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PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

 

Kính thưa Quý vị cổ đông, 

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 
(SAIGONTEL) hân hạnh được chào đón Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông Thường 
niên năm tài chính 2016 của Công ty. Tiếp theo đây tôi xin trình bày kế hoạch và phương hướng 
hoạt động trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn và các đơn vị 
thành viên. 

1.' Các hoạt động kinh doanh chính 

Có thể thấy trong năm 2016 vừa qua, hoạt động của SAIGONTEL đã có những thành quả nhất 
định, đó là kết quả của quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong các năm. Đến hiện tại, 
SAIGONTEL đã phần nào vượt qua những khó khăn và từng bước trở thảnh một trong những 
công ty lớn về lĩnh vực công nghệ, viễn thông và bất động sản tại Việt Nam. Bằng nỗ lực của 
toàn thể SAIGONTEL GROUP, từ năm 2013 đến nay, Công ty luôn duy trì được mức lợi nhuận 
dương và tăng dần qua các năm  
 Trong năm 2017, tiếp nối những thành quả mà SAIGONTEL đã đạt được trong các năm vừa 
qua, Công ty tiếp tục tập trung vào những hoạt động cốt lõi và chủ chốt của mình để tạo nền tảng 
cho việc phát triển bền vững của Công ty. Hoạt động của SAIGONTEL trong năm 2017 được 
chia ra làm các mảng chính bao gồm: 

-! Hoạt động kinh doanh bất động sản 
-! Phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông và công nghệ 
-! Hoạt động của các Công ty con 

 
1.1.Hoạt động kinh doanh bất động sản 
-! Phát triển Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn 

Hoạt động cho thuê đất - nhà xưởng và các dịch vụ tiện ích tại KCN như hạ tầng, nước sạch, cây 
xanh, môi trường,…. trong những năm vừa qua luôn được xem là một trong những hoạt động 
chính và đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty.  
Trong năm 2017, Chi nhánh tiếp tục triển khai theo định hướng tập trung lĩnh vực phát triển hạ 
tầng khu công nghiệp để đảm bảo nguồn thu phí dịch vụ hàng năm nhằm cân đối cho các hoạt 
động thường xuyên tại chi nhánh. 
-! Hoạt động chính sẽ triển khai: 

!! Xây dựng và triển khai đội PCCC khu công nghiệp. 
!! Tái cấu trúc và chuyên nghiệp hóa đội an ninh bảo vệ 
!! Lựa chọn và triển khai các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho 

các bộ phận: kinh doanh, hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kỹ thuật nhà 
máy nước. 
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!! Tăng cường rà soát, kiểm tra và chủ động sửa chữa khắc phục sự cố đối với hệ thống hạ 
tầng cấp nước sạch, thoát nước mưa, thoát nước thải nhằm đảm bảo phục vụ hoạt động 
sản xuất của khách hàng được ổn định. 

!! Tăng cường đầu tư vào việc trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường 
trong khu công nghiệp. 

Bên cạnh đó, để tiếp tục có nguồn đất phục vụ cho hoạt động kinh doanh, trong năm 2017 Chi 
nhánh sẽ bắt đầu triển khai giai đoạn 2 tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn với diện tích quy hoạch 
96,2 ha với tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự kiến cho toàn bộ giai đoạn 2 ước tính lên 
đến 338 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch cụ thể cho năm 2017 như sau:  

!! Hoàn thành việc xin cấp phép GĐ 2, 
!! Tập trung đền bù GPMB từ 30-40% diện tích được giao, 
!! Đầu tư hạ tầng cuốn chiếu theo tiến độ kinh doanh và đặt thuê đất, nhà xưởng của khách 

hàng. 
Tổng doanh thu dự kiến của Chi nhánh trong năm 2017 đạt 395 tỷ (tăng 10% so với năm 2016) 
và lợi nhuận đạt 152 tỷ với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 38.6%. 

 
-! Đầu tư kinh doanh hạ tầng tòa nhà ICT:  

Bên cạnh việc khai thác đất và nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp, đối với mảng bất động 
sản, hiện tại SAIGONTEL cũng đang duy trì hoạt động cho thuê văn phòng tại Toà nhà ICT1 ở 
Công viên phần mềm Quang Trung. Tòa nhà Saigon ICT Tower đến hiện tại đã cho thuê được 
toàn bộ diện tích toà nhà ICT 1 với doanh thu ổn định vì vậy Ban quản lý tập trung duy trì hoạt 
động của toà nhà ICT ở mức tốt nhất.  

