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THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý cổ đông, Nhà đầu tư và Quý khách hàng!
Thay mặt Hội đồng Quản trị cùng tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Viễn
thông FPT, kính chúc Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, Quý khách hàng sức khỏe và hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị đã dành cho chúng tôi trong
thời gian qua.
Kính thưa Quý vị!
Kết thúc năm 2019, kết quả kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu
thuần đạt 10,398 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,808 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17.9% và
24.1% so với năm 2018. Tổng tài sản đạt 13,331 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 5,023 tỷ đồng. Tốc độ
tăng trưởng toàn Công ty tiếp tục ở mức hai con số cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng
Quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc đổi mới hoạt động kinh
doanh, đề cao tinh thần sáng tạo, cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng
cho khách hàng.
Trong năm vừa qua, Công ty đã có nhiều bước đi đột phá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
cung cấp cho Quý khách hàng. Với sự bùng nổ mạnh mẽ về nội dung trên nền tảng trực tuyến,
Internet giờ đây không chỉ là công cụ đọc tin tức, kết nối mọi người, mà còn là nền tảng để trao
đổi dữ liệu, đăng tải thông tin, làm việc trực tuyến,… Trong bối cảnh đó, FPT Telecom đã nâng cấp
băng thông các gói cước Internet cáp quang với tốc độ truy cập tối thiểu từ 22Mbps để đáp ứng
nhu cầu băng thông ngày càng lớn từ khách hàng. Công ty cũng cho ra mắt hàng loạt các gói
kênh và dịch vụ với nhiều tính năng mới như HBO GO, FPT Play Rogo, Foxy, FPT Camera. Với định
hướng lấy khách hàng là trọng tâm, kể từ khi thành lập đến nay, FPT Telecom luôn luôn chú trọng
đến hoạt động chăm sóc khách hàng qua việc bổ sung và nâng cấp hàng loạt tính năng trên ứng
dụng Hi-FPT nhằm kết nối đến khách hàng gần hơn nữa.
Năm 2019 không thể không nhắc đến Dự án FoxSteps chào mừng sinh nhật thứ 31 của Tập
đoàn FPT, gần 10,000 người FPT Telecom đã xuống đường, liên tục trong 23 ngày đêm, hoàn
thành quãng đường tương đương 13 vòng Trái Đất, xây dựng quỹ FoxSteps trị giá 7 tỷ đồng để xây
dựng 63 sân chơi miễn phí, chất lượng cao trên 59 tỉnh thành toàn quốc. Dự án đã tạo nên hiệu
ứng mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người FPT mà tại mỗi địa phương đều nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình từ chính quyền và người dân. Không chỉ mang giá trị cộng đồng to lớn và lâu
dài, dự án còn là một bước tiến quan trọng trong xây dựng hình ảnh thương hiệu của FPT Telecom
trên toàn quốc. Đây là một minh chứng cho tinh thần của người FPT với niềm tin, tinh thần nhiệt
huyết và sự nỗ lực bền bỉ, mang công nghệ thông tin đến kết nối người dân Việt Nam lại gần nhau
hơn, đặc biệt còn thể hiện khát vọng mang mạng lưới Internet FPT vươn ra thế giới, khẳng định vị
thế của mình trên thị trường quốc tế.
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Trong những năm tới, FPT Telecom sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng
đường truyền trong nước cũng như quốc tế để tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho các dịch vụ
của Công ty. Công ty sẽ nỗ lực làm giàu nội dung truyền hình, phát triển các dịch vụ số cũng như
bổ sung nhiều tiện ích khác cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiên phong trong công cuộc
chuyển đổi số với hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ thông minh mới.
Năm 2020, FPT Telecom tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số: doanh thu đạt 11,814
tỷ đồng, tăng trưởng 13.6% và lợi nhuận trước thuế đạt 2,022 tỷ đồng, tăng trưởng 11.8% so với
năm 2019.
Với sự nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo và người lao
động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm hoàn thành
tốt các nhiệm vụ đề ra. Rất mong quí vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, hướng đến tương
lai, nâng thương hiệu FPT Telecom lên tầm cao mới.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn Quý vị,
Trân trọng kính chào!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          CHU THỊ THANH HÀ
5

Telecom

ĐIỂM NHẤN FPT TELECOM 2019

10,398 tỷ
Doanh thu thuần
Tăng trưởng 17.9% YoY

13,331 tỷ
Tổng tài sản
Tăng trưởng 13.7% YoY

4,812đ/cp
EPS

1,808 tỷ
Lợi nhuận trước thuế
Tăng trưởng 24.1% YoY

5,023 tỷ
Vốn chủ sở hữu
Tăng trưởng 21.9% YoY

227
Văn phòng và
điểm giao dịch

9,429
Cán bộ công nhân viên
CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
Giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ Internet Cố định được
khách hàng hài lòng nhất về Chất lượng Dịch vụ và Chăm sóc
Khách hàng năm 2019" của IDG
Liên tục đạt danh hiệu Sao Khuê từ năm 2012 - 2019
Giải thưởng TOP ICT 2017 của HCA
Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số ATSA 2016
Huy chương Vàng ICT Việt Nam 2015
Thương hiệu Việt tiêu biểu 2014
Doanh nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất 2013
Huy chương Vàng đơn vị Internet, Viễn thông 2012
Huy chương Vàng đơn vị CNTT-TT Việt Nam 2006
CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
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TỔNG QUAN
“Chúng tôi mong muốn, trong một tương lai không xa, mỗi người
dân Việt Nam sẽ sử dụng ít nhất một dịch vụ của FPT Telecom”
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THÔNG TIN CHUNG
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101778163 ngày 29 tháng 08 năm 2019 do Sở Kế
Hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, là bản sửa đổi lần thứ 24 của Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0103008784 ngày 28 tháng 7 năm 2005.

Vốn điều lệ: 2,487,724,840,000 đồng
Tên viết tắt: FTEL
Mã chứng khoán: FOX

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Văn phòng Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Văn phòng HCM: Lô 29A-31A-33A, Tòa nhà FPT, Đường số 19,
Khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-24) 7300 2222     Fax: (84-24) 7300 8889
Website: www.fpt.vn
v www.facebook.com/FptTelecom
8
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
31/1/1997
Trung tâm FPT Internet (FPT Online
Exchange - FOX - tiền thân của FPT
Telecom) được thành lập tại Hà Nội
với sản phẩm mang tên trí tuệ
Việt Nam.

Năm 2001
Ra mắt trang báo điện tử đầu
tiên tại Việt Nam - VnExpress.net

Năm 2002
Trở thành nhà cung cấp kết nối
Internet IXP (Internet Exchange
Provider).

Năm 2005
Chuyển đổi thành Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
(FPT Telecom).

Năm 2007
Năm 2008

Mở rộng hoạt động trên
phạm vi toàn quốc.
Trở thành thành viên
chính thức của liên minh AAG.

Năm 2009
Đạt mức doanh thu 100 triệu
Đô la Mỹ.

Năm 2013

Năm 2012
Hoàn thiện tuyến trục Bắc - Nam
với tổng chiều dài 4000km, đi qua
30 tỉnh thành.

Năm 2014

Tham gia cung cấp dịch vụ
truyền hình IPTV với thương
hiệu truyền hình FPT.

Năm 2016
Khai trương Trung tâm dữ liệu
chuẩn Uptime TIER III lớn nhất
Việt Nam.
Được cấp phép triển khai thử
nghiệm mạng 4G tại Việt Nam.

Năm 2018
Hoàn thành việc quang hóa
hạ tầng trên phạm vi toàn quốc.
Box truyền hình 4K, Voice
Remote.

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ
Internet cáp quang băng rộng
(FTTH) đầu tiên tại Việt Nam.

