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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành là Công ty TNHH Công nghệ Việt
Thành, được thành lập vào năm 2002. Công ty đã đạt được nhiều thành quả trong quá trình
kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp. Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tại hai thị
trường chính là TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Công ty đã chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động
từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần vào tháng 4 năm 2013.
Ngày 3/6/2013, UBCK Nhà Nước đã có văn bản số 2212/UBCK-QLPH chấp thuận cho
Công ty CP Công Nghệ Việt Thành là công ty CP đại chúng
Ngày 6/12/2013, Công ty đã được cấp mã chứng khoán VTT theo nội dung giấy chứng
nhận số 27/2013/GCNCP-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

a. Thông tin chung:


Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH



Tên tiếng Anh: VIET THANH TECHNOLOGY CORPORATION.



Tên giao dịch viết tắt: VITA CORP.



Địa chỉ giao dịch: Tầng trệt tòa nhà Indochina, số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa
Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



Điện thoại: (08) 39110022



Fax:



E-mail:



Website: www.cablenet.vn



Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng.



Mã cổ phiếu: VTT



Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Hoạt động viễn thông có dây, dịch vụ truyền
hình cáp và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(08) 39117225
info@cablenet.vn

b. Quá trình phát triển kinh doanh:

Thời gian

Chi tiết hoạt động

Năm 2002

Thành lập Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thành

Năm 2004

Ký hợp đồng hợp tác với HTV tại địa bàn TP.HCM

Năm 2007

Ký hợp đồng hợp tác với HTV tại địa bàn Đồng Nai

Năm 2009

Triển khai dịch vụ cable internet trên mạng cáp TP.HCM

Năm 2011

Triển khai dịch vụ cable internet trên mạng cáp Đồng Nai

Năm 2012

Đạt cột mốc 250,000 thuê bao

Năm 2013

Trở thành Công ty đại chúng, đón nhận nhà đầu tư VTV cab

Năm 2014

Đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên 65 tỷ đồng

2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu bộ máy quản lý
Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty được thể hiện như hình dưới đây:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
HỘI SỞ CHÍNH
VITA CORP

Các Chi
nhánh

Các HUB

Các Văn
phòng diện

Trung tâm
chăm sóc
khách hàng

Các Chi nhánh:
 Tại 1269 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.
 Tại 35, Khu phố 4 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Các HUB:
Hệ thống hạ tầng mạng truyền dẫn hiện có 06 HUB đặt tại các địa chỉ sau:
 Tầng trệt tòa nhà Indochina số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM;
 Lầu 5, nhà số 1 bà Triệu, P.12 Quận 5;
 60 đường 817A Tạ Quang Bửu, P.5, Quận 8;
 35 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7;
 F2/29T Liên ấp 62, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

 Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng Nai;
Các Văn phòng đại diện:
 Tầng trệt tòa nhà Indochina số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1;
 504 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 382 Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, TP. HCM.
 F2/29T Liên ấp 62, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
 255-257 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM.
Trung tâm chăm sóc khách hàng:
 Tại tầng trệt tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TPHCM

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những
chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ
máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có
trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm
đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hiện tại Hội đồng quản trị của Công ty có
06 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm.
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý báo cáo tài chính của Công ty, tính hợp pháp
trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng
Quản trị, pháp luật về toàn bộ việc tổ chức kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt
được các mục tiêu phát triển của Công ty, nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm trừ khi Hội đồng

quản trị có quy định khác. Giúp việc cho Giám đốc có các Phó Giám đốc và các phòng, ban trực
thuộc.
Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
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3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất
Dưới đây là một số chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm
2012 và 2013.

Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Năm 2013

Năm 2012

Tổng tài sản

+ 23.25 %

131.074

106.342

Doanh thu thuần

+ 30.28 %

206.001

158.115

Lợi nhuận trước thuế

+ 42.42 %

88.822

62.366

Lợi nhuận sau thuế

+ 43.10 %

66.616

46.549

4. Chính sách cổ tức
Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Phương án này được xây
dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm
tài chính sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật
hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược
đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức lợi tức hợp lý.
Trước thời điểm 24/4/2013, Công ty hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu
hạn. Sau khi trở thành công ty cổ phần, mức chi trả cổ tức hàng năm sẽ được Đại hội đồng cổ
đông quyết định.

