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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC 

MULTI MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY 

Địa chỉ trụ sở chính         

 

Số điện thoại                  

Số fax                            

Website                          

Đăng ký doanh nghiệp số  

Vốn điều lệ  

Phân loại công ty  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Mã cổ phiếu  

Mã ISIN  

Sàn giao dịch  

Tài khoản ngân hàng số 

80-82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0511 – 3822057 

0511 - 3822478 

www.vietranstimex.com.vn 

0400101901 

209.723.210.000 đồng 

Công ty đại chúng quy mô lớn 

209.723.210.000 đồng 

VTX 

VN000000VTX2 

UPCOM, Sở GD Chứng khoán HN 

56110000000780 tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi 

nhánh Đà Nẵng 

Thành viên của các Hiệp hội: Hiệp hội Vận tải, Xếp dỡ và Lắp đặt Thiết bị Siêu trường Siêu trọng 

Thế giới (SC&RA - Specialized Carriers & Rigging Association); Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ 

Logistic Toàn cầu (Global Project Logistic Network); Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA); Hiệp 

hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI). 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

2014 

 Ngày 21/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 

189/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội (HNX). Ngày 29/04/2014, Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức thông báo chính thức về việc giao dịch cổ phiếu trên sàn 

UpCom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đến Quý Cổ đông và các 

nhà đầu tư bên ngoài. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 15/05/2014.  

 Ngày 10/04/2014: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD. 

2013 

 Ngày 27/06/2013: Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) tiếp 

nhận bàn giao đại diện phần vốn Nhà nước từ Bộ Giao thông Vận tải 

(MOT). 

 Ngày 02/01/2013 : Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức được cấp đổi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần sau khi sáp nhập 03 

Công ty con. 

2012 

 Ngày 27/11/2012: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức hoàn tất việc 

sáp nhập 03 Công ty con là Công ty cổ phần Vận tải thủy Hà Nội, Công ty 

cổ phần Vận tải đa phương thức 2 và Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức 6 vào Công ty mẹ. 

2010 

 Ngày 01/11/2010: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chính thức 

hoạt động theo loại hình công ty cổ phần trên cơ sở Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Đà Nẵng cấp. 

 Ngày 25/10/2010: Công ty Vận tải đa phương thức tổ chức thành công 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

 Ngày 21/07/2010: Công ty Vận tải đa phương thức tổ chức thành công 

việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo thông báo số 

1272/SGDHN-TCKT ngày 21/07/2010 và Thông báo số 1529/SGDHN-

TCKT ngày 25/08/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (tiếp) 

 Ngày 28/05/2010:  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 1454/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa 

Công ty Vận tải đa phương thức. 

2008 

 Ngày 11/03/2008: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 598/QĐ-BGTVT của về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp 

thực hiện cổ phần hóa năm 2008; trong đó có Công ty Vận tải đa 

phương thức. 

2003 

 Ngày 21/10/2003: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 3097/QĐ-BGTVT về việc đổi tên Công ty Dịch vụ Vận tải II thành 

Công ty Vận tải đa phương thức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và 

hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con. 

1997 

 Ngày 15/05/1997: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 1273/QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải Đà 

Nẵng thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. 

1995 

 Ngày 27/11/1995: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 4896/QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải II 

thành Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ 

Vận tải. 

1993 

 Ngày 11/03/1993: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 385/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước - 

Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo quy 

chế về thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo 

Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay 

là Chính phủ). 

1987 

 Ngày 16/12/1987: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 2339b/TCCB về việc chuyển Công ty Đại lý Vận tải Đường biển 

II thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải để 

đảm nhận nhiệm vụ tổ chức liên hiệp vận chuyển và thực hiện các loại 

dịch vụ vận tải. 

1983 

 Ngày 01/08/1983: Bộ trưởng BGTVT ban hành QĐ số 1561/QĐ/TCCB 

v/v đổi tên Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng thành Công ty Đại lý Vận 

tải đường biển II trực thuộc Tổng cục đường biển Việt Nam. 

 Ngày 20/04/1983: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 855/QĐ-TCCB về việc đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II 

thành Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Đại lý Vận tải đường 

biển Việt Nam. 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (tiếp) 

1979  Ngày 17/05/1979: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 1096/QĐ-TC về việc đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng 

thành Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải 

đảm nhận công tác đại lý vận tải hàng hóa tại các tỉnh Miền Trung từ 

Bình Trị Thiên (cũ) đến Phú Khánh (cũ). 

1976 

 Ngày 27/03/1976: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

định số 1313-QĐ-TC về việc thành lập Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng 

trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đảm nhận công tác đại lý vận tải hàng 

hóa tại các khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và các tỉnh lân cận 

theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải giao. 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đã đăng ký các ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng 

cấp lần đầu ngày 01/11/2010 và cấp đổi lần thứ 6 ngày 05/01/2015, gồm các ngành và mã ngành tương 

ứng như sau: 

 

Tên ngành Mã ngành 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế. Kinh doanh vận 

tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

4933 (chính) 

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. 5012 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. 5221 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển 

và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, 

dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đuờng thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng 

biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. 

5222 

Bốc xếp hàng hóa 

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa; Các dịch vụ phụ trợ bốc xếp khác. 
5224 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan. 
5210 

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 3320 

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. 4520 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, xếp dỡ. 
7730 

Đại lý du lịch 

Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. 
7911 
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Cung ứng lao động tạm thời 

Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh 

vực vận tải, xếp dỡ. 

7820 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 4663 

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 

Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm. 
7810 

Dịch vụ đóng gói 

Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, bao bì cho hàng hóa. 
8292 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê 

hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ 

trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la 

cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết 

cho họat động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa 

khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng. 

5229 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây 

dựng cảng sông và cảng biển. 

4290 

 

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 

Bán buôn kim loại và quặng kim loại. 4662 

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Gia công chế tạo sơ mi rơ moóc, rơ moóc chuyên dùng. 
3099 

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động 

cơ khác) 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải, xếp dỡ, máy móc, thiết bị. 

3315 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 5610 

Khai thác quặng sắt. 0710 

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 0810 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. 0990 

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 4511 

Đại lý, môi giới, đấu giá 

Chi tiết: Đại lý, môi giới. 
4610 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. 

6810 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 
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Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi 

măng. 

4669 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. 
5510 

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt). 
4931 

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa. 5021 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải. 
4659 

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. 4530 

Chuẩn bị mặt bằng 

Chi tiết: San lấp mặt bằng. 
4312 

Đóng tàu và cấu kiện nổi 

Chi tiết: Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy. 
3011 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí. 
2592 

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

Chi tiết: Họat động tư vấn kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng giao thông, xây 

dựng phương án vận tải, xếp dỡ. 

71109 

Sản xuất xe có động cơ 

Chi tiết: Sửa chữa, đóng mới ô tô. 
2910 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không. 52239 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản, hàng thủ công mỹ nghệ 
4620 

Chế biến và bảo quản rau quả 

Chi tiết: Gia công, chế biến các loại hàng nông lâm thổ sản 
1030 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Gia công, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ 
3290 

# Ghi chú: Nếu có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần thì Công ty sẽ đăng ký ngành nghề 

kinh doanh theo biểu cam kết WTO và mã ngành theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên 

Hợp Quốc (CPC - Central Product Clasification). 
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Mạng lƣới hoạt động của Công ty 

Hà Nội 

100 Đại Cồ Việt, 

Quận Hai Bà 

Trưng , Thành phố 

Hà Nội 

Trụ sở chính 

Tòa nhà 80 - 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu 

Thành phố Đà Nẵng 

Hà Nội 

Phường Thanh 

Trì 

Quận Hoàng Mai 

Thành phố Hà 

Nội 

Lào 

PhonThan, 

Xaysettha, Thủ đô 

Viêng Chăn, Cộng 

hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào 

 

Hải Phòng 

58 Trần Hưng 

Đạo 

Quận Hải An 

Thành phố Hải 

Phòng 

Quảng Ngãi 

Khu kinh tế Dung 

Quất, Xã Bình 

Thạnh 

Huyện Bình Sơn 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Bình 

126 Lê Thành 

Đồng, Thành 

Phố Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng 

Bình 

Campuchia 

Tòa nhà KT Tower, 

số 23, Đường 112 

Phường Đe po 3 

Quận Tua Kok, 

Phnom Penh 

Vương quốc 

Campuchia 

Đà Nẵng 

Lô B3-1; B3-2; 

B3-4 Khu Công 

nghiệp Dịch vụ 

Thủy Sản, Quận 

Sơn Trà 

Thành phố Đà 

Nẵng 

TP HCM 

40 Lê Văn Linh, 

Phường 12, Quận 

4 Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Phú Mỹ, Huyện Tân Thành 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Cần Thơ 

Số Lô 24, Khu 

Thương mại 

622, đường 

Nguyễn Đệ, P. 

An Thới, Q.Bình 

Thủy, Cần Thơ. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình quản trị  

Doanh nghiệp 

 Mô hình quản trị doanh nghiệp mới theo chuẩn mực quốc tế đã được 

áp dụng tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. Theo đó mô hình 

quản trị Công ty bao gồm:  

+ Đại hội đồng cổ đông;  

+ Ban Kiểm soát; 

+ Hội đồng Quản trị; 

+ Bộ máy Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám 

đốc, Trưởng các Phòng Nghiệp vụ và Giám đốc các Đơn vị phụ 

thuộc dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc.  

 Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân cấp, 

phân công quản lý và điều hành theo các khối sản xuất kinh doanh và 

khối chức năng chuyên môn hỗ trợ; có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp 

chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc 

phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của 

các khối thông qua các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Nghiệp 

vụ và Giám đốc các Đơn vị phụ thuộc. 

 Mô hình quản trị mới đã tiếp cận với các chuẩn mực, thông lệ quản trị 

tốt nhất trong nước và quốc tế đang áp dụng. Việc cơ cấu theo mô 

hình quản trị này đã tăng cường được hiệu quả quản lý, điều hành và 

nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị đối với Bộ máy Điều 

hành; thực hiện chức năng quản trị thông qua hệ thống các quy chế 

quản trị xuyên suốt toàn Công ty về chiến lược, kinh doanh, tài chính, 

đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm soát và chính sách nhân sự. 

 Nhằm tuân thủ pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả quản trị 

công ty theo quy định pháp luật; Hội đồng Quản trị sẽ từng bước 

thành lập các Tiểu ban chức năng trực thuộc Hội đồng Quản trị để 

nghiên cứu, tham vấn cho Hội đồng Quản trị thực hiện công tác định 

hướng chiến lược, quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, 

nhân sự cấp cao, chế độ lương thưởng và đầu tư. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (tiếp) 

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Vận tải đa phƣơng thức 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng 

Cổ đông 

Hội đồng Quản trị 

Tổng giám đốc 

Khối 

Phòng Nghiệp vụ 

Khối 

Đơn vị phụ thuộc 

CN Cty CP VTĐPT tại 

Quảng Ngãi 

CN Cty CP VTĐPT tại 

Miền Tây 

 

CN Cty CP VTĐPT 

CN Cty CP VTĐPT-Cty 

VT Đa phương thức 1 

Cty CP VTĐPT-CN VT 

Đa phương thức 2 

Công ty Vận tải 

Đa phương thức 7 

Phòng 

Kinh doanh 

 

Phòng 

Kỹ thuật Dự án 

 

Phòng 

Tài chính Kế toán 

 

Phòng 

Tổ chức Lao động 

 

Văn phòng Công ty 

Ban kiểm soát 

Công ty Vận tải 

Đa phương thức 9 

VPĐD Cty CPVTĐPT tại 

Vương quốcCampuchia 

VPĐD Cty CPVTĐPT tại 

CHDCND Lào 

Khối 

Văn phòng Đại diện 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (tiếp) 

 

Mô hình kinh doanh 

vận tải đa phƣơng thức 

 Công ty đã thực hiện mô hình kinh doanh vận tải đa phương thức qua 

mối liên kết nội bộ theo: 

 Chiều ngang - Vận tải đường bộ với Chi nhánh Vận tải đa phương thức 

2; 

 Chiều dọc - Vận tải đường thủy nội địa với Chi nhánh Công ty cổ phần 

vận tải đa phương thức; 

 Cả chiều ngang và chiều dọc với Công ty Vận tải đa phương thức 7. 

 Lên kết theo chiều dọc hoạt động của Công ty và các đơn vị phụ thuộc 

trong cùng một chuỗi giá trị ngành vận tải đa phương thức: kho bãi - 

vận tải đường bộ - vận tải đường thủy. Mối liên kết này đem lại nhiều 

lợi thế về chi phí, về sự chủ động cân đối, sử dụng tối ưu các nguồn 

lực, cung ứng chuỗi dịch vụ ra thị trường, khả năng kiểm soát các dịch 

vụ. Tuy nhiên, cũng có khó khăn là sẽ bị phân tán nguồn lực, khó tập 

trung vào hoạt động chủ yếu tạo giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi 

giá trị.  

 Liên kết theo chiều ngang hoạt động của Công ty và các đơn vị phụ 

thuộc trong cùng mảng dịch vụ vận tải đường bộ với phân ngành vận 

chuyển hàng thiết bị bao kiện và hàng rời. Mối liên kết này tạo điều 

kiện đa dạng hóa dịch vụ, tận dụng mạng lưới, nguồn lực để tiết kiệm 

chi phí, phân tán rủi ro. Tuy nhiên, cũng có trở ngại là thiếu sự chủ 

động ở một số khâu như cung ứng từng khâu dịch vụ trong chuỗi cung 

ứng so với liên kết dọc.  

 Để hạn chế phần nào nhược điểm của 02 mô hình liên kết đơn tuyến 

nêu trên, doanh nghiệp đã thực thi mô hình liên kết kinh doanh hỗn 

hợp là sự kết hợp của cả hai dạng liên kết dọc và ngang nêu trên. 

 
 

Giới thiệu các dịch vụ kinh doanh chính 

 

 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải, 

xếp dỡ và lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng; vận tải đa phương thức của Việt Nam, cũng như khu 

vực Đông Nam Á và cả Châu Á. Hiện tại, Công ty đang cung cấp các dịch vụ chính với công nghệ tiên 

tiến và thiết bị hiện đại như:  

 Vận tải đường bộ: Với hệ thống mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện trải dài trên lãnh thổ 

Việt Nam, Lào và Campuchia, được trang bị vài chục xe đầu kéo rơ moóc/sơmi rơ moóc với tải trọng 

kéo theo từ 40 tấn - 250 tấn/xe, sơmi rơ moóc container, sơmi rơ moóc sàn thấp (Lowbed),  hàng 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (tiếp) 

trăm trục rơ moóc thủy lực (Modular trailers) với tải trọng 32 tấn/trục; Công ty có khả năng cung 

cấp dịch vụ vận tải đường bộ an toàn, đúng tiến độ; bên cạnh đó đảm bảo tư vấn cho khách hàng 

các phương án vận tải hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm với thời gian và chi phí hợp lý. 

 Vận tải đường sông: Hiện tại, Công ty đang sở hữu các đội xà lan, tàu kéo đường sông có trọng tải 

từ 400 DWT đến 2.000 DWT ở hai khu vực phía Bắc và Nam, với đội ngũ thuyền viên giàu kinh 

nghiệm, thông thạo các tuyến đường thủy nội địa, đủ khả năng vận tải đường thủy các thiết bị siêu 

trường, siêu trọng mà hạ tầng giao thông đường bộ không thể cho phép. 

 Vận tải đường biển: Trong những năm qua, Công ty đã thiết lập mối quan hệ với các hãng tàu, chủ 

tàu và các hãng vận tải lớn trên thế giới và khu vực để cung cấp dịch vụ vận tải đường biển theo 

nhu cầu của khách hàng.  

 Vận tải đa phương thức: Đây là một trong những thế mạnh của VIETRANSTIMEX với hệ thống trang 

thiết bị đồng bộ, hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải đa phương 

thức. Việc kết hợp các loại hình vận tải đường biển, đường bộ, đường thủy nội địa qua các quốc gia 

láng giềng cùng với mô hình phối hợp vận tải đầu kéo ô tô  - rơ mooc, hệ thống đẩy thủy lực, trượt 

đẩy, v…v… được sử dụng trong vận chuyển các cấu kiện, trang thiết bị siêu trường siêu trọng.  

 Dịch vụ load-out/in và di chuyển (Site moving) hàng siêu trường siêu trọng bằng rơ moóc: Đây là 

dịch vụ đặc biệt, sử dụng hệ thống rơ moóc thủy lực kéo bằng đầu kéo hạng nặng hoặc và rơ moóc 

tự hành (SPMT - Self-Propelled Modular Transporter) có khả năng vận chuyển, đưa các cấu kiện 

nặng đến 3.500 tấn từ trên bờ xuống sà lan hoặc ngược lại.  

 Dịch vụ xếp dỡ, lắp đặt bằng cần cẩu bánh lốp có sức nâng từ 30 tấn – 120 tấn, thiết bị nâng/kéo–

đẩy trượt (Skidding/Strand jack), kích thủy lực: VIETRANSTIMEX là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong 

lĩnh vực xếp dỡ, lắp đặt thiết bị bằng phương pháp thủ công. 

 Kinh doanh kho bãi: Hệ thống kho bãi của VIETRANSTIMEX trải đều trên các vùng miền cả nước 

như Hà Nội (15.146 m2), Đà Nẵng (14.830 m2), Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu (8.419 m2), Dung Quất – 

Quảng Ngãi (54.029 m2). Hệ thống kho bãi này được Công ty khai thác sử dụng trong dịch vụ 

logistics và cho thuê kho bãi. Các dịch vụ khác: Dịch vụ khai thuê thủ tục hải quan; Dịch vụ môi giới 

hàng hải, đại lý tàu biển và đại lý giao nhận vận chuyển quốc tế; Tư vấn, thiết kế xây dựng phương 

án vận tải, xếp dỡ và gia cố hạ tầng giao thông; Cho thuê phương tiện, thiết bị vận tải, xếp dỡ…vv. 
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN 

 Tầm nhìn: Trở thành một doanh nghiệp vận tải - xếp 

dỡ với công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp, đổi 

mới liên tục và toàn diện. 

 Sứ mệnh:  Mang đến cho khách hàng sự an toàn, tin 

tưởng tuyệt đối; vì lợi ích tối cao của cổ đông; không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động trong ngôi nhà chung VIETRANSTIMEX, 

góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng 

phồn vinh”. 

 Giá trị cốt lõi: Giá trị - Trung thực và Sáng tạo 

 Các mục tiêu:    

+ Tạo dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững. 

+ Giữ vững vị trí là một trong những nhà thầu vận tải hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án 

và thiết bị toàn bộ hàng đầu Việt Nam, từng bước phát triển để trở thành một trong những nhà thầu vận 

tải hàng đầu Đông Nam Á.  

