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I. CÁC KHÁI NIỆM 

Công ty/Tổ chức đăng ký 

giao dịch: 

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự 

động hóa dầu khí 

PAIC: Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, 

Viễn thông và Tự động hóa dầu khí 

PVN/Tập đoàn: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

Petechim: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí 

CTCP:  Công ty cổ phần 

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn 

thông và Tự động hóa dầu khí 

VĐL: Vốn điều lệ 

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

BGĐ: Ban Giám đốc 

BKS: Ban Kiểm soát 

SXKD: Sản xuất kinh doanh 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

Giấy CNĐKKD: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

BCTC: Báo cáo tài chính 

CNTT: Công nghệ thông tin 
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II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch 

- 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:   PAIC., JSC 

- Vốn điều lệ đăng ký:  42.352.900.000 (Bốn mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, chín 

    trăm nghìn) đồng 

- Vốn điều lệ thực góp:  42.352.900.000 (Bốn mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, chín 

    trăm nghìn) đồng 

- Logo:  

 

 

 

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

    Q.Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại:   (84-4) 37722722  Fax: (84-4) 37725942 

- Website:   www.paic.pvn.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 16/02/2009, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/09/2014. 

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 05/10/2015 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn Việt Anh – Chức vụ: Giám đốc 

Công ty 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

 Cung cấp hàng hóa, thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, giải pháp bản 

quyền; 

 Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai phần mềm và các giải pháp đóng gói; 

 Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, các dịch vụ giá trị gia tăng về công nghệ 

thông tin; 

 Dịch vụ triển khai và tích hợp hệ thống; 

 Cung cấp hàng hóa, giải pháp về lĩnh vực tự động hóa; 

http://www.paic.pvn.vn/
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 Cung cấp hàng hóa, giải pháp về các hệ thống hội thảo truyền hình, camera giám sát, 

kiểm soát vào ra, anh ninh an toàn... 

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch 

- Tên chứng khoán:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN 

THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ  

- Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phiếu 

- Mã chứng khoán: PAI 

- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.235.290 (Bốn triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn, 

hai trăm chín mươi) cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức 

đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu  

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán và quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự 

động hóa dầu khí không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

 Tại thời điểm 10/11/2016, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 5.000 cổ 

phiếu (chiếm tỷ lệ 0,12% vốn điều lệ). 

1.3. Quá trình hình thành, phát triển 

Ngày 03/8/2006, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 2092/QĐ-DKVN, về việc thành lập “Trung tâm công 

nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí” (gọi tắt là PITAC) là đơn vị hạch toán 

phụ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Ngày 21/7/2008, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 

1648/QĐ-DKVN về việc thành lập công ty TNHH Một thành viên Công nghệ thông tin và Tự 

động hóa Dầu khí (PAIC) trên cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa Dầu khí. 

Ngày 25/12/2008, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 

3160/NQ-DKVN về việc phê duyệt phương án thành lập công ty CP Công nghệ Thông tin, 

Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PV Tech Pro). Công ty PAIC đã chính thức đi vào hoạt 

động kể từ ngày 16/02/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035042 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 16/02/2009 
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với số vốn điều lệ ban đầu là 34.267.100.000 đồng. 

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

CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí về việc thông qua phương 

án tăng vốn điều lệ của Công ty, đến ngày 30/07/2011 Công ty PAIC đã chào bán  thành công 

808.580 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 3,2:1 , 

tăng vốn điều lệ từ 34.267.100.000 đồng lên 42.352.900.000 đồng. 

Ngày 05/10/2015, CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã được 

UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 6299/UBCK-

QLPH. 

1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty 

Quá trình tăng vốn của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu 

khí như sau: 

Lần 

Thời gian 

hoàn thành 

đợt phát 

hành 

Vốn điều lệ 

tăng thêm 

(đồng) 

Vốn điều lệ sau 

phát hành 

(đồng) 

Hình thức 

phát hành 
Cơ sở pháp lý 

1 Tháng 7/2011 8.085.800.000 42.352.900.000 

Chào bán cho 

cổ đông hiện 

hữu 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc 

tăng vốn số 366/NQ-PVTech-

ĐHĐCĐ ngày 04/05/2011; 

- Giấy CNĐKKD thay đổi lần 

thứ 6 số 0103349508 ngày 

03/11/2011 do Sở KH&ĐT 

thành phố Hà Nội cấp. 

 

Nguồn: CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí 

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty 
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2.1. 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 người được 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 được quy định tại Điều lệ. 

2.2. Hội đồng Quản trị 

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; 

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược 

do ĐHĐCĐ thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ 
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quản lý Công ty; 

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

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

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 07 thành viên như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Dương Chủ tịch HĐQT 

2 Nguyễn Việt Anh Thành viên HĐQT 

3 Phạm Việt Thắng Thành viên HĐQT 

4 Nguyễn Quang Trung Thành viên HĐQT 

5 Vũ Quang Dũng Thành viên HĐQT 

6 Thái Việt Anh Thành viên HĐQT 

7 Lê Ngọc Diệp Thành viên HĐQT 

2.3. Ban Kiểm soát 

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc 

quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những 

công việc thực hiện các nhiệm vụ được 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 thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Trường Quang Trưởng Ban kiểm soát 

2 Nguyễn Ngọc Anh Kiểm soát viên 

3 Nguyễn Thị Kim Anh Kiểm soát viên 

2.4. Ban Giám đốc 
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Giám đốc và Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước 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 thưởng kỷ luật đối với Phó 

Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện; 

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật; 

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm 

trước 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 

tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; 

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

 Hiện nay, Ban Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Việt Anh Giám đốc 

2 Đào Việt Phương Phó Giám đốc 

3 Phạm Việt Thắng Phó Giám đốc 

2.5. 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 Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng 

và dưới 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 

dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. 

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty 

Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ của Công ty chức năng tham mưu, giúp việc 

Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, thi 

đua-khen thưởng-kỷ luật, đào tạo; công tác bảo vệ, quân sự và hành chính tổng hợp của Công 

ty; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các hoạt động của bộ máy điều hành Công ty 

Phòng Tài chính Kế toán Công ty 
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Phòng Tài chính Kế toán là phòng chức năng của Công ty có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc 

cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực Tài chính -Tín dụng  và Kế toán-Thống kê; Tổ chức 

quản lý vốn và tài sản theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật nhằm đảm bảo cân đối 

hài hòa được các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm tra, 

giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm 

pháp luật về tài chính, kế toán. 

Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty 

Phòng Kinh kế Kế hoạch là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Lãnh 

đạo Công ty trong công tác: 

- Hoạch định chiến lược SXKD trong ngắn, trung và dài hạn; chủ trương đầu tư, phát triển 

của Công ty; 

- Quản lý, điều hành kế hoạch SXKD và công tác pháp chế của Công ty; 

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động SXKD, dự án đầu tư phát triển của 

Công ty; 

- Quản lý và phát triển thương hiệu của Công ty; 

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác xúc tiến thương mại và phát triển 

thị trường về các dịch vụ của toàn Công ty. 

Phòng Giải pháp phần mềm Công ty 

Phòng Giải pháp phần mềm (GPPM) là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức năng tham mưu, 

giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác: 

- Nghiên cứu, xây dựng, sản xuất và phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT 

của Công ty; 

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án/hợp đồng dịch vụ liên quan đến lĩnh  

vực phần mềm ứng dụng CNTT  của Công ty; 

- Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường về các dịch vụ nêu trên của Công ty. 

Phòng Tự động hóa và Giải pháp hệ thống Công ty  

Phòng Tự động hóa và Giải pháp hệ thống (TĐH&GPHT) là phòng chuyên môn kỹ thuật có 

chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác: 

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án/hợp đồng dịch vụ liên quan đến lĩnh  

vực tự động hóa, tích hợp hệ thống CNTT, VT & TĐH và thẩm định, tư vấn thiết kế, 

cung cấp, lắp đặt và chạy thử các hệ thống CNTT&VT của Công ty; 

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác xúc tiến thương mại và phát triển 

thị trường về các dịch vụ nêu trên của Công ty. 

Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng Công ty 
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Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng (DVVH&BD) là phòng chuyên môn kỹ thuật có chức 

năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác 

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Hợp 

đồng “Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông thường xuyên” với Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam tại khu vực phía Bắc và Nam và mở rộng, phát triển cung cấp dịch vụ 

vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT&VT đối với các đơn vị khác trong và 

ngoài ngành; 

- Công tác xúc tiến thương mại và phát triển thị trường về dịch vụ vận hành và bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống CNTTT&VT của Công ty. 

Chi nhánh PAIC tại TP.Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Lầu 11 tòa nhà Petroland, số 12, Tân Trào, Tân Phú, Q. 7, TP. HCM 

Thời gian đi vào hoạt động chính thức: 12/09/2009 

Chức năng: Giúp Công ty trong việc phát triển thị trường tại T.p Hồ Chí Minh và khu vực 

phía Nam, làm đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng được Công ty phân cấp 

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông 

sáng lập; Cơ cấu cổ đông 

Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/11/2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ 

thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí. 

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty (Tại thời điểm 10/11/2016) 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 10/11/2016 

Cổ đông 
Giấy Chứng 
nhận ĐKKD 

Địa chỉ 
Số CP sở hữu  

(cổ phần) 
Tỷ lệ (%) 

CTCP Thương mại 
Dầu khí 

4103008984 

Lầu 11, Tòa nhà PetroLand, 
12 Tân Trào, Phường Tân 
Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí 
Minh 

2.196.000 51,85 

Tổng Công ty kinh 
doanh vốn nhà nước 
(SCIC) 

0101992921 
Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

576.120 13,60 

CTCP Dịch vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu 
khí Việt Nam 

0103021005 

Tầng 7- tòa nhà HH3, khu đô 
thị Mỹ Đình, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận nam Từ Liêm, 
Hà Nội 

504.000 11,90 

CTCP Chứng khoán 
Dầu khí 

15/GPĐC-
UBCK 

Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, 
18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

501.810 11,85 
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Tổng Công ty phân 
bón và hóa chất dầu 
khí – CTCP 

4103007696 
43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 
Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

360.000 8,50 

Tổng cộng 4.137.930 97,70 

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 10/11/2016 của PAIC 

3.2. Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 10/11/2016) 

Cơ cấu cổ đông của PAIC tại thời điểm 10/11/2016 

STT Cổ đông Số lượng cổ đông 
Số lượng cổ phần sở hữu 

(cổ phần) 

Tỷ lệ  

(%) 

I Trong nước 103 4.230.290 99,88 

1 Tổ chức 5 4.137.930 97,70 

2 Cá nhân 98 92.360 2,18 

II Nước ngoài 1 5.000 0,12 

1 Tổ chức 0 0 0 

2 Cá nhân 1 5.000 0,12 

Tổng cộng 104 4.235.290 100 

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 10/11/2016 của PAIC 

3.3. Danh sách cổ đông sáng lập  

 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã chính thức đi 

vào hoạt động kể từ ngày 16/02/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

0103035042 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 

ngày 16/02/2009. Tính đến nay, cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn 

chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty 

mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những 

công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch. 

4.1. Công ty mẹ của PAIC: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí 

- Số ĐKKD: 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

05/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/05/2015. 

- Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận &, TP.Hồ 

Chí Minh. 

- Hoạt động kinh doanh chính: Thực hiện dịch vụ hàng hải, đại lý vận tải biển và dịch vụ giao 
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nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cung cấp vật tư thiết bị cho các công trình dầu khí, kho xăng 

dầu, cung cấp hóa chất phục vụ cho thăm dò và khai thác dầu khí. 

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng. 

- Số cổ phần sở hữu tại PAIC (tính đến ngày 10/11/2016): 2.196.000 cổ phần, chiếm 51,85% 

tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. 

4.2. Công ty con: Không có 

4.3. Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:  

Không có. 

4.4 Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: 

Không có 

5. Hoạt động kinh doanh  

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Dịch vụ Công nghệ  thông tin, viễn thông  

- Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin, 

viễn thông. 

- Cung cấp các hệ thống hội thảo truyền hình. 

- Cung cấp các dịch vụ bảo mật, an toàn thông tin. 

- Cung cấp dịch vụ theo mô hình PaaS, SaaS, IaaS, dịch vụ DR (Data recovery center) cho 

khách hàng. 

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

và phục vụ quản lý: 

+ Công nghệ mạng: Các thiết bị mạng từ các dòng sản sản phẩm thuộc công nghệ 

Router and Routing Systems, Switches, Universal Gateway and Access Servers 

cho đến các sản phẩm mạng thuộc các hướng công nghệ Voice and IP 

Communications, Wireless, Video, Storages, Contents & Optical Networking, 

Network Management. 

+ Máy chủ: Cung cấp đa dạng các loại máy chủ tùy theo quy mô của khách hàng từ 

những máy chủ nhỏ dựa trên công nghệ mở của Intel đến các hệ thống máy chủ 

cao cấp có khả năng xử lý mạnh, ổn định. 

