

Ông Văn Viết Tuấn

Thành viên

11/01/2017 06

100%

*** Ngày họp: Ngày 09 tháng 01 năm 2018.
I/ Nội dung:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và các
Công ty thành viên.
2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
4. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
5. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO, Dự án IP Phone, Dự án
Karaoke TV VTB, Loa kéo karaoke.
6. Báo cáo Hợp tác Skyworth, Toshiba.
7. Các vấn đề khác:
a. Đánh giá xếp loại Tổng GĐ năm 2017
b. Báo cáo quy định tạm thời về việc khen thưởng từ quỹ lương cho cán bộ
công nhân viên công ty.
II/ Nội dung chi tiết:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và
các Công ty thành viên.
Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau:
Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo riêng):
+ Doanh thu năm 2017: 745,2 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.
→ Đạt 92,6 %
+ LN sau thuế năm 2017: 16,6 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng.
→ Đạt 100,9 %
Báo cáo KQSXKD năm 2017 (VTB)
TH 2017 TH 2016 KH 2017 TH 17/KH 17 TH 17/TH 16
Tổng doanh thu

745.293 754.682 805.000 92,6%

98,8%

Lợi nhuận trước thuế

20.757

19.350

20.530

101,1%

107,3%

Lợi nhuận sau thuế

16.681

15.875

16.529

100,9%

105,1%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):
+ Doanh thu hợp nhất năm 2017: 845,6 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.
→ Đạt 105,0 %
+ LN sau thuế hợp nhất năm 2017: 19,9 tỷ đồng.
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Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng.
→ Đạt 120,9 %
Báo cáo KQSXKD năm 2017 (BC hợp nhất)
HỢP NHAT HỢP NHAT KH
2017
2016
2017
Tổng doanh thu hợp nhất 845.617

TH 17/KH TH 17/TH
17
16

774.336

805.000 105,0%

109,2%

LN hợp nhất trước thuế

25.134

19.830

20.530 122,4%

126,7%

LN hợp nhất sau thuế

19.979

16.483

16.529 120,9%

121,2%

2. Báo cáo dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 (Công ty VTB):
+ Kế hoạch doanh thu năm 2018: 820,0 tỷ đồng.
TH năm 2017: 745,2 tỷ đồng.
→ Tăng 10 %
+ Kế hoạch LN trước thuế năm 2018: 22 tỷ đồng.
TH năm 2017: 20,7 tỷ đồng.
→ Tăng 6 %
Báo cáo kế hoạch năm 2018 (Công ty VTB)

Tổng doanh thu
LN trước thuế

KH 2018
820.000
22.000

TH 2017
745.293
20.757

KH 2017
805.000
20.530

KH 18/TH 17 TH 17/ KH 17
110,0%
92,6%
106,0%
101,1%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Công ty thành viên) :
Báo cáo KQSXKD năm 2017 (JS VTB)
TH 2017

KH 2017

TH 17/KH 17

Tổng doanh thu

88.326

70.843

124,7%

Lợi nhuận trước thuế

4.993

4.887

102,2%

Lợi nhuận sau thuế

3.977

3.910

101,7%

Báo cáo KQSXKD năm 2017 (CNTT VTB)
TH 2017
Tổng doanh thu
416.075
Lợi nhuận trước thuế
515
Lợi nhuận sau thuế
412
Báo cáo KQSXKD năm 2017 (VITEK HN)

Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

TH 2017
24.167
(407)

KH 2017
537.700
1.300
1.040

KH 2017
35.550
1.000

TH 17/KH 17
77,4%
39,6%
39,6%

TH 17/KH 17
68,0%
- 40,7%
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1.000

- 40,7%

Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 (Công ty thành viên):
Báo cáo kế hoạch năm 2018 (JS VTB)
KH 2018

TH 2017

KH 18/TH 17

84.596
4.655

88.326
4.993

95,8%
93,2%

TH 2017
416.075
515

KH 18/TH 17
92,7%
194,2%

Tổng doanh thu

KH 2018
61.000

TH 2017
24.167

KH 18/TH 17
252,4%

Lợi nhuận trước thuế

1.300

(407)

-319,4%

Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

Báo cáo kế hoạch năm 2018 (CNTT VTB)
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

KH 2018
385.500
1.000

Báo cáo kế hoạch năm 2018 (VITEK HN)