+ Đảm bảo là một trong những cổ phiếu trong lĩnh vực vận tải có hiệu quả kinh doanh lớn hơn 

chỉ số trung bình ngành. 

 Chiến lƣợc cạnh tranh: Tiếp tục theo đuổi chiến lược cạnh tranh hỗn hợp giữa dịch vụ khác biệt và 

giá cả hợp lý. 

 

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 Mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ qua việc phát triển lĩnh vực lắp 

đặt thiết bị và dịch vụ logistics nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng, lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt 

động của công ty trên thị trường. 

 Thực thi cạnh tranh linh hoạt trên phân khúc vận tải, xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng và hàng dự 

án; đồng thời sẵn sàng mở rộng kinh doanh các ngành nghề tạo thêm lợi thế cạnh tranh và gia tăng 

hiệu quả. 

 Tập trung vào các khách hàng mục tiêu thuộc các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng cao 

như: xây lắp dầu khí, sản xuất và truyền tải điện, xi măng, hóa chất và giao thông. 

 Liên danh với các tập đoàn vận tải hàng đầu trên thế giới có cùng ngành nghề, công nghệ tiên tiến 

và năng lực mạnh để đấu thầu vận tải trong nước và quốc tế. 
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN (tiếp) 

 Sử dụng hợp lý đòn bẩy tài chính để đổi mới công nghệ, đầu tư năng lực phương tiện thiết bị vận tải 

xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng. Tăng cường sử dụng nhà thầu phụ để triển khai các dự án vận 

chuyển hàng thông thường.    

 Phát triển nguồn nhân lực và hệ thống quản trị trở thành năng lực cốt lõi; công tác nghiên cứu khoa 

học kỹ thuật ứng dụng và công nghệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật vận tải, xếp dỡ và lắp đặt thiết bị 

siêu trường siêu trọng.    

 Tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đa dạng hóa các kênh huy động vốn, các 

hình thức đầu tư. Có cơ chế điều hành vốn phù hợp để tăng hiệu quả của các dự án. 

 Hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm cung cấp các dịch vụ 

tốt nhất đến khách hàng; Hoàn thiện và triển khai Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe và nghề 

nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 để đạt được chuẩn mực an toàn, sức khỏe và môi trường 

cao nhất có thể trong quá trình hoạt động. 

 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

 Các năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp vận tải đặc biệt là các đối thủ 

cạnh tranh mới đã đầu tư mạnh trang thiết bị công nghệ cũng như các doanh nghiệp vận tải nước 

ngoài đã dần dần được thành lập và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Sau khi Việt Nam gia nhập 

WTO nên thị trường vận chuyển, bốc xếp các thiết bị siêu trường siêu trọng cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt. Trước thực trạng này VIETRANSTIMEX đã xác định nếu không có chiến lược khác biệt, phát 

huy điểm mạnh của doanh nghiệp mình thì sẽ khó cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành. 

 Chiến lược kinh doanh của VIETRANSTIMEX trong giai đoạn này là:  

- Chủ động tìm kiếm các đối tác đầu tư trong và ngoài nước có thế mạnh và năng lực để phát triển, 

hỗ trợ và bổ sung ngành nghề kinh doanh chiến lược của Công ty trong quá trình SCIC thực hiện lộ 

trình thoái vốn Nhà nước. 

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ qua việc phát triển lĩnh vực lắp 

đặt thiết bị, logistics nhằm nâng cao giá trị và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động của công ty.  

Trong đó: 

      + Triển khai, phát triển dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các dự án trên cơ sở liên kết với các đối tác 

đang hợp tác kinh doanh với công ty để từng bước học tập kinh nghiệm, đầu tư trang thiết bị, tiến 

tới đào tạo nguồn nhân lực (cả gián tiếp & trực tiếp) chuyên thực hiện lắp đặt thiết bị cho các dự án.   

       + Triển khai các dịch vụ logistics đi kèm dựa vào các đối tác lớn, cổ đông có kinh nghiệm của 

Công ty trong lĩnh vực này để phát triển. Đây là dịch vụ cốt lõi nhằm tạo nguồn hàng, bảo đảm 
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nguồn doanh thu, công việc làm cho toàn công ty, làm nền tảng để phát triển dịch vụ vận tải hàng 

siêu trường siêu trọng, hàng dự án.   

- Chiến lược lựa chọn, phát triển thị trường mục tiêu, giữ vững và phát triển thị trường hiện tại, thâm 

nhập thị trường mới và kết hợp với chiến lược giá cả. 

- Tiếp tục mở rộng và thâm nhậm thị trường tại Campuchia và Lào sau khi Công ty đã thành lập 2 

Văn phòng Đại diện tại 2 quốc gia này để đón đầu các dự án đang được đầu tư vào 2 nền kinh tế nói 

trên.  

 Đặc biệt việc đầu tư áp dụng công nghệ kỹ thuật cao kết hợp với việc gửi kỹ sư đi đào tạo ở các 

nước tiên tiến trong việc đột phá vào lĩnh vực mới mà các doanh nghiệp vận tải trong nước chưa có 

khả năng vươn tới và có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài với chiến lược đi tắt đón 

đầu sau hội nhập. 

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Công ty còn chú trọng đến những lợi ích lâu dài của cộng 

đồng thông qua các hoạt động xã hội, các chương trình đóng góp và ủng hộ về vật chất, trách nhiệm 

cộng đồng và chương trình tài trợ; Công ty cũng khuyến khích nhân viên cùng tham gia vào các chương 

trình cộng đồng như: 

 Đền ơn đáp nghĩa: Được sống trong môi trường hòa bình, nền chính trị ổn định như hiện nay, 

chúng tôi luôn nhớ đến những người anh hùng, các chiến sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của tổ 

quốc. Chính vì vậy Công ty luôn có các hoạt động nhằm tri ân gia đình các liệt sỹ có công với cách 

mạng: như nhận phụng dưỡng 03 mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng quà và ủng hộ tài chính cho các tổ 

chức xã hội từ thiện. 

 Khắc phục hậu quả thiên tai: Công ty có trụ sở chính ngay tại Thành phố Đà Nẵng, trung tâm 

của Miền Trung nơi thường xuyên hứng chịu các đợt thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản; 

cùng với Nhà nước, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh 

thần đối với các đồng bào chịu ảnh hưởng từ các đợt hạn hán, bão và lũ lụt. 

 Xóa đói giảm nghèo: Với tinh thần tương thân tương ái trong đối với những hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo và trực tiếp hỗ trợ đồng bào tại một số khu vực đặc biệt 

khó khăn của Miền Trung. 

 Nghĩa vụ ngân sách: Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn nhận thức 

đúng việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo đảm đúng chế độ sổ sách kế toán và 

hoá đơn chứng từ, mỗi khi chính sách thuế có sửa đổi, bổ sung, đơn vị kịp thời nắm bắt để triển 

khai thực hiện. Công ty nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

lớn nhất Việt Nam. 
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QUẢN TRỊ RỦI RO 

 

Rủi ro kinh tế 

 Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế 

giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát 

triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro 

trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh 

tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm 

áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh 

bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do 

tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. 

Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế 

Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Điểm nổi bật trong những 

tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn 

đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá dầu giảm 

giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân 

thanh toán. Tuy nhiên, đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị 

trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế theo chiều 

hướng thuận lợi và khó khăn đan xen. 

 Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về 

kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn 

từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả 

năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng 

nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh 

tranh của doanh nghiệp thấp. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã ban 

hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định nhằm tiếp tục ổn định vĩ 

mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng 

trưởng, bảo đảm công tác an sinh xã hội cho toàn dân.  

 Với đặc thù hoạt động trong ngành vận tải thiết bị siêu trường siêu 

trọng phục vụ cho các dự án công nghiệp và giao thông, điều kiện môi 
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trường kinh doanh cùng với hoạt động của các doanh nghiệp trong 

nước có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận. 

  

Rủi ro pháp lý 

 Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung 

đến toàn ngành cũng như nền kinh tế. Trong hoàn cảnh hệ thống 

pháp lý Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, những 

thay đổi trong chính sách quản lý của Chính phủ đều có những tác 

động nhất định đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Là doanh nghiệp cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng 

của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, khi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên 

thị trường chứng khoán, Công ty phải tuân theo Luật Chứng khoán, 

các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho hoạt động vận tải đa phương 

thức, vận tải xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng của Công ty vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu cũng như phù hợp với các quy định và thông lệ 

quốc tế. 

 Trong ngành vận tải xếp dỡ đặc biệt là thiết bị siêu trường siêu trọng 

chỉ cần những sơ suất, thiếu sót hoặc lỗi nhỏ của nhân viên có thể dẫn 

đến sự cố gây thiệt hại tài sản, con người; phát sinh trách nhiệm dân 

sự đối với bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý đối với nhà nước. 

  

Rủi ro thị trƣờng 

 Thị trường vận chuyển hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phụ trợ tại Việt 

Nam đang có sự cạnh tranh gay gắt do việc ngày càng gia tăng về số 

lượng các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực 

này. 