+ Lưu trữ: Cung cấp nhiều loại sản phẩm lưu trữ khác nhau từ ổ cứng, card RAID, 

đến hệ thống các tủ đĩa lưu trữ, thư viêṇ băng từ, thiết bị lưu trữ quang từ cao cấp 

có hiệu năng cao, sao lưu và khôi phục dữ liệu lớn cùng với khả năng mở rộng lớn 

hay các switch, storage router dùng để kết nối hê ̣thống. Các phần mềm hỗ trợ lưu 

trữ và phục hồi dữ liệu, cấu hình thiết bị, quản lý, giám sát hoạt động của các thiết 

bị lưu trữ trong hệ thống, hỗ trợ cân bằng tải, ảo hóa. 
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+ Bảo mật: Cung cấp tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ hạ tầng mạng như các thiết 

bị Firewall, IDS, IDP, VPN… kết hợp với bảo mật theo lớp và định danh người 

dùng. 

+ Phần mềm: Các phần mềm hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu. 

+ Hệ thống nguồn và trung tâm dữ liệu: Các thiết bị hệ thống nguồn và hạ tầng trung 

tâm dữ liệu như lưu điện, hệ thống làm mát, tủ rack… 

+ Thiết bị viễn thông, tổng đài, điện nhẹ. 

+ Tích hợp hệ thống: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ 

liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển 

khai các giải pháp. 

Dịch vụ Tự động hóa và tích hợp hệ thống 

- Cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin công nghiệp, dịch vụ 

onshore, offshore. 

- Cung cấp dịch vụ nhân lực, lắp đặt, chạy thử, hỗ trợ vận hành, vận hành và bảo dưỡng 

sữa chữa các hệ thống Tự động hóa. 

- Dịch vụ Calibration thiết bị. 

- Triển khai, bảo dưỡng 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). 

- 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. 

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

và IT công nghiệp. 

Dịch vụ phần mềm 

- Phát triển và triển khai các phần mềm nghiệp vụ quản lý, đóng gói và đăng ký bản quyền 

sản phẩm. Các sản phẩm liên quan đến việc quản lý các lĩnh vực nghiệp vụ đặc thù của 

ngành dầu khí: Quản lý luồng công việc, hệ thống EDMS, CMMS, quản lý mỏ, quản lý 

mạng lưới bán lẻ xăng dầu, các platform công nghiệp, các hệ thống BI / data mining… 

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành các phần mềm tác nghiệp. 

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

Các khách hàng lớn: 

- Tập đoàn Dầu khí 
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- Nhà máy lọc dầu Dung quất 

- Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí 

- Vietsovpetro 

- Talisman 

- HDBank 

5.2. Cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Đơn vị: đồng 

Sản phẩm/ Dịch vụ 

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng năm 2016 

Giá trị 
% 

/DTT 
Giá trị 

% 

/DTT 
Giá trị 

% 

/DTT 

Bán hàng  32.188.686.101 45,09 36.217.798.979 51,12 27.920.199.600 45,13 

Cung cấp dịch vụ  39.203.058.929 54,91 34.635.168.198 48,88 33.950.118.260 54,87 

Tổng cộng 71.391.745.030 100 70.852.967.177 100 61.870.317.860 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

5.3. Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 9 tháng năm 2016 

Giá trị 
%/ 

DTT 
Giá trị 

%/ 

DTT 
Giá trị 

%/ 

DTT 

Bán hàng        499.072.879    0,70 289.042.569 0,41 2.666.675.275 4,31 

Cung cấp dịch vụ   16.257.937.194    22,77 15.799.977.038 22,30 10.614.349.308 17,16 

Tổng cộng  16.757.010.073    23,47 16.089.019.607 22,71 13.281.024.583 21,47 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

6.1. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 – 2015 và 9 tháng đầu năm 2016 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 
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Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 – 2015 và 9 tháng đầu năm 2016 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 

 

Năm 2015 

9 tháng năm 

2016 Giá trị  

% tăng 

giảm so với 

2014 (%) 

Tổng giá trị tài sản 84.939.108.015 60.084.169.180 -29,26% 57.509.025.144 

Vốn chủ sở hữu 38.307.314.918 40.537.724.231 5,82% 43.177.325.382 

Doanh thu thuần 71.391.745.030 70.852.967.177 -0,75% 61.870.317.860 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
1.627.139.707 2.918.929.311 79,39% 3.182.053.493 

Lợi nhuận khác (331.318.962) (181.907.361) -  298.098.529 

Lợi nhuận trước thuế 1.295.820.745 2.737.021.950 111,22% 3.480.152.022 

Lợi nhuận sau thuế 1.295.820.745 2.230.409.313 72,12% 2.751.121.617 

Gía trị sổ sách 9.045 9.571 5,82% 10.195 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 

tức(*) 
-  -  -  - 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty: 

Báo cáo tài chính năm 2015 của PAIC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. 

Như trình bày tại Thuyết minh số 14 phần Thuyết minh BCTC, chi phí phát sinh liên quan dự 

án sản xuất thử nghiệm Pin mặt trời bằng công nghệ hóa hơi nước dưới áp lực không khí 

(“Dự án”) không được phê duyệt quyết toán với số tiền 4.648.717.816 VND được trình bày 

vào khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 

31/12/2015. Theo các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam, chi phí xây dựng cơ bản dở dang không được phê duyệt quyết toán cần được ghi nhận 

vào khoản mục “Chi phí khác” trong năm. Nếu hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

không được phê duyệt quyết toán cần được ghi nhận vào khoản mục “Chi phí khác” trong 

năm thì khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 

31/12/2015 sẽ giảm cùng một số tiền là 4.648.717.816 VND. Đồng thời, khoản mục “Chi phí 

khác” là khoản mục” Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 sẽ lẫn lượt tăng, giảm với cùng một số tiền. 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 6 và Thuyết minh số 7 phần Thuyết minh báo cáo tài 

chính, số dư khoản mục “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” và khoản mục “Phải thu ngắn 
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hạn khác” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 bao gồm khoản phải thu khách hàng 

và tạm ứng cho nhân viên với tổng số tiền là 1.684.746.600 VND và đã quá hạn thanh toán. 

Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá thận trọng và tin tưởng có thể thu hồi được khoản phải thu 

đã quá hạn nói trên đối với các khoản phải thu này. Do đó, chúng tôi cũng không thể xác định 

được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, khoản phải 

thu ngắn hạn khác và khoản dự phòng cần trích lập hay không. 

