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   TCT CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       -----------------                -- oOo -- 

                    

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016 
 

   

A. Tình hình chung: 

Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp sản 
xuất vừa và nhỏ. 

Thị trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như 
đầu Karaoke, loa, ampli doanh số tiếp tục suy giảm.  

Các chính sách chung của Nhà nước có tiến bộ nhưng tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế đồng bộ của xã hội. Đặc biệt những chính sách liên quan đến Tài 
Chính, thuế, Hải Quan và kiểm tra sau thông quan. 

Chi phí sản xuất tiêp 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. Trong khi đó ngành hàng điện tử - điện máy 
dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu 
vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thương hiệu (về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), 
do đó không thể tăng giá đầu ra. 

Với VTB do thanh tra Hải Quan mất 3 tháng nên sản xuất phải ngừng trong khi chi phí 
thường xuyên vẫn phải chi, do đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 
mặc dù toàn công ty đã có nhiều nỗ lực trong năm. 

B. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc: 

Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,3,6,10 và 12 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. Trong năm đã ra tổng cộng 12 NQ. 

Ban Giám đốc thời điểm đầu năm có 3 thành viên. Trong năm đã miễn nhiệm một 
thành viên với lý do cá nhân xin thôi việc và đã tiến hành bổ sung thêm 2 thành viên 
vào tháng 4/2016, hiện nay có 4 thành viên. Ban giám đốc được phân công các nhiệm 
vụ rõ ràng và hoạt động đều tay và hiệu quả. 

Chi tiết tham khảo thêm tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 2016 trên 
website www.vtb.com.vn và website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

C. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán: 

1.Tổng doanh thu:  

    Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): 754.682.054.436 đồng (Bảy trăm năm mươi bốn 
tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu không trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm ba mươi sáu 
đồng} trên kế hoạch 364.195.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ một trăm chín 
mươi lăm triệu đồng) đạt 207,2 % kế hoạch, đạt 222 % so với năm 2015. 

    Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): 774.336.270.460 đồng (Bảy trăm bảy mươi 
bốn tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn bốn trăm sáu mươi đồng) 
trên kế hoạch 364.195.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ một trăm chín mươi 
lăm triệu đồng) đạt 212.6 % kế hoạch. 

2. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 
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     Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): 15.875.549.817 đồng (Mười lăm tỷ tám trăm 
bảy mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm mười bảy đồng) trên kế 
hoạch 14.345.000.000 đồng (Mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng) đạt 
110,7% kế hoạch, đạt 129,7% so với năm 2015 

Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): 15.686.823.076 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm 
tám mươi sáu triệu tám trăm hai mươi ba ngàn không trăm bảy mươi sáu đồng) trên 
kế hoạch 14.345.000.000 đồng (Mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng) đạt 
109,4 % kế hoạch. 

Chi tiết tham khảo thêm tại Báo cáo tài chính 2016 (đã kiểm toán) trên website 
www.vtb.com.vn  

D. Báo cáo thực hiện 9 chương trình trọng điểm năm 2016 

1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển: 

Nghiên cứu phát triển một số mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế 
cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng, Karaoke công nghệ cao tuy nhiên 
do thị trường suy giảm do nhiều yếu tố nên viêc thương mại hóa chưa được thực hiện. 
Việc nghiên cứu I-Cloud Karaoke trên nền Android tiếp tục thực hiện đưa vào TV 
Skyworth và VTB. Sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa vào TV Toshiba và dự kiến sẽ áp dụng 
vào KH SXKD năm 2017. 

Nghiên cứu và triển khai Smart Home  

Nghiên cứu triển khai IP phone  

2. Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển 
phần cứng : 

Đã triển khai việc nghiên cứu CRM và E office để có thể đưa vào kinh doanh năm 2017 

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện 
có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai, Vĩnh Lộc, Cát 
lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty: 

Hợp tác khai thác Phạm văn Hai: Đã ký các hợp đồng hợp tác sau khi thông qua Đại 
Hội Cổ Đông, phía đối tác đã chuyển đợt 1 là 10 tỷ, dự kiến sẽ chuyển phần còn lại 60 
tỷ trong năm 2017. 