 Nhu cầu hàng hóa có thể phát sinh theo triển vọng tăng trưởng kinh tế 

và thay đổi theo chính sách điều hành kinh tế vĩ mô tại từng giai đoạn; 

trong khi đó lĩnh vực vận tải, xếp dỡ thiết bị siêu trường siêu trọng đòi 

hỏi phải có vốn lớn để đầu tư cho trang thiết bị phương tiện chuyên 

dùng. Nếu doanh nghiệp theo đuổi chiến lược đầu tư đón đầu để đáp 

ứng đủ năng lực vận tải để thực hiện các hợp đồng tiềm năng thì có 

thể rơi vào tình trạng dư thừa nguồn lực trong khi thiếu doanh thu để 

cân đối chi phí thường xuyên cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 

suy thoái hoặc giảm phát.    
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Rủi ro nguồn nhân lực 

 Thị trường lao động trong lĩnh vực vận tải thiết bị siêu trường siêu 

trọng luôn thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao và chuyên biệt. 

Cạnh tranh gay gắt về kinh doanh có thể dẫn đến các nhân sự có 

chuyên môn đặc biệt là đối tượng bị thu hút bởi các tập đoàn nước 

ngoài với thương hiệu nổi tiếng, khả năng tài chính mạnh. 

 Trước các rủi ro có thể xảy ra, Công ty đặt mục tiêu xây dựng các 

chính sách đãi ngộ cạnh tranh với thị trường để duy trì được đội ngũ 

nhân tài, đồng thời xác định chính sách đào tạo là trọng điểm để 

nâng cao trình độ nhân viên, phát huy hết tiềm lực của đội ngũ nhân 

sự hiện tại. Để tạo động lực phát huy sức mạnh nguồn nhân lực sẵn 

có, chương trình đánh giá hiệu quả công việc không ngừng được cải 

thiện, chính sách chi trả thu nhập được đánh giá theo kết quả hoàn 

thành và giá trị công việc.  

  

Rủi ro khác 

 Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang 

tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm 

nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu 

xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực 

tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. 

  

 Chiến lƣợc đối phó với rủi ro 

 

 

 

 

 Đánh giá rủi ro là một yêu cầu bắt buộc của Công ty đối với các 

phương án về sản xuất kinh doanh, tín dụng, đầu tư và phát hành 

chứng khoán. 

 Công ty đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về an toàn và quy trình 

an toàn tương đương Hệ Thống Quản Lý An Toàn - Sức Khỏe Nghề 

Nghiệp OHSAS 18001 trong các công đoạn vận tải xếp dỡ. 

 Tham gia bảo hiểm cho con người, hàng hóa và trang thiết bị phương 

tiện. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

 

Sơ lƣợc tình hình  

kinh tế năm 2014 

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói 

riêng đang dần có những dấu hiệu hồi phục, kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất 

giảm, môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể. Hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đang ổn định trở lại. Theo 

Tổng cục Thống kê: GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013, vượt 

mục tiêu 5,8% của Quốc hội và dự báo của nhiều tổ chức trong nước & 

quốc tế. GDP phục hồi tích cực và với tốc độ tăng dần qua các quý. Cụ 

thể năm 2014, GDP quý 1 tăng 5,06%; quý 2 tăng 5,34%; quý 3 tăng 

6,07%; quý 4 tăng mạnh 6,96%. Có sự chuyển biến đáng chú ý trong cơ 

cấu tăng trưởng khi khu vực Công nghiệp & Xây dựng vươn lên vị trí thứ 

nhất. Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực Công nghiệp 

và Xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, 

đóng góp 2,75 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực Dịch vụ 

tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm; khu vực Nông, lâm nghiệp 

và Thủy sản tăng 3,49%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm. 
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 Sản xuất công nghiệp: Tính chung cả năm 2014, chỉ số sản xuất 

toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 7,6% so với năm 2013 với xu 

hướng tăng nhanh vào các tháng cuối năm (Quý I tăng 5,3%, quý II 
tăng 6,9%, quý III tăng 7,8%, quý IV ước tính tăng 10,1%), cao hơn 

nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013. Trong mức tăng chung cả năm 
của toàn ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 2,5%, đóng góp 

0,5 điểm phần trăm; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,7%, cao hơn mức 

tăng 7,3% của năm 2013, đóng góp 6,2 điểm phần trăm; sản xuất và 
phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung 

cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần 
trăm. 

 Vận tải hàng hóa: Vận tải hàng hóa năm 2014 ước tính đạt 1066,6 

triệu tấn, tăng 5,6% và 222 tỷ tấn.km, tăng 1,7% so với năm trước, 
trong đó vận tải trong nước đạt 1036,9 triệu tấn, tăng 5,9% và 98,2 tỷ 

tấn.km, tăng 5,2%; vận tải ngoài nước đạt 29,7 triệu tấn, giảm 3,9% 

và 123,8 tỷ tấn.km, giảm 0,9%. Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 816,9 
triệu tấn, tăng 6,9% và 48,1 tỷ tấn.km, tăng 5,4%; đường sông đạt 

186,9 triệu tấn, tăng 3,1% và 40,1 tỷ tấn.km, tăng 4,4%; đường biển 
đạt 55,5 triệu tấn, giảm 5,2% và 128,9 tỷ tấn.km, giảm 0,7%; đường 

sắt đạt 7,2 triệu tấn, tăng 10% và 4,3 tỷ tấn.km, tăng 13%. 

  
  

 

Đối thủ cạnh tranh 

Theo Hiệp hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) hiện có khoảng 

hơn 1.000 doanh nghiệp cạnh tranh trong lĩnh vực logistics, vận tải đa 

phương thức. Bên cạnh đó, rào cản của việc thâm nhập vào thị trường 

này đối với các tập đoàn vận tải quốc tế đang dần được gỡ bỏ khiến mức 

độ cạnh tranh dịch vụ vận tải đa phương thức trở nên rất gay gắt. 

 Các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vận chuyển, xếp dỡ và 

lắp đặt thiết bị siêu trường siêu trọng, logistics đã thành lập công ty 

con, công ty liên doanh, công ty TNHH tại Việt Nam như: Mammoet, 

ALE – Heavy Lift, Sarens, Nippon Express, Tiong Woon, Tat Hong và 

Kamigumi. Đây là những tập đoàn đa quốc gia có năng lực, tiềm lực 

tài chính mạnh và kinh nghiệm quốc tế đủ khả năng chi phối phân 

khúc thị trường hàng siêu trường siêu trọng.  

 Một số đối thủ cạnh tranh chính là các doanh nghiệp trong nước như: 

Gemadept (Mã chứng khoán: GMD), Transimex (Mã chứng khoán: 

TMS), Tranaco (Mã chứng khoán: STS), TAGI, Song Toàn, Dân Sanh, 

Thành Trang và Huy Hoàng. 

 Một số chủ đầu tư, nhà thầu chính nước ngoài hay trong các ngành 

dầu khí, điện lực còn ưu tiên về năng lực của nhà cung cấp dịch vụ 

vận tải, ngoài ra đại bộ phận khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả do 

đó việc cạnh tranh giá cả trong ngành là rất gay gắt. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp) 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh  

và Kết quả đạt đƣợc trong năm 2014 

Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2014, ngoài dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 từ 2013 chuyển sang với khối lượng còn lại 

khoảng 35%. Công ty đã thực hiện một lượng lớn vật tư, thiết bị công trình của nhà máy thép Formosa 

tại KKT Vũng Áng, của các đơn vị chủ hàng truyền thống như: Hạ thủy các kiện topsite, jacket, cho các 

dự án Sư tử Nâu Nam, Bắc, BK 16, BK4A, các dàn P3, P4, Sư tử Vàng tại cảng PTSC/VSP; Các máy biến 

áp của các Trạm 110, 220, 500 kV trên toàn quốc; Thiết bị cho nhà máy bia VBL; các cấu kiện nặng tại 

KCN Đông Xuyên - Vũng Tàu. Đặc biệt cuối năm 2014 công ty đã tập trung nguồn lực triển khai vận 

chuyển thiết bị cho dự án NM lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa là nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam 

trong thời điểm hiện nay, dự kiến công ty phải thực hiện vận chuyển trong vòng 3 năm.  

Các đơn vị phụ thuộc ngoài việc phối hợp với công ty thực hiện các dự án lớn như NM lọc dầu Nghi 

Sơn, NM thép Formosa, còn thực hiện vận tải, dịch vụ vận tải cho các chủ hàng có lượng hàng thường 

xuyên, ổn định như: than từ cảng Gianh đến nhà máy xi măng Vạn Ninh, dăm gỗ tại Vũng Áng, clinker 

từ nhà máy xi măng Văn Hóa đi cảng Hòn La và than đi ngược lại, đá từ mỏ Trường Sơn đi kè biển 

Thùy Dương, Thuận An, quặng sắt Khe Sanh đi Hòn La, thiết bị nhà máy xi măng từ Vũng Áng đi Lào...; 

Hàng xuất, nhập cho NM Zamil, thép cho Bluse scope, vật tư thiết bị cho Kamigumi, POSCO, Genco 3, 

Technip VN, Bông Sen Vàng, Siemens..v..v.. 

Ngoài các dự án đã trúng thầu, đang thực hiện, bộ máy tiếp thị cũng đã nắm bắt thông tin, tiếp cận 

chủ hàng, phối hợp với bộ phận kỹ thuật dự án khảo sát, xây dựng phương án dự thầu như Nhà máy 

nhiệt điện Thái bình 1, nhà máy nhiệt điện Thăng Long, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, các kiện Topside 

và Jacket STV của chủ hàng PTSC, nhà máy nhiệt điện ở Myanma...  