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
3. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm văn Hai, Cát Lái
3.1. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm Văn Hai
- Ngày 28/6/2017 Sở tài nguyên môi trường có công văn số:6317/STNMT -TTPTQĐ
gởi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục đích sử
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố đối với
nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó “kiến nghị UBND
Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hoán đổi
đất”.
- Ngày 25/7/2017 Công Ty Viettronics Tân Bình có gởi công văn số 84CV-VTB-2017
đến Ủy ban Nhân dân TP HCM (Ông Nguyễn Thành Phong) về việc sớm trình Thủ
tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ Quốc
phòng.
- Ngày 03/08/2017, Sở tài nguyên môi trường TP có tờ trình số: 7764/STNMTTTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp
đồng thuê đất 02 năm và kiến nghị UNND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công
ty VTB được gia hạn thuê đất.
- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: 440/TB-VPCP “tạm dừng các thủ
tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết định
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TT.
- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm văn Hai tạm
dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định
09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTgg có hiệu lực thi hành.
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- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 2 năm đang được PCT
Thành phố (Ông Tuyến) đang xem xét, nhưng chưa có kết quả cụ thể.
- Ngày 01/12/2017 Công ty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP xem xét
giải quyết, chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất của
STNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017.
Hiện nay việc gia hạn đã được UBND TP họp sở liên ngành và được thông qua
chấp thuận cho VTB gia hạn thêm 02 năm trả tiền thuế đất hằng năm để triển khai dự
án. Hiện tại STNMT đang chờ UBND TP ra quyết định mới ký hợp đồng thuê với VTB.
Việc hoán đổi đất đang chờ khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định 09/2007/QĐ-TTg.
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
3.2. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái
- Tháng 06/2017các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng giấy phép PCCC – giấy cam kết môi trường …đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng
Hepza.
- Trong thời gian này Công Ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây
dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy
CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp,
do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp
chưa có CNQSDĐ.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB, tháng 09/2017 Hepza có CV trả lời việc xin GPXD
xây dựng củaVTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:
+ Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do Bộ
XD
cấp)
+ Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích….
Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017 .do đó dẫn đến việc VTB phải
chỉnh lại toàn bộ thiết kế.
Khi có giấy phép XD công ty trình Tổng CTy và tiến hành triển khai đấu thầu
XD công khai.
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Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
4. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long
Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m2 tại 248A
Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước),
thời hạn thuê đất 31/12/2017 hết hạn.
Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM
xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.
Hiện nay trong khuôn viên 248A Công ty có cho thuê 1 số mặt bằng đang trống để
làm văn phòng và kho.
Công ty gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng thuê vì Sở TNMT TP HCM vận
dụng nội dung của Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 không cho phép tổ
chức tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng
năm.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của bộ phận Pháp lý Công Ty thì ngày 06/01/2017 Chính
Phủ đã ban hành Nghị định số: 01/2017/ND-CP có hiệu lực ngày 3/3/2017 cho phép tổ
chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm và đã được cấp GCN thì
được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của
pháp luật. Như vậy VTB đáp ứng đủ điều kiện cho thuê tài sản gắn liền với đất hợp
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pháp theo quy định tại khoản 24 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017.
Hiện nay Công ty VTB đang giải trình với Sở TNMT để Sở TNMT đề xuất UBND
TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50 năm (trả tiền thuê hàng năm).
Tuy nhiên cũng có một số vấn đề phát sinh, Hội đồng Quản trị giao Ban điều hành
giải quyết.
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
5. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO, Dự án IP Phone, Dự án
Karaoke TV VTB, Loa kéo Karaoke.
5.1/ BEKO PROJECT
Quá trình xin HS-Code áp mã thuế linh kiện nhập
VTB có giao Phòng xuất nhập khẩu liên hệ với Hải quan TP HCM để có tư vấn về
thuế xuất nhập khẩu tính theo từng linh kiện, và nhận được phúc đáp không chính
thức là cứ nhập khẩu và lắp ráp, không có vấn đề
Như vậy, theo 16 linh kiện nội địa hóa trong đó có 4 linh kiện chính máy giặt đã
được thực hiện như Linh kiện liên kết điều khiển, Dây điện nguồn, Nắp sau, Nắp đáy,
như vậy VTB hiểu là đủ điều kiện để được xem xét cấp mã số thuế theo từng linh kiện
nhập.
Nhưng Tổng cục Hải quan phúc đáp công văn số 7357 ngày 09/11/2017, nhận xét
về 12 linh kiện nội địa hóa và 33 linh kiện nhập là vẫn không thỏa mãn quy tắc 2a
trong thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Kết luận: VTB phải áp mã thuế thành phẩm (máy giặt) cho từng linh kiện nhập có
đặc tính của máy giặt.
Như vậy đã qua hơn 6 tháng triển khai dự án nhưng VTB vẫn không có được
phê duyệt việc nhập khẩu linh kiện theo thuế suất từng linh kiện dù đã cố gắng nội địa
hóa môt số linh kiện chính (gia công từ nguyên vật liệu cơ bản) và nguy cơ đối tác sẽ
đóng luôn dự án này, đồng thời khó khăn trong việc nhập khẩu vì không có hướng
dẫn rõ ràng về chính sách thuế.
Cập nhật: VTB đã liên hệ nhiều lần với TCHQ nhưng vẫn không được chấp nhận
hoạt động này.
5.2/ DỰ ÁN VTB LED TV:
Ý kiến Ô. Long- Chủ tịch HĐQT: Thống nhất chủ trưởng, yêu cầu bộ phận chức năng
lập kế hoạch cụ thể trình TGĐ phê duyệt sớm.
5.3/ DỰ ÁN LOA KÉO VTB
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
6. Báo cáo Hợp tác Skyworth – Toshiba.
6.1/ 2017 SKY AND TSB LED TV PRODUCTION
ACTUAL Q’TY : 114.3 K
IN CLUDES : SW 30.8 K and TOSHIBA 83.5 K
Turnover : 595.3 BIL Profit : 5.36 BIL
6.2/ 2018 SW AND TSB LED TV PRODUCTION
BUD Q’TY : 112 K ( vs 2017 : 114 K 98%)
IN CLUDES :
SW
48 K ( vs 2017 : 30,8K 156%)
TOSHIBA 64 K ( vs 2017 : 83.5 K
77%)
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Turnover : 500 BIL ( vs 2017 : 595 BIL)
SW : 16 models and TOSHIBA : 12 models
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
7. Các vấn đề khác:
a. Quy định khen thưởng năng suất từ quỹ lương năm 2018:
Ô. Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc trình bày
Tùy theo vị trí công việc và ngạch bậc mà người lao động được xem xét khen
thưởng theo mức thưởng như sau:
STT Vị trí
Ngạch bậc
Mức thưởng (VND)
1.
S1, S2
100.000 - 1.000.000
2.
S3
500.000 - 2.000.000
Nhân viên
3.
S4
1.000.000 - 5.000.000
4.
S5
3.000.000 - 8.000.000
5.
M1
6.000.000 - 10.000.000
6.
Quản lý
M2
8.000.000 - 12.000.000
7.
M3, M4, F
10.000.000 - 15.000.000
8.
BOD
D
10.000.000 - 25.000.000
Thống nhất giao Tổng giám đốc công ty ban hành Qui định tạm thời về quy định khen
thưởng năng suất từ quỹ lương 2018
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
b. Đánh giá Tổng giám đốc:
Hôi đồng Quản trị đánh giá Tổng giám đốc công ty Ô. Vũ Dương Ngọc Duy: Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
+ Kết luận chung của Ô. Lưu Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
Thống nhất thông qua các báo cáo của Ban điều hành:
- Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán sẽ trình Đại hội cổ đông
- Về Kế hoạch 2018, thống nhất các chỉ tiêu, giao TGĐ Cty điều hành các hoạt
động
- Đối với các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, ghi nhận các báo cáo của ban điều
hành
- Các dự án hợp tác:
• Máy giặt BEKO: yêu cầu TGĐ chỉ đạo các bộ phận chức năng tìm các biện
pháp thúc đẩy để đi đến ký hợp đồng.
• Dự án IP Phone: Yêu cầu TGĐ tiếp tục chỉ đạo thực hiện.
• Dư án TV Karaoke, Lắp ráp Led Panel, Loa kéo Karaoke đề nghị các bộ phận
chức năng lên kế hoạch chi tiết, Hội đồng Quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc phê
duyệt
Hội đồng quản trị nhất trí 100%.
*** Ngày họp: Ngày 08 tháng 02 năm 2018.
I/ Nội dung:
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Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018.
II/ Nội dung chi tiết:
Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị
đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
năm 2018 cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 28/03/2018
- Thời gian chốt danh sách và gửi thư mời: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và
Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ
Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2018;
b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được
kiểm toán;
c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm
2018;
f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
i. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
j. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được
kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm
2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
k. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
l. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
2. Trên cơ sở ý kiến về thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018 của Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT dự họp có ý kiến:
- Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội;
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội
dung cho đúng tiến độ;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