FPT Telecom có mặt trên đất nước
Myanmar.
Là một trong những đơn vị dẫn
đầu trong chuyển đổi IPv6.

Năm 2017
Chính thức niêm yết trên sàn
chứng khoán UPCOM.
Ra mắt gói dịch vụ Internet tốc
độ nhanh nhất Việt Nam
SOC - 1Gbps.

Năm 2019
Năm đầu tiên áp dụng OKRs
đẩy mạnh năng suất làm việc
và phát triển con số kinh doanh.
Ra mắt hàng loạt các sản phẩm
công nghệ nổi bật: HBO GO, Foxy,
FPT Play Rogo, FPT Camera…
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông
• C
 ung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại
Internet);
• Hoạt động của các điểm truy cập Internet;
• Dịch vụ viễn thông giá trị giá tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy cập dữ
liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax giá trị gia tăng giá trị, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử,
dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng;
• Dịch vụ viễn thông cố định quốc tế; Dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước;
• Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ
truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo;
• Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet;
• Đại lý, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet;
• Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng;
• Hoạt động viễn thông có dây;
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		Dịch vụ Truyền hình, giải trí, dịch vụ giá trị gia tăng
		và nội dung số
• Đ
 ại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc trên mạng Internet, điện thoại
di động;
• Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động;
• Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động;
• Đại lý, cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động;
• Hoạt động phát hành phim ảnh, phim video và chương trình truyền hình: Dịch vụ phát hành
phim ảnh, giải trí, giá trị gia tăng trên mạng viễn thông Internet; Dịch vụ truyền hình cáp
công nghệ IPTV theo Giấy phép số 239/GP-BTTTT;
• Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video
và chương trình truyền hình;
• Hoạt động hậu kỳ; Hoạt động chiếu phim;
Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc;
• Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên
quan;
• Thi công, dịch vụ lắp đặt hệ thống truyền hình
cáp, tư vấn, thiết kế lắp đặt chuyển giao công
nghệ máy móc thiết bị phát thanh truyền hình,
điện, điện tử và viễn thông;

		 Các hoạt động khác
• Xuất nhập khẩu thiết bị mạng viễn thông và internet;
• Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và
phần mềm;  Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về phát thanh truyền hình,
điện, điện tử và viễn thông; Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn
thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
• Xuất bản phần mềm; Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; các dịch vụ tìm kiếm thông tin
qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;
• Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Tư vấn máy
vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
• Sản xuất thiết bị truyền thông; Cổng thông tin; Quảng cáo.
• Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
• Xây dựng công trình công ích khác: xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công  trình viễn thông,
công nghệ thông tin và truyền thông
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CÁC DỊCH VỤ CHỦ ĐẠO
			 Cáp quang FTTH
Với sự bùng nổ mạnh mẽ về nội dung trên nền tảng trực tuyến,
Internet giờ đây không chỉ đơn thuần sử dụng như công cụ đọc
tin tức, kết nối mọi người, mà còn là nền tảng để trao đổi dữ liệu,
đăng tải thông tin, làm việc trực tuyến,… Đứng trước nhu cầu sử
dụng ngày một tinh tế hơn từ người dùng, FPT Telecom cung cấp
nhiều gói cước Internet cáp quang với tốc độ truy cập từ 22Mbps
trở lên, đáp ứng tiêu chí nhanh về tốc độ đường truyền, sự nhanh
nhạy bắt kịp xu thế công nghệ cũng như phương châm phục vụ
khách hàng 24/7.

Truyền hình FPT
Truyền hình FPT là dịch vụ tiên phong trong việc sử dụng công
nghệ IPTV tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng những tiện ích giải
trí đa dạng, mang tính tương tác cao với  hơn 170 kênh trong nước và
quốc tế với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động.
Khách hàng có thể thưởng thức Truyền hình FPT với Gói kênh Cơ
bản và Gói kênh Mở rộng. Gói Mở rộng của Truyền hình FPT gồm hơn
30 kênh truyền hình (trong đó có gần 20 kênh HD) với nội dung vô
cùng đặc sắc hấp dẫn.
Với tất cả sức hấp dẫn của mình, gói Mở rộng của Truyền hình FPT
luôn là người bạn đồng hành, đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi gia đình
Việt từ xem phim, thể thao, ca nhạc, tin tức …
Foxy: là ứng dụng di động giống như màn hình thứ hai của Truyền
hình FPT, hỗ trợ khách hàng xem Truyền hình FPT thông qua các thiết bị
cầm tay bao gồm điện thoại di động và máy tính bảng. Với ứng dụng này,
người dùng có thể xem truyền hình ở mọi nơi và trên nhiều thiết bị cùng
một lúc. Khách hàng chỉ cần đăng kí tài khoản thông qua bộ giải mã FPT và
cài đặt ứng Foxy trên thiết bị di động.

		 FPT Play Box
FPT Play Box là hộp giải trí gia đình đáp ứng nhu cầu xem phim
truyền hình và giải trí theo xu hướng mới, nội dung hay, xem mỗi
ngày, không mất phí thuê bao hàng tháng.
FPT Play Box là giải pháp truyền hình Internet thế hệ mới
đem lại cho khách hàng trải nghiệm xem truyền hình “không
bị giới hạn” về nội dung, không gian, thời gian, thiết bị, nhà
mạng...
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			 Kênh thuê riêng (Leased line)
Internet Leased Line là dịch vụ cung cấp kết nối Internet trực tiếp
ra Quốc tế (GIA) và Internet trong nước (NIX). Khác với các kết nối
Internet thông thường, đường truyền Internet Leased Line có thể
cung cấp mọi tốc độ từ 01 Mbps đến hàng chục Gbps với cam kết
tốt nhất về độ ổn định, tốc độ kết nối, tính riêng biệt cùng với chế độ
chăm sóc khách hàng đặc biệt.

			 Trung tâm dữ liệu (Data center)
Dịch vụ cung cấp các loại máy chủ chuyên dùng, không gian đặt tủ
rack, không gian đặt máy chủ và các kết nối từ máy chủ ra môi trường
Internet hay kết nối riêng trực tiếp đến văn phòng khách hàng thông
qua môi trường Intranet với hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center)
chuẩn quốc tế Uptime Tier III quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

			 Dịch vụ trực tuyến
Online media: Hệ thống báo điện tử VNExpress với hơn 15 tỷ
lượt xem mỗi ngày.
FPT Play: Là ứng dụng giải trí đa phương tiện, cho phép xem
truyền hình trực tuyến, phim truyện, thể thao, ca nhạc trên nhiều
nền tảng khác nhau (mobile, web. Smart TV) trên mọi nền tảng
như Windows, Web, Iphone IOS, Android và mọi loại thiết bị như
Smartphone, SmartTV, Android TV, Smart TV Box…
Fshare: Là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên trực tuyến hàng
đầu tại Việt Nam trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud
computing) với dung lượng, hệ thống lưu trữ tốt nhất đặt tại các
trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT.
Fsend: Là dịch vụ gửi tập tin tốc độ cao, hỗ trợ dung lượng lớn
đến 20GB qua email mà không cần đăng ký tài khoản.
Mix166: Mix 166 là một ứng dụng nghe nhạc EDM (Electronic
Dance Music) đầu tiên ở Việt Nam. Đây là nơi các nghệ sỹ giao lưu
đăng tải, và có thu nhập từ chính các sản phẩm âm nhạc của mình.
Mix166 được kỳ vọng trở thành một cộng đồng dành riêng cho các
tín đồ của dòng nhạc EDM.
Startalk: Startalk đem đến một nền tảng truyền hình trực tuyến
đầu tiên của Việt Nam. Các thông tin xã hội, showbiz, thời trang, làm
đẹp, ăn chơi, cộng đồng đều được thể hiện dưới dạng video clip, trực
quan, sinh động và hấp dẫn.
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SMART HOME:

FPT Play Rogo: Nền tảng FPT Play Rogo dựa
trên bộ thiết bị Box FPT Play +, biến Box trở thành
một thiết bị trung tâm trong gia đình dựa vào kết
nối Bluetooth 4.0 + và Wifi. Sản phẩm ứng dụng
công nghệ AI cho phép FPT Play Box điều khiển tất
cả các thiết bị nhà thông minh thông qua giọng nói
và kết nối với các hệ sinh thái tương tác giọng nói
có sẵn trên thị trường như Google Home, Alexa…
Đặc biệt, sản phẩm này tích hợp điều khiển giọng
nói bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
FPT Camera: FPT Camera là một sản phẩm
công nghệ của FPT Telecom, được ra mắt thị trường
Việt Nam vào năm 2019. Với mục tiêu phục vụ số
lượng lớn khách hàng sử dụng hệ thống Camera
an ninh, FPT Telecom đem tới một dịch vụ tiện lợi
- thông minh, hỗ trợ giám sát an toàn và bảo mật
thông tin.
Ưu điểm chính của FPT Camera là ổn định về tín hiệu, chất lượng hình ảnh cao, kết nối với nhiều
thiết bị di động, sử dụng lưu trữ Cloud. Bên cạnh đó, khách hàng luôn luôn được FPT đồng hành
trong quá trình sử dụng về bảo hành, bảo trì, hỗ trợ trực tuyến 24/7.
Hệ thống FPT Camera sẽ được tích hợp thêm nhiều chức năng cải tiến thông minh, mang tính
đột phá về công nghệ do chính đội ngũ FPT Telecom phát triển.
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế (FTI)
Vốn điều lệ: 15,000,000,000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 100%
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ Internet, đại lý cung cấp
các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ khác

Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT Tân Thuận
Vốn điều lệ: 70,000,000,000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 100%
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ Internet tốc độ cao và
các dịch vụ viễn thông khác

Công ty CP Công nghệ Viễn thông FPT (FCN)
Vốn điều lệ: 276,000,000,000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 99.99%
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ Internet tốc độ cao và
các dịch vụ viễn thông khác

Công Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC)
Vốn điều lệ:  147,873,360,000  VNĐ
Tỷ lệ sở hữu: 56.32%
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ Game Online, Báo điện
tử, thanh toán điện tử
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng Quản trị

Chu Thị Thanh Hà
Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Bà gia nhập FPT từ năm 1995. Bà có nhiều đóng góp
quan trọng cho sự phát triển của FPT Telecom, góp phần
đưa FPT Telecom trở thành một trong những công ty Viễn
thông hàng đầu Việt Nam.
Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: PGĐ
Trung tâm Internet FPT (1999); PTGĐ FPT Telecom (2003);
Phó Chủ tịch HĐQT FPT Telecom (2008); TGĐ FPT Telecom
(2009); Phó Tổng Giám đốc FPT (2012).

Trương Gia Bình
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1956
Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ Toán-Lý
Sáng lập ra FPT năm 1998, ông là nhà tổ chức, người tập
hợp lực lượng của FPT. Với tầm nhìn xa, ông luôn đưa ra
những định hướng chiến lược có tính bước ngoặt cho sự
phát triển của FPT.
Ông được bình chọn là một trong 10 nhân vật tiêu biểu
của ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt
Nam giai đoạn 2000-2009 do các nhà báo trong lĩnh vực ICT
bình chọn. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam và
đóng góp nhiều ý kiến cho các lãnh đạo Việt Nam trong việc
hoạch định chính sách phát triển ngành công nghệ thông
tin ở Việt Nam.
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Bùi Quang Ngọc
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1956
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Cơ sở dữ liệu; Cử nhân Toán
Ông Bùi Quang Ngọc là một trong 13 thành viên sáng lập
của Tập đoàn FPT và là lãnh đạo đầu tiên phụ trách mảng
CNTT của FPT, tiền thân của các công ty thành viên quan
trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading.
Là một nhà quản trị xuất sắc của FPT, ông Ngọc là người
triển khai xây dựng và tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ
thống quản trị FPT, đảm bảo mọi hoạt động của Tập đoàn
hiệu quả, chuẩn xác và theo quy chuẩn chất lượng quốc tế.

Nguyễn Văn Khoa
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại
FPT Telecom từ năm 2000 đến nay như: Giám đốc Trung tâm
Quản lý hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Tổng Giám
đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT. Đến năm
2012, ông làm Tổng Giám đốc FPT Telecom.
Tháng 3/2018, ông được luân chuyển làm Phó Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần FPT. Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống
thông tin FPT (FPT IS) trong chương trình quy hoạch và đào
tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn.
Ngày 29/3/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần FPT.
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Nguyễn Quốc Trị
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Ông Nguyễn Quốc Trị được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên
Hội đồng Quản trị của FPT Telecom từ ngày 28/3/2018 với
nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác tại SCIC từ năm 2008, ông giữ
nhiều chức vụ như chuyên viên Ban Đầu tư 2; kiểm soát viên
chuyên trách; phó bí thư Chi bộ quản lý rủi ro - Pháp chế…
Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Lưu
thông tiền tệ - Tín dụng; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
và Phân tích hoạt động kinh tế; chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
Ông Nguyễn Quốc Trị miễn nhiệm thành viên Hội đồng
Quản trị FPT Telecom từ ngày 12/11/2019.

Lê Ngọc Diệp
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị công - ĐH Quốc gia
Singapore; Cử nhân Ngân hàng tài chính.
Bà Lê Ngọc Diệp được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên Hội
đồng Quản trị của FPT Telecom từ ngày 28/3/2018 với nhiệm
kỳ 2018-2023. Bà hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban- Ban
Đầu tư 4 thuộc SCIC. Công tác tại SCIC từ năm 2008 đến nay,
bà từng giữ nhiều chức vụ như chuyên viên Ban Quản lý vốn
đầu tư 1; Phó trưởng Ban - Ban Quản lý vốn đầu tư 1.
Bà có bằng thạc sỹ Quản trị công được cấp bởi Đại học
Quốc gia Singapore và là cử nhân Ngân hàng tài chính của
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Phạm Công Minh
Thành viên HĐQT
Năm sinh:  1989
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Ông Phạm Công Minh được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên
Hội đồng Quản trị của FPT Telecom từ ngày 12/11/2019.
Ông hiện đảm nhiệm vị trí chuyên viên phân tích đầu tư
-  Ban Đầu tư 4 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà
nước (SCIC). Công tác tại SCIC từ năm 2015 đến nay.
Ông có bằng thạc sỹ khoa học tại Đại học Quản trị Singapore  
chuyên ngành quản lý tài sản và thạc sỹ khoa học tại Đại học
Exeter - Vương quốc Anh chuyên ngành thương mại quốc tế.
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Ban Tổng Giám đốc
Hoàng Việt Anh
Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư
Công nghệ thông tin
Ông Hoàng Việt Anh gia nhập FPT năm 1993 khi là sinh
viên ĐH Bách khoa Hà Nội với vị trí lập trình viên. Ông từng
đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Phần mềm FPT
(FPT Software) như Tổng giám đốc, Phó TGĐ điều hành, Giám
đốc FPT châu Á - Thái Bình Dương và có kinh nghiệm toàn cầu
khi tham gia chỉ đạo và triển khai các dự án quy mô lớn của
FPT Software với khách hàng tại Singapore, Malaysia, Mỹ…
trong lĩnh nhiều lĩnh vực.
Ông được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT Telecom từ
ngày 01/03/2018 với nhiệm kỳ 3 năm.

