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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

PAIC đƣợc thành lập ngày 16/02/2009 đƣợc thừa hƣởng toàn bộ cơ sở vật chất, nhân 

lực, năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH một thành viên Công nghệ thông tin và Tự 

động hóa Dầu khí.  

Với mục tiêu chính là xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao 

hiệu quả đầu tƣ của cổ đông, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, đóng góp ngày 

càng nhiều vào ngân sách Nhà nƣớc, Công ty định hƣớng kinh doanh chính vào lĩnh vực 

CNTT, VT & TĐH; thực hiện lấy chất lƣợng sản phẩm công trình, uy tín làm hàng đầu và 

luôn đáp ứng yêu cầu của mọi khách hàng đến với Công ty, phấn đấu ngày một đứng vững đi 

lên trong thị trƣờng trong và ngoài ngành Dầu khí Việt Nam. 

2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY 

 Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự 

động hóa Dầu khí 

 Tên Tiếng Anh: Petroleum Information Technology Telecom and Automation 

Joint Stock Company 

 Tên viết tắt tiếng Anh: PAIC., JSC 

 Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, P.Láng 

Thƣợng, Q.Đống Đa, Hà Nội 

 Điện thoại: (84-4)37722722 

 Fax: (84-4)37725942 

 Website: www.paic.pvn.vn 

 Logo: 

                                

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035042 ngày 16/02/2009, Đăng ký thay đổi 

lần thứ 9 ngày 25/09/2014 số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP.Hà Nội cấp.  

 Vốn điều lệ: 42.352.900.000 đồng (Bốn mƣơi hai tỷ, ba trăm năm mƣơi hai triệu, 

chín trăm nghìn đồng) 

 Số lƣợng cổ phần:  4.235.290 cổ phần  

http://www.paic.pvn.vn/
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 Ngành, nghề kinh doanh: 

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035042 do Sở kế hoạch và đầu tƣ 

thành phố Hà Nội cấp ngày 16 tháng 02 năm 2009 thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 09 

năm 2014 số 0103349508, Công ty  kinh doanh các ngành nghề sau: 

 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 

 Sửa chữa thiết bị điện; 

 Lắp đặt hệ thống điện; 

 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy móc khác. Chi tiết: Bán buôn máy 

móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 

khác dùng trong mạch điện); 

 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và  thiết bị viễn thông trong các cửa 

hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán, cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực công 

nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết 

bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera); 

 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán, cung cấp, xây 

dựng các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lƣờng, điều khiển, các hệ thống 

giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, 

báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy; 

 Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Bảo trì, bảo dƣỡng, sửa chữa thiết bị, hỗ trợ vận 

hành trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa bao gồm: 

máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh 

sáng, camera), các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lƣờng, điều khiển, các 

hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, 

cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy; 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chƣa đƣợc phân phối vào đâu. 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty; Sản 

xuất, chế tạo, lắp ráp các lĩnh vực thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn 

thông và tự động hóa; Nghiên cứu, tƣ vấn thiết kế (không bao gồm thiết kế công 

trình), thẩm tra, tích hợp, đào tạo, cho thuê các trung tâm cơ sở dữ liệu (trừ bất 

động sản), các trung tâm phục hồi dữ liệu sau thảm họa, cung cấp các dịch vụ của 

trung tâm cơ sở dữ liệu và dịch vụ phục hồi dữ liệu; 

 Dịch vụ thông tin khác chƣa đƣợc phân vào đâu. Chi tiết: Thiết kế, phát triển, gia 

công, cung cấp, phân phối, bảo hành, bảo trì, triển khai các sản phẩm và dịch vụ 



Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí  
 

 

PAIC   5/37 

phần mềm; Dịch vụ làm dữ liệu, cung cấp dịch vụ dữ liệu, tƣ vấn giải pháp, thiết kế 

xây dựng (không bao gồm thiết kế công trình), bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu; Cung 

cấp các nội dung, dịch vụ gia tăng và đại lý kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng, 

công nghệ quảng cáo trực tuyến trên các hệ thống công nghệ thông tin và viễn 

thông; 

 Nghiên cứu thị trƣờng và thăm dò dƣ luận. Chi tiết: Nghiên cứu, tƣ vấn, thiết kế 

(không bao gồm thiết kế công trình); 

 Sản xuất khác chƣa đƣợc phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết 

bị thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa; 

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chƣa đƣợc phân vào đâu. Chi 

tiết: Nghiên cứu, tƣ vấn, thẩm tra, tích hợp, đào tạo (chỉ hoạt động khi đƣợc cơ 

quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép), chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh 

vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. 
 

3. QUÁ TRÌNH GÓP VỐN VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PAIC 

3.1. Quá trình góp vốn: 

Ngày 25/12/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Đề án thành lập Công ty Cổ 

phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí tại Nghị quyết số 3160/QĐ-

DKVN và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (Nghị quyết thành lập, Biên bản, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thành lập đính kèm). 

Theo Đề án thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa Dầu khí, cơ cấu cổ đông, dự kiến tỷ lệ góp vốn là: 

STT Cổ đông góp vốn Tỷ lệ Số tiền 

1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 50% 18.000.000.000 

2 
Tổng Công ty Dầu tƣ và Kinh doanh Vốn Nhà nƣớc 

(SCIC) 

10% 
3.600.000.000 

3 
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV 

Power) 

15% 
5.400.000.000 

4 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) 10% 3.600.000.000 
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5 
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu 

khí (PVFCCo) 

10% 
3.600.000.000 

6 Cán bộ công nhân viên 5% 1.800.000.000 

 Tổng cộng 100% 36.000.000.000 

Song ngày 16/02/2009 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa Dầu khí đã đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh lần đầu số 0103035042, theo đó số vốn điều lệ đăng ký 36 tỷ đồng và Danh sách cổ 

đông sáng lập nhƣ sau: 

STT Cổ đông góp vốn Tỷ lệ Số tiền 

1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 50% 18.000.000.000 

2 
Tổng Công ty Dầu tƣ và Kinh doanh Vốn Nhà nƣớc 

(SCIC) 

10% 
3.600.000.000 

3 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 

khí Việt Nam (PVPS) 

15% 
5.400.000.000 

4 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) 10% 3.600.000.000 

5 
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu 

khí (PVFCCo) 

10% 
3.600.000.000 

 Tổng cộng 95% 34.200.000.000 

Đối với 5% vốn điều lệ đăng ký dự kiến bán cho cán bộ công nhân viên, ngày 

13/7/2009 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa Dầu khí đã có Quyết định số 447/QĐ-PVTech về việc phê duyệt phƣơng án phân chia tỷ lệ 

góp vốn mua cổ phần cho CBCNV Công ty có Phƣơng án và Danh sách CBCNV đƣợc mua 

đính kèm.  

Tuy nhiên, Theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 20/8/2009 gửi Hội đồng quản trị, 

thực hiện Quyết định 447/QĐ-PVTech về việc phê duyệt phƣơng án phân chia tỷ lệ góp vốn 

mua cổ phần cho CBCNV Công ty, chỉ có 23 CBNV đăng ký mua với sớ lƣợng cổ phần đăng 

ký là 63.970 cổ phần. Số cổ phần còn lại 116.030 cổ phần dự kiến phân phối cho CBCNV 
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tuyển dụng vào công ty sau 16/2/2009. 

