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GIỚI THIỆU VMG 

I. VMG 

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG  đƣợc thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0103010890 ngày 10/02/2006 và các giấy chứng nhận đăng ký thay đổi do Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp, cụ thể: 

 Chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 10/02/2006. 

 Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 17/3/2006 về việc thay đổi số cổ phần. 

 Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04/08/2006 về việc thay đổi số cổ đông sáng lập. 

 Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 02/03/2007 về việc bổ sung một số ngành nghề 

kinh doanh. 

 Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ tƣ ngày 18/9/2008 về việc thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật. 

 Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 23/10/2008 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở 

chính. 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 09/6/2009 về việc thay đổi tên cổ 

đông sáng lập. 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ngày 03/02/2010 về việc bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh. 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám ngày 02/07/2010 về việc thay đổi số 

lƣợng cổ phần cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ chín ngày 29/08/2010 về việc thay đổi địa chỉ 

Công ty và vốn điều lệ. 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mƣời ngày 10/12/2010 về việc thay đổi ngành 

nghề kinh doanh. 

Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2010 theo đăng ký kinh doanh:      80.000.000.000 VND 

Vốn thực góp tại ngày 31/12/2010 là :                                        80.000.000.000 VND                                         

 

Các hoạt động chính của Công ty là: 

 Sản xuất và cung cấp các dịch vụ tƣ vấn phần mềm máy tính. 

 Sản xuất, sửa chữa và cung cấp các dịch vụ tƣ vấn phần cứng máy tính. 

 Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện, hoạt động quan hệ công chúng. 

 Dịch vụ nghiên cứu thị trƣờng. 

 Dịch vụ lƣu trữ và cung cấp thông tin, khai thác dữ liệu, cung cấp dữ liệu, xử lý dữ liệu (trừ các 

thông tin Nhà nƣớc cấm). 

 Dịch vụ vui chơi giải trí trên truyền hình, các phƣơng tiện thông tin đại chúng (trừ các loại hình 

vui chơi giải trí nhà nƣớc cấm). 

 Đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng viễn thông, Internet. 

 Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ trong ngành truyền thông, viễn thông, công nghệ thông tin. 

 Sản xuất, mua bán, tổ chức các chƣơng trình phát thanh, truyền hình, biểu diễn nghệ thuật sân 

khấu (trừ các dịch vụ nhà nƣớc cấm). 

 Dịch vụ đào tạo. 

 Dịch vụ truyền thông, phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, tạp chí định kỳ). 

 Đầu tƣ kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tƣ vấn về giá đất). 

 Thiết kế mẫu in, in và các loại dịch vụ liên quan đến in (theo quy định của pháp luật hiện hành). 

Trụ sở hoạt động của Công ty:  Tòa nhà Viễn Đông, số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, Nội 
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Hội đồng quản trị: 

Ông Nguyễn Văn Hải  Chủ tịch HĐQT 

Ông Phạm Đức Trung Kiên Phó chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Mạnh Hà Ủy viên HĐQT 

Ban Giám đốc: 

Ông Nguyễn Mạnh Hà Tổng Giám đốc 

Ông Phạm Minh Tuấn  Giám đốc điều hành 

Bà Đặng Thị Hƣờng  Giám đốc tài chính 

Bà Đinh Thị Hồng Duyên Giám đốc hành chính và nhân sự 

Ông Nguyễn Quốc Thắng Giám đốc kỹ thuật 

Ban Kiểm soát: 

Ông Lê Mạc Linh  Trƣởng ban kiểm soát 

Bà Phan Thị Anh  Thành viên ban kiểm soát 

Bà Bùi Thị Hồng  Thành viên ban kiểm soát 

   

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

Sau gần 5 năm phát triển kể từ ngày thành lập (tháng 4/2006), từ một mô hình doanh nghiệp vừa 

và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và nội dung số đến nay VMG đã có rất nhiều thay 

đổi và đạt đƣợc những thành công nhất định: Doanh thu tăng gấp 7 lần, lợi nhuận tăng gấp hơn 60 

lần, số lƣợng cán bộ nhân viên tăng gấp 4 lần, làm chủ hạ tầng kỹ thuật với hàng trăm dịch vụ, đời 

sống nhân viên ngày càng tốt hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật và môi trƣờng làm việc hiện đại. 

1. Chuyển từ mô hình tập đoàn phân tán thành mô hình tập đoàn gắn kết và tập trung để phát 

triển. 

2. Tập trung phát triển các dịch vụ nội dung số và khẳng định vị trí dẫn đầu thị trƣờng về nội 

dung số trên di động 

3. Phát triển bộ máy tổ chức, hạ tầng kỹ thuật độc lập đảm bảo chất lƣợng dịch vụ nội dung 

số và phát triển các dịch vụ mới. 

4. Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự và các đơn vị kinh doanh chuyên môn hóa để phát triển 

dịch vụ mới và nâng cao hiệu quả các dịch vụ hiện tại. 

5. Hợp tác phát triển với nhiều đối tác trong và ngoài nƣớc trong lĩnh vực nội dung số, hạ 

tầng viễn thông, giải pháp, truyền thông, bản quyền. 

6. Xây dựng thƣơng hiệu VMG trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trƣờng về nội dung số. 

7. Hoàn thành vƣợt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh các năm.  

8. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nâng cao thu nhập cho CBNV công ty. 

 

Sứ mệnh của VMG: Mang thông tin giá trị đến với mỗi ngƣời và đƣa mỗi ngƣời đến với cộng 

đồng để hợp tác và cùng phát triển. 

 

Mục tiêu phát triển: 

1. Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia tăng, nội dung số hàng đầu Việt nam.  

2. Tốc độ tăng trƣởng bình quân 25%/năm. 

3. Phát triển đối tác và khách hàng của VMG, đạt mục tiêu 3 triệu khách hàng sử dụng dịch 

vụ của VMG năm 2012. 

4. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhân viên tốt. 

5. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đi trƣớc đón đầu xu thế công nghệ, thị trƣờng, xây dựng tập 

khách hàng trung thành và mạng lƣới đối tác lớn trong và ngoài nƣớc.  
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2010 
 

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2010  

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 

Đơn vị : VND 

STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2010 KH 2010 
% TH/KH 

2010 

1 Doanh thu 341.357.025.627 325.000.000.000 105% 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 152.513.856.459               95.000.000.000 161% 

 

Năm 2010, Công ty đã hoàn thành vƣợt kế hoạch kinh doanh đề ra, trong đó doanh 

thu đạt trên 341 tỷ đồng, vƣợt 5% so với kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận trƣớc thuế đạt trên 

152 tỷ vƣợt 61% so với kế hoạch.  

Đạt đƣợc kết quả nhƣ vậy một phần là vì trong năm 2010, VMG đã phát triển nhiều 

dịch vụ mới, hợp tác thêm nhiều đối tác cung cấp nội dung, bản quyền và kinh doanh dịch 

vụ nội dung làm tăng sản lƣợng, doanh thu. Về chi phí, Công ty đã chủ động xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật độc lập và làm chủ công nghệ, hạ tầng, không phụ thuộc vào đối tác bên 

ngoài nên đã giảm đƣợc rất lớn chi phí về hạ tầng và giải pháp. Trong công tác quản lý 

điều hành, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn phân tích kỹ cơ cấu doanh thu và tập trung vào 

những dịch vụ mang lại doanh thu cao và có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất. Công ty cũng chú 

trọng tìm biện pháp tăng doanh thu ở những dịch vụ đã có giá thành cố định cũng nhƣ tối 

ƣu hóa doanh thu của các dịch vụ truyền thống mà không mất thêm chi phí. 

     
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

NĂM 2010 

     

Đơn vị tính: VND 

TT Chỉ tiêu Mã số 
Thuyết 

minh 
Năm 2010 Năm 2009 

1 Tổng doanh thu (01=00-00A) 01 VI.12 341.357.025.627 285.068.134.915 

2 Các khoản giảm trừ 02   
   -   

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  (10=01-02) 

10   341.357.025.627 285.068.134.915 

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.13 190.829.817.899 194.296.542.398 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20=10C-11) 

20   150.527.207.728 90.771.592.517 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.14 16.735.049.731 6.300.575.835 

7 Chi phí hoạt động tài chính  22 VI.15 147.007.700 3.376.020.843 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 23      -   

8 Chi phí bán hàng 24      -   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   14.646.458.718 14.313.278.234 
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10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (30=20+21-22-24-25) 

30   152.468.791.041 79.382.869.275 

11 Thu nhập khác 31   72.253.833 31.944.514 

12 Chi phí khác 32   27.188.415 30.000.000 

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   45.065.418 1.944.514 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30+40) 

50   152.513.856.459 79.384.813.789 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành 

51 VI.16 37.121.714.115 13.495.803.380 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại 

52   

   -   

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60=50-51-52) 

60   115.392.142.344 65.889.010.409 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70   19.402 26.237 

 

2. Kết quả kinh doanh VMG qua các năm từ năm 2006 -2010 

    

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 

 Doanh thu (triệu đồng)  50.129  144.457  209.905 285.068 341.357 

% tăng trưởng 

 
288% 145% 136% 120% 

 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế (triệu đồng)   3.029 2.458 42.813 79.384 152.513 

% tăng trưởng 

 
81% 1742% 185% 192% 

 
 

 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật độc lập và đồng bộ 

- Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật độc lập, đồng bộ, năm 2010 

VMG đã đầu tƣ xây dựng và làm chủ hệ thống kỹ thuật, đội ngũ nhân sự kỹ thuật ngày 

càng mạnh. 
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- Hạ tầng kỹ thuật của VMG 

  

2. Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới 

- Hạ tầng kỹ thuật tốt tạo điều kiện VMG sáng tạo và phát triển nhiều dịch vụ mới đem lại 

doanh thu và hiệu quả kinh doanh tốt hơn 

- Hiên nay VMG đã cung cấp rất đa dạng các dịch vụ gia tăng giá trị, nội dung, giải pháp 

phần mềm, ứng dụng cho khách hàng di động và Internet ở Việt nam. 