III. Biểu Quyết:
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Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 28/03/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A
Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2018;
b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã
được kiểm toán;
c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến
năm 2018;
f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
i. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại
hội;
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội
dung cho đúng tiến độ;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.
*** Ngày họp: Ngày 12 tháng 04 năm 2018.
I/ Nội dung:
Xem xét điều chỉnh một vài số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018 do Ban thư ký sai sót khi nhập số liệu.
II/ Nội dung chi tiết:
TGĐ trình bày nội dung và lý do sai sót của Ban thư ký đại hội: đánh sai 05 số liệu
trong Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018:
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017
16.672.274.633 đ
Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%

1.333.781.971 đ

Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)

16.206.780.000 đ

Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2017

14.838.492.662 đ

Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước

1.368.287.338 đ

Lý do: Khi chuẩn bị hồ sơ Biên bản và Nghị quyết không cập nhật và kiểm tra lại số
liệu nên vẫn giữ nguyên số liệu của năm 2016.
Các số liệu điều chỉnh trên đúng theo tờ trình số 5 về việc phân phối lợi nhuận đã
được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
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Các số liệu khác trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2018 không thay đổi
III. Biểu quyết
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung thay đổi trên.
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện nội
dung nầy
- Thông báo trên trang web cho tất cả Cổ đông về nội dung thay đổi này.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.
Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả
các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.
*** Ngày họp: Ngày 23 tháng 05 năm 2018.
I/ Nội dung:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 Công ty
VTB và các Công ty thành viên
2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
3. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
4. Báo cáo Hợp tác SXKD Skyworth, Toshiba
5. Báo cáo Hợp tác sản xuất KD khác
6. Chia cổ tức năm 2017
7. Chọn đơn vị kiểm toán
II/ Nội dung chi tiết:
Nội dung 1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018
Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 04 tháng năm 2018 (Công ty VTB):
Doanh thu 04 tháng năm 2018: 144,9 tỷ đồng.
Kế hoạch 2018: 820 tỷ đồng.
→ Đạt 17,7 %
LN sau thuế 04 tháng năm 2018: 2,39 tỷ đồng.
Kế hoạch 2018: 17,6 tỷ đồng.
→ Đạt 13,6 %
Báo cáo KQSXKD 04 tháng năm 2018 (VTB)
TH 4T
TH 2017
2018