Ngày 28/8/2009, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 585/QĐ-PVTech về việc mua 

cổ phần của CBNV PVTech, theo đó gia hạn thời gian nộp tiền đến 30/9/2009. 

Tuy nhiên, hết thời gian gia hạn, chỉ có 01 (một) CBCNV có tên trong Danh sách đăng 

ký thực hiện nộp tiền mua và 01 (một) CBNV tuyển dụng vào công ty sau 16/2/2009 đăng ký 

và nộp tiền mua, cụ thể nhƣ sau: 

STT Cổ đông  Diện mua Số CP  

Giá trị vốn 

góp (đồng) 

1 Trần Ngọc Đăng Thi 

CBNV tuyển 

dụng vào công 

ty sau 

16/2/2009 

5.000 50.000.000 

2 Nguyễn Quyết Tiến 

Trong Danh 

sách đăng ký 

theo Quyết 

định số 

585/QĐ-

PVTech 

1.710 17.100.000 

 Tổng cộng  6.710 67.100.000 

Ngày 03/11/2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông 

và Tự động hóa Dầu khí tiếp tục có Quyết định số 780/QĐ-PVTech về việc gia hạn thời gian 

nộp tiền cho CBCNV Công ty đã đăng ký mua nhƣng chƣa nộp tiền đến hết ngày 31/12/2009. 

Đến hết ngày 31/12/2009, không có thêm CBCNV nào nộp tiền góp vốn. Kết thúc năm 

31/12/2009, Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty thể hiện số vốn điều lệ thực góp của 

Công ty là 34.267.100.000 đồng. Quá trình góp vốn kết thúc từ ngày 31/12/2009. 

 Sau đó, Công ty tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và ngày 24/12/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 cho Công ty với số vốn điều lệ 34.200.000.000 đồng 

(thực tế là  34.267.100.000 đồng song do trong quá trình làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh Công ty làm tròn số). 

3.2. Quá trình tăng vốn 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty chỉ tiến hành một đợt phát hành cổ phiếu để tăng 

vốn điều lệ, chi tiết đợt phát hành nhƣ sau: 

- Số vốn điều lệ trƣớc khi thực hiện phát hành cổ phiếu: 34.267.100.000 đồng 

- Số vốn dự kiến phát hành: 10.732.900.000 đồng 
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- Số vốn thực tế tăng thêm: 8.085.800.000 đồng 

- Số vốn điều lệ sau đợt phát hành: 42.352.900.000 đồng 

- Số lƣợng cổ đông trƣớc khi phát hành: 7 cổ đông 

- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

- Đối tƣợng phát hành: Cổ đông hiện hữu 

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 3,2 : 1 

- Thời điểm phát hành: Tháng 5/2011 

- Tài liệu liên quan đến đợt phát hành tăng vốn: 

+ Nghị quyết số 366/NQ-PVTech-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2011 của Đại hội đồng cổ 

đông thƣờng niên 2011 thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để 

tăng vốn điều lệ Công ty lên 45 tỷ đồng; 

+  Nghị quyết số 382/NQ-PVTech ngày 12/5/2011 của Hội đồng quản trị về việc 

chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, 

thời gian chuyển nhƣợng quyền mua, thời gian đăng ký, thanh toán tiền mua cổ 

phiếu phát hành thêm và thời gian xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ 

đông hiện hữu đƣợc quyền mua không thực hiện quyền mua; 

+ Danh sách cổ đông đƣợc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chốt ngày 

16/5/2011; 

+ Nghị quyết 434/NQ-PVTech ngày 07/6/2011 của  Hội đồng quản trị Công ty 

thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 27/5/2011 

và phƣơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông hiện hữu đƣợc 

quyền mua không thực hiện quyền mua; 

+ Báo cáo số 504/BC-PVTech ngày 28/6/2011 của Giám đốc Công ty về việc kết 

quả chào bán cổ phiếu dôi dƣ theo Nghị quyết số 434/NQ-PVTech ngày 

07/6/2011; 

+ Nghị quyết 617A/NQ-PVTech ngày 05/8/2011 của  Hội đồng quản trị Công ty 

thông qua ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng 

vốn điều lệ và kết quả đợt phát hành; 

+ Danh sách cổ đông sau đợt phát hành ngày 30/7/2011. 
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- Số lƣợng cổ đông sau khi phát hành: 106 cổ đông. 

4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả 

các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc ngƣời đƣợc cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. 

ĐHĐCĐ có các quyền sau: 

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

 Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo `tài chính hàng năm, các 

báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên; 

 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chuẩn việc HĐQT bổ 

nhiệm Giám đốc điều hành; 

 Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

3.2 Hội đồng Quản trị 

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 06 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ 

quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc 

ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau: 

 Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 
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 Quyết định chiến lƣợc đầu tƣ, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến 

lƣợc do ĐHĐCĐ thông qua; 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ 

quản lý Công ty; 

 Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chƣơng trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; 

 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; 

 Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

3.3 Ban Kiểm soát 

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc 

Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ và 

pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao, bao gồm: 

 Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp 

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền 

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt 

động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc; 

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thƣờng trong trƣờng hợp xét thấy cần thiết; 

 Các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

3.4 Ban Giám đốc 

Giám đốc và Phó Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trƣớc 

Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Phó Giám đốc có trách nhiệm giúp việc Giám đốc điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ: 

 Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị 

quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và  tuân thủ 

pháp luật; 

 Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; 

 Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thƣởng kỷ luật đối với Phó 

Giám đốc, Kế toán trƣởng, Trƣởng văn phòng đại diện; 

 Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật; 
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 Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm 

trƣớc HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; 

 Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 

đầu tƣ của Công ty đã đƣợc HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; 

 Các nhiệm vụ khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

3.5 Các phòng chức năng và Chi nhánh Công ty 

Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng 

nghiệp vụ gồm có các Trƣởng, Phó trƣởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh 

của phòng và dƣới sự chỉ đạo của các Phó Giám đốc phụ trách. 

Hoạt động SXKD của Chi nhánh do Giám đốc Chi nhánh trực tiếp điều hành và phải 

đặt dƣới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty. 

5.  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 

5% CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY 

5.1 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm đăng ký Công ty đại chúng 

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/6/2015 

STT Danh mục 
Số lƣợng 

cổ đông 

Số CP 

nắm giữ 

Giá trị 

(đồng) 
Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông tổ chức 6 4.137.930 41.379.300.000 97,70% 

2 Cổ đông cá nhân 100 97.360 973.600.000 2,3% 

 TỔNG CỘNG 106 4.235.290 42.352.900.000 

 

100% 

 

5.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Họ tên Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà 

nƣớc 
576.120 13,60 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dầu khí 1.836.000 43,35 

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - 

CTCP 
360.000 8,50 
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6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA PAIC, 

NHỮNG CÔNG TY MÀ PAIC ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT 

HOẶC CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT 

HOẶC CHI PHỐI ĐỐI VỚI PAIC 

Không có 

7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

PAIC hiện có các sản phẩm và dịch vụ sau:  

Cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT và Viễn thông 

- Tích hợp giải pháp hệ thống – System integration bao gồm:  

+ Lập kế hoạch, tƣ vấn, thiết kế;  

+ Triển khai;  

+ Quản trị và vận hành hệ thống;  

+ Kiểm định và tối ƣu hóa hệ thống;  

+ Bảo hành và bảo trì hệ thống.  