  

3. Xây dựng, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực 

- Năm 2010, VMG đã củng cố bộ máy nhân sự, đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự 

bền vững và phát triển của VMG. 

- Ngoài việc củng cố bộ máy nhân sự của các đơn vị kinh doanh hiện tại, VMG chủ động 

xây dựng các bộ phận kinh doanh mới để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, hƣớng tới mục tiêu 

chiến lƣợc xây dựng tập khách hàng và hệ thống kinh doanh độc lập với hàng triệu khách 

hàng. 
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4. Phát triển đối tác, khách hàng 

 Kết nối và hợp tác với tất cả các nhà khai thác di động tại Việt Nam bao gồm Vinaphone, 

Mobifone, Viettel, Vietnamobile, EVN Telecom, S-Fone, Beeline 

 Hợp tác với các đơn vị truyền thông lớn trên cả nƣớc bao gồm báo, tạp chí, truyền hình, 

website. 

 Hợp tác với các đối tác cung cấp và phân phối máy điện thoại di động nhƣ Nokia, 

Samsung, Vienthong A, Thế  giới di động… 

 Hợp tác với các đối tác cung cấp nội dung bản quyền trong nƣớc và quốc tế về âm nhạc, 

games, ứng dụng phần mềm, video, hình ảnh… 

 Hợp tác với các đối tác phát triển thị trƣờng tại các tỉnh thành trong cả nƣớc 

 Hợp tác với các đối tác kinh doanh nội dung khác nhằm tận dụng khả năng hạ tầng và 

nguồn nội dung phong phú của VMG. 

 Hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài về công nghệ và dịch vụ mới bao gồm các dịch vụ trên 

di động, Internet và giải pháp phần mềm cho máy điện thoại. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

/GĐĐH

TT IT R&D

P. Nghiên cứu
phát triển

P. Hệ thống & 
mạng lưới

P. Phát triển
phần mềm

P. Tính cước & 
đối soát

P. Tích hợp & 
Giải pháp

TT. DVKH

P. Hỗ trợ khách
hàng

P. Kế hoạch

TT. Phát triển 
kinh doanh

P. Kinh Doanh

P. Hỗ trợ sản
phẩm

P. Thiết kế

TT. Phát triển nội
dung

P. Phát triển nội
dung

P. Phát triển ứng
dụng

P. Phát triển đối
tác

TT. Bản quyền

P. Bản quyền

P. Truyền thông

TT. LuckyFone

P. Kinh doanh

P.  Nội dung

P. Kế toán tài 
chính

P.Hành chính 
nhân sự

Operators Contents/Solutions partners

Media Partners Customers



8 

 

5. Phát triển thương hiệu 

- VMG đã xây dựng và khẳng định thƣơng hiệu nhƣ một CP dẫn đầu thị trƣờng, nhà sản 

xuất, phân phối nội dung lớn nhất, đơn vị cung cấp giải pháp kết nối, và hợp tác kinh 

doanh lớn nhất Việt nam. 

 
 

- Chiến lƣợc phát triển VMG trong giai đoạn 2011-2012 sẽ trở thành nhà cung cấp dịch 

vụ mobile và online với hạ tầng và mạng lƣới rộng khắp, đa dịch vụ, trực tiếp kết nối 

và cung cấp dịch vụ với các nhà khai thác di động, internet và đến tận khách hàng cuối 

cùng.  

6. Đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật và điều kiện làm việc  

- Đáp ứng nhu cầu phát triển về tổ chức và xây dựng môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, hiện 

đại, năm 2010, VMG đã chuyển sang địa điểm làm việc mới với diện tích gấp 2 lần văn 

phòng cũ, cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ mới đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi và gắn kết 

giữa các đơn vị trong công ty. 

- Văn phòng làm việc mới tạo thuận lợi cho VMG phát triển tổ chức, tuyển dụng nhân sự, xây 

dựng môi trƣờng làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, gắn kết và tăng năng suất lao động. 

 

 

III. THỊ TRƯỜNG CNTT VIỆT NAM– THUẬN LỢI và KHÓ KHĂN 

1. Thị trường dịch vụ di động 

- Thuê bao di động tăng trƣởng nhanh nhƣng với trên 95% prepaid, thuê bao ảo lớn và khó 

xác định. 