Với khối lượng các dự án đã trúng thầu đang triển khai thực hiện và các dự án đang tiếp thị đòi hỏi 

phải huy động tối đa nguồn lực đã có, đầu tư bổ sung, cùng với sự nổ lực của tất cả CBCNV mới mong 

hoàn thành tốt tất cả các hợp đồng.    

Các công trình, dự án lớn tiêu biểu về mặt quy mô và công nghệ kỹ thuật thực hiện mà 

Công ty đã thực hiện trong năm 2014: 
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Dự án lọc dầu Nghi sơn (2014-2016) 

Công ty đã đàm phán và hoàn tất việc ký kết Hợp 

đồng vận chuyển toàn bộ thiết bị, vật tư của Nhà 

máy lọc hóa dầu Nghi Sơn từ cảng Hải Phòng và 

cảng Nghi Sơn về công trường nhà máy tại Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa. Khối lượng hàng hóa dự kiến 

khoảng 1.500.000 F.T vật tư, thiết bị,  trong đó 

hàng siêu trường siêu trọng nặng từ 30 tấn trở 

lên có khối lượng gần 500.000 FT. Đây là dự án 

lọc hóa dầu lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời 

điểm hiện tại. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành công 

tác vận chuyển vào cuối năm 2016. Hy vọng dự 

án này sẽ đem lại một sức sống mới cho công ty.  

 

 

Dự án Formosa  

Những ngày đầu năm 2015, Vietranstimex đã tiến 

hành ký kết hợp đồng vận chuyển hàng cho khu 

gang thép formosa với khối lượng 119 kiện hàng 

STST với giá trị 16 tỷ VNĐ. Hàng được về nhiều đợt 

qua cảng Vũng Áng và Sơn Dương. Các kiện hàng 

nặng có trọng lượng 255 tấn, kích thước 8.4m x 

8.4m x 8.05m và loại có trọng lượng 236 tấn, kích 

thước 16m x 10.6m x 5.1m. Mỗi loại có 3 kiện tương 

tự nhau. 

 

 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn  

Chủ đầu tư: Tập đoàn  Điện Lực Việt Nam 

Tổng mức đầu tư: 462 triệu Đô La Mỹ 

Tổng thầu EPC: Liên danh Daelim – Sojitz  

Chủ hàng ký hợp đồng với Vietranstimex: Daelim 

Corporation  

Khối lượng vận tải: 15.000 tấn/ 50.000 CBM 
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Thời gian thực hiện từ T11/2013 đến T12/2014.  

 

 

Vietranstimex đã thực hiện việc hạ thủy cho 6 cấu 

kiện của giàn DK16 và DK 17 tại PVS MC tại Vũng 

Tàu.  Số lượng: 2 chân đế + 2 khối trung gian + 2 

khối thượng tầng.  

Trọng lượng :  

- Chân đế 920 tấn 

- Khối trung gian 800 tấn 

- Khối thượng tầng 780 tấn  

Thời gian thực hiện: 6/2014 
 

 

Dự án vận chuyển 2 cần cẩu đế QC05 và QC06 

tại Hải Phòng. Hai cần cẩu đế hiệu QC05 và 

QC06 đã được Vietranstimex vận chuyển bằng 

phương pháp thủy bộ từ cảng Chùa Vẽ đến Tân 

Cảng Hải Phòng: 

Thời gian thực hiện: 6/2014 
 

 

 

 

 

Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc 

Vietranstimex nhận hàng tại cảng Hải Phòng, vận 

chuyển đường thủy và đường bộ kết hợp đến 

công trường nhà máy đạm Hà Bắc (tỉnh Bắc 

Giang). 

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  

Khối lượng hàng:  300.000 FT. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2014. 

 

 

Và rất nhiều các dự án khác trên các lĩnh vực như dầu khí, điện lực, hóa dầu, xi măng, giao thông …. 

khác, quý cổ đông, nhà đầu tư có thể xem chi tiết tại website của Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức: www.vietranstimex.com.vn. 

http://www.vietranstimex.com.vn/
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Với bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm sau suy thoái; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn 

thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao; thị trường vận tải trong nước cạnh tranh ngày 

càng khốc liệt. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã có các giải pháp linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, vượt qua thử thách và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong năm 2014 so 

với các chỉ tiêu đã đặt ra. Cụ thể: 

Kết quả SXKD đạt đƣợc trong năm 2014:                          

Đơn vị tính: triệu đồng                          

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2014 

Thực hiện  

năm 2014 

Tỉ lệ (%) 

TH/KH 

Tổng doanh thu 439.420 582.099  132,5% 

Doanh thu SXKD 434.090 488.714 112.5% 

Doanh thu tài chính và TN khác 5.330 93.385 1.752% 

Lợi nhuận trước thuế 16.100  14.544 90,3% 

Thuế TNDN  3.700 7.657  206,9% 

Lợi nhuận sau thuế 12.400 6.887  55,5% 

Nộp NSNN 24.103  26.454 109,8% 

Tổng số lao động 461 465 100,8% 

Thu nhập bình quân 

(1.000đ/người/tháng) 
8.315 8.486 102,0% 

 

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu năm 2014 tăng mạnh 45,7%, đạt 582.099 triệu đồng so với thực 

hiện năm 2013 và bằng 132,5% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.544 triệu đồng, bằng 

90,3 % so với kế hoạch đề ra và bằng 361,7% so với thực hiện năm 2013. Mặc dù có sự tăng trưởng về 

doanh thu nhưng Công ty không có lãi từ hoạt động kinh doanh chính. Nguyên nhân cơ bản là việc sử 

dụng nhiều dịch vụ thuê ngoài trong quá trình sản xuất có giá vốn thuê ngoài tăng cao, bên cạnh đó chi 

phí tiếp thị, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, điều này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của công ty.       
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Các thành tích và ghi nhận của các cơ quan hữu quan: 

 

VIETRANSTIMEX đƣợc UBND TP Đà Nẵng tôn 

vinh là Doanh nghiệp tiêu biểu 2014. 

Năm 2014, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

(VIETRANSTIMEX) đã có những đóng góp tích cực 

trong đời sống kinh tế xã hội, tạo nên những chuyển 

biến mạnh mẽ và sâu sắc góp phần xây dựng Thành 

phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. 

 

Ông Võ Duy Nghi, Phó Tổng giám đốc nhận bằng khen từ đại diện 

Lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tạ Đà 

Nẵng 

 

Ông Nguyễn Tăng Mãng, Chủ tịch HĐQT (người đứng 

hàng đầu tiên bên trái) vinh dự nhận bằng khen do Lãnh 

đạo TP Đà Nẵng trao. 

 

 

VIETRANSTIMEX nhận Bằng khen của 

VCCI 

Năm 2014, Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức (VIETRANSTIMEX) đã có những 

đóng góp tích cực trong các hoạt động của 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát 

triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Bảng xếp hạng thƣờng niên đối với 50 công ty vận tải thiết bị siêu trƣờng siêu trọng hàng 

đầu thế giới (IC Transport 50) trong năm 2014: 

Hàng năm, Tập đoàn truyền thông đa phương tiện KHL công bố Bảng xếp hạng thường niên đối với 50 

công ty vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng hàng đầu thế giới (IC Transport 50. Năm 2014 với đoàn 

phương tiện vận tải có tổng trọng tải 10.275 tấn, Công ty tiếp tục nằm trong Top IC Transport 50 với 

thứ hạng 38/50 và là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á trong bảng xếp hạng 

thường niên này. 
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KHL (www.khl.com) là tập đoàn truyền thông đa quốc gia lớn nhất và uy tín nhất thế giới, chuyên cung cấp các thông tin có liên 
quan trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp như: công nghệ và thiết bị xây dựng, vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt, cho thuê phương tiện 
thiết bị, …vv thông qua việc xuất bản các tạp chí chuyên ngành, ấn phẩm, bản tin điện tử, sách kỹ thuật, tổ chức các hội thảo, triển 
lãm, hội nghị thường niên, cung cấp dữ liệu thống kê qua khảo sát, đánh giá độc lập và xếp hạng các công ty trong lĩnh vực này 
trên toàn cầu. 
KHL thành lập năm 1989 có trụ sở chính tại East Sussex, Vương quốc Anh và là thành viên của Hiệp hội vận tải và lắp đặt thiết bị 
siêu trường siêu trọng quốc tế (Specialized Carriers & Rigging Association  - viết tắt là SC&RA). 

Hàng tháng, KHL xuất bản trên toàn thế giới nhiều tạp chí chuyên ngành xây dựng công nghiệp; trong đó 

nổi tiếng với tạp chí International Cranes and Specilized Transport, nơi quy tụ và là diễn đàn trao đổi của 

các chuyên gia, nhà thầu, các hãng cung cấp thiết bị và chủ đầu tư. Đây là tạp chí chuyên ngành vận tải, 

lắp đặt thiết bị siêu trường siêu trọng và là tạp chí chính thức của SC&RA. Bảng xếp hạng thường niên 50 

công ty vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng hàng đầu thế giới hàng năm (IC Transport 50) được công bố 

trên tạp chí International Cranes and Specilized Transport. 