- Cung cấp và cho thuê Hosting, mail server, thuê Database nhƣ: Oracle, SQL,….  

- Kinh doanh và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin.  

Tƣ vấn giải pháp và cung cấp các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực Tự động hóa  

- Tích hợp giải pháp hệ thống – Automation System integration bao gồm:  

+ Lập kế hoạch, tƣ vấn, thiết kế;  

+ Triển khai;  

+ Quản trị và vận hành hệ thống;  

+ Kiểm định và tối ƣu hóa hệ thống;  

+ Bảo hành và bảo trì hệ thống.  

- Kinh doanh và phân phối các sản phẩm Tự động hóa – Automation system  

Phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm 

- Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng  

Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTy TNHH MTV 360.000 8,50 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 

khí Việt Nam 
504.000 11,90 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí 501.810 11,85 

Tổng cộng 4.137.930 97,7% 
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- Tƣ vấn giải pháp ERP  

- Giải pháp và dịch vụ Microsoft: AD, Mail exchange, MOM, SMS,….  

- Phát triển ứng dụng Web và Internet  

- Quản lý công văn điện tử (iDoc)  

Phát triển các công nghệ giải pháp khai thác giá trị gia tăng trong lĩnh vực truyền thông, 

phần mềm hỗ trợ thiết kế.  

- Phát triển các công nghệ, giải pháp cho mô hình quảng cáo trực tuyến thông minh.  

- Phát triển các công nghệ, giải pháp khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên các công 

nghệ khai phá dữ liệu tiên tiến.  

- Phát triển, cung cấp các giải pháp phần mềm thông minh, hỗ trợ quá trình qui hoạch và ra 

quyết định trong các dự án thiết kế xây dựng, công nghiệp và môi trƣờng.  

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành bảo dƣỡng hệ thống Công nghệ thông tin và Tự 

động hóa 

- Dịch vụ bảo hành hệ thống  

- Dịch vụ sửa chữa  

- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật  

- Dịch vụ quản trị hệ thống  

Dịch vụ tƣ vấn và đào tạo  

- Lập báo cáo đầu tƣ: báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, hồ sơ kinh tế kỹ thuật,…  

- Đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Tự động hóa theo yêu cầu cụ thể của khách hàng  

- Tƣ vấn, tổ chức hội thảo chuyên đề về Công nghệ thông tin và Tự động hóa  

- Đào tạo về tin học ứng dụng cơ bản, văn phòng  

- Đào tạo các khóa học theo yêu cầu riêng về Công nghệ thông tin vàTự động hóa  

Dịch vụ cung cấp dữ liệu Dầu khí và bản tin nội bộ Tập đoàn Dầu khí  

- Cung cấp các thông tin liên quan tới các hoạt động thăm dò và khai thác, phân phối các sản 

phẩm Dầu khí  

- Cung cấp thông tin về các hoạt động nội bộ Tập đoàn Dầu khí  

- Dịch vụ cập nhật dữ liệu 

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2 NĂM GẦN NHẤT 

Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 6 tháng đầu năm 2015 

Đơn vị tính: Đồng  

STT Khoản mục 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 
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1 Vốn chủ sở hữu  37.547.524.463 38.307.314.918 39.451.863.813 

2 Tổng giá trị tài sản  72.569.849.470 84.939.108.015 53.125.305.981 

3 Doanh thu thuần 65.879.780.597 71.391.745.030 27.165.545.203 

4 Các khoản phải thu 20.934.503.215 30.141.188.639 19.048.425.024 

5 Nợ phải trả 35.022.325.007 46.631.793.097 13.673.442.168 

6 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh  
396.739.731 1.627.139.707 1.184.139.641 

7 Lợi nhuận khác  167.502.680 (331.318.962) -39.590.746 

8 Lợi nhuận trƣớc thuế (LNTT)  564.242.411 1.295.820.745 1.144.548.895 

9 Thuế TNDN hiện hành  - - - 

10 Lợi nhuận sau thuế (LNST)  564.242.441 1.295.820.745 1.144.548.895 

11 Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu  1,33% 3,06% 2,9% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014, BCTC 6 tháng đầu năm 2015) 

9. VỊ THẾ CỦA PAIC SO VỚI DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG 

NGÀNH 

Công ty là doanh nghiệp mới nhƣng đã nhanh chóng vƣơn lên trở thành doanh 

nghiệp có uy tín trong ngành Công nghệ , Viễn thông và Tự động hóa. Ngoài thế mạnh 

là đơn vị thuộc Tập đoàn Dấu khí Quốc gia Việt Nam, đƣợc ƣu tiên thực hiện các dự án 

Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa trong, thế mạnh thực sự của Công ty 

chính là tổ chức bộ máy quản trị, điều hành gọn nhẹ, không phân quyền qua nhiều cấp 

trung gian dẫn đến quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện rất linh hoạt, nhanh 

nhạy, tận dụng đƣợc thời cơ trong đầu tƣ và kinh doanh. Về mặt nhân lực, đội ngũ lãnh 

đạo chủ chốt của Công ty là những ngƣời có kinh nghiệm lâu năm. Hầu hết cán bộ nhân 

viên Công ty đều có trình độ đại học và sau đại học.  

Bộ máy hoạt động linh hoạt kết hợp với nguồn nhân lực có năng lực chuyên 

môn cũng nhƣ kinh nghiệm thực tiễn chính là sức mạnh giúp Công ty phát triển và 

khẳng định vị thế của mình trong môi trƣờng kinh doanh đầy cạnh tranh và thử thách. 
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Khách hàng chính 

      

Tổng công ty 

cổ phần Xây 

lắp Dầu khí 

Việt Nam 

(PVC) 

Tổng công ty 

khoan và thăm 

dò khai thác 

Dầu khí 

(PVEP)  

Tập đoàn Dầu 

khí Quốc gia 

Việt Nam 

(PVN)  

Tổng công ty 

Dầu Việt Nam 

(PV Oil) 

Tổng công ty 

hóa chất và 

phân bón Dầu 

khí (PVFCCo) 

Công ty cổ 

phần đầu tƣ 

xây dựng 

Vinaconex-

PVC 

  
    

Tổng công ty 

lắp máy Việt 

Nam 

Xí nghiệp Liên 

doanh 

Vietsovpetro 

Tổng công ty 

dung dịch 

khoan và hóa 

phẩm Dấu khí 

(DMC) 

Tổng Công ty 

cổ phần Vận 

tải Dầu khí 

(PVTrans) 

Tổng công ty 

cổ phần Dịch 

vụ kỹ thuật 

Dầu khí Việt 

Nam (PTSC)  

Tổng công ty 

điện lực Dầu 

khí Việt Nam 

      

Công ty cổ 

phần xây lắp 

Dầu khí Hà 

Nội (PVC-

HN)  

Viện Dầu khí 

Việt Nam 

Công ty 

TNHH MTV 

Quản lý và 

Khai thác Tài 

sản Dầu khí 

(PVA) 