Nguyễn Hoàng Linh
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
Gia nhập FPT năm 2008 và giữ chức Phó Tổng Giám đốc
phụ trách tài chính Công ty TNHH FPT Telecom Miền Nam.
Ông là Giám đốc Tài chính FPT Telecom từ tháng 7/2009
đến tháng 12/2012. Tháng 1/2013, ông được bổ nhiệm vị trí
Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.
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Vũ Thị Mai Hương
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
Bà gia nhập FPT từ năm 1993. Đến nay, bà đã từng
đảm nhiệm nhiều vị trí ở FPT Telecom như Phó Tổng Giám
đốc Công  ty  TNHH  MTV  Viễn  thông  Quốc  tế  FPT  (FPT
Telecom International - FTI), Phó Ban nhân sự FPT Telecom.
Tháng 4/2011, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FPT
Telecom.

Chu Hùng Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh:   1978
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Trong thời gian 2001-2007, ông làm việc tại Công ty TNHH
Hệ thống Thông tin FPT với các vị trí Trưởng phòng kỹ thuật
triển khai, Phó giám đốc Trung tâm FIS 3. Năm 2008, ông
chuyển sang FPT Telecom giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà
Nội 3. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm qua nhiều vị trí thuộc
FPT Telecom: Giám đốc điều hành kinh doanh vùng 2 (Tây Bắc
Bộ), vùng 3 (Đông Bắc Bộ) và vùng 1 (Hà Nội). Tháng 12/2013,
ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.

Hoàng Trung Kiên
Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh:  1978
Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ông gia nhập FPT từ năm 2000 và trải qua nhiều vị trí như
Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu Internet, Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH IDS, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 1, Giám đốc
Trung tâm phát triển kinh doanh, Giám đốc điều hành kinh
doanh vùng Hà Nội và vùng Tây Bắc Bộ. Năm 2012, ông được
bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.
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Vũ Anh Tú
Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Ông gia nhập FPT từ năm 2001. Năm 2008, ông giữ chức vụ
Giám Đốc Trung tâm Điều hành của FPT Telecom. Năm 2012,
ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ của FPT
Telecom. Năm 2016, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng
Giám Đốc FPT Telecom.

Nguyễn Thanh Bình
Giám đốc Tài chính
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Kinh tế
Ông gia nhập FPT Telecom từ năm 2009 với vị trí Phó Ban
Tài Chính. Năm 2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc
tài chính.

22

Báo cáo Thường niên 2O19

Ban Kiểm soát

Lương Quốc Lân
Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh:    1980
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị Tài Chính
Gia nhập FPT từ năm 2003, hiện tại, ông đảm nhiệm vị trí
trưởng Bộ phận phân tích đầu tư, Ban Tài chính Công ty Cổ
phần FPT.

Phan Phương Đạt
Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh:  1971
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ toán học
Ông gia nhập FPT từ năm 1999, trong gần 20 năm làm
việc tại FPT, ông giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc
nhân sự FPT, Phó Tổng Giám đốc FPT Software, Hiệu phó
Đại học FPT… Hiện tại, ông là Trưởng ban Đào tạo FUNiX,
đồng thời phụ trách Câu lạc bộ Tài năng trẻ FPT (FPT Young
Talents - FYT)

Đỗ Xuân Phúc
Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh:  1985
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân
Ông Đỗ Xuân Phúc được bổ nhiệm vào vị trí thành viên
Ban Kiểm soát của FPT Telecom từ ngày 28/3/2018. Ông hiện  
giữ vị trí Chuyên viên Ban đầu tư 4 thuộc SCIC.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết thúc năm 2019, FPT Telecom đã đạt được những chỉ số kinh doanh ấn tượng: Doanh thu tăng
17.9% và lợi nhuận tăng 24.1% khẳng định sự thành công của năm đầu tiên thực hiện chiến lược hành
động trong 3 năm 2019 - 2021:
Chương trình hành động chiến lược số 1 là mở rộng vùng phủ và triển khai mạng
tốc độ cao. Cụ thể, vùng phủ mở rộng đến xã, huyện, đặc biệt tập trung vào khai thác các khu dân
cư, khu dự án xây dựng. FPT Telecom có những thử nghiệm để khai thác triển khai mạng Giganet,
được kết nối đến hộ gia đình với tốc độ lên tới Gigabit/s.
Chương trình hành động chiến lược số 2 là tiếp tục nghiên cứu, đầu tư để đưa ra các
sản phẩm dịch vụ mới.
Chương trình hành động chiến lược số 3 là đẩy mạnh triển khai CEM (quản trị trải
nghiệm khách hàng).
Chương trình hành động chiến lược số 4 là tăng cường đầu tư cho Truyền hình và
OTT, tập trung vào nội dung, sản xuất cũng như sở hữu nội dung độc quyền.
chương trình hành động chiến lược số 5, để thực hiện thành công các việc nói trên,
công việc chuyển đổi số của FPT Telecom là nền tảng của tất cả các nền tảng và cần được đẩy
nhanh lên gấp nhiều lần trong thời gian sắp tới.
Năm 2020, định hướng chiến lược của FPT Telecom là Amazing Experience - Trải nghiệm tuyệt vời.
Đây sẽ là năm FPT Telecom chú trọng tới trải nghiệm của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ,
FPT Telecom không còn là nhà cung cấp sản phẩm mà là một doanh nghiệp mang đến trải nghiệm tốt
nhất trên thị trường.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2019
VÀ KẾ HOẠCH 2020
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NỔI BẬT
DOANH THU THUẦN
10,398 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 17.9% YOY.

FPT Telecom tiếp tục giữ
vững tốc độ tăng trưởng
doanh thu ấn tượng ở mức 2
con số. Đây là năm đầu tiên
đánh dấu doanh thu của
Công ty vượt ngưỡng 10,000
tỷ đồng.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
1,808 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 24.1% YOY

Năm 2019 chứng kiến một
bước nhảy vọt về hiệu quả
hoạt động khi lợi nhuận
trước thuế tăng trưởng đến
24.1 % so với năm 2018.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
1,463 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 26.2% YOY.

Lợi nhuận sau thuế toàn
công ty cũng có bước tiến lớn
trong năm 2019 khi đạt mức
tăng trưởng lên đến 26.2 %
so với năm 2018
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LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (EPS)
4,812 ĐỒNG/CP, TĂNG TRƯỞNG 15.8 % YOY
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Nhờ lợi nhuận tăng cao, EPS
của FPT Telecom có mức tăng
trưởng đáng nể lên đến 15,8%
so với năm 2018, đáp ứng sự
kỳ vọng và tạo niềm tin đối với
các nhà đầu tư.
(*) EPS từ 2013 đến 2018 được điều chỉnh hồi
tố cho tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu các
năm 2013, 2015, 2016, 2017 và 2018; và quy
định mới về cách tính EPS theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC

TỔNG TÀI SẢN
13,331 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 13.7 % YOY
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Tổng tài sản của Công ty có
bước nhảy vọt với mức tăng
trưởng lên đến 13.7% so với
năm 2018. Đây là kết quả
của chiến lược “hạ tầng đi
trước” với mong muốn tạo
cơ sở vững mạnh để đảm
bảo chất lượng và phát triển
kinh doanh của Công ty.

