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THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ALTA 

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Khách hàng,  

Quý Nhà đầu tư, Đối tác và đồng nghiệp, 

Thay mặt toàn thể Công nhân viên chức Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình 

(ALTA), HĐQT. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị cùng gia đình lời tri ân chân 

thành và lời chúc Viên mãn trong cuộc sống và thịnh vượng trong sự nghiệp! 

Kể từ ngày ALTA được cổ phần hóa năm 1998 đến nay thấm thoát thế mà đã 20 

năm, cùng với sự cộng tác nhiệt thành của Quý vị, ALTA đã từng bước phát triển vững 

vàng. Từ tiền thân là một Doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động đơn thuần trong lĩnh vực 

dịch vụ ngành văn hóa, tới bây giờ ALTA đã là một Công ty hoạt động SXKD công 

nghiệp theo mô hình Công ty Mẹ Con với 04 công ty thành viên hoạt động chuyên 

nghiệp trên từng lĩnh vực, ALTA luôn đạt được đối tác, khách hàng và các nhà đầu tư 

tin cậy, đánh giá cao.  

    Nhìn lại chặng đường đã qua, 20 năm chúng ta đã bươn chải trong một không gian 

kinh tế toàn cầu nói chung và của Việt Nam nói riêng có lúc là một bức tranh được vẽ 

gần như hoàn toàn bằng những gam màu tối; giai đoạn 2011-2015 bối cảnh tình hình 

quốc tế có những diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó 

khăn…Thực tế đã cho thấy hàng loạt doanh nghiệp đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, 

phá sản. Công ty ALTA của chúng ta cũng không ngoại lệ khi nằm chung trong một 

tổng thể của nền kinh tế đó. Trước hoàn cảnh đó tất cả các thành viên Hội đồng quản 

trị đã cần mẫn tái cấu trúc ALTA vượt khó với sự chung sức chèo lái từ Ban lãnh đạo 

đến tất cả đội ngũ công nhân viên chức, để không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của Quý 

cổ đông.   

    Giờ đây chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để đưa Công ty ALTA bước sang 

một giai đoạn phát triển mới, một tầm cao mới. Để có những bước đi vững chắc phù 

hợp với hiện tại và giúp ALTA vươn xa hơn nữa trong tương lai thì chúng ta cần phải 

định hình lại chiến lược hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì thế Hội đồng quản trị 

đã thống nhất điều chỉnh tầm nhìn tổng thể và định hướng hoạt động của ALTA từ 

2017- 2027 phải chuyển dịch mọi hoạt động SXKD trên nền tảng công nghệ 4.0, mặc 

dù chặng đường trước mặt đầy chông gai và thách thức đối với chúng ta nhưng phát 

huy những thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm đã trải qua, trong xu thế hội 



nhập quốc tế hiện nay, chúng ta đang luôn chủ động sẵn sàng vượt khó, nâng cao sức 

mạnh nội tại của sức trẻ, nắm bắt mọi cơ hội để tiếp tục phát triển bền vững. 

    Với phương châm hành động “ ALTA, người bạn liên kết chân thành” với quan 

điểm mở rộng hợp tác để hướng tới tương lai, chúng tôi luôn luôn đón chào các đối tác, 

các Nhà đầu tư, các Quý khách hàng tiềm năng cùng chúng tôi chia sẻ những cơ hội 

kinh doanh và đầu tư nhiều triển vọng. Sự ủng hộ và hợp tác của Quý vị Cổ đông 

ALTA là điều kiện tiên quyết cho thành công của chúng ta. 

Trân trọng 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  