- Cạnh tranh, khuyến mại, giảm cƣớc dẫn đến thuê bao ảo ARPU giảm Cạnh tranh quyết liệt 

giữa các nhà khai thác dẫn đến giảm giá cƣớc, tăng khuyến mại, doanh thu bình quân trên 

thuê bao ngày càng giảm  

- Thuê bao 3G tăng trƣởng chậm, thị trƣờng cho các dịch vụ 3G còn nhỏ nhƣng khả năng 

cạnh tranh giữa 3G và ADSL sẽ tăng mạnh trong năm 2011 và các năm tiếp theo, đặc biệt 

khu vực nông thôn sẽ là thị trƣờng tiềm năng cho internet 3G. 

- Các doanh nghiệp di động càng cạnh tranh quyết liệt càng muốn mở rộng lĩnh vực nội dung 

và VAS, xu hƣớng tăng tỷ lệ phân chia cƣớc nội dung và chèn ép các CP là tất yếu. Nhiều 

CP nhỏ không có sản phẩm và thị trƣờng trọng điểm gặp khó khăn và ra khỏi thị trƣờng. 

2006-2009
Content provider

- SMS

- Text contents

2010-2011
VAS aggregator

- SMS aggregator

- Contents 
developer &
distributor

- VAS solutions 
providers 

2012
Online services 

provider

- SMS/MMS

- Mobile VAS 
solutions provider

- Contents 
developer & 
distributor

- Online business

- Online services
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- Đầu tƣ lớn cho 3G sẽ tạo áp lực tăng doanh thu cho các nhà khai thác di động, cạnh tranh 

thông qua các dịch vụ gia tăng là cơ hội cho CP nhƣng cũng đồng nghĩa với việc CP sẽ 

ngày càng phụ thuộc và phải chia sẻ doanh thu nhiều hơn cho Telcos. 

 

 

 
 

- 3 nhà khai thác chủ đạo chiếm trên 90% thị trƣờng, nhà khai thác nhỏ duy trì tồn tại và khó 

có khả năng phát triển mạnh. 

- Các đối tác đầu tƣ nƣớc ngoài nhỏ và chƣa thực sự tham gia phát triển mạnh  

- Khả năng xảy ra M&A trong thời gian tới và có sự tham gia của các nhà khai thác mới khi 

luật Viễn thông mới đƣợc thông qua cho phép các công ty tƣ nhân, đối tác nƣớc ngoài tham 

gia trực tiếp vào thị trƣờng Viễn thông.  

 

Vietnam Telecoms Sector  Mobile  Historical Data And Forecasts 

2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f 2013f 2014f

No. of mobile phone subscribers ('000) 35,805 69,07 105,347 139,285 172,462 198,933 222,32 240,106

No. of mobile phone subscribers/100 inhabitants 41.8 79.6 119.7 156.2 190.8 217.1 239.5 255.4 

No. of mobile phone subscribers/100 fixed-line 
subscribers 313.0 524.0 553.4 611.5 693.4 755.2 814.3 867.2 

No. of 3G phone subscribers ('000) 0 0 100 900 1.660 2.880 4.500 5.400

3G market as % of entire mobile market 0.0 0.0 0.1 0.6 1.0 1.4 2.0 2.2

f = forecast. Source: International Telecommunication Union (ITU), BMI  

Table: Vietnam Mobile Market, August 2009 

Operator  No. of Subscribers ('000)  Market Share (%) 

Vinaphone  21,800 22.6 

MobiFone 28,800 29.8 

Viettel 35,000 36.3 

S-Phone 7,000 7.3 

E Mobile 3,580 3.7 

HT Mobile (Vietnamobile) 250 0.3 

Gtel Mobile (VimpelCom)* 100 0.1 

Total 96,530 100.0 

*Launched in July 2009; Source: Operators; MIC; BMI  
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2. Thị trường dịch vụ Internet 

- Dịch vụ Internet Việt nam sẽ tiếp tục bùng nổ, với hạ tầng đƣợc nâng cấp và đầu tƣ lớn, số 

lƣợng thuê bao Internet tăng nhanh là cơ hội rất lớn cho những dịch vụ khai thác đƣợc tập 

khách hàng này. 

- Cộng đồng ngƣời sử dụng dịch vụ Internet sẽ bị thu hút bởi các trang web đƣợc đầu tƣ 

nhiều vào nội dung, khả năng tƣơng tác và tạo đƣợc cộng đồng. Thứ tự xếp hạng của các 

site sẽ nhanh chóng thay đổi, những site nào không đƣợc đầu tƣ sẽ nhanh chóng bị mất 

khách hàng, doanh thu từ quảng cáo vì vậy sẽ di chuyển sang các site mới. 