KH 2018

TH
KH 18/TH 17
4T.18/KH 18

Tổng doanh thu

144,908

745,093

820,000

17.7%

110.1%

Lợi nhuận trước thuế

2,989

20,754

22,000

13.6%

106.0%

Lợi nhuận sau thuế
2,391
16,672
17,600
13.6%
105.6%
Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 04 tháng năm 2018 (Công ty thành viên) :
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4T. 2018

KH 2018

4T/KH 18

9.292

84.596

11,0%

Lợi nhuận trước thuế

46

4.655

1,0%

Lợi nhuận sau thuế

36

3.724

1,0%

4T. 2018

KH 2018

4T/KH 18

56.222

385.500

14,6%

-339

1.000

Tổng doanh thu

Báo cáo KQSXKD 4T năm 2018 (CNTT VTB)

Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

Báo cáo KQSXKD 4T năm 2018 (VITEK HN)
4T. 2018

KH 2018

4T/KH 18

10.833

61.000

17,8%

Lợi nhuận trước thuế

215

1.300

16,5%

Lợi nhuận sau thuế

172

1.040

16,5%

Tổng doanh thu

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội
dung tai Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm
2018.
Nội dung 2: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
Ô. Đào Trung Thanh – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo tình
hình thực hiện các dự án.
2.1 Dự án Cát Lái
Tháng 06/2017các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng
- giấy phép PCCC – giấy cam kết môi trường ...đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng
Hepza.
- Trong thời gian này Công Ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây
dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy
CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp,
do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp
chưa
có
CNQSDĐ.
Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB, tháng 09/2017 Hepza có CV trả lời việc xin
GPXD xây dựng của VTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:
+ Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do Bộ
XD
cấp)
+ Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích…
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Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017, do đó dẫn đến việc VTB phải chỉnh
lại toàn bộ thiết kế.
Do Công ty thiết kế Phúc Tín xin Bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động Công
ty, Bộ XD cấp cho cho Cty chứng chỉ thiết kế trong tháng 04/2018, do đó việc nộp hồ
sơ Hepza có sự chậm trễ theo KH đưa ra.
Trong tháng 5/2018 Công ty tiến hành nộp hồ sơ giai đoạn 1 tại Hepza để xin giấy
phép.
Khi có giấy phép XD công ty trình Tổng CTy và tiến hành triển khai đấu thầu XD
công khai.
2.2 Dự án Phạm Văn Hai
- Ngày 28/6/2017 Sở Tài Nguyên Môi trường có công văn số: 6317/STNMT TTPTQĐ gởi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố
đối với nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó “kiến nghị
UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương
hoán đổi đất.
- Ngày 25/7/2017 Công Ty Viettronics Tân Bình có gởi công văn số 84CV-VTB2017 đến Ủy ban Nhân dân TP HCM (Ông Nguyễn Thành Phong) về việc sớm trình
Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ
Quốc phòng.
- Ngày 03/08/2017, Sở tài nguyên môi trường TP có tờ trình số: 7764/STNMTTTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp
đồng thuê đất 02 năm và kiến nghị UNND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công
ty VTB được gia hạn thuê đất.
- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: 440/TB-VPCP “tạm dừng các
thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết
định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐTT
- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm văn Hai
tạm dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định
09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTgg có hiệu lực thi hành.
- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm đang được
PCT Thành phố (Ông Tuyến) đang xem xét, nhưng chưa có kết quả cụ thể.
- Ngày 01/12/2017 Công ty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP
xem xét giải quyết, chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất
của STNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017.
Hiện nay việc gia hạn đã được UBND TP họp sở liên ngành và được thông qua
chấp thuận cho VTB gia hạn thêm 02 năm trả tiền thuế đất hằng năm để triển khai dự
án. Hiện tại STNMT đang chờ UBND TP ra quyết định mới ký hợp đồng thuê với VTB.
Việc hoán đổi đất đang chờ khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định 09/2007/QĐ-TTg.
Ngày 02/01/2018 VP UBND TP có thông báo kết luận của PCT Trần Vĩnh Tuyến
số: 02/TB-CP “Về cho thuê ngắn hạn theo hiện trạng đối với các khu đất chuyển mục
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đối với nhà, đất đã được
phê duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg: thống nhất đề xuất của Sở Tài
Nguyên và Môi Trường tại Công Văn số 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 với
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thời gian thuê ngắn hạn tối đa không quá 01 năm đối với 07 khu đất, tuy nhiên phải
báo cáo đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 09 thông qua, báo cáo Ủy Ban thành phố
quyết định từng trường hợp cụ thể.
Theo thông báo số: 02/TB-CP Ngày 02/01/2018 VP UBND TP, STNMT có công
văn đề xuất gửi UBND TP cho VTB được gia hạn hợp đồng thuê thời hạn 01 năm ( trả
tiền thuê hằng năm ) nhưng chưa được sự phản hồi từ UBND TP.
VTB vẫn tiếp tục liên hệ STNMT thường xuyên việc này
Báo cáo quá trình triển khai dự án giữa VTB và PTN
Trên cơ sở các Nghị quyết số: 06-NQ/VTB-HĐQT ngày 19/03/2016 và số 08NQ/VTB-HĐQT/2016 ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics
Tân Bình. Công ty CP Viettronics Tân Bình đã tiến hành thương thảo các văn bản hợp
tác khai thác lợi thế lô đất tại số 06 Phạm Văn Hai với Công ty CP Phát triển và kinh
doanh nhà.
Ngày 23/12/2016 Công ty CP Viettronics Tân Bình chính thức ký Hợp đồng hợp
tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN, và phụ lục số 01 ngày 23/12/2016, về việc khai
thác mặt bằng dự án 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.HCM với Công ty CP Phát
triển và kinh doanh nhà, nhằm khai thác có hiệu quả khu đất này. Hai bên thống nhất
thành lập một pháp nhân mới bằng hình thức hợp tác góp vốn thành lập Công ty
TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới). Tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu là:
250.800.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Công ty CP Viettronics Tân Bình góp: 65.208.000.000VNĐ, tương đương 26%.
+ Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà góp: 185.592.000.000VNĐ, tương đương
74%.
Để tiến hành các thủ tục pháp lý triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM yêu
cầu 2 bên phải góp đủ số vốn đầu tư dự kiến ban đầu là: 250.800.000.000 đồng theo
tỷ lệ nêu trên qua tài khoản ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng) thì Ủy ban Nhân
dân Tp.HCM mới tiến hành cấp giấy phép đầu tư để triển khai.
• Căn cứ vào Nghị quyết số: 08-NQ/VTB-HĐQT/2016 ngày 25/03/2016 của Hội
đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình, theo đó tại Điều 2.3 có nêu: “Tổng
Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế, trình HĐQT các đề xuất góp vốn chính thức