(*) Năm 2014 và năm 2015 Công ty kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, do để bù lỗ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, HĐQT đã đề xuất phương án không trả cổ tức và 

đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và 2016 thông qua (căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2015 số 148/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 số 258/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016). 

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 

Thuận lợi: 

- Là đơn vị trong ngành dầu khí, PAIC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của các 

cổ đông (đặc biệt là cổ đông lớn Petechim), cũng như các đơn vị thành viên của Tập đoàn 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- PAIC đã tạo dựng được thương hiệu và thị phần nhất định trong ngành, bước đầu thiết lập 

được các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài nước để 

đào tạo, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia, phát triển năng lực dịch vụ. 

- Việc tổ chức sắp xếp, phân công lại chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban chức năng phù 

hợp với tình hình thực tế công việc, bước đầu đã có những chuyển biến mang tính tích cực, 

chủ động hơn trong hoạt động SXKD. 

- Công ty đã mạnh dạn đấu thầu và trúng thầu một số hợp đồng quan trọng, có tính chất EPC 

như: Hệ thống MIS cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2, hệ thống Lan - Telecom cho nhà máy 

điện Nhiệt Điện Vũng Áng 1, hệ thống camera giam sát cho nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, 

hệ thống điện nhẹ cho 1 số tòa nhà của Tập đoàn. Thiết kế, phát triển, xây dựng hệ thống các 

phần mềm tác nghiệp cho Tập đoàn. 

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PAIC có trình độ chuyên môn, tâm huyết, dám nghĩ dám làm. 

Các cán bộ công nhân viên của PAIC hầu hết là người trẻ tuổi, có trình độ. Tập thể PAIC có sự 

đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. 

Khó khăn: 

- Trong năm 2015, các khách hàng truyền thống của Công ty nhìn chung cắt giảm quy mô đầu 

tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dẫn đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng. 

- Các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật PAIC đang tham gia hầu hết gặp phải sự cạnh tranh từ các đơn 

vị ngoài ngành và cả trong ngành. 
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- Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 bị lỗ, nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi tham 

gia các gói thầu cung cấp dịch vụ; Một số khoản nợ xấu chưa được trích lập dự phòng đầy đủ 

tiếp tục gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015. Dự án 

sản xuất thử nghiệm pin mặt trời dưới áp lực không khí đã hoàn thành công tác quyết toán, để 

lại hậu quả lớn cần phải xử lý. 

- Năm 2015, Công ty tiếp tục có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông. Đội ngũ lãnh đạo Công ty hiện còn 

mỏng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị, điều hành Công ty. Đội ngũ nhân sự còn thiếu 

nhiều chức danh bậc cao, các chuyên gia, cán bộ kinh tế kỹ thuật, quản lý có kinh nghiệm. 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty là doanh nghiệp mới nhưng đã nhanh chóng vươn 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 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được ưu 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 được thời cơ trong đầu tư và kinh doanh. Về 

mặt nhân lực, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Công ty là những người 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 như kinh 

nghiệm thực tiễn chính là sức mạnh giúp Công ty phát triển và khẳng định vị thế của mình trong 

môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và thử thách. 

7.2. Triển vọng phát triển ngành 

Công nghệ thông tin là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong những 

năm gần đây. Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền 

vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều 

khó khăn và phục hồi chậm nhưng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư, mở rộng 

sản xuất tại Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Canon, Intel… Theo Hiệp hội phần mềm 

và dịch vụ CNTT Việt Nam, doanh thu ngành phần mềm và dịch vụ CNTT đã tăng gấp rưỡi 

trong 05 năm qua, từ 2 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên trên 3 tỷ đô la Mỹ năm 2015.1 

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế chính sách mới đã và đang được hoàn thiện, nhằm xác định mục 

tiêu, định hướng phát triển cho toàn ngành trong thời gian tới. Do vậy, lĩnh vực công nghệ 

thông tin, viễn thông sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển. 

8. Chính sách đối với người lao động 

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty 

Tính đến ngày 10/11/2016, toàn Công ty có 91 lao động. 

                                                 
1 http://www.thesaigontimes.vn/145478/Doanh-thu-phan-mem-va-dich-vu-CNTT-tang-gap-ruoi-sau-5-nam.html 
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Cơ cấu lao động Công ty tại thời điểm 10/11/2016 

TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG (người) TỶ LỆ (%) 

- Trên Đại học, Đại học 80 87,91 

- Trung cấp + Cao đẳng 08 8,79 

- Lái xe 03 3,30 

- Lao động phổ thông 0 0 

Tổng số  91 100% 

Nguồn: PAIC 

8.2. Chính sách đối với người lao động 

- Chế độ làm việc: 

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

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 người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng. 

+ Điều kiện làm việc: Ban Giám đốc luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, bảo hộ 

lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên. 

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: 

+ Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành 

nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy 

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

người. Cán bộ công nhân viên trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo 

bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. Mức 

lương trung bình đối với người lao động là 9,486 triệu đồng/người/tháng. 

+ Chính sách thưởng: 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 thưởng định kỳ 

và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt 

động chung. 

+ Chế độ phúc lợi cho người lao động được Công ty thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Chính sách đào tạo: 

+ Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được 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 đưa ra những tiêu 
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chuẩn riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như 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 lương, thưởng 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 người 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 nước tiên tiến trên thế giới. Trong năm 2015, 

mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, 

Công ty vẫn dành ngân sách cho hoạt động đào tạo, đảm bảo tổ chức được các khóa đào 

tạo cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể, Công ty đã 

tổ chức được 81 lượt người đào tạo với tổng kinh phí là 251 triệu đồng. 

+ Mức lương và thu nhập bình quân năm 2014 và 2015: 

 Năm 2014 Năm 2015 

Tiền lương bình quân (đồng/1 người/ tháng) 9.590.000 9.486.000 

Thu nhập bình quân (đồng/1 người/ tháng) 10.620.000 10.762.000 

Nguồn: PAIC 

9. Chính sách cổ tức 

Chính sách phân phối cổ tức do HĐQT Công ty đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định. Cụ thể, Công 

ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và tùy tình hình thực tế, HĐQT 

đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định. 

Năm 2014 và năm 2015 Công ty kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, do để bù lỗ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, HĐQT đã đề xuất phương án không trả cổ tức và đã 

được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và 2016 thông qua. 

10. Tình hình hoạt động tài chính 
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10.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Kỳ kế toán của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 

hàng năm. 

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

- Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (‘’Thông tư 

200’’) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài 

chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy 

định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài 

chính. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. 