- Internet khu vực nông thôn dự báo sẽ tăng trƣởng nhanh, do hạn chế về đƣờng truyền DSL 

nên 3G sẽ là lựa chọn thay thế. Chiến lƣợc đƣa Internet về nông thôn của các nhà khai thác 

mạng sẽ tạo điều kiện cho ngƣời dân vùng nông thôn sử dụng Internet, các dịch vụ nội 

dung cũng đƣợc lợi từ thị trƣờng rất lớn này. 

 

 

 

Internet Telecoms Sector  Internet  Historical Data And Forecasts 

2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f 2013f 2014f

No. of internet users ('000)  18,551 20,834 22,59 24,179 25,652 27,104 28,612 30,157

No. of internet users/100 inhabitants  21.7 24.0 25.7 27.1 28.4 29.6 30.8 32.1 

No. of broadband internet subscribers ('000)  1,294 2,049 2,986 4,453 6,475 8,851 11,607 14,509

No. of broadband internet subscribers/100 inhabitants 1.5 2.4 3.4 5.0 7.2 9.7 12.5 15.4 

f = forecast. Source: VNNIC, BMI  
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3. Thị trường dịch vụ nội dung thông tin (CP) 

Thị trƣờng VAS thay đổi nhanh trong 2 năm tới: 

- Đầu tƣ vào 3G và hạ tầng băng rộng tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực nội dung phát 

triển, tuy nhiên chính sách hạn chế hợp tác phân chia doanh thu với CP của nhà khai thác 

mạng sẽ hạn chế khả năng CP tham gia phát triển các dịch vụ mới. 

- Các doanh nghiệp nội dung gặp nhiều khó khăn dẫn tới khả năng giảm về số lƣợng nhƣng 

sẽ có các doanh nghiệp đầu tƣ chiều sâu phát triển các dịch vụ mới. 

- Với sự phát triển của máy điện thoại thông minh, khả năng truy cập internet di động tạo cơ 

hội cho các đối tác nƣớc ngoài khai thác thị trƣờng VAS ở Việt nam và cạnh tranh trực tiếp 

với các CPs (Nokia, Samsung, LG, Huawei...).  

- Các doanh nghiệp di động tích cực tuyển dụng nhân sự, phát triển dịch vụ mới, thành lập 

trung tâm VAS (có khả năng trở thành các công ty VAS), các dịch vụ VAS trên di động sẽ 

ngày càng cạnh tranh mạnh và phụ thuộc vào Operators và nhà cung cấp Handset. 

- Tuy nhiên, trong khi các dịch vụ dựa trên kết nối trực tiếp với các nhà khai thác di động 

ngày càng khó thì Internet sẽ là thị trƣờng lớn và bình đẳng hơn, các doanh nghiệp nội 

dung số có khả năng sẽ tập trung khai thác.  

- Nhiều dịch vụ VAS dựa trên nền 3G phát triển mạnh ở các nƣớc trong khu vực nhƣng ở 

Việt nam chƣa phát triển do hạn chế về hạ tầng và chính sách. Xu hƣớng chắc chắn các nhà 

khai thác di động ở Việt nam sẽ cung cấp các dịch vụ này, tuy nhiên khả năng hợp tác phát 

triển dịch vụ phụ thuộc vào chính sách của nhà khai thác di động. 

 

 

Asia VAS Market By Service (US$bn) 

VAS - Contents 2009f Percentage (%)

Messaging 66,8 0,64

SMS  35,2 0,34

MMS  18 0,17

IM   6,8 0,07

Email 6,85 0,07

Internet access   21 0,20

Simple access  12 0,11

Information services 8 0,08

Interactive services  1 0,01

Music  8,3 0,08

Ringtones 2,4 0,02

Ringbacks etc   2,3 0,02

Full track downloads/streaming 1,4 0,01

True Tones 2,2 0,02

Games  3,9 0,04

Video   2,5 0,02

Downloads/streaming 1,25 0,01

TV  1,25 0,01

Other  2 0,02

Total  104,5 1

f  forecast. Source: BMI  
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IV. CƠ HỘI, NGUY CƠ 

1. Cơ hội 

- Hạ tầng viễn thông di động, internet đƣợc đầu tƣ lớn tạo điều kiện phát triển thuê bao và 

dịch vụ mới, thiết bị đầu cuối ngày càng thông minh và hỗ trợ các dịch vụ nội dung số.  

- Thị trƣờng nội dung số sau giai đoạn bùng nổ với trên 300 doanh nghiệp kết nối trực tiếp 

với nhà khai thác di động đã dần thu hẹp (đến nay chỉ còn khoảng 170 doanh nghiệp) do 

các doanh nghiệp nhỏ kinh doanh không hiệu quả, khách hàng lựa chọn dịch vụ nội dung 

của các đơn vị lớn, có thƣơng hiệu uy tín. Đây là cơ hội để VMG tiếp tục khẳng định vị trí 

số 1 và xây dựng tập khách hàng trung thành. 