vào Công ty TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới). Việc góp vốn chính thức
chỉ được thực hiện khi HĐQT có phê duyệt bằng văn bản”.
• Việc góp vốn khai thác mặt bằng tại địa chỉ số 06 Phạm Văn Hai, phường 2,
Quận Tân Bình, Tp.HCM theo nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016VTB-PTN và phụ lục số 01 ngày 23/12/2016 giữa Công ty CP Viettronics Tân Bình và
Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà, Tổng giám đốc Công ty CP Viettronics Tân
Bình kính trình Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo về các đề xuất như sau:
- Đồng ý cho Công ty CP Viettronics Tân Bình góp vốn với số tiền: 65 tỷ 208 VNĐ
(Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm lẻ tám triệu đồng), tương đương 26% theo Hợp
đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN.
- Phương án góp vốn: Công ty VTB góp vốn đầu tư vào dự án bằng vốn vay của
Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (không lãi suất) và tiến hành thực hiện
dự án theo nội dung của phụ lục 01 đã ký ngày 23/12/2016.
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung
sau:
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- Thông qua chủ trương góp vốn theo nội dung: Công ty Cổ phần Viettronics Tân
Bình góp vốn đầu tư vào dự án bằng vốn vay của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh
doanh nhà (không lãi suất) và tiến hành thực hiện dự án theo nội dung của Hợp đồng
hợp tác kinh doanh và phụ lục liên quan đã ký giữa Công ty Vietteonics Tân Bình với
Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà về việc khai thác mặt bằng tại số 06
Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết với đối tác về hợp đồng vay vốn,
thực hiện quá trình góp vốn để thành lập Công ty TNHH hai thành viên (goi tắt là pháp
nhân mới) tuân thủ theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
pháp luật hiện hành và đảm bảo các quyền lợi liên quan của Công ty cổ phần
Viettronics Tân Bình không bị ảnh hưởng. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực
hiện
Nội dung 3: Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long
Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m2 tại 248A
Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước),
thời hạn thuê đất đất 31/12/2017 hết hạn.
Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM
xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.
Hiện nay trong khuôn viên 248A Công ty có cho thuê 1 số mặt bằng đang trống để
làm văn phòng và kho.
Công ty gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng thuê vì Sở TNMT TP HCM vận
dụng nội dung của Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 không cho phép tổ
chức tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng
năm.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của bộ phận Pháp lý Công Ty thì ngày 06/01/2017 Chính
Phủ đã ban hành Nghị định số: 01/2017/ND-CP có hiệu lực ngày 3/3/2017cho phép tổ
chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm và đã được cấp GCN thì
được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của
pháp luật. Như vậy VTB đáp ứng đủ điều kiện cho thuê tài sản gắn liền với đất hợp
pháp theo quy định tại khoản 24 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017.
Hiện nay Công ty VTB đang làm việc với tổ kiểm tra liên ngành của Sở TNMT ra
biên bản để có cơ sở đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50
năm (trả tiền thuê hàng năm).
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của
Ban điều hành về việc thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
Nội dung 4: Báo cáo Hợp tác Sản xuất kinh doanh Skyworth, Toshiba
Ô. Văn Viết Tuấn - Phó Tổng giám đốc báo cáo:
Sau hơn 2 tháng thương lượng qui trình, giá, chất lượng và phân phối, năm 2018,
Skyworth tiếp tục sản xuất ở VTB, riêng Toshiba chỉ duy trì serie L5650, không giới
thiệu model/serie mới, ...
Tháng 4,5 vừa qua, Toshiba đã ship hơn 8000 TV về
Tháng 7 tới sẽ tiếp tục thương lượng về Toshiba
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Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của
Ban điều hành về việc hợp tác Sản xuất kinh doanh Skyworth, Toshiba
Nội dung 5: Báo cáo Hợp tác sản xuất kinh doanh khác.
5.1 Dự án hợp tác với Tập đoàn GoldSun:
Tháng 4 / 2018, VTB đặt vấn đề hợp tác gia công tận dụng thế mạnh:
+ Qui mô công ty lớn, có thương hiệu
+ Hệ thống sản xuất bài bản
+ Các tiêu chuẩn chứng nhận:
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2015
• Tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao 2018
Tháng 5 / 2018
+ VTB và GoldSun sẽ tiến hành nghiên cứu hợp tác sản xuất gia công quạt đảo
trần
+ Kết hợp sản xuất kinh doanh.
+ Hợp tác giữa 3 bên: Malaysia – Goldsun – VTB
5.2 Dự án hợp tác với Tập đoàn Patazon:
+ Mô hình mới VTB chưa từng làm (Sản xuất gia công xuất khẩu):
Tạm nhập => Lập sổ => sản xuất => Cấn trừ, trừ lùi
+ Giá gia công? Khắc khe
5.3 Dự án hợp tác với Tập đoàn ITKT (Hàn Quốc):
Giới thiệu Công nghệ đèn LED DRAGON
Trung tâm nghiên cứu Nông Nghiệp - Phối hợp nghiên cứu vào tháng 7 / 2018
- Bước sóng công suất tối ưu
- Bố trí
- Kết hợp các chế độ tưới tiêu
Tháng 8 / 2018: báo cáo kết quả nghiên cứu
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của
Ban điều hành về việc hợp tác Sản xuất kinh doanh khác
Nội dung 6: Chia cổ tức.
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức còn lại của
năm 2017 (7%), Giao Ban điều hành thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 6/6/2018
để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 vào ngày 25/6/2018 .
Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán.
Ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát: Chọn Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lưa
chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty là Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn UHY. Giao Tổng giám đốc công ty tiến hành ký kết hợp đồng
dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo tài
chính năm 2018 của công ty.
III/ Biểu quyết thông qua và kết thúc phiên họp:
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1. Kết thúc thảo luận, Chủ tọa đã tiến hành lấy ý kiến bằng biểu quyết và được
toàn thể các thành viên tham dự thông qua.
2. Biên bản nầy bao gồm 8 trang và được toàn thể các thành viên tham dự họp
nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây
3. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.
***Ngày họp: Ngày 25 tháng 09 năm 2018 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)
I/ Nội dung:
Mua sắm tài sản (xe ôtô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng vă bản, cụ thể:
1. Loại xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado.
2. Tổng giá trị xe: không được vượt quá 750.000.000VND (Bằng chữ: Bẩy trăm năm
mươi triệu đồng chẵn).
3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2018.
II/ Nội dung chi tiết:
1) Thành phần tham gia kiểm phiếu:
1. Tổ kiểm phiếu:
- Ông Huỳnh Đức Hiền
- Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS
- Ông Võ Sang Bảnh
- Nhân viên pháp lý
2. Giám sát Kiểm phiếu:
- Ông Đào Trung Thanh
- Ông Huỳnh Văn Đức