- Trích khấu hao TSCĐ: 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 

Loại tài sản cố định Số năm 

Máy móc và thiết bị 3 – 5  

Thiết bị văn phòng 3 – 5 

Phương tiện vận tải 6 – 10  

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Theo báo cáo tài chính năm 2014 và 2015, Công ty không có khoản nợ quá hạn. 

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016, tại thời điểm 30/09/2016, Công ty còn một số 

khoản nợ đến hạn chưa thanh toán.  

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 

Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo quy 

định của Nhà nước. 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Đơn vị: đồng 

Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

Thuế GTGT 731.055.675 - 122.431.878 

Thuế thu nhập doanh nghiệp - 235.788.836 159.682.196 
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Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

Thuế thu nhập cá nhân 9.951.817 26.627.297 13.943.927 

Tổng cộng 741.007.492 262.416.133 296.058.001 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

- Trích lập các quỹ theo luật định: 

Trích lập các quỹ theo luật định 

Đơn vị: đồng 

Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 78.929.710 20.068.988 47.589.454 

Quỹ đầu tư phát triển 629.057.511 693.848.548 693.848.548 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 448.600.139 448.600.139 448.600.139 

Tổng cộng 1.156.587.360 1.162.517.675 1.190.038.141 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

- Tổng dư nợ vay 

Công ty không có các khoản nợ vay. 

- Tình hình công nợ hiện nay 

Các khoản phải thu 

Đơn vị: đồng 

KHOẢN MỤC 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

Phải thu ngắn hạn 32.977.440.075 22.401.443.959 20.607.301.717 

Phải thu khách hàng 30.661.189.920 20.670.459.091        18.187.828.994    

Trả trước cho người bán 1.466.781.882 484.262.000             885.277.495    

Phải thu khác 3.072.084.792 3.871.906.418          4.159.378.778    

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (2.222.616.519) (2.625.183.550) (2.625.183.550)  

Phải thu dài hạn 184.004.800 1.154.339.800 184.004.800 

Phải thu dài hạn khác 184.004.800 1.154.339.800 184.004.800 

Tổng cộng 33.161.444.875 23.555.783.759 20.791.306.517 
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Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

Các khoản phải trả 

Đơn vị: đồng 

KHOẢN MỤC 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

Nợ ngắn hạn 28.811.793.097 19.546.444.949 14.331.699.762 

Phải trả người bán 23.640.228.978 16.284.152.615 7.777.230.210 

Người mua trả tiền trước 235.500.000 27.000.000 844.500.000 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 741.007.492 262.416.133 296.058.001 

Phải trả người lao động 872.557.612 1.248.037.490 1.589.818.710 

Chi phí phải trả 2.229.184.545 1.261.068.626 1.529.409.954 

Doanh thu chưa thực hiện 247.726.421 198.010.612 1.931.819.925 

Phải trả ngắn hạn khác 766.658.339 245.690.485 315.273.508 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 78.929.710 20.068.988 47.589.454 

Nợ dài hạn 17.820.000.000 0 0 

Phải trả dài hạn khác 17.820.000.000 0 0 

Tổng cộng 46.631.793.097 19.546.444.949 14.331.699.762 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2014 - 2015 

KHOẢN MỤC Đơn vị  Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 2,04 2,74 

Hệ số thanh toán nhanh lần 1,92 2,41 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0,55 0,33 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 1,22 0,48 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho vòng 20,78 11,08 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân lần 0,91 0,98 
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KHOẢN MỤC Đơn vị  Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,82 3,15 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 3,42 5,56 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 1,65 3,08 

Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu 

thuần 
% 2,28 4,12 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của PAIC 

11. Tài sản 

Tình hình tài sản cố định tại ngày 31/12/2015 

Đơn vị: đồng 

KHOẢN MỤC Nguyên giá Khấu hao lũy kế 
Giá trị còn lại  %Giá trị còn 

lại/Nguyên giá 

Máy móc thiết bị 5.289.204.634 5.215.183.269 74.021.365 1,40% 

Phương tiện vận tải 1.307.136.364 1.285.320.005 21.816.359 1,67% 

Thiết bị văn phòng 116.899.356 116.899.356 0 0,00% 

Tổng cộng 6.713.240.354 6.617.402.630 95.837.724 1,43% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của PAIC 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/9/2016 

Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang 24.631.310.413 4.648.717.816 4.648.717.816 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PAIC 

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 

12.1. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty 

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của PAIC 

Chỉ tiêu Đơn vị 
 Thực hiện  

năm 2015 

Năm 2016  Năm 2017 

Kế hoạch 
% tăng giảm 

so với 2015 
Kế hoạch 

% tăng giảm 

so với 2016 

Vốn điều lệ  Triệu đồng 42.352,900 42.352,900 0 42.352,900  0 

Tổng doanh thu Triệu đồng 70.852,967 150.000 111,71 100.000  66,67 
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Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.230,409 7.800 249,71 4.680  60,00 

Tỉ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu  
% 3,15 5,20 -  4,68 - 

Tỉ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Vốn điều lệ 
% 5,27 18,42 - 11,05  - 

Cổ tức % - 5 - 5  - 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số258/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 và 

Kế hoạch 2017 do PAIC xây dựng nhưng chưa thông qua ĐHĐCĐ   

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận cổ tức đến ngày 30/09/2016: 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 

2016 

Thực hiện 9 tháng 

năm 2016 

% hoàn thành kế 

hoạch 

Tổng doanh thu Triệu đồng 150.000 61.870 41,25% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.800 2.751 35,27% 

Cổ tức % 5% - - 

Nguồn: PAIC 

12.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 

Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty mới hoàn thành được 41,25% kế hoạch doanh thu và 

35,27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2016, Công ty khó có thể đạt được kế hoạch doanh 

thu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao, cụ thể do các nguyên nhân sau: 

- Trong năm 2016, các khách hàng truyền thống của Công ty nhìn chung cắt giảm quy mô đầu 

tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dẫn đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng 

- Công tác xúc tiến, ký kết và thực hiện các hợp đồng mới không đạt như kế hoạch đặt ra. 

- Chi nhánh Hồ Chí Minh chưa xúc tiến và triển khai được dự án, hợp đồng nào mới. Toàn bộ 

doanh thu của chi nhánh trong 9 tháng đầu năm là từ các hợp đồng từ năm 2015 chuyển sang. 