II.
1.

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Tên

Chức vụ

Năm sinh

1. Ông Hoàng Ngọc Huấn

Chủ Tịch HĐQT

1973

2. Ông Phạm Công Tú

Thành viên HĐQT

1956

3. Bà Phạm Thị Kim Chung

Thành viên HĐQT

1965

4. Ông Nguyễn Văn Ninh

Thành viên HĐQT

1965

5. Ông Phạm Tiến Hiệp

Thành viên HĐQT

1973

Thành viên HĐQT

1978

6. Bà Nguyễn Thị
Hoàng Phương

Ghi chú
TGĐ VTV Cab

P.TGĐ VTV cab
Giám Đốc
Công ty
GĐ. Marketing
VTV Cab

Tóm tắt lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ Tịch HĐQT
-

Năm sinh

: 1973

-

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

-

Quá trình công tác:
 06/1998-09/2000: Công ty TNHH Đông Dương
 10/2000-06/2001: Cty TNHH IC Việt Nam
 07/2001-12/2003: Công ty TNHH Dược phẩm Á Đông
 05/2004-08/2013: Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

-

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Công Tú - Thành Viên HĐQT
-

Năm sinh

: 1956

-

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

-

Quá trình công tác:
 1982-1990: nhà máy điện tử Tesla, Cộng Hòa Séc.
 1990-hiện nay: chủ tịch Công ty Pama spol sr.o, Cộng Hòa Séc

-

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Phạm Thị Kim Chung – Thành viên HĐQT
-

Năm sinh

: 1965

-

Trình độ chuyên môn: Đại học

-

Quá trình công tác:
 1990-1995: Công ty TNHH thực phẩm Việt Tiến (Hà Nội)
 1996-nay: Giám Đốc Công ty TNHH Quốc Minh (Hà Nội)
 2002: đồng sáng lập Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thành
 2002 - 2013: đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Công ty
 Từ ngày 17/3/2014: Thành viên HĐQT Công ty

-

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Văn Ninh- Thành viên HĐQT

-

Năm sinh

: 1968

-

Trình độ chuyên môn: Đại Học

-

Quá trình công tác:
 1992 đến 3/1998: Công tác tại Đài PTTH tỉnh Ninh Bình- Trưởng phòng quản lý cơ sở
 1998 đến 2004: Công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam
 2004 đến nay: Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

-

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Tiến Hiệp - Thành Viên HĐQT, Giám Đốc Công ty
-

Năm sinh

-

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA).

-

Quá trình công tác:

-

: 1973



Từ năm 1996-2000: Công ty TNHH Quốc Minh (Hà Nội)



Từ năm 2001-2002: VPĐD Công ty Pama Spol sr.o (Cộng Hòa Séc) tại Việt Nam.



Năm 2002: đồng sáng lập Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thành.



Từ năm 2003-2005: Phó Giám Đốc Công ty .



Từ năm 2006 tới nay đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty.

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám Đốc Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương- Thành Viên HĐQT
-

Năm sinh

-

Trình độ chuyên môn: Đại Học

-

Quá trình công tác:

-

2.

: 1976



1998-2001: Công ty Đầu tư – Thương mại và Dịch vụ Thắng Lợi



2001 đến nay: Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát
Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

Tên
1. Ông Phạm Xuân Dương

Chức vụ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Trưởng ban

1976

Kế toán -TC

3.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành viên

1976

Kiểm toán

3. Bà Trần Như Quỳnh

Thành viên

1981

Luật sư

Ban giám đốc
Danh sách Ban Giám đốc của Công ty hiện tại gồm có:
Tên

Chức vụ

Năm sinh

1. Ông Phạm Tiến Hiệp

Giám đốc

1973

2. Ông Phạm Huy Hoàng

Phó Giám đốc

1981

3. Ông Nguyễn Thái Sơn

Phó Giám đốc

1984

Nghề nghiệp
Quản trị
kinh doanh
Kỹ sư
viễn thông
Kỹ sư
viễn thông

4. Kế toán trưởng
Bà Lê Hồng Chi

5. Chính sách đối với người lao động
a. Số người lao động trong Công ty
Tổng số lao động trong Công ty tính đến 31/12/2013 là 235 người, với cơ cấu như sau:
Yếu tố
Phân theo trình độ lao động