5,023 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 21.9% YOY
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Nguồn vốn tiếp tục được
bảo toàn; là nền tảng cho sự
phát triển bền vững của FPT
Telecom
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả kinh doanh
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

10,398,427

8,821,523

17.9%

2

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

1,802,505

1,454,146

24.0%

4

Lợi nhuận trước thuế  

Triệu đồng

1,808,153

1,457,531

24.1%

5 Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1,463,218

1,159,596

26.2%

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)

Đồng/Cp

4,812

4,156

15.8%

Năm 2019

Năm 2018

% Tăng giảm

Năm 2019, FPT Telecom tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng nhanh và ổn định. Doanh thu hợp
nhất toàn Công ty đạt 10,398 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2018. Lợi nhuận trước
thuế đạt 1,808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,463 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt
4,812 đồng / cổ phần, tăng gần 16% so với năm 2018. Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối
năm 2019 đạt 13,331 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5,023 tỷ đồng, vốn điều lệ là 2,487 tỷ đồng.
Các mảng kinh doanh vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. Doanh thu mảng Internet và Truyền
hình trả tiền tăng trưởng 18.4% và hoàn thành 111% kế hoạch. Số lượng thuê bao Internet và
Truyền hình đều tăng mạnh và vượt kế hoạch đặt ra. Mảng nội dung số đối mặt với sự cạnh tranh
mạnh từ Facebook và Google nhưng vẫn duy trì độ tăng trưởng doanh thu là 13.2% và hoàn thành
100% kế hoạch.
Công ty đã hoàn thiện và đưa ra thị trường một loạt sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp quan
trọng cho kết quả kinh doanh năm 2019 và là động lực tăng trưởng doanh số cho năm tiếp theo.
Các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu có thể kể ra như sau:
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HBO Go: chính thức ra mắt từ tháng 7/2019, dịch vụ truyền hình trực tuyến HBO GO mang đến
cho người dùng cơ hội “sở hữu” 3 kênh truyền hình trực tiếp HBO, MAX by HBO và RED by HBO với
khả năng truy cập không giới hạn các bộ phim Hollywood thông qua thư viện video theo yêu cầu
rộng lớn.
FOXY: ra mắt tháng 10/2019, là ứng dụng xem truyền hình trực tuyến trên di động dành cho
khách hàng hiện đang sử dung dịch vụ Truyền hình FPT. Với nhiều tiện ích thân thiện với người
dùng, FOXY giúp cá nhân hóa trải nghiệm Khách hàng, giúp Khách hàng có thể trải nghiệm dịch
vụ mọi lúc mọi nơi trên các nền tảng đa dạng.
FPT Play Rogo: là một nền tảng dựa trên bộ thiết bị FPT Play Box +, biến Box trở thành một
thiết bị trung tâm điều khiển các thiết bị thông minh trong gia đình bằng giọng nói dựa vào kết
nối Bluetooth 4.0+ và Wifi. TV Box sẽ được sử dụng như một điều khiển cho các thiết bị thông
minh trong nhà.
FPT camera: là sản phẩm dịch vụ IP Camera được phát triển bởi FPT, cho phép giám sát, lưu trữ
và quản lý thiết bị camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud)
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Tài sản ngắn hạn và dài hạn
Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
Tài sản ngắn hạn

Triệu đồng

% Tăng giảm

6,934,017

7,034,989

-1.4%

Tiền và các khoản tương đương tiền

“

552,340

544,516

1.4%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

“

4,173,210

3,792,299

10.0%

Phải thu ngắn hạn

“

987,902

984,461

0.3%

Hàng tồn kho

“

656,730

840,231

-21.8%

Tài sản ngắn hạn khác

“

563,835

873,482

-35.4%

Tài sản dài hạn

“

6,396,938

4,688,852

36.4%

Các khoản phải thu dài hạn

“

25,876

22,061

17.3%

Tài sản cố định

“

4,791,799

4,089,813

17.2%

Tài sản dở dang dài hạn

“

128,115

48,950

161.7%

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

“

6,000

6,000

0.0%

Tài sản dài hạn khác

“

1,445,148

522,027

176.8%

Tổng tài sản

“

13,330,955

11,723,841

13.7%

Tài sản ngắn hạn: Tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn tiếp tục
tăng trưởng là minh chứng cho tiềm lực tài chính dồi dào của Công ty. Bên cạnh đó, hàng tồn kho
giảm 21.8% so với năm 2018 cho thấy Công ty ngày càng tối ưu hoạt động kinh doanh.
Tài sản dài hạn: Tài sản cố định tăng trưởng mạnh khi Công ty nâng cấp và mở rộng hạ tầng
trong năm vừa qua, đây là tiền đề đảm bảo cho các dịch vụ của Công ty trong các năm tới.

Nguồn vốn và công nợ
Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
Tổng nợ

% Tăng giảm

Triệu đồng

8,308,254

7,602,614

9.3%

Nợ ngắn hạn

“

7,967,680

7,388,207

7.8%

Nợ dài hạn

“

340,574

214,406

58.8%

Vốn Chủ sở hữu

“

5,022,700

4,121,227

21.9%

Vốn chủ sở hữu

“

5,022,700

4,121,227

21.9%

Tổng nguồn vốn

“

13,330,955

11,723,841

13.7%
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Nợ phải trả: Nợ dài hạn tăng 58.8 % do Công ty tăng cường vay vốn để phục vụ đầu tư hạ
tầng, tài sản. Tỷ trọng nợ dài hạn chiếm 2.5% tổng nguồn vốn, không ảnh hưởng nhiều đến cơ
cấu nguồn vốn.
Vốn chủ sở hữu: Tăng mạnh 21.9% so với năm 2018, cho thấy nguồn lực luôn được bảo
toàn và tăng trưởng đều qua các năm, đảm bảo giá trị thặng dư cho cổ đông.

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN
STT
1

2

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2019

Năm 2018

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Lần

0.87

0.95

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0.79

0.84

%

62%

65%

Lần

1.65

1.84

Vòng quay khoản phải thu

Lần

10.48

10.18

Vòng quay tổng tài sản

Lần

0.78

0.75

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3

4

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số LNTT/Doanh thu thuần

%

17.39%

16.52%

Hệ số LNST/Doanh thu thuần

%

14.1%

13.1%

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu

%

32%

31.2%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

11.8%

11.63%

%

17.3%

16.5%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động
           kinh doanh/Doanh thu thuần