- Lợi thế về qui mô là cơ hội để VMG mở rộng hợp tác với các đối tác cung cấp nội dung, 

đối tác bản quyền và các đối tác truyền thông. Yếu tố quyết định là chất lƣợng hạ tầng, khả 

năng tài chính và qui trình kinh doanh chuyên nghiệp. 

  

2. Nguy cơ 

- Nguy cơ cạnh tranh trực tiếp từ các nhà khai thác mạng di động: Với mục tiêu tăng doanh 

thu và làm chủ hạ tầng, dịch vụ các doanh nghiệp di động tích cực đầu tƣ phát triển dịch vụ 

VAS đặc biệt với các dịch vụ mới sẽ hạn chế sự tham gia của CP. 

- Nguy cơ về thay đổi chính sách: Với mô hình hợp tác kinh doanh và phân chia doanh thu 

hiện nay, các nhà khai thác mạng sở hữu hạ tầng, giải pháp thanh toán và quản lý khách 

hàng thì việc thay đổi cơ chế hợp tác, chính sách phân chia doanh thu cũng có thể làm phá 

sản các doanh nghiệp nội dung số. 

- Nguy cơ cạnh tranh quốc tế: Sự tham gia của các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, các đối 

thủ quốc tế khác vào thị trƣờng nội dung số nhƣ Apple, Nokia, Samsung… cùng với sự 

phát triển của Internet sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài tham gia vào thị 

trƣờng Việt nam nhanh hơn và dễ dàng hơn. 

 

 

64%

20%

8%

4% 2% 2%

Messaging

Internet access   

Music  

Games  

Video   

Other  



13 

 

  

 

 KẾ HOẠCH 2011 & CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
 

I. MỤC TIÊU  

1. Tăng trƣởng sản lƣợng, tăng doanh thu và lợi nhuận 10-15%, đảm bảo hiệu quả kinh doanh 

của công ty và quyền lợi của cổ đông.  

2. Xây dựng thƣơng hiệu VMG và các dịch vụ của VMG chuyên nghiệp, thống nhất uy tín 

trong nƣớc và quốc tế.  

3. Phát triển các dịch vụ mới, tập trung vào thế mạnh của VMG SMS based, MMS based, 

Voice based,Web based, E-Commerce.  

4. Phát triển mạnh kênh truyền thông chuyên sâu theo nhóm dịch vụ, đối tƣợng khách hàng.  

5. Đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng giá trị cổ phiếu của cổ đông, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho nhân viên, xây dựng đội ngũ lao động chuyên môn cao, làm  việc  hiệu quả, 

gắn kết chặt chẽ với công ty. 

 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 

 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu  Kế hoạch 2011  Thực hiện 2010  Tỷ lệ 2011/2010  

1. Tổng doanh thu 380.000 341.357 111% 

2. Tổng chi phí  214.000 188.844 113% 

3. Lợi nhuận ròng trƣớc thuế 166.000 152.513 109% 

 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2011 

 

Để thực hiện đƣợc các mục tiêu đã đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2011 

nhƣ sau: 

1. Mở rộng qui mô tổ chức bộ máy nhân lực chuyên nghiệp 

- Mở rộng về bộ máy tổ chức, xây dựng qui trình quản lý chuyên nghiệp, tuyển dụng và bổ 

sung nhân sự  có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công ty tạo động lực sáng tạo 

phát triển. 

- Mở rộng chi nhánh VMG phía Nam để khai thác tốt thị trƣờng các tỉnh miền Nam chuẩn bị 

lực lƣợng tham gia kinh doanh tại thị trƣờng nƣớc ngoài. 

- Xây dựng hệ thống quản lý báo cáo, thống kê đầy đủ để đánh giá hiệu quả công việc của các 

bộ phận và cá nhân trong công ty. 

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc, đảm bảo không ngừng nâng cao kỹ năng 

và chuyên môn cho nhân viên. 
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- Đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm về dịch vụ 

VAS, kinh doanh và quản lý khách hàng. Xây dựng văn hóa VMG đoàn kết, chuyên nghiệp, 

hiệu quả với mục tiêu xây dựng hình ảnh, triết lý và văn hóa sống, làm việc của VMG tại nơi 

làm việc và quan hệ hợp tác với đối tác, khác hàng hƣớng tới sự phát triển mạnh mẽ và bền 

vững. 

2. Đầu tư, phát triển sản phẩm dịch vụ, thị trường, đối tác 

a. Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới  

- Các dịch vụ SMS/MMS based: message everywhere, flash sms, sms marketing.  