Số lượng

Tỷ lệ

235

100%

35

15%

146

62%

54

23%

235

100%

Cán bộ quản lý

20

8%

Nhân viên gián tiếp

75

31%

Nhân viên trực tiếp

140

59%

Đại học
Trình độ trung cấp và cao đẳng
Lao động phổ thông
Phân theo đối tượng lao động

b. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp
Đối với cán bộ công nhân viên làm việc gián tiếp Công ty trả lương theo thời gian. Đối
với cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp Công ty trả lương theo sản phẩm. Nhằm khuyến
khích cán bộ công nhân viên nỗ lực nâng cao năng suất lao động, Công ty xem xét và tăng
lương cho cán bộ, nhân viên theo vị trí công việc và mức độ hoàn thành công việc.
Mức thu nhập của các bộ phận, nhân viên được nâng cao đáng kể từ chế độ khen thưởng,
bao gồm các hình thức: lương tháng 13, thưởng theo thành tích của Công ty dựa trên kết quả
hoạt động hàng năm.
Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác được thực hiện
theo quy định của pháp luật. Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty năm
2013 là: 7,12 triệu đồng/người/tháng, tăng 3 % so với năm 2012.

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần
Tổng số cổ phần của Công ty: 4.200.000 CP mệnh giá 10.000 đồng, trong đó:
Cổ phần phổ thông: 4.200.000 CP
Cổ phần ưu đãi: (không có)
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: (không có)
Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.200.000 CP
Cổ phiếu quỹ: (không có)

b. Cơ cấu cổ đông Công ty
Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 20/2/2014 (theo văn bản số 58/2014VTT/VSD-ĐK) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chôt danh sách cổ
đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại đại hội thường niên như sau:

STT

Nội dung

Số cổ
phần sở
hữu

Tỉ lệ sở
hữu (%)

Số
lượng
cổ
đông

Cơ cấu cổ đổng
Tổ chức

Cá nhân

A

Vốn cổ phần

4.200.000

100%

116

1

115

1.

Cổ đông sáng lập

0

0

0

0

0

2.

Cổ đông lớn nắm giữ
trên 5% cổ phiếu có
quyền biểu quyết

4.169.000

99,26%

4

1

3

3

Khác

31.000

0,74%

111

0

111

B

Phân theo quốc tịch

1

Cổ đông trong nước

3.108.000

86.5%

114

1

113

2

Cổ đông nước ngoài

1.092.000

13.5%

0

1

1

C

Phân theo đối tượng
sở hữu

1

Cổ đông sở hữu

2.142.000

51%

1

1

0

2.058.000

49%

114

0

114

nhà nước
2

Cổ đông sở hữu tư nhân

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
(Năm 2013 tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi)

III.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu

(+/_)

Tỷ lệ hoàn
thành kế hoạch

Năm
2012

Năm 2013

Doanh thu thuần

+ 30 %

98%

206 tỷ

158 tỷ

Lợi nhuận trước thuế

+ 42 %

100%

88,8 tỷ

62,4 tỷ

(Ghi chú: số liệu 2013 gộp cả 2 thời kỳ từ 1/1 đến 30/4 và từ 1/5 đến 31/12)
Trong đó kết quả kinh doanh từ 1/5/2013 tới 31/12/2013 (Công ty CP) như sau:

CHỈ TIÊU

Từ 1/5/2013
đến 31/12/2013

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

142,554,150,299
62,293,456,835
15,573,364,209
46,720,092,626

2. Những điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh
Cuối năm 2013, đã đưa thêm một số kênh VTV cab vào phục vụ khách hàng thuê bao tại địa
bàn TP.HCM. Qua đó khắc phục phần nào sự giảm sút thuê bao khi tăng mức phí dịch vụ. Địa
bàn Đồng Nai vẫn duy trì ổn định số lượng thuê bao mặc dù cũng thực hiện tăng phí.
Về hồ sơ xin cấp phép thiết lập mạng viễn thông cố định của Công ty: căn cứ văn bản gia hạn
ngày 25/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gia hạn hoạt động cho các doanh
nghiệp đã triển khai mạng cáp trước thời điểm ban hành quyết định 20/QĐ/TTg cho tới khi
có nghị định mới và Thông tư hướng dẫn thực hiện
Dự án sáp nhập thêm mạng cáp khác đã thông qua chủ trương từ đại hội bất thường tháng
9/2013: hiện vẫn chưa thực hiện được vì chưa có đối tác phù hợp
Về việc mua lại dự án HDTV: chưa thực hiện được vì chưa đạt được thỏa thuận với HTV-TMS
Về chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài phù hợp: đã thực hiện và triển khai gửi
UBCKNN phê duyệt kế hoạch, sẽ thông qua tại Đại hội cổ đông lần này
Năm 2013, báo cáo tài chính của Công ty tách riêng thành 02 thời kỳ riêng biệt
- Từ ngày 1/1/2013 tới 30/4/2013: Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thành
- Từ ngày 1/5/2013 tới 31/12/2013: Công ty CP Công Nghệ Việt Thành
Phần lợi nhuận sau thuế của thời kỳ TNHH đã thực hiện phân chia cho các cổ đông cũ. Việc
chia cổ tức của thời kỳ sau sẽ do Đại hội cổ đông thông qua.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
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Mục tiêu định hướng kinh doanh cho năm 2014:
-

IV.

Duy trì ổn định các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong tình hình thị trường cạnh tranh
với sự xuất hiện của các doanh nghiệp viễn thông khác tham gia vào lĩnh vực truyền
hình trả tiền
Cải tạo mạng cáp, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng
Triển khai gói kênh số cho địa bàn Đồng Nai, cung cấp tới khách hàng thuê bao gói dịch
vụ cao cấp HDTV để tăng doanh thu và giữ khách hàng lâu dài
Phối hợp chặt chẽ và liên tục với VTV cab triển khai các chương trình giữ thuê bao
truyền thống
Thu nhập của người lao động tăng 5-10% so với năm 2013
Cổ tức chi trả phấn đấu ngang bằng với năm 2013
Triển khai đầu tư mở rộng mạng cáp, mở rộng phạm vi kinh doanh phù hợp với chiến
lược của HĐQT đề ra

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

Năm 2013 là năm có những khó khăn nhất định tác động đến hoạt động kinh doanh của
Công ty, mặc dù vậy tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT giao như sau:
-

Đạt 98% kế hoạch về doanh thu và 100% kế hoạch về lợi nhuận
Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước với tổng số thuế đã nộp 42 tỷ đồng
Tăng tiền lương bình quân cho người lao động

Mặc dù vậy, tại địa bàn TP.HCM năm 2013 còn tồn tại một số vấn đề sau:
-

Số thuê bao rời mạng còn nhiều do việc tăng phí, hạn chế về chất lượng nội dung gói
kênh và chất lượng công tác chăm sóc khách hàng
Nguồn nhân lực còn thiếu hụt ở cấp quản lý, điều hành, chưa ổn định vững vàng, chưa có
nhân sự thay thế bổ sung cho các vị trí còn thiếu
Hiệu quả một số mặt hoạt động như công tác thu cước, công tác CSKH chưa cao

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty
Hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc đã đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của
pháp luật, tuân thủ Điều lệ của Công ty và định hướng của HĐQT. Hoàn thành kế hoạch kinh
doanh do HĐQT giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ phát triển theo các định hướng sau đây:
–

Tiếp tục phát triển để trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, cáp
internet hàng đầu trên thị trường truyền hình trả tiền tại miền Nam Việt Nam.