Công ty cổ 

phần xây lắp 

Dầu khí Hà 

Nội (PVC-

HN) 

Trung Tâm 

Công nghệ 

thông tin và 

Liên lạc thuộc 

XNLD VSP 
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Đối tác Công ty PAIC 

 
  

   

 
  

   

   

   

   

  
 

  

 

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG 

 Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty: 

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009 nhƣng PAIC đƣợc thừa hƣởng toàn bộ đội ngũ 

cán bộ, năng lực và kinh nghiệm triển khai các dự án từ Công ty TNHH Công nghệ 

thông tin và Tự động hóa Dầu khí và trƣớc đó là Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn 

thông và Tự động hóa Dầu khí (PITAC). Hiện nay, PAIC đã có đội ngũ nhân viên bao 

gồm 91 cán bộ với cơ cấu trình độ chuyên môn nhƣ sau: 

- Tiến sỹ :  1% 

- Thạc sỹ:  10% 



Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí  
 

 

PAIC   17/37 

- Đại học:  76%  

- Cao đẳng, Trung cấp, CNKT: 13% 

 Chính sách đào tạo, lƣơng thƣởng, trợ cấp và các chính sách đãi ngộ khác 

Định hƣớng xây dựng chính sách đối với ngƣời lao động: 

Nhằm vƣơn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính 

sách đối với ngƣời lao động theo định hƣớng sau: 

 Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để ngƣời lao động phát huy khả năng trong học tập 

nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. 

 Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty 

nhằm gia tăng về chất. 

 Đảm bảo công việc đầy đủ cho ngƣời lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả 

năng cống hiến và thị trƣờng.  

 Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với ngƣời lao động theo đúng với chế 

độ, chính sách quy định. 

 Có chính sách khen thƣởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng 

góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hƣởng 

xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty. 

Chính sách, chế độ cụ thể đối với ngƣời lao động:  

a. Chế độ làm việc 

 Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, nghỉ 

trƣa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của 

Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để 

đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động theo quy định của nhà nƣớc với mức đãi ngộ 

thoả đáng.    

 Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên đƣợc nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật 

Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên đƣợc 

nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chƣa đủ 

12 tháng thì số ngày đƣợc nghỉ phép trong năm đƣợc tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. 

Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên sẽ đƣợc cộng thêm 01 ngày phép. 

 Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lƣơng, ốm, thai sản theo quy định, 

đây là phần BHXH trả thay lƣơng. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 

06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn đƣợc hƣởng lƣơng cơ bản do 

Bảo hiểm xã hội chi trả.  



Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí  
 

 

PAIC   18/37 

 Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phƣơng tiện làm việc cần thiết cho 

cán bộ công nhân viên. Công ty áp dụng chế độ định kỳ khám kiểm tra sức khỏe tổng 

hợp cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty mỗi năm 1 lần.  

b.  Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

 Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút đƣợc lao động có năng lực 

và trình độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng 

quy mô hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đƣa ra những 

tiêu chuẩn riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhƣ 

tốt nghiệp đại học chuyên ngành có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực 

hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động 

sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn 

với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập, 

trình độ về ngoại ngữ và tin học. 

 Chính sách thu hút nhân tài: Công ty dành chính sách lƣơng, thƣởng và những chế 

độ đãi ngộ cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo 

tâm lý ổn định cho nhân viên và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về 

làm việc cho Công ty. 

 Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện 

đào tạo và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho ngƣời lao động bằng nhiều hình thức, 

nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành 

nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nƣớc tiên tiến trên thế giới. 

c.  Chính sách lƣơng, thƣởng, phúc lợi 

 Chính sách lƣơng: Công ty xây dựng chính sách lƣơng phù hợp với đặc trƣng ngành 

nghề hoạt động và bảo đảm cho ngƣời lao động đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ theo 

quy định của Nhà nƣớc, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của 

từng ngƣời. Cán bộ công nhân viên trong Công ty ngoài việc đƣợc hƣởng lƣơng tháng 

theo bậc lƣơng cơ bản còn đƣợc hƣởng lƣơng công việc theo năng suất và hiệu quả.   

 Chính sách thƣởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong 

Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách 

thƣởng định kỳ và thƣởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực 

vào kết quả hoạt động chung.  



Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí  
 

 

PAIC   19/37 

 Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng 

quy định của pháp luật. 

11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty. Theo đó, phƣơng án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức 

do Hội đồng Quản trị xây dựng, đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định trên nguyên tắc 

sau:  

 Cổ tức sẽ đƣợc công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty cho các cổ đông 

theo tỷ lệ phần vốn góp. 

 Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty 

vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng 

thời vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

12. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Các chỉ tiêu cơ bản 

 Trích khấu hao tài sản cố định 

Chi phí khấu hao TSCĐ của Công ty đƣợc trích phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, 

cụ thể nhƣ sau: 

 TSCĐ đƣợc xác định theo nguyên giá trừ (–) giá trị hao mòn lũy kế. 

 Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến 

việc đƣa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 TSCĐ đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ƣớc 

tính, phù hợp với hƣớng dẫn của Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 

của Bộ Tài chính và Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của 

Bộ Tài chính. Thời gian tính khấu hao cụ thể nhƣ sau: 

o Máy móc thiết bị 3-5 năm 

o Phƣơng tiện vận tải 6-10 năm 

o Thiết bị, dụng cụ quản lý 3-5 năm 

 Các khoản phải nộp theo luật định 

Các khoản phải nộp theo luật định nhƣ: các loại thuế, phí và lệ phí, … luôn đƣợc Công ty 

thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình. 
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 Trích lập các quỹ theo luật định 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

Bảng 4: Số dƣ các quỹ qua các năm nhƣ sau 

Đơn vị tính: Đồng 

ST

T 
Khoản mục 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 

1 Quỹ dự phòng tài chính - 28.212.121 - 

2 Quỹ đầu tƣ phát triển 600.845.390 600.845.390 693.848.548 

3 
Quỹ khen thƣởng, phúc 

lợi 
(392.100.580) 78.929.710 20.068.988 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014, BCTC 6 tháng đầu năm 2015) 

 Tình hình công nợ hiện nay 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014 tình hình các khoản công nợ 

của Công ty nhƣ sau: 

 Các khoản phải thu: 

Bảng 7: Các khoản phải thu 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Khoản mục 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 

1 Phải thu của khách hàng 19.382.129.463 30.661.189.920 15.168.483.862 

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 1.858.223.038 1.466.781.882 2.788.670.209 

3 Các khoản phải thu khác 733.342.145 235.833.356 3.161.049.809 

4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi  (1.039.191.431) (2.222.616.519) (2.069.778.856) 

 Tổng Cộng 20.934.503.215 30.141.188.639 19.048.425.024 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, năm 2014, BCTC 6 tháng đầu năm 2015) 

 Các khoản phải trả:  

Bảng 5: Các khoản phải trả 

Đơn vị tính: Đồng 
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STT Khoản mục 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 

I. Nợ ngắn hạn 17.193.234.097 28.811.793.097 13.673.442.168 

1 Phải trả ngƣời bán 11.827.990.979 23.640.228.978 7.646.360.986 

2 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 109.100.000 483.226.421 1.471.288.030 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nƣớc 
36.625.788 741.007.492 505.702.729 