Khai thác mặt bằng Nơ trang Long vẫn ổn định, trong năm giảm một mặt bằng 840 m2 
để sử dụng làm kho của VTB. 

Khai thác Cát Lái: Đã lên thiết kế, sẽ lấy ý kiến và phê duyệt của HĐQT để triển khai.  

4. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong năm 
2016, mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và tạo cơ hội 
nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế:  

Trong năm xuất được 828 ngàn USD đạt 82.8% kế hoạch, Đã chào mẫu tủ lạnh lớn 
cho Khách hàng Cuba, đang chờ gởi mẫu để kiểm nghiệm thực tế. Dự kiến thị trường 
Cuba năm 2017 sẽ khó khăn hơn do hàng hóa từ các nước Trung Mỹ tràn vào sau mở 
cửa. 

5. Tiếp tục chú trọng nâng cao thu nhập của người lao động bằng các biện pháp 
hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động khoa học, giảm thiểu thời gian 
chờ việc trên dây chuyền. Khuyến khích phát triển các sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
trong sản xuất cũng như trong quản lý sản xuất: 

Trong năm đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng suất như sắp xếp lại dây 
chuyền sản xuất, xây dựng thêm dây chuyền đa năng tại Vĩnh Lộc, giải quyết nhiều 
bài toán về công nghệ… kết quả đã đưa sản lượng từ 300 sản phẩm ngày lên 2000 
sản phẩm ngày khi cao điểm góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch và tạo ra nhiều 
doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động. 
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Trong năm cũng đã ghi nhận được 8 Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã đánh giá và khen 
thưởng. 

6. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh 
thần VTB: 

Chương trình xây dựng văn hóa công ty được tiếp tục triển khai rộng khắp và bắt đầu 
đi vào chiều sâu. 

Các hoạt động xã hội, trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện xuyên suốt trong 
năm 

Thành quả đạt được: 

. Xây dựng được Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi VTB: Phổ biến đến toàn thể nhân viên 
trong Công ty và có bảng treo ở các vị trí làm việc và các vị trí công cộng. 

. Ban hành bản Giao ước VHDN đến toàn thể nhân viên trong Công ty. 

. Lồng ghép nội dung VHDN vào các hoạt động của Công ty: Team building, hái hoa 
dân chủ, Logo 35 năm… 

. Kế hoạch hành động VHDN của các đơn vị phòng ban 

. Bảng điện tử tuyên truyền VHDN,  

. Lập mục VHDN trên trang web VTB,  

Quan trọng nhất là bước đầu đạt được mục tiêu đã đề ra :  

. Gắn kết tất cả mọi người trong Doanh nghiệp với nhau, tạo ra tiếng nói chung giữa 
các thành viên nhằm hướng tới xây dựng phát triển Công ty VTB. 

. Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và môi trường làm việc thoải mái 
lành mạnh. 

7. Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp quản 
lý chặt chẻ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch đăng ký 
từ đầu năm: 

Xây dựng ngân sách hoạt động trong năm đến từng phòng ban phân xưởng, phê duyệt 
đầu năm 

Hàng tháng, Phòng Kế Toán theo dõi và gởi đến Trưởng bộ phận và Ban TGĐ, Trưởng 
bộ phận có trách nhiệm theo dõi điều chỉnh trong kỳ kế tiếp. 