- Tổ trưởng
- Thành viên

- Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

2) Nội dung kiểm phiếu:
Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về nội
dung: Mua một xe ôtô khác thay thế xe Toyota Zace nhằm mục đích phục vụ hoạt
động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể: mua xe bán tải hiệu Ford Ranger
hoặc xe bán tải hiệu Chevrolet Colorado với giá dự kiến dao động không được vượt
quá 750.000.000VND.
3) Kết quả kiểm phiếu:
1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
3. Số phiếu thu về: 05 phiếu.
Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.
4. Kết quả:
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
4) Kết luận:
- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã
thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.
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- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy
ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết.
***Ngày họp: Ngày 30 tháng 10 năm 2018 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản):
I/ Nội dung:
Điều chỉnh Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng
và Tin học - Cát Lái”- được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:
1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử,
Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng
Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: 27.973.883.000 đồng.
3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.
II/ Nội dung chi tiết:
1) Thành phần tham gia kiểm phiếu:
a) Tổ kiểm phiếu:
- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS
- Ông Võ Sang Bảnh
- Nhân viên pháp lý
b) Giám sát Kiểm phiếu:
- Ông Đào Trung Thanh
- Ông Huỳnh Văn Đức

- Tổ trưởng
- Thành viên

- Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

2) Nội dung kiểm phiếu:
Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng
văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện
tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái”, cụ thể:
a) Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử,
Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” như sau:
- Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử,
Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây
dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: 27.973.883.000 đồng.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.
b) Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực
hiện.
c) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng,
Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy
chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:
- NPV: 25.214.104.345 đồng;
- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.
3) Kết quả kiểm phiếu:
- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
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- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
Trong đó:
+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu.
+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.
- Nội dung biểu quyết:
a) Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện
tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” như sau:
- Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử,
Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây
dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: 27.973.883.000 đồng.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.
Kết quả:
o Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
o Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
o Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
b) Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực
hiện.
Kết quả:
o Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
o Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
o Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
c) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây
dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các
Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:
- NPV: 25.214.104.345 đồng;
- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.
Kết quả:
o Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
o Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
o Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
4) Kết luận:
- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã
thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.
- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy
ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:
o Nội dung 1: 100% tổng số phiếu biểu quyết.
o Nội dung 2: 100% tổng số phiếu biểu quyết.
o Nội dung 3: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

-

Các Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị năm 2018:
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Ngày