4 Phải trả ngƣời lao động 563.336.563 872.557.612 783.745.702 

5 Chi phí phải trả 3.014.436.330 2.229.184.545 2.909.695.345 

6 Các khoản phải trả, phải nộp khác 2.033.845.017 766.658.339 227.394.433 

7 Quỹ khen thƣởng và phúc lợi (392.100.580) 78.929.710 20.068.988 

8 Doanh thu chƣa thực hiện ngắn hạn - 247.726.421 109.185.955 

II. Nợ dài hạn 17.829.090.910 17.820.000.000 - 

1 Phải trả dài hạn khác 17.829.090.910 17.820.000.000 - 

 Tổng Cộng 35.022.325.007 46.631.793.097 13.673.442.168 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014, BCTC 6 tháng đầu năm 2015) 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 và năm 2014 

STT Khoản mục ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,76 2,04 

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,67 1,92 

II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

1 Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,48 0,55 

2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,93 1,22 

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

1 Vòng quay hàng tồn kho  vòng 25,66 20,78 

2 Vòng quay các khoản phải thu  vòng 3,55 2,80 

3 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,91 0,84 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

1 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,86 1,82 
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STT Khoản mục ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 1,50 3,38 

3 Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản  % 0,78 1,53 

4 
Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 0,60 2,28 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và năm 2014) 

13. TÀI SẢN 

Bảng 7: Giá trị TSCĐ tại thời điểm 31/12/2014 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Khoản mục 
31/12/2014 

Nguyên giá Giá trị còn lại 

I. Tài sản cố định hữu hình 6.658.160.354 380.515.154 

1 Máy móc thiết bị 5.234.124.634 206.311.565 

2 Phƣơng tiện vận tải 1.307.136.364 169.873.328 

3 Thiết bị văn phòng 116.899.356 4.330.261 

II. Tài sản cố định vô hình 576.586.085 - 

1 Phần mềm vi tính 576.586.085 - 

Tổng cộng (I+II) 7.234.746.439 380.515.154 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014) 

 

14. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO 

Dựa vào và phát huy lợi thế của Công ty, mục tiêu chiến lƣợc là phấn đấu xây dựng 

Công ty trở thành nhà cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa số 1 trong ngành, đảm đƣơng vị trí quan trọng là đầu mối triển khai các ứng dụng Công 

nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa, tiếp tục xây dựng PAIC có những nền tảng vững 

chắc để phát triển ổn định, các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đƣợc Công ty đề ra gồm: 

- Duy trì và củng cố hợp đồng thƣờng xuyên với Tập đoàn và các đơn vị đang thực hiện, 

nâng cao chất lƣợng, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả, mở rộng tìm kiếm hợp đồng dịch 

vụ O&M mới với các đơn vị trong ngành. 
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- Hƣớng tới các dịch vụ nhƣ: Triển khai các hệ thống LAN/Telecom dân dụng và công 

nghiệp, trọng tâm là các hệ thống CCTV, Hội thảo truyền hình, CMMS (Maximo), bảo trì các 

hệ thống C&I... 

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tự động hóa trong đó tập trung vào hƣớng dịch vụ vận 

hành và bảo dƣỡng công nghiệp và dịch vụ offshore. 

- Sắp xếp lại các bộ phận phần mềm theo hƣớng tinh gọn, tập trung và mảng quản lý dự 

án, phân tích thiết kế phần mềm. Đóng gói sản phẩm Idoc Web based và phần mềm quản lý 

đầu tƣ. 

- Hoàn thành đúng tiến độ, chất lƣợng các hợp đồng từ năm 2014 chuyển sang, tiếp tục 

quyết liệt theo dõi và thực hiện các công việc có liên quan để có khả năng trúng thầu các gói 

thầu đang tham gia. 

- Có hƣớng xử lý dứt điểm các nợ xấu còn tồn động trong năm 2015. 

Bảng 8: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 

Kế hoạch  
% tăng giảm so với 

năm 2014 

Doanh thu (tỷ đồng) 150 106,9% 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 285,8% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 3,33 1,54% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 11,8 8,74% 

Cổ tức (%) 0 0 

15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƢNG CHƢA THỰC HIỆN CỦA 

PAIC (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, 

cho vay...) 

Không có 

16. CHIẾN LƢỢC, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH 

 MỤC TIÊU 

Phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí 

(PAIC) trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong ngành Dầu khí Việt Nam, về lĩnh vực công 

nghệ thông tin (CNTT), Viễn thông (VT), Tự động hóa (TĐH). Phát triển Công ty toàn diện 
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theo hƣớng hiện đại, bền vững, hiệu quả và an toàn trên cơ sở phát huy nội lực, đồng thời tranh 

thủ tận dụng các nguồn lực bên ngoài, thực hiện đa sở hữu và tăng cƣờng hợp tác quốc tế, từng 

bƣớc chiếm lĩnh thị trƣờng trong ngành và phát triển thị trƣởng ngoài ngành. 

Coi con ngƣời là yếu tố then chốt, hình thành đội ngũ CBVNV có trình độ cao, tác 

phong công nghiệp, kỷ luật. Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu  và các sản phẩm của PAIC có 

uy tín trong ngành và trong nƣớc, có chất lƣợng và khả năng cạnh tranh cao. Xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp trên nền tảng văn hóa Dầu khí có môi trƣờng làm việc đoàn kết, thân thiện. 

Xây dựng và phát triển PAIC theo kế hoạch, lộ trình phát triển, nhằm khẳng định vị thế 

của PAIC về lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT, VT, TĐH. 

Với dịch vụ vận hành và bảo dƣỡng CNTT, VT: Duy trì và củng cố hợp đồng O&M 

với Tập đoàn, nâng cao chất lƣợng phục vụ, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả; mở rộng 

tìm kiếm các hợp đồng mới. 

Với dịch vụ Tự động hóa và IT công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tự động hóa 

trong đó tập trung vào hƣớng dịch vụ vận hành và bảo dƣỡng công nghiệp và dịch vụ offshore. 

Với dịch vụ phần mềm: Sắp xếp lại bộ phận phần mềm theo hƣớng tinh gọn, tập trung 

vào mảng quản lý dự án, phân tích thiết kế phần mềm. 

Duy trì tốc độ tăng trƣởng trung bình: khoảng 10-15%/năm. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vồn điều lệ bình quân 14%/năm. 

 ĐỊNH HƢỚNG 

 Tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đó là: Dịch vụ CNTT&VT (bao 

gồm Vận hành và bảo dƣỡng hệ thống); Dịch vụ Tự động hóa và tích hợp hệ thống; Dịch 

vụ Phần mềm. 

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ CNTT&VT (bao gồm Vận hành và bảo dƣỡng hệ thống): 

 Duy trì tốt các hợp đồng đang thực hiện với PVN, hạn chế tối đa các rủi ro, kiểm soát 

và tiết kiệm chi phí. 

 Hƣớng phát triển ƣu tiên là dịch vụ bảo dƣỡng các hệ thống Hội thảo truyền hình tại 

các Tổng công ty thuộc Tập đoàn. 