Các chỉ tiêu về Khả năng thanh toán cải thiện hơn so với năm trước. Công ty có đủ nguồn lực
để thanh toán cho các khoản nợ trong tương lai.
Các chỉ tiêu về Cơ cấu vốn có sự thay đổi theo hướng tích cực khi tỷ trọng Nợ trên Tổng tài sản
và Vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2018. Điều này cho thấy cơ cấu vốn của Công ty đang dần
cải thiện sau giai đoạn 2017- 2018 phải tăng cường vốn vay để đầu tư.
Các chỉ tiêu về Năng Lực hoạt động cải thiện so với năm 2018. Số Vòng quay khoản phải thu tiếp tục
tăng khi Công ty nỗ lực đẩy mạnh trọng tâm vào thanh toán online.
Các chỉ tiêu về Khả năng sinh lời tiếp tục duy trì ở mức rất cao và hoàn thành vượt mức kế
hoạch đề ra. Hệ số lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế so với doanh thu thuần tiếp tục tăng
so với năm 2018.
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Bức tranh kinh tế của đất nước
Năm 2019 khép lại với xu hướng
tăng trưởng khá tích cực
Năm 2019 vẫn là năm thành công của kinh tế Việt Nam thể hiện qua việc hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Qua đó, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp và người dân về sự ổn
định, xu hướng gia tăng phát triển của nền kinh tế.
Năm 2019 kết thúc với nhiều thành tựu không tưởng và đột phát trên mọi lĩnh vực hoạt động
của FPT Telecom. Đây là năm đầu tiên áp dụng công cụ OKRs trong công việc, Ban Lãnh đạo FPT
Telecom và cán bộ nhân viên đều tận lực phấn đấu cho những điều lớn lao hơn. Nhờ đó, kết quả
kinh doanh năm 2019 của FPT Telecom đã đạt được những chỉ số kinh doanh ấn tượng. Doanh thu
toàn Công ty đạt 10,398 tỷ đồng, tăng trưởng 17.9% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế của
toàn Công ty đạt 1,808 tỷ đồng, tăng trưởng 24.1% so với năm 2018 và đều hoàn thành mục tiêu đã
đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,463 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4,812 đồng/cổ phần,
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tăng 27.4% so năm 2018. Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2019 đạt 13.331 tỷ đồng; Vốn
chủ sở hữu đạt 5.023 tỷ đồng; đều tăng trưởng mạnh mẽ 21.9% so với năm 2018.
Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 của năm 2018 là 1,000
đồng/cổ phần và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 của năm 2019 là 1,000 đồng/cổ phần.
Công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2,262 tỷ đồng lên 2,487 tỷ đồng thông qua việc
chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông ngày 23 tháng
4 năm 2019.
Với những thành công đạt được năm 2019, Ban lãnh đạo FPT Telecom đã chọn chiến lược     
“Amazing Experience” cho chặng đường 3 năm tiếp theo. Công ty sẽ tập trung vào trải nghiệm
khách hàng với mục tiêu là Nhà cung cấp dịch vụ có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam.
Với chiến lược mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng dựa trên nền tảng chuyển đổi số,
FPT Telecom sẽ tập trung phát triển thuê bao bền vững, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng
cao chất lượng hạ tầng, gia tăng chất lượng nguồn lực lao động để duy trì sự tăng trưởng doanh
thu, lợi nhuận cao và ổn định.
Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn luôn theo sát tình hình hoạt động, sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp; đóng vai trò là hậu phương vững chắc ủng hộ các quyết định,
chiến lược mạnh mẽ, sáng tạo nhưng vô cùng hiệu quả của Ban điều hành.  Kèm theo đó, với sự nỗ
lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản
trị cũng như Ban điều hành, FPT Telecom tiếp tục gặt hái được thành công, vững bước trên chặng
đường phát triển, đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước nói chung cũng như mang
lại giá trị cho cổ đông, khách hàng nói riêng.
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KẾ HOẠCH NĂM 2020
Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước
Năm 2020 dự báo là một năm khó khăn cho kinh tế thế giới khi ngay trong những tháng đầu
năm nền kinh tế số hai thế giới – Trung Quốc đã bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19. Bên
cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mối quan hệ thương mại giữa Anh và EU được dự
báo sẽ làm kìm hãm kinh tế thế giới trong năm 2020. Bước sang 2020, với việc trở thành chủ tịch
ASEAN và ký kết hiệp ước EVFTA góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam vượt qua một năm
khó khăn.
Trong báo cáo gần nhất của VinaCapital về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến kinh tế Việt Nam,
các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn lợi ích kinh tế sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, tuy nhiên trong
dài hạn khi dịch không leo thang thì Việt Nam có thể là quốc gia hưởng lợi khi có cơ hội nhận được
dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Quan sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong nước và quốc tế, Bộ Kế hoạch đầu tư đưa ra
hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020 tương ứng với giả thiết dịch được khống chế trong
Quý 1 và Quý 2 năm 2020. Cụ thể, mức tăng trưởng GDP đều thấp hơn mục tiêu 6,8% đã đề ra, lần
lượt 6,25% hoặc 5,96%.

Kế hoạch năm 2020
Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 11,814 tỷ đồng, tăng trưởng 13.6% so với năm
2019 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 11,150 tỷ đồng, tăng trưởng 13.9% và doanh
thu từ dịch vụ nội dung số là 664 tỷ đồng, tăng trưởng 9%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của
công ty là 2,022 tỷ đồng, tăng trưởng 11.8% so với năm 2019. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng
vùng phủ, tập trung phát triển thuê bao Internet và Truyền hình, cải thiện sự hài lòng của khách
hàng.
Trong năm 2020, Công ty sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 trung tâm dữ liệu mới tại Tân
Thuận 1 – Tp HCM và tại Cầu Giấy – Hà Nội. Công ty sẽ đẩy nhanh các dự án xây dựng trung
tâm dữ liệu tại Quận 9 – Tp HCM và tại Đà Nẵng với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 tại Việt
Nam về lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án
cáp quang biển thứ 4 để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, giảm thiểu rủi ro băng
thông quốc tế khi sự cố đứt cáp xảy ra, đảm bảo chất lượng hạ tầng, trong 3 năm tới với dung
lượng từ 1-3 Tbps.
Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu
cầu của thị trường và người tiêu dùng (dịch vụ Cloud Camera, Home Security, ...), triển khai dịch
vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư và phát triển nội dung riêng
trong truyền hình FPT cũng như FPT Play, nhân rộng hệ sinh thái OTT mạnh có sẵn để cung cấp
dịch vụ cho khách hàng..
Về mặt nhân sự, Công ty sẽ có thay đổi về mặt chất lượng nguồn nhân lực. Đến hết năm 2022,
FPT Telecom sẽ có hơn 10,000 nhân viên, trong đó tỷ trọng cán bộ kỹ thuật công nghệ chiếm 20 %
và 15% trong số các cán bộ kỹ thuật công nghệ sẽ có chứng chỉ, bằng cấp quốc tế.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT Thành viên HĐQT
Chức vụ
			

Ngày bắt đầu là Số buổi họp Tỷ lệ tham gia Lý do không
thành viên HĐQT			 tham dự

01 Bà Chu Thị Thanh Hà

Chủ tịch

3/25/2008

4

100%

02 Ông Trương Gia Bình

Thành viên

7/28/2005

4

100%

03 Ông Bùi Quang Ngọc

Thành viên

3/27/2009

4

100%

04 Ông Nguyễn Văn Khoa

Thành viên

3/30/2012

4

100%

05 Ông Nguyễn Quốc Trị

Thành viên

3/28/2018

3

100%

06 Ông Phạm Công Minh

Thành viên

12/11/2019

1

100%

07 Bà Lê Ngọc Diệp

Thành viên

28-03-2018

4

100%

(Miễn nhiệm
12/11/2019)
(Bổ nhiệm
12/11/2019)

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện họp và quyết định những vấn đề
chính sau đây:
	Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
	Thông qua Đề án Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	Phê duyệt điều chỉrh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm dữ liệu FPT Tân Thuận 1B”
	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Dự liệu HN2 tại D28, Dịch Vọng Hậu, Cầu
Giấy, Hà Nội và phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư trung tâm Dữ liệu HN2.
	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Quy chế quản trị nội bộ


Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro POP tại các tỉnh

	Phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 là 1,000 đồng/cp
	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 1,000 đồng/cp


Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 1,000 đồng/cp

	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ
sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
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Danh mục các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị
STT

Nội dung

Số Nghị quyết

1
1

01/QĐ-HĐQT/FTEL

3/1/2019

Thông qua Đề án Cung ứng dịch vụ trung gian
thanh toán. Ủy quyền cho Ban điều hành thực
hiện thủ tục xin giấy phép.

2

02/QĐ-HĐQT/FTEL

10/1/2019

Phê duyệt việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của
dự án “Trung tâm dữ liệu FPT Tân Thuận 1B”.

22/01/2019

Thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2018.
Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm
Dữ liệu HN2 tại Lô D28, Phường Dịch Vọng Hậu,
Cầu Giấy, Hà Nội.

7/3/2019

Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 và năm
2018.
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và
chủ trương đầu tư năm 2019.
Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

9/4/2019

Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2019.
Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019 (báo cáo tài chính; trả cổ tức bằng
tiền mặt, cổ phiếu; trích lập các quỹ; thù lao
HĐQT/BKS; kế hoạch kinh doanh 2019; kiểm toán
năm 2019).
Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội
bộ.