- Chưa triển khai được các dịch vụ liên quan đến dự án Synchoronoss/PostNet do 

Synchoronoss/PostNet và các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình 

đàm phán. Kế hoạch đặt ra riêng với dự án này là rất kỳ vọng, tuy nhiên việc triển khai thực tế 

không đạt mục tiêu ban đầu. 

Đến thời điểm này, Công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông. 

- Trong quý IV/2016, Công ty dự kiến tăng thêm được 10% doanh thu (khoảng 17,063 tỷ đồng), 

chủ yếu đến từ các hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp trong ngành như: Hợp đồng cung 

cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (6,6 tỷ đồng); các 
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hợp đồng dịch vụ thường xuyên với các đơn vị trong ngành (1,8 tỷ đồng); Hợp đồng cung cấp 

thiết bị cho Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (1,8 tỷ đồng),…     

- Ngành Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2015 có tốc độ tăng trưởng cao. Việt Nam đứng 

trong Top 5 nước tăng trưởng Công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, hành 

lang pháp lý cho ngành Công nghệ thông tin đang được tiếp tục hoàn thiện. Do vậy Lĩnh vực 

công nghệ thông tin, viễn thông sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới.  

- Ban lãnh đạo công ty là những người nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ 

công nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng nhau đưa 

công ty ngày càng phát triển hơn. 

12.3. Kế hoạch phát triển kinh doanh 

Phát huy lợi thế của Công ty, mục tiêu 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 dầu khí, đảm 

đương 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 được đề ra gồm: 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của PAIC đối với các đơn vị trong ngành. 

Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm phát triển bên vững, chọn tiêu chí hiệu quả, hạn chế rủi ro 

phát sinh của từng dự án làm mục tiêu thực hiện. 

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

cao chất lượng, 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. 

- Tập trung nguồn lực cho các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ khách hàng để lấy lại và 

nâng cao uy tín, thể hiện sự gắn kết, các trách nhiệm liên quan một cách thường xuyên, liên tục 

với khách hàng. 

- Hướng tới các dịch vụ như: 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 (từ các dịch vụ đơn giản phù hợp với nguồn lực hiện 

có đến việc hợp tác với các đối tác và đầu tư nguồn lực tương xứng để nâng cao mức độ, giá trị 

của các dịch vụ cung cấp), trong đó tập trung vào hướng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng công 

nghiệp và dịch vụ offshore. 

- Sắp xếp lại bộ phận phần mềm theo hướng tinh gọn, tâp trung vào mảng quản lý dự án, phân 

tích thiết kế phần mềm. Xem xét đóng gói một số sản phẩm mà Công ty có thế mạnh. 

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 

Không có. 

14. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty 
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14.1. Mục tiêu chủ yếu  

Phát triển Công ty trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong ngành Dầu khí Việt Nam về lĩnh 

vực công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa; Phát triển Công ty toàn diện theo hướng 

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 cường hợp tác quốc tế, từng bước 

chiếm lĩnh thị trường trong ngành và phát triển thị trưởng ngoài ngành. 

14.2. Định hướng 

Tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đó là: Dịch vụ Công nghệ thông tin và 

viễn thông (bao gồm Vận hành và bảo dưỡng hệ thống); Dịch vụ Tự động hóa và tích hợp hệ 

thống; Dịch vụ Phần mềm. 

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ thông tin và viễn thông: 

+ 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; 

+ Hướng phát triển ưu tiên là dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống Hội thảo truyền hình tại các 

Tổng công ty thuộc Tập đoàn; 

+ Đầu tư và hướng 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 thương 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 hóa và tích hợp hệ thống: 

+ Đẩy mạnh các dịch vụ onshore, tiến tới các dịch vụ offshore; 

+ Triển khai, bảo dưỡng 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 thương 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, hướng tới đóng gói và đăng ký 
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bản quyền sản phẩm. Ưu tiên trong việc quản lý các lĩnh vực nghiệp vụ đặc thù của 

ngành dầu khí; 

+ Tiếp tục đầu tư 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 lượng dịch vụ và duy 

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

+ Đầu tư 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 tư vấn, triển khai hệ thống ERP; 

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

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty 

Không có. 

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Hoàng Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị Không điều hành 

2 Nguyễn Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị Điều hành 

3 Nguyễn Quang Trung Thành viên Hội đồng quản trị Không điều hành 

4 Vũ Quang Dũng Thành viên Hội đồng quản trị Không điều hành 

5 Lê Ngọc Diệp Thành viên Hội đồng quản trị Không điều hành 

6 Thái Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị Không điều hành 

7 Phạm Việt Thắng Thành viên Hội đồng quản trị Điều hành 

(1) Ông Hoàng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Hoàng Dương 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 022010865  Ngày cấp: 16/12/2014  Nơi cấp: CA TP HCM 

- Ngày sinh: 19/8/1960 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 93 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM 

- Địa chỉ hiện tại: 2/13B Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 08.54112323 
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- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

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

Petechim, Bộ Ngoại thương 

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

Việt Nam 

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

04/1994 - 2000 Phó phòng Nhập - Công ty Thương mại Dầu khí Petechim 

2001 - 2007 Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng hợp - Công ty Thương mại Dầu khí Petechim 

2007 - 2008 Phó Tổng giám đốc - Công ty Thương mại Dầu khí Petechim 

06/2008 - 06/2009 - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 

- Tổng giám đốc Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) 

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

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dầu khí 

08/2011 – 04/2015 - Hàm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), chuyên trách 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) 

04/2015 – nay Hàm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Thành viên 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí 

04/2014-nay Chủ tịch HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ thông 

tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Hàm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu 

 Việt Nam (PV Oil), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 825.882 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Sở hữu đại diện cho CTCP Thương mại Dầu khí: 825.882 cổ phần, chiếm 19,5% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Chủ tịch HĐQT 
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- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(2) Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Nguyễn Việt Anh 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 013223962  Ngày cấp: 08/09/2009  Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 21/2/1978 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: P10B Nhà C Tập thể In Ngân hàng, ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng, 

phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 

- Địa chỉ hiện tại: 59/69 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0919790928 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ CNTT 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

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

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

09/2006 - 08/2007 Phó phòng QLDA&ĐT Trung tâm CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PITAC) 

08/2007 - T06/2010 

Trưởng 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 

07/2010 – 8/2014 Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu 

khí 

09/2014 – nay Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông 

và Tự động hóa Dầu khí 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 10.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  
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- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(3) Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Nguyễn Quang Trung 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 022965731  Ngày cấp: 13/02/2014   Nơi cấp: TP.HCM 

- Ngày sinh: 14/9/1972 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 4A 116 Ấp 4 Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ hiện tại: 137/16 Phan Đình Phùng, Phương 17, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 08 54112323 