 Đầu tƣ và hƣớng tới các dịch vụ bảo mật. 

 Mở rộng dịch vụ ra hầu hết các khách hàng là các đơn vị thuộc Tập đoàn. 

 Cung cấp hàng hóa thƣơng mại và các dịch vụ liên quan cho các hệ thống IT dân dụng 

và phục vụ quản lý. 

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ tự động hoá và tích hợp hệ thống: 

 Đẩy mạnh các dịch vụ onshore, tiến tới các dịch vụ offshore. 
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 Triển khai, bảo dƣỡng các hệ thống LAN/Telecom dân dụng và công nghiệp, trọng tâm 

là các hệ thống CCTV, các hệ thống TĐH an ninh. 

 Triển khai và duy trì các hệ thống CMMS (Maximo). 

 Mở rộng cung cấp các dịch vụ liên quan đến các hệ thống DCS, SCADA, hệ thống 

quản lý sản xuất MES/MIS. 

 Bảo trì các hệ thống C&I. 

 Phối hợp với một số hãng tự động hóa lớn triển khai mô hình tổng thầu tự động hóa 

Main Automation Contract (MAC), MAC Plus (bao gồm cả các hệ thống quản lý sản 

xuất, MIS) 

 Cung cấp hàng hóa thƣơng mại và các dịch vụ liên quan cho các hệ thống tự động hóa 

và IT công nghiệp. 

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ Phần mềm: 

 Phát triển và triển khai các phần mềm nghiệp vụ quản lý, hƣớng tới đóng gói và đăng 

ký bản quyền sản phẩm. Ƣu tiên trong việc quản lý các lĩnh vực nghiệp vụ đặc thù của 

ngành dầu khí. 

 Tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu để triển khai các giải pháp phần mềm quy mô ngành. 

 Xây dựng mô hình OSDC phục vụ các dự án O&M đảm bảo chất lƣợng dịch vụ và duy 

trì những nguồn doanh thu ổn định của các dự án phần mềm sau triển khai. 

 Đầu tƣ đào tạo nhân sự để tham gia vào các dự án IT công nghiệp của các đơn vị trong 

ngành. 

 Tiếp cận và tham gia dần vào việc dịch vụ tƣ vấn, triển khai hệ thống ERP. 

 Cung cấp license phần mềm bản quyền và các dịch vụ liên quan. 

 CHIẾN LƢỢC 

- Phát triển sản phẩm kết hợp đa dạng hoá các sản phẩm liên quan 

 Sản phẩm dịch vụ của Công ty hiện nay còn quá ít so với nhu cầu của các khách hàng 

trong và ngoài ngành. Trong tình hình cạnh tranh trong các doanh nghiệp CNTT ngày càng 

khốc liệt, công ty cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng đồng thời có thể khai thác đƣợc lâu dài, hƣớng tới các dịch vụ giá trị gia tăng. 

- Hợp tác, liên doanh 

Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, chiến lƣợc với các hãng lớn trong và ngoài nƣớc cho 

từng lĩnh vực phù hợp để ký kết. Ƣu tiên cao nhất trong lĩnh vực tự động hóa, công nghệ thông 

tin để có chính sách về đầu tƣ, đào tạo, cung cấp giải pháp, giá cả sản phẩm, thiết bị ….  
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- Phát triển nguồn nhân lực 

 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực là ƣu tiên cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ. Chiến lƣợc 

phát triển nguồn nhân lực cần tập trung vào chất lƣợng, không ngừng đào tạo/đào tạo lại lực 

lƣợng tại chỗ, xây dựng đội ngũ kế thừa xứng tầm.  

Xây dựng chính sách lƣơng, thƣởng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao về 

làm việc cho công ty. Bố trí công việc đúng ngƣời, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả năng 

sáng tạo của từng CBCNV. Tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, coi trọng phát triển văn 

hoá doanh nghiệp. 

- Đầu tƣ 

Đầu tƣ cơ sở vật chất (phòng LAB, xƣởng…) phù hợp với điều kiện của công ty và thị 

trƣờng, hƣớng ƣu tiên là thiết bị phục vụ cho công việc hiệu chỉnh thiết bị, dịch vụ bảo trì, bảo 

dƣỡng, sửa chữa thiết bị công nghiệp. 

- Marketing và phát triển thị trƣờng 

Kiện toàn các bộ phận để đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động marketing, phát triển 

thị trƣờng cho toàn công ty. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, nguyên tắc phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh 

của các phòng ban chức năng để thực hiện công tác marketing các dự án có phạm vi liên quan 

đến nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng nhƣ tận dụng kinh nghiệm, quan hệ khách hàng, thông tin 

thƣơng mại, quan hệ đối tác, nguồn lực …để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác 

marketing. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp chung cho toàn công ty. 

Quản lý thông tin các hợp đồng, dự án đã thực hiện một cách khoa học, đầy đủ, chính xác để 

phục vụ cho các dự án, hợp đồng tiếp theo. 

Gắn liền công tác marketing với công tác bảo hành, hỗ trợ khách hàng sau triển khai. 

Xây dựng các kịch bản marketing theo kế hoạch. 

Quyết liệt triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lƣợng. Nhấn mạnh trách nhiệm 

ngƣời đứng đầu để nâng cao uy tín với khách hàng. 

17. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI 

PAIC (nếu có) 

Không có. 
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II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Dƣơng Chủ tịch HĐQT  

2 Thái Việt Anh Thành viên HĐQT  

3 Lê Ngọc Diệp Thành viên HĐQT  

4 Vũ Quang Dũng Thành viên HĐQT  

5 Nguyễn Quang Trung Thành viên HĐQT  

6 Nguyễn Việt Anh Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

 

a) Chủ tịch HĐQT: HOÀNG DƢƠNG 

 Giới tính:   Nam    

 Ngày sinh:  19/8/1960                    

 Quốc tịch:  Việt Nam     

 Dân tộc:   Kinh    

 Hộ khẩu thƣờng trú 93 Đinh Tiên Hoàng, Phƣờng 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM 

 Chỗ ở hiện tại:  2/13B Cao Thắng, Phƣờng 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

 Số điện thoại liên lạc: 08.54112323 

 Số CMND: 022010865  Nơi cấp: CA TP HCM  Ngày cấp: 17/6/2010 

 Trình độ chuyên môn:  Kỹ sƣ Cơ khí 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch HĐQT  

 Quá trình công tác: 

- Từ 03/1983 - 05/1992: Nhân viên Phòng Giá - Công ty Nhập khẩu thiết bị & Kỹ thuật 

Dầu khí Petechim, Bộ Ngoại thƣơng;  

- Từ 06/1992 - 02/1993: Nhân viên Phòng Nhập - Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí PSC, Tổng 

Cục Dầu khí Việt Nam;  

- Từ 03/1993 - 03/1994: Phó phòng Nhập - Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC;  

- Từ 04/1994 - 2000: Phó phòng Nhập - Công ty Thƣơng mại Dầu khí Petechim; 

- Từ 2001 - 2007: Trƣởng Phòng Kinh doanh Tổng hợp - Công ty Thƣơng mại Dầu khí 

Petechim; 