Kết quả:  

     + Doanh số sản xuất tăng từ 234.8 tỷ lên 638.5 tỷ tăng 171,8% nhưng chi phí sản 
xuất chỉ tăng từ 5.9 tỷ lên 9.2 tỷ tăng 55.9% 

        (AV tăng sản xuất từ 191 tỷ lên 615 tỷ, chi phí tăng từ 2.7 tỷ lên 6.5 tỷ  

        Điện lạnh SX 43.8 tỷ xuống 23.5 tỷ, chi phí giảm từ 3.2 tỷ xuống 2.7 tỷ) 

     + Doanh số toàn công ty tăng 107 % nhưng chi phí chỉ tăng 7.2 %  

8. Mở rộng chương trình giải thưởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể  không 
chỉ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh mà còn trong xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp… theo tháng , quý , năm …: 

Tiếp tục chương trình giải thưởng TGĐ tháng, quý, năm. 

Xây dựng quy chế cho thực hiện VHDN, áp dụng từ 2017  

 

9. Xây dựng lại và tối ưu hóa toàn hệ thống hoạt động của VTB bao gồm hệ thống 
quản trị sản xuất kinh doanh, hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị nguồn 
nhân lực…: 
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Tái cơ cấu phòng RD, công ty VTB ICT nâng cao hiệu quả hoạt động 

Cơ cấu lại 2 xưởng sản xuất, nâng cao sản lượng từ 300 TV/ngày lên 2000 TV/ ngày 
trong khi số lượng công nhân chỉ tăng gấp đôi ! 

Bước đầu xây dựng bộ phận pháp chế, tăng cường hiệu lực của Kiểm soát nội bộ 

E. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017: 

a/ Tổng doanh thu : 805.000.000.000 đồng (Tám trăm lẽ năm tỷ đồng), vượt 6,7 % 
so với thực hiện 2016. 

b/ Tổng lợi nhuận trước thuế : 20.530.000.000 đồng (Hai mươi tỷ năm trăm ba mươi 
triệu đồng ), vượt 6,1 % so với thực hiện 2016. 

c/  Dự kiến mức chi cổ tức năm 2017 như sau: 

15% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình   
thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được 

F. 06 chương trình trọng điểm 2017: 

1. Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, 

thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.  
- Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, 
thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.  
-Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone.  
-Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home. 
-Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu 
 

2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới: 
- 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 thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm. 

- Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện Gia Dụng. 

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

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và 
Toshiba. 
- Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận. 
- Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế 
rủi ro. 
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro. 
 

4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai. 
- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác  

Phạm Văn Hai đảm bảo khởi công trước tháng 5-2017. Thu hồi đủ các lợi ích của 

Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017. 

 
5. Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái, khởi công trong năm. 

- Xây dựng dự án và trình phê duyêt: Phương án khai thác, tính toán hiệu quả kinh tế, 
thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu ....  
- Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án: Hợp đồng chính 
thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ 
môi trường, Phòng cháy chửa cháy ... 
- Khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất. 
 

6. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp  
- Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối 

quan hệ trong và ngoài công ty  
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- 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, kỹ luật .... 

 

Năm 2016 khẩu hiệu của VTB là “Khác biệt để phát triển”:  

Trong năm triết lý trong điều hành và là khẩu hiệu văn hóa của VTB năm 2016 dựa trên sự 
khác biệt và thực tế đã đạt được một số thành quả nhất định. 

Triết lý nầy cần tiếp tục phát triển để xây dựng VTB phát triển bền vững  

Năm 2017 khẩu hiệu của VTB sẽ tiếp tục là “Khác biệt để phát triển “ 

    VTB sẽ tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ, khác biệt trong điều 
hành và trên hết sẽ là sự khác biệt của VTB với các đối thủ trên thị trường 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. 

 Hy vọng 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 2017 và cho những năm về sau.  

Hy vọng đất nước sẽ có những sự phát triển vượt bực và VTB cũng sẽ phát triển vượt bực 
nằm trong vận hội chung của xã hội.  

 

 

                                                                    Tp.Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 03 năm 2017 

                                                                                     TUQ. Hội Đồng Quản Trị 

                                                                 Tổng Giám Đốc 

       

 

 

       

                                                                                       VŨ DƯƠNG NGỌC DUY 

 

 
 
 
 
 
 


	1. Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.