-! Bảo đảm chất lượng dịch vụ, chăm sóc thường xuyên để giữ chân khách hàng hiện tại 
-! Tiếp tục triển khai các hạng mục cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị kỹ 

thuật giảm thiểu sự cố nhằm đảm bảo cam kết phục vụ khách hàng. 
-! Tận dụng lợi thế đội ngũ nhân sự và kỹ thuật giỏi để duy trì chất lượng dịch vụ. 
-! Tổ chức các sự kiện chăm sóc khách hàng, như mời du lịch, tăng cường giao lưu để nắm 

bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng nhằm có định hướng dịch vụ tốt nhất. 
Đồng thời, do nhu cầu về việc thuê văn phòng tại Khu công viên phần mềm Quang Trung đang 
tăng do các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các Khu công nghệ cao, Công ty dự kiến xúc 
tiến việc triển khai xây dựng toà nhà ICT 2 ngay cạnh ICT 1 ở Công viên phần mềm Quang 
Trung. Quy mô xây dụng gồm 1 tầng hầm và 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 
17,000 m2, trong đó diện tích cho thuê là 15,000 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng. 
Bên cạnh việc cho thuê văn phòng, để tạo thêm nguồn thu hàng tháng đảm bảo cho hoạt động 
của Toà nhà cũng như có thể cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng cho khách hàng hiện hữu tại toà 
nhà cũng như các đơn vị tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung, trong năm 2017, Ban quản 
lý toà nhà ICT triển khai Trung tâm dịch vụ ICTS với các dịch vụ: Kinh doanh căn tin, Dịch vụ 
sửa chữa bảo trì, Cung cấp thiết bị IT và Dịch vụ Sim số. 
Do đó, tổng doanh thu của Ban quản lý toà nhà ICT dự kiến đạt được 20.7 tỷ với lợi nhuận 7.5 tỷ 
trong năm 2017 với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 36.23%. 
 

1.2. Phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông và công nghệ 
-! Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng, thiết lập mạng lưới thiết bị cung cấp dịch vụ VT&CNTT 

Đây là lĩnh vực mà SAIGONTEL xác định sẽ trở thành hoạt động cốt lõi của công ty, với lợi thế 
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là các KCN trên khắp cả nước, trong năm 2017, SAIGONTEL tập trung vào thế mạnh của mình 
là việc quản lý và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đang thuê đất tại các KCN. 
Định hướng dịch vụ: hợp tác với các nhà mạng lớn cung cấp các gói dịch vụ tổng thể về viễn 
thông và công nghệ thông tin 

o! Dịch vụ trọng tâm: dịch vụ truy nhập internet băng rộng cáp quang, truy nhập 
internet qua kênh thuê riêng. Các dịch vụ viễn thông cơ bản như dịch vụ điện thoại 
(thoại, fax), dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ kênh thuê riêng (điểm điểm); dịch vụ kết 
nối internet; dịch vụ mạng riêng ảo và các dịch vụ bảo trì – bảo dưỡng, quản lý hệ 
thống công nghệ thông tin cho tổ chức/ doanh nghiệp; 

o! Các dịch vụ kèm theo: dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông, dịch vụ ứng 
dụng công nghê thông tin cho doanh nghiệp, dịch vụ tích hợp hệ thống (SI), dịch vụ 
IT outsourcing; cung cấp các giải pháp (đi kèm thiết bị) cho Industry 4.0. 

Định hướng khách hàng: Bằng việc đi cùng với BQL các KCN ngay từ giai đoạn đầu trong 
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông bao gồm việc xây dựng nhà trạm, hệ thống 
cống bể cáp ngầm cũng như thiết lập mạng lưới thiết bị và đường truyền tại các KCN như Đại 
Đồng Hoàn Sơn, Tràng Duệ, Quang Châu, Quế Võ và Tràng Duệ, SAIGONTEL đã xác định 
trong năm 2017 sẽ tập trung vào thế mạnh của mình về mảng cung cấp dịch vụ và thiết bị VT-
CNTT, tư vấn lắp đặt hệ thống điện nhẹ M&E cho các doanh nghiệp đầu tư mới tại các KCN và 
các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN. 
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, trong năm 2017, SAIGONTEL cũng chú 
trọng đến các dịch vụ liên quan và sẽ tiến tới việc hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp, các 
nhà mạng lớn và các đối tác chính để đưa thêm các dịch vụ liên quan đến Smart Industry Park. 
Ngoài ra, không chỉ gói gọn trong tập khách hàng KCN, trong năm 2017, SAIGONTEL tiếp tục 
duy trì các hoạt động của nhóm SME với việc duy trì các dịch vụ như cho thuê kênh Internet cáp 
quang FTTH, dịch vụ kênh thuê riêng Internet, dịch vụ truyền số liệu,…. Đồng thời mở rộng 
thêm các dịch vụ SMS Brandname, IPCC, tư vấn giải pháp,… để có thể tiếp cận được với các 
khách hàng thuộc khối tài chính như ngân hàng, chứng khoản, bảo hiểm, các bộ ban ngành, 
ngành giáo dục và khối doanh nghiệp. 
Tổng doanh thu của hoạt động dịch vụ hạ tầng viễn thông trong năm 2017 đạt 16.8 tỷ và lợi 
nhuận đạt 1.04 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu dự kiến ở mức 6.19% 
 