- Từ 2007 - 2008: Phó Tổng giám đốc - Công ty Thƣơng mại Dầu khí Petechim; 
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-  Từ 06/2008 - 06/2009: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) kiêm 

Tổng giám đốc Công ty Thƣơng mại Dầu khí (Petechim JSC);  

- Từ 07/2009 - 07/2011: Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV 

Oil) kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Thƣơng mại Dầu khí;  

- Từ 08/2011 - nay: Hàm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 

chuyên trách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thƣơng mại Dầu khí (Petechim JSC) 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

Dầu khí 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dầu khí: 635.294 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

b) Thành viên HĐQT: THÁI VIỆT ANH 

 Giới tính   : Nữ 

 Ngày sinh   : 10/5/1981 

 Quốc tịch  : Việt Nam  

 Dân tộc   : Kinh   

 Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 462 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

 Chỗ ở hiện tại: 462 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

 Số CMND: 012063516    Nơi cấp: CA Hà Nội     Ngày cấp: 14/4/2000    

 Trình độ văn hoá:  12/12 

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT  

 Quá trình công tác: 

5/2003-8/2003: Chuyên viên Phòng Tƣ vấn Công ty InvestPro, Hà Nội;  

8/2004- 5/2005: Chuyên viên Tƣ vấn thuế, Công ty Herf Johns Tax, Mỹ;  

5/2006- 2/2007: Chuyên viên Tƣ vấn tài chính, Công ty Miller Kaplan, Mỹ;  

2/2007- 2/2009: Chuyên viên cao cấp phòng Đầu tƣ – CTCP Chứng khoán Vina;   

2/2009- 6/2010: Chuyên viên cao cấp phòng Tƣ vấn TCDN – CTCP Chứng khoán Vina;   

6/2010- 8/2011: Phó Giám đốc Ban Tƣ vấn & BLPH CTCP Chứng khoán Dầu khí;   
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8/2011- 1/2014: Trƣởng phòng Tƣ vấn M&A – CTCP Chứng khoán Dầu khí; 

1/2014- 4/2015: Giám đốc Tƣ vấn– CTCP Chứng khoán Dầu khí;   

4/2015-  nay: Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Dầu khí;   

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Dầu khí 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần      

- Sở hữu đại diện cho CTCP Chứng khoán Dầu khí: 501.810 cổ phần                 

- Những ngƣời có liên quan:  0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

c) Thành viên HĐQT: LÊ NGỌC DIỆP 

 Giới tính   : Nữ 

 Ngày sinh   : 15/09/1976 

 Quốc tịch  : Việt Nam  

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán  :  Hòa An - Cao Bằng 

 Địa chỉ thƣờng trú  :  H17, Tổ 54 B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Số CMND: 011820529   Nơi cấp: 04/11/2002  Ngày cấp: CA.Hà Nội    

 Trình độ văn hoá:  12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Ngân hàng – Tài chính trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân Hà 

Nội , Thạc sỹ Đại học quốc gia Singapore 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT  

 Quá trình công tác: 

- Năm 1999: Tổng cục Đầu tƣ phát triển - Bộ Tài chính  

- Từ năm 2000 đến 7/2008: Kho bạc Nhà nƣớc Việt Nam 

- Từ 8/2008 đến nay: Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó trƣởng ban Đầu tƣ 4 Tổng công ty Đầu tƣ 

và kinh doanh vốn nhà nƣớc 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 
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- Sở hữu cá nhân:  0 cổ phần      

- Sở hữu đại diện cho SCIC: 576.120 cổ phần                 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

d) Thành viên HĐQT: VŨ QUANG DŨNG 

 Giới tính   : Nam 

 Ngày sinh   : 19/10/1977 

 Quốc tịch  : Việt Nam 

 Dân tộc   : Kinh    

 Hộ khẩu thƣờng trú : Số 7 ngõ 204 Phố Thụy Khuê, Hà Nội 

 Chỗ ở hiện nay  : Số 7 ngõ 204 Phố Thụy Khuê, Hà Nội     

 Số CMND: 011917386 Nơi cấp: CA Hà Nội  Ngày cấp: 16/02/2004   

 Trình độ văn hoá: 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sƣ công nghệ thông tin 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị  

 Quá trình công tác: 

- 2001 - 2008: Trƣởng Phòng Dự án - Công ty Intergraph Co;Ztd;  

- 2008 - 2010: Giám đốc - Công ty Intergraph Co;Ztd;  

- 2010 - 2011: Giám đốc Công ty Điều khiển và Tự động hóa Dầu khí Việt Nam;  

- 1/9/2011 - Nay: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt 

Nam. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 

Điện lực Dầu khí Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:  0 cổ phần      

- Sở hữu đại diện cho PVPS: 504.000 cổ phần                 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

e) Thành viên HĐQT: NGUYỄN QUANG TRUNG 

 Giới tính   : Nam 

 Ngày sinh   : 14/9/1972 
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 Quốc tịch  : Việt Nam   

 Dân tộc   : Kinh   

 Hộ khẩu thƣờng trú :  4A 116 Ấp 4 Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh 

 Chỗ ở hiện tại   :   137/16 Phan Đình Phùng, Phƣơng 17, Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh 

 Số điện thoại liên lạc: 08 54112323 

 Số CMND: 022965731   Nơi cấp: 13/2/2014   Ngày cấp: 13/2/2014  

 Trình độ văn hoá: 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính và Kinh doanh Tiền tệ 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị  

 Quá trình công tác: 

- 1995 - 1996: Kế toán trƣởng - DSL Co., Ltd;  

- 1996 - 2000: Phó Phòng Tài chính Kế toán - SGE-Jardine Schindler Ltd;  

- 2000 - 2004: Giám đốc Tài chính - Olam Vietnam Ltd;  

- 2005 - 2006: Tổng Giám đốc - Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Định;  

- 2006 - 2007: Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín;  

- 2007 - 2008: Phó Tổng Giám đốc - Công ty LD QLQĐT Chứng khoán Việt Nam - 

VietFund Management;  

- 2009 - 2010: Tổng Giám đốc - Vietnam Alliance Capital  

- 2010 - nay: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Phú Gia. 

  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán 

Phú Gia. Trƣởng Ban Kiểm soát Petechim 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần      

- Sở hữu đại diện cho Petechim:  635.294  cổ phần                 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

f) Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: NGUYỄN VIỆT ANH 

(Sơ yếu lý lịch Giám đốc Công ty) 
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2. Thành viên Ban Kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Trƣờng Quang Trƣởng Ban Kiểm soát 

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Nguyễn Thị Kim Anh Thành viên Ban Kiểm soát 

a) Trƣởng Ban Kiểm soát: VŨ TRƢỜNG QUANG 

 Giới tính:  Nam   

 Ngày sinh:  23/01/1976                       

 Quốc tịch:  Việt Nam   

 Dân tộc:   Kinh  

 Địa chỉ thƣờng trú: Số 1 Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội  

 Số CMND: 012518995    Nơi cấp: Hà Nội       Ngày cấp: 10/08/2012    

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT – Thạc sỹ kinh tế  

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Trƣởng Ban kiểm soát 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