- Voice based: Voice chat, mobile radio, mobile job 

- App, games: Vkim, Dracular  

- Web/Wap based: X-zone, Star City 

- E-commerce: SaveBuy  

- Payment: Mobile wallet, Mobile topup  

b. Phát triển thị trƣờng, khách hàng  

- Thử nghiệm khai thác thị trƣờng dịch vụ VAS tại Campuchia, Lào  

- Phát triển thị trƣờng khách hàng doanh nghiệp  

- Phát triển thị trƣờng truyền thông, mobile marketing 

c. Phát triển đối tác  

- Handset providers 

- Media partners 

- Online payments 

3. Đầu tư phát triển công nghệ, dịch vụ cho mạng di động 3G 

- Hợp tác với đối tác nƣớc ngoài đầu tƣ cho công nghệ cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị và nội 

dung số cho di động bao gồm Mobile Tivi, Mobile payment, Mobile search, Mobile 

entertainment… 

- Đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật kết nối với các nhà khai thác di động cung cấp các dịch vụ trên nền 

3G nhƣ WAP, Subscription service, Internet portal, On Devide Portal . 

4. Đầu tư sản xuất nội dung số 

- Xây dựng bộ máy và đầu tƣ trang thiết bị sản xuất nội dung số cung cấp trên Internet, di 

động và cung cấp cho các đối tác của VMG nhƣ Video, games, Application. 

- Hợp tác cùng sản xuất với các hãng thu âm, ghi âm để cung cấp nội dung âm nhạc cho thị 

trƣờng Việt nam và quốc tế. 

- Hợp tác với các cổng dịch vụ lớn để đƣa nội dung số của VMG lên kinh doanh tại Việt nam 

và quốc tế. 

5. Mở  rộng thị trường, phát triển đối tác phân phối, truyền thông  

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác phân phối và truyền thông trên cả nƣớc để mở rộng 

thị trƣờng và tăng sản lƣợng.  

- Hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp dịch vụ nội dung số ở Việt nam để trở thành đơn 

vị cung cấp nội dung thông tin bản quyền lớn ở Việt nam. 

------------------------------------------------ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 

   
Báo cáo tài chính 

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà 

Nội 
      Cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2010 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 

     

Đơn vị tính: VND 

TT Tài sản Mã số 
Thuyết 

minh 31/12/2010 01/01/2010 

A 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 100   271.474.590.772  173.765.010.333  

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 55.685.238.696  107.523.099.326  

1 Tiền  111 

 

1.685.238.696  15.358.099.326  

2 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 
112   

54.000.000.000  92.165.000.000  

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120   130.000.000.000   -   

1 Đầu tƣ ngắn hạn 121   130.000.000.000   -   

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130   81.287.253.060  63.027.214.627  

1 Phải thu khách hàng 131   79.898.059.287  62.336.503.247  

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132   1.388.582.662  597.288.317  

5 Các khoản phải thu khác 135 V.02 611.111  93.423.063  

IV Hàng tồn kho 140   74.150.000  9.150.000  

1 Hàng tồn kho 141 V.03 74.150.000  9.150.000  

V Tài sản ngắn hạn khác 150   4.427.949.016  3.205.546.380  

4 Tài sản ngắn hạn khác 158   4.427.949.016  3.205.546.380  

B 

TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+240+250+260) 200   25.663.987.216  14.481.451.565  

II Tài sản cố định 220   4.858.197.655  4.001.728.650  

1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 4.858.197.655  3.926.768.261  

  Nguyên giá 222   9.968.473.942  7.624.088.925  

  Giá trị hao mòn luỹ kế 223   (5.110.276.287)  (3.697.320.664)  

3 Tài sản cố định vô hình 227 V.05   74.960.389  

  Nguyên giá 228   3.672.333.000  3.672.333.000  

  Giá trị hao mòn luỹ kế 229   (3.672.333.000)  (3.597.372.611)  

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.06 6.143.619.015  6.331.619.015  

1 Đầu tƣ vào công ty con 251   5.632.000.000  10.208.000.000  

2 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252   5.438.000.000  1.050.000.000  

3 Đầu tƣ dài hạn khác 258   650.000.000  650.000.000  

4 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn 259   (5.576.380.985)  (5.576.380.985)  

V Tài sản dài hạn khác 260   14.662.170.546  4.148.103.900  

1 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 V.07 13.197.630.868  4.062.263.974  

3 Tài sản dài hạn khác 268   1.464.539.678  85.839.926  

  CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270   297.138.577.988  188.246.461.898  
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TT Nguồn vốn Mã số 
Thuyết 

minh 
31/12/2010 01/01/2010 

A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300   110.905.177.012  81.370.910.900  

I Nợ ngắn hạn 310   109.988.599.132  80.966.693.400  

2 Phải trả cho ngƣời bán 312   43.345.948.637  35.824.734.237  

3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313   60.714.214  60.713.880  