-! Thành lập và phát triển Trung tâm dịch vụ Saigon Global Networks (SGN) 
 Với định hướng đưa dịch vụ Viễn thông – CNTT là mảng kinh doanh cốt lõi và trọng tâm của 
SAIGONTEL, song song với việc mở rộng đầu tư phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông tại các 
KCN dựa trên các thế mạnh sẵn có, từ năm 2017, SAIGONTEL quyết định thành lập Trung tâm 
dịch vụ SGN để mở rộng đối tượng các khách hàng lớn ngoài KCN để dần tạo vị thế của một 
đơn vị cung cấp giải pháp kết nối mạng và dịch vụ viễn thông - CNTT có tầm ảnh hưởng và chi 
phối nhất định tại thị trường Việt Nam. Với sứ mệnh Xây dựng mạng lõi cung cấp dịch vụ và 
từng bước trờ thành cửa ngõ kết nối kinh doanh quốc tế giữa các đối tác/khách hàng trong và 
ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT, trong năm 2017 Trung tâm dịch vụ SGN sẽ tập 
trung vào các sản phẩm chiến lược và thế mạnh sau: 

•! Dịch vụ truyền dẫn: cung cấp các tuyến truyền dẫn, mua bán, trao đổi băng thông 
quốc tế. 

•! Dịch vụ kết nối Internet: thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối Internet trong và 
ngoài nước. 
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•! Dịch vụ truy nhập Internet: đầu tư hạ tầng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và các 
dịch vụ trên nền IP. 

•! Mạng diện rộng doanh nghiệp: cung cấp giải pháp kết nội mạng diện rộng cho các tổ 
chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

•! Sản phẩm giải pháp, dịch vụ VT-CNTT khác. 

Với các sản phẩm trên, đối tượng khách hàng chính mà SGN hướng tới bao gồm các nhóm khách 
hàng sau: 

•! Telco/Carrier: nhà mạng lớn (MOBIFONE, Vinaphone, Viettel...) 
•! Nhà cung cấp kênh truyền hình/đài truyền hình (SCTV, HTV, VTV...) 
•! Cơ quan Chính phủ/Tập đoàn lớn/Doanh nghiệp (Bộ Tài chính, Cục thuế, Vietnam 

Airlines,...) 
•! Toà nhà (văn phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ) (ICT Quang Trung...) 

Dự kiến năm 2017, tổng doanh thu mà Trung tâm SGN đem về cho SAIGONTEL là 100 tỷ và 
lợi nhuận 8 tỷ (tương đương tỷ suất lợi nhuận 8%).  

-! Đầu tư và triển khai các dự án về công nghệ 

Trong năm 2017, bên cạnh việc đầu tư vào dịch vụ hạ tầng là hoạt động cốt lõi, SAIGONTEL 
cũng đặt ra mục tiêu đầu tư vào các dự án về công nghệ cũng như các giải pháp tích hợp hệ 
thống và xem đây là một trong những hướng đi mới trong hoạt động của Công ty. Theo đó, ở giai 
đoạn đầu này, SAIGONTEL sẽ tập trung các nguồn lực để chuẩn bị và triển khai 2 dự án chính, 
bao gồm: 

! Dự án Scard 

Với lợi thế là sự am hiểu về thị trường KCN, thói quen và hành vi mua hàng của NLĐ/công 
nhân, khả năng chủ động tiếp cận với tập khách hàng, thông qua các nguồn lực hợp tác cùng đối 
tác liên kết, cung cấp phương tiện thanh toán và tạo ra nhu cầu, SAIGONTEL xác định sẽ trở 
thành cầu nối thông qua việc ứng dụng công nghệ vào mô hình kinh doanh.  
Thông qua việc kết nối với các hệ thống của các Nhà cung cấp/Nhà phân phối để đàm phán 
chính sách ưu đãi cho thành viên của SAIGONTEL, mặt khác tận dụng được lợi thế kênh phân 
phối, hệ thống điểm dịch vụ, tồn kho và logistic của các đơn vị này để phân phối hàng đến với 
thành viên là NLĐ/công nhân mà không cần đầu tư vào hệ thống như một Nhà phân phối truyền 
thống. 
 