1999-2003 
Công ty Đầu tƣ Xây dựng Cấp thoát 

nƣớc 

Trƣởng phòng Kế toán Chi 

nhánh Công ty 

2004-2007 
Tổng Công ty Đầu tƣ phát triển Nhà Đô 

Thị 
Chuyên viên TCKT 

2008-2009 
Ban Quản lý Dự án các CTXD phía Bắc 

- PVN 
Chuyên viên TCKT 

2009-04/2015 
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, 

Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí 
Kế toán trƣởng 

05/2015 - nay 
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, 

Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí 
Trƣởng ban kiểm soát 

 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 1.000  cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Tổ chức:  0   cổ phần 
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- Những ngƣời có liên quan:       0  cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

b) Thành viên Ban Kiểm soát: NGUYỄN THỊ KIM ANH 

 Giới tính:   Nữ    

 Ngày sinh:   26/5/1969                    

 Quốc tịch:   Việt Nam  

 Dân tộc:    Kinh 

 Hộ khẩu thƣờng trú:  Số 407 Lô H- CC KCN – P Tây Thạnh, Q Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ thƣờng trú:    Số 407 Lô H- CC KCN – P Tây Thạnh, Q Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

 Số CMND: 025197577   Nơi cấp: CA HCM      Ngày cấp: 21/12/2009    

 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Cử nhân khoa học  

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát  

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

1992-02/2000 
Công ty Giầy Hiệp Hƣng – 

Nhà máy giày Hiệp Hƣng II 
Chuyên viên Kế toán 

3/2000-4/2006 
Công ty chế biến cung ứng 

XNK Cà Phê 
Chuyên viên kế toán tổng hợp 

5/2006-6/2008 
Công ty chế biến cung ứng 

XNK Cà Phê 
Phụ trách kế toán 

7/2008 - nay 
Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí 

Chuyên viên Ban Kiểm soát, Phó ban 

Kiểm toán 

2/2009 - nay PAIC Thành viên Ban kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Tổ chức:  0 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  
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c) Thành viên Ban Kiểm soát: NGUYỄN NGỌC ANH 

 Giới tính:  Nữ    

 Ngày sinh:  27/2/1982                      

 Quốc tịch:  Việt Nam   

 Dân tộc:   Kinh  

 Hộ khẩu thƣờng trú: 23 Phạm Ngọc Thạch, Phƣờng 9, TP Vũng Tàu 

 Địa chỉ thƣờng trú:  Nhà 9.9 lô D2 Chung cƣ Mỹ Đức, P21, Bình Thạnh, HCM 

 Số CMND: 273099232    Nơi cấp: Vũng Tàu    Ngày cấp:   4/6/1998 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát  

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

2004-2008 Tổng Công ty Thƣơng mại Dầu khí Chuyên viên Phòng TCKT 

2008 – nay Công ty CP Thƣơng mại Dầu khí Kế toán trƣởng 

2012 - nay 
Công ty Cổ phần Thƣơng mại Năng 

lƣợng xanh 
Kiểm soát viên chính 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:   0  cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Tổ chức:  0 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

3. Thành viên Ban Giám đốc 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Việt Anh Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

2 Bùi Đình Trung Phó Giám đốc 

 

a) Giám đốc: NGUYỄN VIỆT ANH 

 Giới tính:  Nam  

 Ngày sinh:  21/2/1978                       

 Quốc tịch:  Việt Nam  
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 Dân tộc:   Kinh  

 Hộ khẩu thƣờng trú: P10B Nhà C Tập thể In Ngân hàng, ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức 

Thắng, phƣờng Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 

 Chỗ ở hiện tại: 59/69 Nguyễn Phúc Lai, phƣờng Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội   

 Số CMND: 013223962    Nơi cấp:   Hà Nội    Ngày cấp:   8/9/2009 

 Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ CNTT 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc  

 Quá trình công tác: 

- Từ 03/2003 - 02/2004: Chuyên viên Ban CNTT, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. 

- Từ 03/2004 - 09/2006: Chuyên viên Ban KHCN, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam; 

- Từ 09/2006 - 08/2007: Phó phòng QLDA&ĐT Trung tâm CNTT, VT & TĐH Dầu khí 

(PITAC);  

- Từ 08/2007 - T06/2010: Trƣởng phòng Quản lý Dự án Trung tâm PITAC, Công ty 

TNHH 1TV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí và Công ty CP Công nghệ 

thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí; 

- Từ 07/2010 – 8/2014: Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và 

Tự động hóa Dầu khí. 

- Từ 8/2014 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, 

Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:  10.000  cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho tổ chức:   0 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 

b) Phó Giám đốc: BÙI ĐÌNH TRUNG 

 Giới tính:   Nam  

 Ngày sinh:   28/11/1981                       

 Quốc tịch:   Việt Nam  

 Dân tộc:   Kinh  
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 Quê quán:   Xã Ngƣ Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa 

 Số CMND:     Nơi cấp:       Ngày cấp:    

 Trình độ văn hoá:    

 Trình độ chuyên môn:  Kỹ sƣ Công nghệ thông tin 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó Giám đốc  

 Quá trình công tác: 

- 2004 - 2007: Tổ trƣởng Tổ thông tin, Phó phòng Hành chính Tổng hợp - Tổng Công ty 

CP Tài chính Dầu khí chi nhánh Hồ Chí Minh; 

- 2007 - 2009: Trƣởng phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty CP Đầu tƣ và Tƣ vấn Tài 

chính Dầu khí chi nhánh Hồ Chính Minh; 

- 2009 - 2010: Trƣởng phòng Hành chính, Phó phòng Thƣơng mại - Ban QLDA Khí 

Đông Nam Bộ; 

- 2010 - nay: Chánh Văn phòng, Phó phòng Thƣơng mại 2, Trƣởng phòng Thƣơng mại 

2 - Công ty CP Thƣơng mại Dầu khí; 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Tổ chức:    565.413 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

4. Kế toán trƣởng: NGUYỄN NGỌC LAN 

 Giới tính:   Nữ  

 Ngày sinh:   15-6-1980                       

 Quốc tịch:   Việt Nam  

 Dân tộc:    Kinh  

 HKTT:  Số 8, ngõ 218 đƣờng Láng, phƣờng Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 

 Số CMND: 012022693   Nơi cấp:  Hà Nội  Ngày cấp:   01/07/2010 

 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân TCKT  

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Kế toán trƣởng  

 Quá trình công tác: 

- Từ 2002 – 10/2008: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý dự án BSR; 
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- 2004 - 2007: Chuyên viên phòng TCKT – Tổng Công ty Đầu tƣ Phát triển Nhà Đô thị; 

- Từ 10/2008 – 02/2009: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH CNTT 

và Tự động hóa Dầu khí PAIC; 

- Từ 02/2009 – 6/2012: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Công ty PAIC; 

- Từ 6/2012 – 4/2015: Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty PAIC; 

- Từ 5/2015 – nay: Kế toán trƣởng – PAIC. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những ngƣời liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:   1.000 cổ phần  

- Sở hữu đại diện cho Tổ chức:  0 cổ phần 

- Những ngƣời có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

5. Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty 

Công ty đã tăng cƣờng công tác quản trị nội bộ thông qua việc ban hành Quy chế quản trị 

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (đính kèm) 

đã đƣợc Hội đồng quản trị Công ty thông qua. 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Anh 

 