Nội dung

Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng
Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB- 09/01/2018
01/2018.
HĐQT/2018
Nghị Quyết số: 04-NQ/VTBNghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại
HĐQT
08/02/2018
Hội Cổ Đông Thưòng Niên năm 2018
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh
Nghị Quyết số: 10-NQ/VTB12/04/2018 một vài số liệu trong Biên Bản và Nghị
HĐQT
Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng
Nghị Quyết số 14/2018/NQ23/05/2018 05/2018
VTB-HĐQT
Nghị quyết về việc góp vốn khai thác
Nghị Quyết số 15/2018/NQ23/05/2018 mặt bằng tại số 6 Phạm Văn Hai,
VTB-HĐQT
Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Nghị Quyết số 13A-NQ/VTBNghị quyết về việc chia cổ tức lần 2
HĐQT
25/05/2018
năm 2017.
Nghị quyết về việc mua sắm tài sản
Nghị Quyết số 19/2018/NQ25/09/2018 (xe ôtô) phục vụ hoạt động sản xuất,
VTB-HĐQT
kinh doanh của Công ty
Nghị quyết về việc điều chỉnh Dự án
Nghị Quyết số 21/2018/NQ30/10/2018 đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện
VTB-HĐQT
tử, Điện dân dụng và Tin học Cát Lái"

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC:
HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải
quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;
Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: nhìn chung trong năm 2018,
Tổng Giám Đốc Công Ty Viettronics Tân Bình đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu
quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT, cụ thể:
- Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội
dung và trình HĐQT công ty xem xét và phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc
các nghị quyết HĐQT.
- Báo cáo thực hiện định kỳ về SXKD, tình hình tài chính của công ty kịp thời và
chính xác.
- Tổ chức triển khai, thực hiện đúng qui định về chế độ đối với người lao động như
BHXH, BHYT, BHTN....
- Lãnh đạo Công ty thực hiện tốt kế hoạch Doanh số và lợi nhuận của Công Ty,
đảm bảo những cam kết về các chỉ số kế toán đối với HĐQT.
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C. THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
- Chi trong năm 2018 các khoản phụ cấp cho Hội đồng quản trị là:.

STT Họ và tên
1.
2.
3.
4.
5.

Lưu Hoàng Long
Vũ Dương Ngọc Duy
Văn Viết Tuấn
Nguyễn Hồng Kỳ
Đào Trung Thanh
Tổng cộng

Tổng
thù
lao
(VND)
Chủ tịch HĐQT
48.000.000
Thành viên
24.000.000
Thành viên
23.000.000
Thành viên
24.000.000
Thành viên
24.000.000
144.000.000

Chức danh

- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị là: 127.631.178 đ
STT Khoản mục chi phí
1
Chi phí công tác
2
Chi phí tiếp khách
Tổng Cộng:

Số tiền (VND)
77.032.933
50.598.245
127.631.178

Ghi chú:

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị:
271.631.178 đồng
E. MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:
- Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty
bằng việc.
- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn như:
• Phát triển LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0.
• Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline.
• Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện dự án đầu tư tại Cát Lái, 6 Phạm Văn Hai.

VI. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát:
1. Hoạt động của Ban kiểm soát
1.1 Về hoạt động:
Ban Kiểm soát VTB gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VTB
bầu, đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức
và hoạt động của VTB, như sau:
- Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và
Điều lệ đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc
quản lý và điều hành công ty.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019,
đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. Căn cứ vào kế
hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp
thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết
đề ra đúng quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích cho cổ đông.
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- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường
xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị
trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.
- Ban kiểm soát làm việc với Người đại diện vốn và ban lãnh đạo của doanh
nghiệp có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại các doanh
nghiệp.
- VTB hoạt động trên địa bàn rộng, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, biên chế của
Ban kiểm soát lại ít, do vậy công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát có những
hạn chế nhất định. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác tham
khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm
soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của VTB.
- Các công việc theo quyết định của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật
hiện hành.
1.2 Về Thù lao và Chi phí hoạt động:
Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết
số 08/2018/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 của ĐHĐCĐ vẫn như năm 2017 là
30.000.000đồng/năm.
Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty và/hoặc
của cổ đông chi phối để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí
khác.
1.3 Tổng kết các cuộc họp:
S
TT

1
2
3

Thành viên BKS

Chức vụ

Nguyễn Phước Hiệp

Trưởng
ban
Nguyễn Hữu Bảo Thành
Thạch
viên
Huỳnh Văn Đức
Thành
viên

Ngày bắt
đầu/không còn
là thành viên
BKS

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

05/4/2014

03

100%

05/4/2014

03

100%

05/4/2014

03

100%

Số lần
Kiến nghị

01

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính
2.1 Tình hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Căn cứ Nghị quyết số: 08/2018/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát xin báo cáo, như
sau:
ĐVT: VNĐ

S
TT

1
2

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu
Tổng lợi nhuận trước
thuế

ĐVT

Kế hoạch
2018

Thực hiện
2018

Tỷ lệ
TH/KH (%)