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

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

1995 - 1996 Kế toán trưởng - 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 Thương 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 

- Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương mại Dầu khí Petechim 

04/2014 – nay Thành viên HĐQT PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Phú 

Gia; Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương mại Dầu khí Petechim 
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- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 804.706 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ  

 Sở hữu đại diện cho CTCP Thương mại Dầu khí: 804.706 cổ phần, chiếm 19% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(4) Ông Vũ Quang Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Vũ Quang Dũng; 

- Giới tính: Nam 

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

- Ngày sinh: 19/10/1977 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Số 7 ngõ 204 Phố Thụy Khuê, Hà Nội 

- Địa chỉ hiện tại: Số 7 ngõ 204 Phố Thụy Khuê, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0983469898 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

2000 – 2003 Chuyên viên lập trình công ty Intergraph 

2003 - 2008 Trưởng Phòng Dự án - Công ty Intergraph Co;Ztd 

2008 - 2010 Phụ trách khu vực miền Bắc - Công ty Intergraph Co;Ztd 

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

09/2011 - Nay Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 

01/2012– nay Thành viên HĐQT PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện 

lực Dầu khí Việt Nam 
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- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 504.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn cho CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam: 504.000 cổ 

phần, chiếm 11,90% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(5) Bà Lê Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Lê Ngọc Diệp 

- Giới tính: Nữ 

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

- Ngày sinh: 15/09/1976 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

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

- Địa chỉ hiện tại: C4 ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0973344979 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng – Tài chính trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội; 

Thạc sĩ Đại học quốc gia Singapore 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

05/1999 – 12/1999 Cán bộ Tổng cục Đầu tư phát triển - Bộ Tài chính 

01/2000 - 07/2008 Chuyên viên Kho bạc Nhà nước Việt Nam 

8/2008 – 08/2011 Chuyên viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

08/2011 – 03/2013 Phó trưởng Ban đầu tư 1 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

04/2013 – nay Phó trưởng Ban đầu tư 4 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

07/2013 - nay Thành viên HĐQT PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT  
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- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng ban Đầu tư 4 Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 576.120 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: 576.120 cổ 

phần, chiếm 13,60% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(6) Bà Thái Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Thái Việt Anh 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND: 001181007090  Ngày cấp: 13/05/2015    Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư     

- Ngày sinh: 10/5/1981 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 462 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

- Địa chỉ hiện tại: 462 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0936710300 

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

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

5/2003-8/2003 Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty InvestPro, Hà Nội 

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

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

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

2/2009- 6/2010 Chuyên viên cao cấp phòng Tư vấn TCDN – CTCP Chứng khoán Vina 
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6/2010- 8/2011 Phó Giám đốc Ban Tư vấn & BLPH CTCP Chứng khoán Dầu khí 

8/2011- 1/2014 Trưởng phòng Tư vấn M&A – CTCP Chứng khoán Dầu khí 

1/2014- 4/2015 Giám đốc Tư vấn– CTCP Chứng khoán Dầu khí 

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

06/2015 – nay Thành viên HĐQT PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Dầu khí  

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 501.810 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn cho CTCP Chứng khoán Dầu khí: 501.810 cổ phần, chiếm 11,85% 

vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(7) Ông Phạm Việt Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Họ tên: Phạm Việt Thắng 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 023173505   Ngày cấp: 01/11/2007  Nơi cấp: TP.HCM 

- Ngày sinh: 27/06/1976 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 325 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM 

- Địa chỉ hiện tại: 325 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM 

- Số điện thoại: 0909888022 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Hệ thống Thông tin; Kỹ sư Khoan – Khai thác Dầu khí 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 
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01/1999 - 07/1999 
Cán bộ trợ giảng, Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí, Khoa Địa Chất Dầu khí, 

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM 

07/1999 - 09/2000 
Chuyên viên Nhóm dự án Giàn Công nghệ Trung tâm số 3 (CPP3) và nhóm dự 

án Vận tải Dầu khí – Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) 

09/2000 - 05/2002 Chuyên viên Phòng Vận tải Dầu khí – Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) 

05/2002 - 09/2006 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư / Chuyên viên Phòng Kế hoạch Pháp lý – 

Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) 

09/2006 - 06/2008 

Tổ trưởng Tổ CNTT thuộc Văn phòng Tổng công ty Thương mại Dầu khí 

(Petechim Corp.), Bí thư Đoàn cơ sở Tổng công ty Thương mại Dầu khí 

(Petechim Corp.) 

08/2008 - 04/2010 
Tổ trưởng Tổ CNTT / Phó phòng CNTT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết 

bị và Kỹ thuật Dịch vụ Thương mại Dầu khí (Petechim Servimex) 

04/2010 - 12/2013 
Chuyên viên / Phó phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dầu 

khí (Petechim JSC). 

12/1013 - 07/2015 
Phó Chủ tịch Công đoàn / Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần 

Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) 

08/2015 – 03/2016 
Phó Chủ tịch Công đoàn / Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trợ lý Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) 

03/2016- nay Phó Giám đốc PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM 

04/2016 – nay 
Thành  viên HĐQT PAIC, Phó Giám đốc PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC 

tại TP.HCM 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc chi 

nhánh TP.Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 565.412 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Sở hữu đại diện cho CTCP Thương mại Dầu khí: 565.412 cổ phần, chiếm 13,35% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 



BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT 

CTCP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ 

 

Trang 35 

 

2. Cơ cấu, thành phần Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Trường Quang Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kiểm soát viên 

3 Nguyễn Thị Kim Anh Kiểm soát viên 

(1) Ông Vũ Trường Quang – Trưởng Ban kiểm soát 

- Họ tên: Vũ Trường Quang 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 012518995   Ngày cấp: 10/05/2002  Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 23/01/1976 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

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

- Địa chỉ hiện tại: Số 1 Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0903433905 

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

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

1999 - 2003 Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước 

2004 - 2007 Chuyên viên TCKT Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đô Thị 

2008 - 2009 Chuyên viên TCKT Ban Quản lý Dự án các CTXD phía Bắc - PVN 

2009 - 04/2015 Kế toán trưởng PAIC 

05/2015 - nay Trưởng Ban kiểm soát PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 2.710 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 2.710 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  
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- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Trưởng Ban kiểm soát 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(2) Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Kiểm soát viên 

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND: 025197577  Ngày cấp: 21/12/2009  Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh     

- Ngày sinh: 26/5/1969 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

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

- Địa chỉ hiện tại: Số 407 Lô H- CC KCN – P Tây Thạnh, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 0938139769 