3

4

5

03-2019/NQHĐQT/FTEL

04-2019/NQHĐQT/FTEL

05-2019/NQHĐQT/FTEL

6

06/NQ-HĐQT/FTEL
- 17/NQQ-HĐQT/
FTEL

22/04/2019
16/07/2019

Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro
Pop tại các tỉnh (Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Yên
Bái, Quảng Ninh, Long An, Vũng Tàu, Bình
Dương, Đà Nẵng, Tp HCM, Hải Dương …)

7

08/NQ-HĐQT/FTEL

6/5/2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 là 1.000
đồng/cp.

8

09/NQ-HĐQT/FTEL

6/5/2019

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 1.000
đồng/cp
Phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư
Trung tâm Dữ liệu HN2 tại Cầu Giấy, HN.
Thông qua hoạt động giao dịch với người có liên
quan (Công ty Cổ phần FPT).

9

18/NQ-HĐQT/FTEL

6/7/2019

10

19/NQ-HĐQT/FTEL

22/08/2019

Thông qua kết quả kinh doanh quý 2/2019

11

21/NQ-HĐQT/FTEL

8/10/2019

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ
đông bất thường năm 2019

12

23/NQ-HĐQT/FTEL

26/11/2019

Thông qua kế quả kinh doanh quý 3.2019.
Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
với mức 1.000 đồng/cổ phiếu.
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ
Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, chứng từ
và việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban
Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố thông tin theo quy
định, cụ thể:
 Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư
xây dựng cơ bản.
 Kiểm soát xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
 Kiểm soát việc xây dựng và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao
dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định về công bố thông tin
của Công ty niêm yết.
 Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2019.
 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về việc kế hoạch phân chia lợi nhuận để trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
 Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.
Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên để trao đổi các nội
dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị với Hội đông Quản trị và Ban điều hành.
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Thông tin cổ phiếu







Vốn điều lệ: 2,487,724,840,000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 248,772,484  cổ phiếu
Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thường: 248,742,469  cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 248,742,469 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 30,015 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông hiện hữu
Số lượng
cổ phiếu
sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu
%

Tổng Công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn
Nhà nước

124,804,562

50.17%

2

Công ty Cổ phần FPT

113,566,257

45.65%

3

Các cổ đông khác

10,371,650

4.17%

4

Cổ phiếu quỹ

30,015

0.01%

248,772,484

100.0%

STT

1

Đơn vị

Tổng cộng

Cơ cấu cổ đông
4%

46%

50%

SCIC

FPT

Khác

CPQ

Biến động giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch

Lưu ý: Ngày 23/4/2019, Công ty đã trả cố tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 VND/cổ
phiếu, tương ứng 10% ( cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới theo Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2019.
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
2,262

997
997997

1,246
1,246
1,246

1,246
1,246
1,246

1,371
1,371
1,371

2014
2014
2014

2015
2015
2015

2016
2016
2016

2013
2013
2013

1,508
1,508
1,508

2017
2017
2017

2,262
2,262

2018
2018
2018

2,488
2,488
2,488

2019

2019

Vốn chủ sở hữu tăng vọt do
Công ty tiến hành trả cổ tức
bằng cổ phiếu trong năm
2019 với tỷ lệ 10% từ lợi
nhuận để lại năm 2018.

2019

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2019, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

Lịch sử trả cổ tức
Cổ tức bằng tiền mặt:
40%40%
40%

30%
30%

30%
30%
30%

20%
20%

20%
20%

20%

20%

30%

20%
20%

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10%
10%

10%
2019
2019
(tạm
(tạmứng)
ứng)
2019
(tạm ứng)

Tỷ lệ cổ tức tạm ứng bằng
tiền mặt năm 2019 là 1,000
đồng/cổ phiếu.
Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2019 sẽ được
thông qua trong cuộc họp
của Đại hội đồng Cổ đông.

Cổ tức bằng cổ phiếu:
60%

60%
50%
50%
60%
40%
40%
50%
30%
30%
40%
20%
20%
30%
10%
10%
20%
0%
0%
10%
0%

40

Công ty quyết định chia cổ
tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ
10:1 từ lợi nhuận

50%
50%

50%
25%
25%

25%
0%

10%
10%

10%
10%

10%
2016
2016
2016

2013

2014
0%

10%
2015
2015

2013

2014

2015

2014
2013 0%

10%
10%

10%

2017

10%
2018

10%
2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10%

Lưu ý: * Tỷ lệ cổ tức được tính
theo tỷ lệ chia cổ tức được
ĐHĐCĐ phê duyệt cho kết
quả kinh doanh năm đó,
không phải số cổ tức thực
chi trả trong năm.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Hơn 20 năm qua, FPT Telecom đã đưa ra thị trường những dịch vụ kết nối cho người dùng sử
dụng Internet. Sản phẩm gần nhất chính là dịch vụ Truyền hình FPT, FPT Play và sắp tới là camera
thông minh cùng rất nhiều sản phẩm khác nữa sẽ được đưa đến cho khách hàng. FPT Telecom xác
định lấy khách hàng làm trọng tâm, chú trọng vào xây dựng và phát triển dịch vụ ngày càng thông
minh để khách hàng hài lòng hơn, giúp công ty có cơ sở dữ liệu khách hàng vững chắc.
Năm 2019 tiếp tục là một năm bội thu các giải thưởng của FPT Telecom, điều đó khẳng định hướng
phát triển kinh doanh bền vững bằng chất lượng sản phầm và đi đầu về chất lượng dịch vụ
• F PT Telecom được vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ Internet Cố định được khách hàng hài
lòng nhất về Chất lượng Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng năm 2019” tại lễ trao giải “Nhà cung
cấp dịch vụ băng thông rộng di động và Internet cố định năm 2019”. Đây là sự kiện công nghệ
có uy tín được tổ chức thường niên bởi Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) phối hợp cùng
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)..
FPT Telecom nhận cú đúp Sao Khuê 2019 cho 2 sản phẩm công nghệ ấn tượng:
• Ban Nhân sự với Website SIS – Smart Interview System
• Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT với Dịch vụ điện toán đám mây FPT HI GIO CLOUD.
• FPT Telecom đã vinh dự được trao giải thưởng “Nhà cung cấp Dịch vụ Trung tâm dữ liệu Việt
Nam của năm 2019” của Frost & Sullivan. Giải thưởng Nhà cung cấp Dịch vụ Trung tâm dữ liệu
Việt Nam năm 2019 được Frost & Sullivan đánh giá dựa trên 6 tiêu chí: Hiệu quả tài chính; Thực
hành tốt nhất; Khả năng đáp ứng; Minh bạch thương hiệu; Tầm ảnh hưởng; Giá và Đánh giá
hiệu suất.
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Phát triển nhân sự, phong trào rộng khắp
Việc áp dụng website tuyển dụng FPTJobs.com và hệ thống tuyến dụng trực tuyến Smart
Interview Systems đã giúp tiết kiệm chi phí tuyển dụng. Năm 2019 có nhiều thay đổi, cải tiến trong
chính sách, công cụ làm việc, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ. Trong năm vừa qua, 100%
giảng viên của Trung tâm Đào tạo tham gia giảng dạy, triển khai 24 khóa đào tạo cho đơn vị, đạt
đánh giá 4/5 về chất lượng đào tạo. Tỷ lệ học viên tham gia khóa học đạt 90% và thời gian đào tạo
của cán bộ cấp quản lý đạt mức tối thiểu 24h/năm.
Các trong phong trào thi đua nội bộ FPT Telecom chưa bao giờ mạnh mẽ và sôi nổi đến vậy. Các
cuộc thi online, các hoạt động phong trào liên tục được phát động, trở thành sân chơi cho CBNV
từ mọi phòng ban, đơn vị có cơ hội thi tài, thể hiện bản thân và góp phần củng cố văn hóa tinh
thần FPT. Tiêu biểu là cuộc thi “Xe Cải Tiến Leng Keng”. Được khởi động từ tháng 03/2019 với tinh
thần “Sáng tạo đột phá – Kết quả kỳ diệu” và hệ giải thưởng khủng, số lượng ticket gửi về đã tăng
gấp đôi so với năm 2018.
Bên cạnh đó, các cuộc thi online như “Nét đẹp GDV”, “FoxSteps - cùng về đích”, Khoảnh khắc
OKRs, STCo OKRs, FTEL’s Got Talent,... cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đa dạng CBNV
thuộc các phòng ban, đơn vị. Tinh thần LengKeng nhờ thế phổ quát đến toàn dân, LengKeng từ
những điều đơn giản nhất.