đồng 820.000.000.000 387.061.588.439

47,20%

đồng

74,83%

22.000.000.000

16.464.161.556

2.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý
tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:
Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VTB đã tham gia kiểm tra
sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các
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báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định,
kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ, chính sách đối với người lao động. Chúng tôi đã
tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã
được Công ty kiểm toán kết luận.
2.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:
Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất
năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo báo
cáo của kiểm toán số 21A/2019/UHY-BCKT ngày 25 tháng 2 năm 2019, báo cáo tài
chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài
chính của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31-12-2018, cũng như kết
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các
Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Qua kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng” cũng
như ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2018 của Công ty kiểm
toán.
2.3.1 Đối với Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
(I) Báo cáo kết quả kinh doanh:
ĐVT: VNĐ
S
Chỉ tiêu
TT
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10=01-02)
4 Giá vốn hàng bán
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=1011)
6 Doanh thu hoạt động tài chính
7 Chi phí tài chính
8 Chi phí bán hàng
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+[2122]-[25+26] )
11 Thu nhập khác
12 Chi phí khác
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-5152)
(II) Bảng cân đối kế toán:
ĐVT: VNĐ
S
Tài sản
TT
A Tài sản ngắn hạn
I Tiền và các khoản tương đương tiền
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Mã
Năm 2018
số
01 380.779.518.601
02
135.351.179
10 380.644.167.422
11
20

325.273.233.821
55.370.933.601

21
22
25
26
30

6.079.373.912
1.666.083.323
30.910.600.719
12.162.766.647
16.710.856.824

31
32
40
50
51
52
60

338.047.105
584.742.373
(246.695.628)
16.464.161.556
3.455.980.491
(200.000.000)
13.208.181.065

Năm 2018
100 334.058.330.468
110
649.456.041
120 27.000.000.000
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III
IV
V
B
I
II
III
IV
V
VI
C
I
II
D
I
II

Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tốn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Tài sản dở dang dài hạn
Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Tổng cộng Tài sản
Nguồn vốn
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng cộng Nguồn vốn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

130 239.339.471.576
140 72.664.723.561
150
4.404.679.290
200 74.129.614.442
220 42.354.699.778
230
240 11.023.167.846
250
4.915.409.392
260
7.505.801.746
270 418.187.944.910
Năm 2018
300 218.537.611.127
310 212.471.593.847
330
6.066.017.280
400 199.650.333.783
410
430
440 418.187.944.910

2.3.2 Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
(I) Báo cáo kết quả kinh doanh:
ĐVT: VNĐ
S
Mã
Chỉ tiêu
TT
số
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
02
3
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
(10=01-02)
4
Giá vốn hàng bán
11
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
(20=10-11)
6
Doanh thu hoạt động tài chính
21
7
Chi phí tài chính
22
8
Chi phí bán hàng
25
9
Chi phí quản lý doanh nghiệp
26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+[21- 30
22]-[25+26] )
11 Thu nhập khác
31
12 Chi phí khác
32
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)
40
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
50
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành
51
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
52
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51- 60
52)
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
61
17.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
62
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
70

Năm 2018
554.279.118.405
7.761.795.816
536.517.322.589
427.078.626.825
109.438.695.764
4.429.632.143
2.278.036.227
70.480.435.120
17.178.336.662
23.931.519.898
108.954.765
516.792.801
(407.838.036)
23.523.681.862
5.564.951.128
(613.627.377)
18.572.358.111
2.007.856.675
16.564.501.436
1.533
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(II) Bảng cân đối kế toán:
ĐVT: VNĐ
S
Tài sản
Năm 2018
TT
A Tài sản ngắn hạn
100 393.824.190.103
I Tiền và các khoản tương đương tiền
110
2.707.937.145
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120 27.287.396.250
III Các khoản phải thu ngắn hạn
130 246.633.998.982
IV Hàng tốn kho
140 112.391.890.150
V Tài sản ngắn hạn khác
150
4.802.967.576
B Tài sản dài hạn
200 73.271.837.535
I Tài sản cố định
220 42.951.228.901
II Bất động sản đầu tư
230
III Tài sản dở dang dài hạn
240 11.023.167.846
IV Đầu tư tài chính dài hạn
250
V Tài sản dài hạn khác
260 10.909.769.428
VI
Tổng cộng Tài sản
270 467.096.027.638
Nguồn vốn
Năm 2018
C Nợ phải trả
300 257.728.778.273
I Nợ ngắn hạn
310 250.703.782.871
II Nợ dài hạn
330
7.024.995.402
D Vốn chủ sở hữu
400 209.367.249.365
I Vốn chủ sở hữu
410
II Nguồn kinh phí và quỹ khác
430
Tổng cộng Nguồn vốn
440 467.096.027.638
Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp là: 18.572.358.111 đồng, so với kế hoạch 17.600.000.000 đồng, đạt 105,5% kế
hoạch.
3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Người
điều hành doanh nghiệp khác
3.1 Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị:
Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách
nhiệm và quyền hạn của mình, các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều
được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
Trong năm 2018, HĐQT đã duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Các
cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và
các cuộc họp đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Trong năm qua, đã đưa ra
được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của
VTB theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra
các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Đánh giá: Về cơ bản, HĐQT đã thực hiện quản trị hiệu quả bộ máy điều hành của
VTB trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban
kiểm soát không nhận thấy có hoạt động bất thường của thành viên HĐQT ảnh hưởng
tới lợi ích của VTB.
3.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý:
Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT VTB với kết quả
SXKD của nhiệm kỳ đạt được như sau:
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