Từ đó, SAIGONTEL quyết định cho ra đời và phát triển sản phẩm S-CARD - là thẻ thành viên 
do SAIGONTEL phát hành dành cho NLĐ/công nhân và những nhân viên có mức lương trung 
bình của các Doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài việc nhận ưu đãi từ các đơn vị liên kết, thành 
viên S-CARD còn được tích lũy điểm thân thiết trên các giao dịch phát sinh. 

-! Khách hàng mục tiêu: Với mục tiêu đưa hệ thống S-CARD trở thành cầu nối để kết nối 
Nhà cung ứng/NPP gần hơn đến nhu cầu của NLĐ/công nhân. Hai đối tượng mục tiêu 
của hệ thống bao gồm: 

o! Hệ thống Nhà cung ứng/NPP sản phẩm và dịch vụ 
o! NLĐ/Công nhân làm việc tại các KCN và nhân viên có thu nhập trung bình tại 

Việt Nam 
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! Dự án POS 

Bên cạnh dự án S-CARD, trong năm 2017, SAIGONTEL đã quyết định hợp tác với Ngân hàng 
TMCP Quân Đội (MBBank) để triển khai việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy POS hiện hữu 
của Ngân hàng, đồng thời phát triển máy POS tập trung chính vào đối tượng chính là các hệ 
thống phân phối bán lẻ. Song song với việc phát triển hệ thống máy POS truyền thống, 
SAIGONTEL đặt mục tiêu phát triển mô hình máy POS thông minh – SPOS với nhiều chức 
năng được tích hợp vào 1 máy POS để hoàn thiện hơn hệ sinh thái của SAIGONTEL đối với 
mảng công nghệ. Từ đó sẽ giúp SAIGONTEL đến gần hơn với định hướng trở thành Công ty 
cung cấp giải pháp công nghệ về kênh phân phối hàng đầu và khác biệt tại Việt Nam. 
 
 
2.' Hoạt động của các công ty thành viên 

o! Công ty TNHH Một thành viên Saigontel 

Trong năm 2017, bên cạnh việc triển khai mảng kinh doanh truyền thống là cung cấp thiết 
bị công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT –VT), Công ty TNHH Một thành viên Saigontel 
dự kiến đẩy mạnh việc cung cấp thêm các dịch vụ phụ trợ để bước đầu tạo lập vị thế của 01 
đơn vị cung cấp thiết bị Công nghệ thông tin – viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Theo đó, 
MTV sẽ hoạt động với 2 mảng kinh doanh chính ở cả miền Nam và miền Bắc bao gồm: 

Đầu tiên là mảng Cung cấp thiết bị CNTT – Viễn Thông, đây là hoạt động kinh doanh 
truyền thống của MTV, trong năm 2017 MTV tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp các sản 
phẩm viễn thông theo hình thức từng dự án, tham gia thầu với các đối tác truyền thống như 
Viettel, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng… Đồng thời, bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh 
với các đối tác tiềm năng mới như: Tập đoàn tổng công ty nhà nước: MOBIFONE, VNPT, 
Pvoil; Ngân hàng/ tổ chức tính dụng như ACB, MB, MBF; Khách hàng khối GOV: Bộ Y 
Tế, Bộ Giáo Dục…Song song với các khách hàng đầu ra, MTV vẫn luôn nhìn nhận quan 
hệ với các đối tác đầu vào là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cung cấp tới khách 
hàng những hệ thống CNTT-VT ưu việt. Hiện tại, MTV đã là đối tác chiến lược của các 
nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp dẫn đầu thế giới như Oracle, IBM, Fortinet, Ruckus, 
Dell, HP, Cisco, Tente, Optoray, AMP, Bosch, Polycom,… 

Thứ hai là mảng cung cấp và xây dựng các dịch vụ hạ tầng viễn thông, từ những thành 
công bước đầu của năm 2016 trong năm 2017, MTV tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ 
này với các khách hàng trọng tâm bao gồm: Tập đoàn tổng công ty nhà nước như: Viettel, 
MOBIFONE GLOBAL; các nhà mạng viễn thông tại nước ngoài do Viettel đầu tư như: 
Mytel, Metfone, Nexttel; các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng như ACB, MB, Mcredit; Khách 
hàng khối GOV: Bộ Giao thông, Bộ Y Tế, Bộ giáo dục… 