Hoạt động vì Cộng đồng được đẩy mạnh
FPT Telecom hướng ứng Ngày vì Cộng đồng bằng chuỗi hoạt động “Hành trình Vị Xuyên”, hoạt
động thu gom pin cũ bảo vệ môi trường, thiện nguyện trao tặng góc học tập,...  Tinh thần vì cộng
động được lan tỏa mạnh mẽ, tất cả đồng lòng tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội..
Dự án FoxSteps chào mừng sinh nhật thứ 31 của Tập đoàn FPT, gần 10.000 người nhà Cáo đã
xuống đường, liên tục trong 23 ngày đêm, hoàn thành quãng đường tương đương 13 vòng Trái
Đất, xây dựng quỹ FoxSteps trị giá 7 tỷ đồng để xây dựng 63 sân chơi miễn phí, chất lượng cao trên
59 tỉnh thành toàn quốc. Dự án đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người
FPT mà tại mỗi địa phương đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ chính quyền và người dân.
Không chỉ mang giá trị cộng đồng to lớn và lâu dài, dự án còn là một bước tiến quan trọng trong
xây dựng hình ảnh thương hiệu của FPT Telecom trên toàn quốc.
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Báo cáo tài chính

43

DANH BẠ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT ELECOM)
Trụ sở chính:
Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, Hà Nộii
Văn phòng Hà Nội:
Tầng 5, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn
Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Lô 37-39A, đường 19, KCX, Quận 7,
Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-24)-7300 2222
Fax: (84-24)-37950047
Website: www.fpt.vn
Facebook:
www.facebook/FptTelecom

Telecom

CÔNG TY THÀNH VIÊN

01

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Tại Hà Nội:
Tầng 12A, tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh,
Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 7300 2222
Fax: (84-24) 3726 4648
Tại TP HCM:
Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận,
P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 7300 2222
Fax: (84-28) 6297 1197
Website: www.fpt.vn

02

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận,
P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 7300 9999
Fax: (84-28) 7300 9998
Website: www.fptonline.vn

03

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG FPT TÂN THUẬN
Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận,
P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 7300 2222
Fax: (84-28) 7300 8889
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT

04
78

Lô T2-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao,
Phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 7300 2222
Fax: (84-28) 7300 8889
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CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC
CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC KHU VỰC MIỀN BẮC
Văn phòng Công ty Cổ phần
Viễn thông FPT

Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu
Giấy, Tp. Hà Nội

Chi nhánh Bắc Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 47, Đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền,
Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Ninh - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Tòa nhà V - City, Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường,
Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Cao Bằng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 008, phố Kim Đồng, Tổ 15, Phường Hợp Giang,
Tp. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Điện Biên - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 584, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 1, Phường Tân
Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Chi Nhánh Hà Nam - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

PG02-05 Khu nhà liền kề Vincom, đường Châu Cầu,
Phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 115 Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Chi nhánh Hải Dương - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 16 - 18 Bà triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải
Dương, Tỉnh Hải Dương

Chi nhánh Hải Phòng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 186 Phố Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô
Quyền, Tp. Hải Phòng

Chi nhánh Hòa Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 313 Đường Trần Hưng Đạo, Xã Sủ Ngòi,
Tp. Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Namh

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 12, QL5A, Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ
Hào, Tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh Lạng Sơn - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 322 Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Lào Cai - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 228, Đường Hoàng Liên, Tổ 36, Phường Cốc Lếu,
Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Chi nhánh Nam Định - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 6 đường Đông A, Khu đô Thị Hòa Vượng, Phường Lộc
Vượng, Tp. Nam Đinh

Chi nhánh Nghệ An - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 38 khu đô thị Trung Đô, Đại Lộ Lê Nin, Phường Hưng
Dũng, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chi nhánh Ninh Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 195, Đường Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn,
Phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh Phú Thọ - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Tổ 18A, phố Minh Hà, Phường Tiên Cát, Tp. Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ
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Chi nhánh Quảng Ninh - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 177 Nguyễn Văn Cừ,Tổ 4 Khu 1B, Phường Hồng
Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Chi nhánh Sơn La - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số nhà 08, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 4, Phường
Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Chi nhánh Thái Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

168 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 46, phường Bồ Xuyên,
Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Chi nhánh Thái Nguyên - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số 156, Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 13, Phường
Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Lô 09, khu nhà ở Thương Mại, Đường Phan Chu Trinh,
Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh Tuyên Quang - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số 118 đường Trần Phú, tổ 17, phường Tân Quang,
Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

18 Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên,
Vĩnh Phúc

Chi nhánh Yên Bái - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 822, Đường Điện Biên, Tổ 47, Phường Minh Tân,
Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC KHU VỰC MIỀN TRUNG
Chi nhánh Bình Định - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

94 Phạm Hùng, Phường Lý Thường Kiệt, Tp. Qui Nhơn,
Tỉnh Bình Định

Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

182 - 184 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải
Châu, Tp. Đà Nẵng

Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

96 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Chi nhánh Gia Lai - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

67 Tăng Bạt Hổ - Phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Huế - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

46 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Tầng 1,2 tòa nhà 42 Lê Thành Phương, Phường Phương
Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Kon Tum - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

128 Phan Chu Trinh, Phường Quyết Thắng, Tp. Kon Tum,
Tỉnh Kon Tum

Chi nhánh Phú Yên - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

A11 Khu Đô Thị Hưng Phú, Đường Trần Phú, Phường 5,
Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Chi nhánh Quảng Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

22 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới,
Tỉnh Quảng Bình

Chi nhánh Quảng Nam - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

540 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Tp. Hội An, Tỉnh
Quảng Nam

Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

249 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Chi nhánh Quảng Trị - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

20 Lê Lợi, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
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CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC KHU VỰC MIỀN NAM
Chi nhánh Công ty Cổ phần
ViễnThông FPT

Lô 37 - 39A, Đường 19, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường
Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh An Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

Chi nhánh Bạc Liêu - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

43B Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Tp Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Bến Tre - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

285K chợ Tân Thành, KP3, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre,
Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Bình Dương - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Ô 9, 10, Lô B1, Đường D9, KDC Chánh Nghĩa, Phường
Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh Bình Phước - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

498 Quốc lộ 14, khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú, TX.
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Bình Thuận - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

07 Tuyên Quang, Phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết,
Tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số 55 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà
Mau

Chi nhánh Cần Thơ - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

118 Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều,
Tp. Cần Thơ

Chi nhánh Đồng Nai - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

196 Hà Huy Giáp, KP1, Phường Quyết Thắng,
Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh Đồng Tháp - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

04 Đường Lý Thường Kiệt , Phường 1 , Tp. Cao Lãnh,
Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh Hậu Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 10 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, Tp. Vị Thanh,
Tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh Kiên Giang - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số 259 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vĩnh Thanh,
Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Chi nhánh Lâm Đồng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

38C Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Chi nhánh Long An - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

142 Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An

Chi nhánh Ninh Thuận - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số 256 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang Tháp
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Chi nhánh Sóc Trăng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 33 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng,
Tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Tây Ninh - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 565 - 567 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 6,
Phường 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Tiền Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 79 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho,
Tỉnh Tiền Giang

Chi nhánh Trà Vinh - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 45, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

68/11A Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

408B Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

81

Telecom

Báo cáo Thường niên 2O19