 

http://www.khl.com/
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

Danh sách Bộ máy Điều hành 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

 

Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Đăng Sâm 

  

 Quốc tịch : Việt Nam   

 Dân tộc : Kinh 

 Ngày sinh : 28/12/1943  

 CMND số: 201372915;  Ngày cấp: 23/06/2010;  Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng 

 Hộ khẩu thường trú: 88 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải ô tô 

 Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 20/07/1959   

đến 07/1965 
Ty Giao thông vận tải Quảng Bình 

Cán bộ thống kê kế hoạch, Phó bí thư 

Đoàn cơ sở 

Từ 08/1965       

đến 10/1967 
Trường trung cấp vận tải đường sắt Cán bộ lớp và Thường vụ Đoàn TN 

Từ 11/1967       

đến 05/1976 
Ty Giao thông vận tải Quảng Bình 

Cán bộ kế hoạch; Trưởng Ban tham 

mưu vận tải; Trưởng phòng vận tải 

Từ 06/1976        

đến 09/1983 
Sở Giao thông vận tải Bình Trị Thiên 

Trưởng phòng vận tải; Trưởng phòng 

Kế hoạch tổng hợp; Đảng ủy viên 

Đảng bộ Văn phòng Sở. Năm 1979 tốt 

nhiệp kỹ sư vận tải ô tô. 

Từ 10/1983       

đến 01/1988 

Trung tâm điều hòa vận tải khu vực 

miền Trung – Bộ Giao thông vận tải 
Phó giám đốc – Bí thưChi bộ 

Từ 01/1989        

đến 05/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức Tổng Giám đốc – Bí thư Đảng ủ 

Từ 06/2010        

đến 10/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức Tổng Giám đốc  

Từ 11/2010            

đến 31/12/2014 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức 

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

 

Phó Tổng Giám đốc  

phụ trách kinh doanh 

Ông Võ Duy Nghi 

 

 Quốc tịch :  Việt Nam   

 Dân tộc : Kinh 

 Ngày sinh : 01/04/1968 

 CMND số: 201048594;  Ngày cấp: 12/10/1999;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

 Hộ khẩu thường trú: 56 Thanh Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh 

 Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ năm 1993 

đến năm 1997 
Công ty Vận tải đa phươngthức Nhân viên Phòng Kinh doanh 

Từ năm 1998 

đến năm 2003 
Công ty Vận tải đaphương thức Phó Phòng Kinh doanh 

Từ năm 2004 

đến năm 2007 
Công ty Vận tải đa phương thức Trưởng Phòng Kinh doanh 

Từ 04/ 2008 

đến 10/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức Phó Tổng Giám đốc  

Từ 11/2010        

đến 31/12/2014 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Phó Tổng Giám đốc 
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Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Kỹ thuật – Dự án 

Ông Ngô Tứ 

 

 Quốc tịch:  Việt Nam   

 Dân tộc: Kinh 

 Ngày sinh: 04/08/1960  

 CMND số: 200264375;  Ngày cấp: 10/06/2008;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

 Hộ khẩu thường trú: 50 Hàn Thuyên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí động lực 

 Trình độ ngoại ngữ : Anh văn 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công vệc 

Từ 07/1979 

đến 08/1991 
C21 – E467 – F342 Bộ đội 

Từ 09/1981 

đến 06/1986 
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Sinh viên 

Từ 03/1987 

đến 11/1998 
Công ty Vận tải đa phương thức Kỹ sư phòng Kỹ thuật vật tư 

Từ 12/1998 

đến 12/2000 
Công ty Vận tải đa phương thức Phó phòng Kỹ thuật vật tư  

Từ 01/01/2001        

đến 15/07/2008 
Công ty Vận tải đaphương thức Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư 

Từ 16/07/2008 

đến 30/10/2010 
Công ty Vận tải đa phươg thức Phó Tổng Giám đốc 

Từ 19/02/2004 

đến 30/10/2010 
Công ty Vận tải đa phươngthức Ủy viên Hội đồng quản trị 

Từ 01/11/2010 

đến 31/12/2014 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Phó Tổng Giám đốc  
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Phó Tổng Giám đốc  

Phụ trách Tài chính 

Ông Phan Văn Phúc 

 

 Quốc tịch :  Việt Nam   

 Dân tộc : Kinh 

 Ngày sinh : 30/07/1970   

 CMND số: 201046399;  Ngày cấp: 17/04/2010;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

 Hộ khẩu thường trú : 37 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kế toán 

 Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị côngtác Vị trí công việc 

Từ 03/1993 

đến 03/1996 
Công ty Vận tải đa phương thức Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ 

Từ 04/1996 

đến 01/1997 
Công ty Vận tải đa phương thức Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội 

Từ 02/1997 

đến 06/1999 
Công ty Vận tải đa phương thức Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ 

Từ 07/1999 

đến 02/2005 
Công ty Vận tải đa phương thức Phó Phòng Tài chính Kế toán 

Từ 03/2005        

đến 10/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài 

chính Kế toán 

Từ 11/2011             

đến nay 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Kế toán trưởng kiêmTrưởng Phòng Tài 

chính Kế toán 

Từ 16/11/2012 

đến 24/03/2013 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức 

Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán 

trưởng và Trưởng Phòng Tài chính Kế 

toán 

Từ 25/03/2013 

đến 31/12/2014 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Phó Tổng giám đốc 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

 

Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Kinh doanh khu vực 

Ông Trần Nguyên Giáp 

 

 Quốc tịch :  Việt Nam   

 Dân tộc : Kinh 

 Ngày sinh: 15/01/1971 

 CMND số: 024672928;  Ngày cấp: 08/12/2006;  Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh 

 Hộ khẩu thường trú: 377/8/31 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

 Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công vệc 

Từ 01/05/1997 

đến 30/08/1999 

Công ty Dịch vụ vận tải II (Công ty Vận 

tải đa phương thức) 

Chuyên viên Chi nhánh Dịch vụ Vận tải 

II tại TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/09/1999 

đến 13/05/2001 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Trưởng bộ phận Thủ tục hải quan, giao 

nhận hàng hóa Ban Phú Mỹ I 

Từ 14/05/2001 

đến 30/04/2003 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Trưởng bộ phận điều độ, giao nhận và 

thủ tụchải quan Chi nhánh DVVT II tại 

TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/05/2003 

đến 30/05/2004 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Phó giám đốc Chi nhánh DVVT II tại 

TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/06/2004        

đến 30/06/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh 

doanh Công ty vận tải đa phương thức 

7 

Từ 01/07/2010 

đến 30/10/2010 
Công ty Vận tải đa phương thức 

Giám đốc Công ty Vận tảiđa phương 

thức 7 

Từ 01/11/2010 

15/11/2012 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Giám đốc Côg ty Vận tải đa phương 

thức 7 

Từ 16/11/2012 

đến 31/12/2014 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám 

đốc Công ty Vận tải đa phương thức 7 
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Kế toán trƣởng 

Bà Bùi Thị Ngọc Hà 

 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Ngày sinh : 25/06/1979   

 CMND số: 201430302 ; Ngày cấp: 25/06/2011; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

 Hộ khẩu thường trú : K123/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế ngành kế toán 

 Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 

 Quá trình công tác : 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 09/2001  

đến 12/2005 
Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Kế toán tổng hợp 

Từ 03/2006  

đến 10/2010 
Công ty Vận tảiđa phương thức 

Nhân viên phòng Tài chính kế 

toán 

Từ 11/2010  

đến 04/2011 
Công ty cổ phần Vận tải đ phương thức 

Nhân viên phòng Tài chính kế 

toán 

Từ 05/2011  

đến 03/2013 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Phó phòng Tài chính kế toán 

Từ 25/03/2013 

đến 31/12/2014 
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Kế toán trưởng Công ty cổ phần 

Vận tải đa phương thức kiêm 

Trưởng phòng Tài chính Kế toán 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Bộ máy Điều hành 

 

Stt Chức anh Họ và tên 
Số cổ phần   

sở hữu 

Tỷ lệ 

 

1 Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Sâm 28.569 0,136% 

2 Phó Tổng giám đốc Võ DuyNghi 70.549 0,336% 

3 Phó Tổng giám đốc Ngô Tứ 25.699 0,123% 

4 

Phó Tổng giám đốc 

kiêm Giám đốc Công ty 

Vận tải đa phương thức 7 

Trần Nguyên Giáp 80.461 0,384% 

5 Phó Tổng giám đốc  Phan Văn Phúc 22.051 0,105% 

6 Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Hà 11.414 0,05% 

 Tổng cộng  449.436 2,143 

 

  

Những thay đổi của Bộ máy Điều hành trong năm 2014 

Quyết định 

28/2014/QĐ-HĐQT 12/09/2014 
Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 đối với ông Tô Ngọc Vân 

29/2014/QĐ-HĐQT 12/09/2014 
Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 đối với ông Đoàn Thanh Minh 

39/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 

Luân chuyển ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng phòng Kỹ 

thuật Dự án sang làm Trưởng phòng An toàn, hiệu lực từ 

01/01/2015 

40/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 
Bổ nhiệm ông Nguyên Nguyễn Nguyên Nam giữ chức vụ 

Quyền Trưởng phòng KTDA, hiệu lực từ 01/01/2015. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

Thống kê nhân sự (Thời điểm 31/12/2014) 

 

Tiêu chí Nam Nữ Tổng 

Phân theo trình độ học vấn 420 45 465 

Tiến sỹ 1 0 1 

Thạc sỹ 5 3 8 

Cử nhân/Kỹ sư 138 28 166 

Cao đẳng, trung cấp, công nhân, lao động phổ thông 276 14 290 

Phân theo phân công lao động 423 46 469 

1. Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc (*) 10 3 13 

2. Lao động quản lý 23 4 27 

3. Lao động trực tiếp 390 39 429 

4.  

5. Chú giải (*): bao gồm 4 nhân sự không thuộc người lao động tại Công ty, cụ thể: 

6. – 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS là đại diện của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà 

nước (SCIC). 