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

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

1992-02/2000 Chuyên viên Kế toán Công ty Giầy Hiệp Hưng – Nhà máy giày Hiệp Hưng II 

3/2000-4/2006 Chuyên viên kế toán tổng hợp Công ty chế biến cung ứng XNK Cà Phê 

5/2006-6/2008 Phụ trách kế toán Công ty chế biến cung ứng XNK Cà Phê 

7/2008 - nay 
Chuyên viên Ban Kiểm soát, Phó ban Kiểm toán Tổng Công ty Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí 

2/2009 - nay Kiểm soát viên PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kiểm soát viên 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó ban Kiểm toán Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 360.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí: 360.000 cổ phần, chiếm 8,50% 

vốn điều lệ 
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- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Kiểm soát viên 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(3) Bà Nguyễn Ngọc Anh – Kiểm soát viên 

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh 

- Giới tính: Nữ 

- Số CMND: 273099232  Ngày cấp: 25/09/2010  Nơi cấp: Vũng Tàu   

- Ngày sinh: 27/02/1982 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 23 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 

- Địa chỉ hiện tại: Nhà 9.9 lô D2 Chung cư Mỹ Đức, P21, Bình Thạnh, HCM 

- Số điện thoại: 01677243368 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

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

2008 – nay Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Dầu khí 

2012 - nay Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng xanh 

04/2014 – nay Kiểm soát viên Công ty PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kiểm soát viên 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại 

Năng lượng xanh; Kế toán trưởng CTCP Thương mại Dầu khí 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 0 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
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- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Kiểm soát viên 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

3. Cơ cấu, thành phần Ban Giám đốc 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Việt Anh Giám đốc 

2 Đào Việt Phương Phó Giám đốc 

3 Phạm Việt Thắng Phó Giám đốc 

(1) Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc (Như mục 1) 

(2) Ông Đào Việt Phương – Phó Giám đốc 

- Họ tên: Đào Việt Phương 

- Giới tính: Nam 

- Số CMND: 135046344  Ngày cấp: 16/01/2010  Nơi cấp: CA. Vĩnh Phúc 

- Ngày sinh: 30/06/1976 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Phương trù, xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc, T.Vĩnh Phúc 

- Địa chỉ hiện tại: Phòng 508 chung cư 283 Khuong Trung, P.Khuong Trung, Q. Thanh Xuân, 

Hà Nội  

- Số điện thoại: 0904150147 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân toán tin ứng dụng 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

1998 - 2000 Kỹ sư phát triển phần mềm Công ty FPT 

2000 - 04/2002 
Kỹ sư phần mềm Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ phần mềm – CSE thuộc 

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 

04/2002-12/2004 

Trưởng dự án PMIS (quản lý Cán bộ công chức toàn quốc) – Bộ nội vụ Liên hiệp 

khoa học sản xuất công nghệ phần mềm – CSE thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ Quốc gia 

12/2004 – 10/2005 

Trưởng dự án quản lý Cán bộ công chức – Toàn ngành Bộ Tài chính Liên hiệp khoa 

học sản xuất công nghệ phần mềm – CSE thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ Quốc gia 
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10/2005 – 06/2007 

Trưởng dự án Quản lý hồ sơ nghiệp vụ an ninh – Bộ Công an Liên hiệp khoa học sản 

xuất công nghệ phần mềm – CSE thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

Quốc gia 

06/2007 – 02/2009 
Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ phần mềm 

– CSE thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 

02/2009 – 05/2010 Kỹ sư phần mềm PAIC 

05/2010 - 03/2010 Phó ban dự án quản trị doanh nghiệp PAIC 

04/2010 - 03/2012 Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh PAIC 

03/2012 - 06/2013 Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh PAIC 

06/2013 - 03/2016 Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch PAIC 

03/2016 - nay Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch 

Công ty 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 1.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

(3) Ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc (Như mục 1) 

4. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Kế toán trưởng 

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Lan 

- Giới tính: Nữ 

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

- Ngày sinh: 15/06/1980 

- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Số 8, ngõ 218 Đường Láng, Đống Đa, HN 
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- Địa chỉ hiện tại: Số 8, ngõ 218 Đường Láng, Đống Đa, HN 

- Số điện thoại: 0904156301 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác 

2002 – 10/2008 Chuyên viên Kế toán Ban Quản lý Dự án công trình Liên hợp Lọc Hóa Dầu 

Nghi Sơn 

10/2008 – 02/2009 Chuyên viên Kế toán Công ty TNHH CNTT và Tự động hóa Dầu khí 

02/2009 – 06/2012 Chuyên viên Phòng TCKT PAIC 

06/2012 đến 04/2015 Phó phòng TCKT PAIC 

05/2015 đến nay Kế toán trưởng PAIC 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 10/11/2016: 1.000 cổ phần 

Trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ  

 Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty 

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của Công ty và đưa Công ty lên một tầm cao mới, Hội đồng quản 

trị đang nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao. 

Cụ thể là: 

- Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp: Tăng cường giám sát/quản trị rủi ro, đáp ứng quy 

định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công 

tác quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy 

trình quy chế, và tuân thủ các quy trình, quy chế trong hoạt động hàng ngày của Công ty đã 

ban hành; Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng 

công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu đầy đủ các đánh giá của BKS trong các báo 



BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT 

CTCP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ 

 

Trang 41 

 

cáo hàng năm, đôn đốc Ban điều hành công ty xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản 

trị doanh nghiệp (giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ quá hạn, các hợp đồng đang tranh 

chấp để tránh thất thoát vốn của Công ty); Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động 

SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban điều hành Công ty; 

- Thực hiện triệt để và có hiệu quả chương trình hành động về thực hành, tiết kiệm chống lãng 

phí trong các hoạt động SXKD của Công ty; nâng cao năng suất làm việc của toàn bộ máy 

Công ty; 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy trình, cơ cấu tổ chức và phát triển và mở rộng thị trường; 

- Phát triển hoạt động đối ngoại của Công ty: Tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác đối ngoại, 

xúc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh; Hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng 

lực chuyên môn đặc biệt trong tự động hóa và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ 

của Công ty. 
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IV. PHỤ LỤC 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

2. Bản sao Điều lệ hoạt động của Công ty; 

3. Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 và Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng đầu năm 2016. 

 

Hà Nội, ngày  31 tháng 12 năm 2016 

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

CTCP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

NGUYỄN VIỆT ANH 
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TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ủy quyền số 08/UQ-PSI ngày 08/06/2016 của Chủ tịch HĐQT) 

 

 

 

THÁI VIỆT ANH 

 