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 V.08 33.596.849.122  17.610.652.392  

5 Phải trả ngƣời lao động 315   6.877.505.899    

6 Chi phí phải trả 316 V.09 7.324.348.205  1.835.503.031  

9 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác 319 V.10 3.934.786.533  14.644.220.840  

11 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 323   14.848.446.522  10.990.869.020  

II Nợ dài hạn 330   916.577.880  404.217.500  

3 Phải trả dài hạn khác 333   219.792.380  24.800.000  

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336   696.785.500  379.417.500  

B 

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

(400=410+430) 400   186.233.400.976  106.875.550.998  

I Vốn chủ sở hữu 410 V.11 186.233.400.976  106.875.550.998  

1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411   80.000.000.000  26.000.000.000  

2 Thặng dƣ vốn cổ phần 412   1.218.150.000  1.160.000.000  

4 Cổ phiếu quỹ 414     (5.450.000)  

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   7.384.270  8.030.739  

7 Quỹ đầu tƣ phát triển 417   1.723.420.259  3.273.836.626  

10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420   103.284.446.447  76.439.133.633  

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430       

  CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440   297.138.577.988  188.246.461.898  
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 

   
Báo cáo tài chính 

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội     Cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2010 

      
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

NĂM 2010 

     

Đơn vị tính: VND 

TT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm 2010 Năm 2009 

1 Tổng doanh thu (01=00-00A) 01 VI.12 341.357.025.627 285.068.134.915 

2 Các khoản giảm trừ 02   
   -   

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ  

(10=01-02) 

10   341.357.025.627 285.068.134.915 

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.13 190.829.817.899 194.296.542.398 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10C-11) 

20   150.527.207.728 90.771.592.517 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.14 16.735.049.731 6.300.575.835 

7 Chi phí hoạt động tài chính  22 VI.15 147.007.700 3.376.020.843 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 23   
   -   

8 Chi phí bán hàng 24   
   -   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   14.646.458.718 14.313.278.234 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(30=20+21-22-24-25) 

30   152.468.791.041 79.382.869.275 

11 Thu nhập khác 31   72.253.833 31.944.514 

12 Chi phí khác 32   27.188.415 30.000.000 

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   45.065.418 1.944.514 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50   152.513.856.459 79.384.813.789 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.16 37.121.714.115 13.495.803.380 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52   
   -   

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50-51-52) 

60   115.392.142.344 65.889.010.409 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70   19.402 26.237 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 

    
Báo cáo tài chính 

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội   Cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2010 

      
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2010 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

Đơn vị tính: VND 

TT Chỉ tiêu 
Mã 

số  

Thuyết 

minh 
Năm 2010 Năm 2009 

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD         

1. Lợi nhuận trước thuế 01   152.513.856.459  79.384.813.789  

2 Điều chỉnh cho các khoản         

 - Khấu hao tài sản cố định 02   1.560.587.124  2.723.689.829  

 - Các khoản dự phòng 03     3.314.905.168  

 - Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái chƣa thực hiện 04       

 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tƣ 05   (16.735.049.731)  (6.297.260.248)  

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 

vốn lưu động 

08   137.339.393.852  79.126.148.538  

 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09   (20.861.140.821)  (3.887.273.668)  

 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10   (65.000.000)    

 - Tăng, giảm các khoản phải trả 11   11.644.500.279  9.493.306.426  

 - Tăng, giảm chi phí trả trƣớc  12   (9.135.366.894)  (3.578.965.758)  

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14   (23.495.803.380)  (10.692.666.923)  

 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15   395.996.808    

 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16   (6.238.613.355)  (3.703.846.258)  

  Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh 20   89.583.966.489  66.756.702.357  

II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư         

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài 

sản dài hạn khác 

21   (2.435.481.297)  (3.273.882.346)  

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23   (130.000.000.000)   

5 Tiền chi đầu tƣ, góp vốn vào đơn vị khác  25   (862.000.000)  (507.000.000)  

6 Tiền thu hồi đầu tƣ, góp vốn vào đơn vị khác 26   1.050.000.000    

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia 27   14.629.269.908  4.178.260.248  

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   (117.618.211.389)  397.377.902  

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính         

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 

hữu 

31   2.189.000.000  3.960.000.000  

2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành 

32     (462.000.000)  

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36   (26.000.000.000)  (6.251.262.500)  

  Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính 40   (23.811.000.000)  (2.753.262.500)  

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50   (51.845.244.900)  64.400.817.759  

  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60   107.523.099.326  43.114.250.828  

  Ảnh hƣởng của thay đổi tỷ giá hối đoái  61   7.384.270  8.030.739  

  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70   55.685.238.696  107.523.099.326  

 