7. – 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS là đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam (PTSC). 
 

  

 

Chính sách nhân sự 

 Tại VIETRANSTIMEX, chúng tôi luôn tôn trọng và đề cao 

con người, tôn trọng và đề cao văn hóa, cá tính và sự 

đóng góp của mỗi cá nhân. 

 Là thành viên của VIETRANSTIMEX, bạn không chỉ được 

đánh giá cao và được tưởng thưởng xứng đáng cho 

những đóng góp cá nhân, mà còn được khuyến khích 

phát huy năng lực và kiến thức của mình để cùng đồng 

lòng chung sức xây dựng một môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, thực sự hòa 

đồng... thông qua chính sách tiền lương gồm phần cứng 

(theo thâm niên, bằng cấp theo Nhà nước quy định) và 

phần mềm (theo vị trí công việc đảm nhận thực tế, 

năng lực cống hiến và thực tế luôn cao hơn phần cứng) 

và kết quả hoàn thành công việc hàng tháng. 

 Là thành viên của VIETRANSTIMEX, bạn sẽ có cơ hội 

phát triển nghề nghiệp của mình trong một lĩnh vực vận 

tải đặc biệt tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến 

cho bạn một môi trường học hỏi không ngừng, giúp bạn 

nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. 

 Tại VIETRANSTIMEX, chúng tôi tin rằng chỉ có học hỏi 

không ngừng mới có thể cạnh tranh trong kinh doanh 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp) 

và đạt được sự thành công bền vững. Mỗi nhân viên, dù 

ở vị trí nào, chức vụ nào, cũng thường xuyên được trau 

dồi và học tập những kỹ năng nghề nghiệp mới. 

 Chính vì thế, các chương trình đào tạo của 

VIETRANSTIMEX luôn được nghiên cứu, thiết kế và cập 

nhật phù hợp với nhu cầu của từng nhân viên. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ 

Công tác đầu tƣ năm 2014: 

Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua, trên cơ sở cân đối năng 

lực hiện có và nhu cầu cần phải đảm bảo cung ứng dịch vụ vận tải cho khách hàng mà công ty đã trúng 

thầu, ký hợp đồng thực hiện. Trong năm Công ty đã đầu tư tăng tài sản 9.371 triệu đồng (nguyên giá 

tăng 11.834 triệu đồng). Cụ thể: 

≠ Tăng do đầu tư mua sắm, bao gồm    

 Máy móc, thiết bị :     881 triệu đồng 

 Xây dựng cơ bản :  3.431 triệu đồng 

≠ Tăng do thanh lý các hợp đồng thuê mua tài chính, chuyển sở hữu tài sản là phương tiện vận tải 

xếp dỡ đã thuê mua từ Công ty cho thuê tài chính, bao gồm: 

 Phương tiện vận tải, xếp dỡ:  5.070 triệu đồng (nguyên giá tăng 7.520 triệu đồng)  

Công tác thanh lý tài sản trong năm 2014: 

Tổng thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản trong năm 2014 đạt 87.133 triệu đồng. 

Trong đó 

 Phương tiện vận tải (Cẩu P&H 90T)              2.100 triệu đồng  

 Quyền sử dụng đất và Văn phòng làm việc tại 134 Núi Thành, TP Đà Nẵng:      9.714 triệu đồng 

 Quyền sử dụng đất và Vùng kho bãi tại Cát Lái, Quận 2, TP HCM:                 75.319 triệu đồng  

Trong năm 2014, việc thanh lý các tài sản không phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đã hoàn 

thành kế hoạch đề ra. Trong đó có tài sản là Vùng kho bãi tại Cát Lái với giá trị lớn đã tập trung thu hồi 

được nguồn vốn giúp giảm áp lực về vốn lưu động và lãi vay. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình tài chính 

 Năm 2014 cơ cấu nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi đột biến, tổng 

giá trị tài sản, nguồn vốn của Công ty giảm 23,6% so với năm 2013. 

Trong đó, chủ yếu là giảm về giá trị tài sản dài hạn và nợ phải trả. 

Riêng vốn chủ sở hữu của Công ty được giữ ở mức khá ổn định với mức 

biến động tăng không đáng kể do lợi nhuận sau thuế của năm 2014 

mang lại.  

 Tài sản ngắn hạn giảm 13,7% so với năm 2013, trong đó chủ yếu là 

giảm về công nợ phải thu khách hàng và công nợ tạm ứng phục vụ sản 

xuất. Nguyên nhân là trong năm 2014 Công ty chủ trương thực hiện 

nhiều biện pháp tích cực để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, giảm bớt lãi vay ngân hàng, dẫn đến tại thời điểm 

31/12/2014 số dư công nợ phải thu khách hàng giảm 23%, số dư công 

nợ tạm ứng giảm 39% so với tại thời điểm 31/12/2013.  

 Tài sản dài hạn giảm 30,3% so với năm 2012 do Công ty chủ trương 

thanh lý các bất động sản, phương tiện thiết bị đã lạc hậu không phát 

huy tiềm năng sinh lời lại gây tốn kém chi phí khấu hao, điển hình là 

thanh lý quyền sử dụng đất, vật kiến trúc tại kho bãi Cát Lái, TP.HCM 

và quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại 134 Núi Thành, TP.Đà Nẵng. 

Chủ trương thanh lý các tài sản là bất động sản, phương tiện thiết bị 

không hiệu quả đã giúp cơ cấu nguồn vốn của Công ty được cải thiện 

đáng kể do Công ty thu hồi vốn kịp thời để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, giảm bớt áp lực lãi vay từ đó tăng khả năng thanh 

toán, khả năng tài chính, đảm bảo tất cả các tài sản của Công ty đều 

phát huy hiệu quả khai thác.  



                

   We wheel the industries                                                                                www.vietranstimex.com.vn 41 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp) 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Stt Chỉ tiêu  2014  2013 

I Tài sản ngắn hạn  176.668   208.600  

1 Tiền và các khoản tương đương tiền  18.007   15.813  

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  2.000   -    

3 Các khoản phải thu ngắn hạn  100.808   126.146  

 - Trong đó: dự phòng phải thu khó đòi  6.328   5.997  

4 Hàng tồn kho  39.323   42.996  

5 Tài sản ngắn hạn khác  16.530   23.646  

II Tài sản dài hạn  208.596   299.842  

1 Tài sản cố định  196.331   286.486  

 - Tài sản cố định hữu hình  161.835   194.604  

 - Tài sản cố định thuê tài chính  14.118   21.441  

 - Tài sản cố định vô hình  18.499   65.538  

 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  1.879   4.903  

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  816   816  

3 Tài sản dài hạn khác  11.449   12.540  

III Tổng cộng tài sản  385.264   508.442  

Tại thời điểm cuối năm 2014, số dư nợ ngắn hạn giảm 44,3%, nợ dài hạn giảm 48% so với thời điểm 

cuối năm 2013, chủ yếu là giảm số dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng cho thấy khả năng thanh toán 

của Công ty trong năm 2014 rất tốt. Điều này là do Công ty tận dụng nguồn vốn thu hồi từ việc thanh 

lý các tài sản là bất động sản, phương tiện thiết bị lạc hậu không đem lại hiệu quả và nguồn thanh 

toán kịp thời của khách hàng trong năm 2014 để giảm số dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng kéo theo 

chi phí lãi vay giảm 29% so với năm 2013. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp) 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp) 

 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu  2014  2013 

 Nợ phải trả 151.223 277.276 

1 Nợ ngắn hạn 106.477 191.148 

  - Trong đó: vay và nợ ngắn hạn 62.066 111.088 

2 Nợ dài hạn 44.746 86.128 

  - Trong đó: vay và nợ dài hạn 36.598 73.841 

 

  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 2 năm 2013 và 2014 

  

  2014 2013 

Chỉ số  

định giá 

P/E  28,62 139,53 

P/S  0,34 0,69 

P/B 0,84 1,20 

EPS (đồng) 328 93 

Quy mô 

(trđồng) 

Tổng tài sản 385.264  504.431  

Vốn chủ sở 

hữu 

                

234.042  

     

227.155  

Doanh thu 

thuần 

                

488.714  

     

374.806  

Thị giá vốn 
           

197.140  

     

272.640  

 

 

# Ghi chú: Thị giá cổ phần của Công ty là 9.400 đồng/cổ phần trên cơ sở 

tham khảo giá giao dịch trên thị trường Upcom và thống kê tại website: 

www.cafef.vn. 