 
Với các định hướng kinh doanh như trên, trong năm 2017, Công ty TNHH Một thành viên 
Saigontel đặt kế hoạch doanh thu 240 tỷ với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.8 tỷ đồng. Tỷ suất 
lợi nhuận trên doanh thu đạt 2%. 

 
o! Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Saigontel (SDJ) 

Từ những thành công đã đạt được trong năm 2016, SDJ đã bước đầu xây dựng được uy tín đối 
với các hãng lớn cũng như khẳng định vị trí của mình trên thị trường phân phối trong nước. 
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Trong năm 2017 SDJ đặt mục tiêu từng bước trở thành nhà phân phối độc quyền cho các hãng 
như Seagate, Transcend, Plantronics, Anitech. SDJ định hướng là tiếp tục đi song song 2 mảng 
linh kiện và phụ kiện để đảm bảo 2 tiêu chí: đạt doanh thu cao từ mảng linh kiện, đồng thời 
mảng phụ kiện giúp đạt tỷ suất lợi nhuận cao để bù lại lợi nhuận thấp của mảng linh kiện. 

Bên cạnh chiến lược về sản phẩm, SDJ cũng đặt ra định hướng về chiến lược thị trường với 
chiến lược phủ kênh rộng khắp, tận dụng kinh nghiệm thị trường và mối quan hệ của đội kinh 
doanh. Ngoài ra, công ty sẽ mở rộng thêm thị trường tại Miền Tây Nam bộ và Miền Trung (Tây 
Nguyên), tăng cường mạng lưới kênh bán hàng để tăng Fund từ các hãng. Đồng thời, SDJ tiếp 
tục xây dựng mối quan hệ tốt với hãng thông qua làm việc chặt chẽ, xây dựng những giá trị cộng 
thêm cho hãng như cập nhật thị trường, đưa ra các đề xuất phát triển thị trường tốt hơn, thực hiện 
các chương trình marketing thay cho hãng… 
Song song với các chiến lược kinh doanh, năm 2017 cũng là năm mà SDJ hoàn thiện hơn đội 
ngũ nhân sự cùng với các quy trình nghiệp vụ phân phối nhằm mang lại dịch vụ phân phối tốt 
nhất cho hãng và khách hàng, cũng như quản trị hiệu quả chi phí, rủi ro giúp mang lại lợi nhuận 
tốt hơn cho công ty. 
Dự kiến năm 2017, SDJ đặt kế hoạch doanh thu 145.5 tỷ với lợi nhuận trước thuế đạt 5.9 tỷ 
(tương đương mức tỷ suất lợi nhuận 4.1% là mức lợi nhuận khá cao so với các công ty cùng 
ngành phân phối như PSD với 1.27%, FPT Phân phối với 2.84% và Digiworld với 2.15%) 

 

3.' Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017  

SAIGONTEL xác định tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống, nâng cao hiệu quả 
điều hành công việc; Tăng cường kiểm soát ngân sách và chi phí, đặc biệt cắt giảm chi phí trong 
các công việc không liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD, tạo ra lợi nhuận, giúp Công ty 
thích ứng nhanh nắm bắt các cơ hội đang có xu hướng mở ra trong thời gian tới. 

SAIGONTEL cũng xác định, trong năm 2017, SAIGONTEL tiếp tục tập trung vào mảng dịch vụ 
hạ tầng viễn thông là hoạt động cốt lõi, đồng thời duy trị hoạt động của các dịch vụ tại KCN là 
nền tảng cho sự phát triển của các hoạt động kinh doanh khác. 

Công ty quyết định đưa ra các chỉ tiêu chính sau:  

-! Vốn Điều lệ  : 740 tỷ đồng. 

-! Tổng doanh thu : 918 tỷ đồng. 

-! Lợi nhuận trước thuế :   180 tỷ đồng – tăng 2.27 lần so với thực tế thực hiện năm 2016. 

-! Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu: 2,432 đồng/cổ phiếu 

 

Kính thưa Đại hội, 

-! Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về các kế hoạch và định hướng chính cho các 
hoạt động năm 2017 của Công ty. Kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên xem xét, thảo 
luận và thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành rất mong nhận được sự ủng hộ và 
sự gắn bó lâu dài của toàn thể quý vị cổ đông và đối tác. 



     
 

   
 

7 

SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.!
A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP!

TRỤ'SỞ'CHÍNH!Lô!46,!Công!Viên!PM!Quang!Trung,!Q.!12,!TP.HCM!
HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC!

TEL:!(84.8)!3715!9909!
FAX:'(84.8)!54371074! www.saigontel.com'

-! Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, chúng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, 
quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Xin trân trọng cảm ơn.  
 

BAN ĐIỀU HÀNH SAIGONTEL 