–

Trên cơ sở hợp tác liên kết với công ty viễn thông phù hợp, sử dụng mạng cáp quang
rộng khắp để nâng số lượng node quang đạt chuẩn HFC 500, đảm bảo mạng cáp đủ năng
lực cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và các dịch vụ phụ trội trên mạng truyền hình cáp
như truyền hình độ nét cao HDTV, cable internet, Voice over IP…

-

Mở rộng phạm vi hợp tác với nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, hội tụ những
thế mạnh của nhà đầu tư nhằm thức đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty

-

Tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động theo hướng sáp nhập các mạng cáp nhỏ ở địa bàn
lân cận, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường truyền hình trả tiền.

-

Kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự điều hành theo yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh
doanh phù hợp với đặc thù của thị trường truyền hình trả tiền.

-

Rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định và quy trình làm việc theo lề lối
chuyên nghiệp, hiệu quả.

-

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để có thể nâng cao chất lượng và tối ưu
việc khai thác dịch vụ internet trên mạng truyền hình cáp. Công nghệ trên nền tảng
DOCSIS truyền thống sẽ được tiếp tục khai thác cùng với những công nghệ mới thích
hợp với điều kiện, chất lượng mạng truyền hình cáp tại Việt Nam như EoC (Ethernet
over Cable). Công ty sẽ Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt các nhà
cung cấp dịch vụ còn trẻ nhưng có hạ tầng viễn thông phân phối rộng khắp để có thể tận

dụng được tài nguyên và khai thác tối đa dịch vụ trên mạng lưới thuê bao sẵn có của
Công ty.

V.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Hoạt động của BKS.

Năm qua BKS thực hiện chức năng của mình thông qua các hoạt động sau đây:
- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và Chi
nhánh trực thuộc Công ty.
-BKS đã thẩm định và xác nhận số liệu của Báo cáo tài chính Công ty cổ phần kỳ kế toán từ
01/05/2013 đến 31/12/2013.
2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.
-Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tiến hành đúng thủ tục, trình tự, quy
định của Pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.
-Ban Giám đốc bám sát để triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết
định của HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu năm 2013. Các quyết định của Ban Giám đốc ban
hành theo đúng thẩm quyền.
3. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành
(BCTC) kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày 31/12/2013.
3.1 Các căn cứ dữ liệu để thẩm định:
+ BCTC kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày 31/12/2013 do Ban Giám đốc lập theo
các mẫu biểu do Bộ Tài chính ban hành, bao gồm:
-Bảng cân đối kế toán;
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
-Các thuyết minh đính kèm.
+Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày
31/12/2013 do Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) thực hiện.
+Một số tài liệu liên quan khác.

3.2 Xác nhận BCTC kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày 31/12/2013 và các chỉ tiêu
hoạt động chính năm 2013 của Công ty.
BKS xác nhận BCTC kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày 31/12/2013 của Công ty
được lập theo đúng các quy định và phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định
hiện hành của Pháp luật về Kế toán, thể hiện đúng tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với
kết quả kiểm toán của AISC.
4. Phối hợp công việc giữa BKS, HĐQT và Ban Giám đốc:
-BKS giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty; được cung cấp hồ
sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.
-Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.
-Trong năm qua BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.
5. Phương hướng, kế hoạch công tác của BKS năm 2014
5.1.Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị,
điều hành Công ty.
-Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban điều hành.
-Tham mưu tư vấn cho HĐQT, Ban Giám đốc trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban
hành mới các văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công
tác quản trị điều hành.
5.2. Ban hành các quy định nội bộ, xây dựng các quy trình hoạt động kinh doanh để nâng
cao hiệu quả hoạt động của công ty và hoàn thiện quy chế hoạt động của BKS.
5.3. Trợ giúp BGĐ công ty hoàn thiện hệ thống quản trị công nghệ thông tin nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý.
5.4. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ Kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc kiểm
tra bất thường theo quyết định của người có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.
5.5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm, hàng quý của Công ty. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả
thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác
Kế toán, thống kê và lập BCTC.
5.6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành.
5.7. Tham gia các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn.
5.8. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công
ty, của Pháp luật và theo đề nghị của HĐQT, Ban Giám đốc.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI KỲ TỪ 1/5/2013 TỚI 31/12/2013