 

 

http://www.cafef.vn/
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp) 

  2014 2013 

Tăng trưởng 

Tăng trưởng EPS 

so với năm trước 252,47% -31,80% 

Tăng trưởng tài 

sản -23,62% 0,05% 

Tăng trưởng 

doanh thu 46,57% 35,29% 

Khả năng  

tài chính 

Đòn bẩy tài chính 0,65 1,22 

Tài sản cố 

định/Vốn chủ sở 

hữu 0,84 1,26 

Khả năng thanh 

toán nợ ngắn hạn 1,66 1,07 

 

 

 

  2014 2013 

Khả năng 

sinh lời 

ROA 1,55% 0,39% 

ROE 2,99% 0,86% 

Tỷ lệ lãi gộp 0,07 0,13 

Tỷ suất lãi từ 

hoạt động kinh 

doanh -0,04 -0,03 

Tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế 0,014 0,005 

EBITDA  71.322   71.964  

EBIT  30.174   26.871  

Hiệu quả 

Vòng quay hàng 

tồn kho 11,15 7,87 

Vòng quay tổng 

tài sản 1,10 0,74 
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CỔ ĐÔNG VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

 Số liệu tổng hợp về cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tại thời điểm ngày 

27/03/2015 (Nguồn: Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký 

chứng khoán Việt Nam cung cấp) như sau: 

 

Chỉ tiêu 

Thời điểm ngày 27/03/2015 

Số lƣợng cổ 
đông 

Số lƣợng cổ 
phần 

Tỷ lệ (%) 

1. Tổng số lƣợng cổ phần phát hành  20.972.321 100,00% 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng  20.972.321 100,00% 

2. Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu    

- Cổ đông lớn 3 17.980.144 85,73% 

- Cổ đông nhỏ 695 2.992.177 14,27% 

3. Cơ cấu cổ đông theo loại hình cổ đông    

- Cá nhân trong nước 695 2.992.177 14,27% 

- Cá nhân nước ngoài 0 0 0,00% 

- Pháp nhân trong nước 3 17.980.144 85,73% 
 

Các cổ đông lớn là pháp nhân 

  

 

 

 Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC) 

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

 www.scic.vn 

 Tỷ lệ sở hữu – 58,60% 

  

 SCIC là cổ đông nắm quyền kiểm soát/ cổ phần chi phối đối với Công ty 

  

 

 

 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)  

 Lầu 5, Tòa nhà Petro Tower, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 

 www.ptsc.com.vn 

 Tỷ lệ sở hữu – 14,30% 

 Mã chứng khoán: PVS 
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CỔ ĐÔNG VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp) 

 

 

 Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Inđo Trần 

 52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 www.itlvn.com 

 Tỷ lệ sở hữu – 12,82%  

 

 

 Tại thời điểm báo cáo, Công ty không đầu tư tài chính, góp vốn cổ phần tại bất cứ một công ty liên 

kết nào hay nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối tại bất cứ một công ty con nào. 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itlvn.com/
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

 

 

  

 

Đánh giá kết quả hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh 2014 

Với nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra, dưới sự chỉ đạo 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công 

nhân viên Công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tìm ra các biện pháp, 

hướng đi thích hợp, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế đặt ra.  

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu năm 2014 tăng mạnh 45,7%, đạt 

582.099 triệu đồng so với thực hiện năm 2013 và bằng 132,5% kế 

hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.544 triệu đồng, bằng 90,3 

% so với kế hoạch đề ra và bằng 361,7% so với thực hiện năm 2013. 

Mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu nhưng Công ty không có lãi từ 

hoạt động kinh doanh chính. Nguyên nhân cơ bản là việc sử dụng nhiều 

dịch vụ thuê ngoài trong quá trình sản xuất có giá vốn thuê ngoài tăng 

cao, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, điều này làm giảm hiệu 

quả sản xuất kinh doạnh của công ty.       

Ban Tổng giám đốc cùng bộ máy điều hành đã nỗ lực làm hết trách 

nhiệm và khả năng của mình và đã đạt kết quả kinh doanh cơ bản trong 

năm 2014, thị phần của Công ty cơ bản vẫn đảm bảo, khách hàng mục 

tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm và thứ hạng của Công ty tại Việt Nam, trong 

khu vực và trên thế giới vẫn được khẳng định. 

Một số tồn tại và bài học kinh nghiệm: 

Mặc dù đã cố gắng trong điều kiện thị trường hết sức khó khăn, hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 cơ bản bảo đảm hoàn 

thành các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông đã đề ra, đạt kết quả tốt so với tình hình chung, sau những năm 

khó khăn, thương hiệu VIETRANSTIMEX được nhiều khách hàng, nhà 

đầu tư quan tâm, song với tinh thần vươn lên không ngừng và trách 

nhiệm cao trước các cổ đông, Ban điều hành nghiêm túc kiểm điểm 

những tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm sau: 
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 Các thế mạnh cạnh tranh chưa phát huy hiệu quả cao, quy mô 

vốn còn nhỏ, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị 

phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động 

then chốt nhằm phát triển công ty một cách bền vững như: Dịch 

vụ Logistics, dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình, dự án... 

nhằm thu hút vốn của các nhà đầu tư.   

 Tập trung thực hiện các giải pháp quản trị về nhân lực, quản lý 

sản xuất, ứng dụng các chương trình quản lý đồng bộ để mang lại 

hiệu quả cao trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. 

 Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty, các đơn vị phụ thuộc để tinh 

gọn bộ máy quản lý, nâng cao đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tập 

thể, hiệu quả trong quản lý.  

 Coi trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những 

CBCNV có thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao 

động. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những trường hợp 

CBCNV vi phạm nội quy, quy chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao 

động. 

 

 

Những cải tiến về cơ 

cấu tổ chức, chính 

sách và quản lý 

Tổng Giám đốc đã điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, liên tục đưa 

ra những giải pháp mới để kịp thời thay đổi nhằm nỗ lực hoàn thành 

nhiệm vụ được giao vì lợi ích tối cao của cổ đông bằng những biện pháp 

cụ thể trong năm 2014 như sau: 

# Tổ chức nhân sự: 

 Thành lập Ban chỉ đạo điều hành vận tải Dự án xây dựng Nhà máy 

lọc dầu Nghi Sơn. Bố trí nhân sự điều hành vận tải tại khu vực 

Vũng Áng Hà Tĩnh và Bắc miền Trung. 

 Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và tái cấu trúc Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2. 

 Thực hiện tái cấu trúc hệ thống kỹ thuật toàn công ty; Thành lập 

mới Phòng An toàn; Cân đối, tuyển dụng nguồn nhân lực bổ sung 

cho Công ty Vận tải đa phương thức 9, Phòng Kỹ thuật – Dự án. 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp) 
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 Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014. Phối hợp với công 

đoàn tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với người lao động theo 

quy định.  

# Kỹ thuật vật tƣ: 

 Để đáp ứng được phương tiện thiết bị phục vụ cho các công trình 

trọng điểm, cũng như các công trình trải dài trong cả nước, ngoài 

việc đề nghị đầu tư bổ sung phương tiện thiết bị, bộ phận kỹ 

thuật còn phải tập trung tối đa để thực hiện sửa chữa lớn các 

phương tiện đặc chủng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

 Sửa chữa, chuyển đổi, lắp đặt bảo vệ và niêm phong hệ thống 

GPS cho tất cả các phương tiện của Công ty, đảm bảo hệ thống 

giám sát hoạt động ổn định hỗ trợ công tác quản lý điều hành, 

giám sát việc quản lý sử dụng phương tiện thiết bị đúng mục đích 

và yêu cầu sản xuất của công ty, giảm thiểu chi phí không hợp lý. 

# Lao động tiền lƣơng: 

 Ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ kỹ thuật và cử một số lao động là 

cán bộ kỹ thuật và công nhân cơ khí làm việc cùng với Nippon 

Express.  

 Điều chỉnh, bổ sung quy chế tiền lương và phụ cấp; Điều chỉnh 

Thang lương, ngạch lương, bậc lương mềm khối gián tiếp từ 

1/7/2014 và các chế độ phụ cấp khác với người lao động.  

 Chuẩn bị xây dựng phương án chuyển đổi thang bảng lương Công 

ty theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP để kịp thời trình 

thực hiện khi có thông tư hướng dẫn của Bộ LĐTBXH. 

# Tài chính kế toán: 

 Để đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư mới 

phương tiện thiết bị, Phòng Tài chính Kế toán đã cùng Ban Tư vấn 

Đầu tư và Thanh lý tài sản phối hợp thực hiện việc cơ cấu lại 

nguồn vốn đối với các tài sản không mang lại hiệu quả trong quá 

trình sản xuất theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 

2013, 2014. 

 Đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng xây dựng, ký hợp 

đồng hạn mức tín dụng hợp lý bảo đảm nguồn vốn cho SXKD năm 

2014. 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp) 
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 Triển khai công tác kiểm toán độc lập, phát hành báo cáo tài chính 

hàng quý, BCTC kiểm toán năm và công bố thông tin kịp thời theo 

quy định. 

 Tích cực thu hồi nợ khách hàng và nợ cá nhân. Hoàn tất thủ tục 

khởi kiện các công ty chây ì, dây dưa, kéo dài trong việc trả nợ.  

# Công tác quản lý khác: 

 Thực hiện lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và 

được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận việc 

giao dịch cổ phiếu của Công ty tại HNX. 

 Tìm kiếm và lựa chọn các tổ chức mong muốn đầu tư chiến lược 

vào Công ty (Kamigumi và Indotrans). 

 Hoàn thành việc chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất 134 Núi 

Thành và kho bãi Cát Lái thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh 

doanh, với giá trị thu hồi hơn 88 tỷ đồng. 

 Ban hành Quy chế quản lý và điều hành hoạt động các Văn phòng  

đại diện tại nước ngoài. 

 Xây dựng và ban hành sửa đổi Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc và Quy chế đối thoại định kỳ theo Nghị định 60/NĐ-CP 

ngày 19/06/2013 của Chính phủ. 

 Tổ chức đào tạo, thiết lập, xây dựng hệ thống Quản lý An toàn  

Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001. 

 Hoàn thành việc đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

  

Kế hoạch phát triển 

trong tƣơng lai 

Định hướng phát triển trong tương lai nói chung thuộc trách nhiệm của 

Hội đồng Quản trị và thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2015. Do đó trong phần này, Ban Tổng giám đốc không nêu 

cụ thể. 

Giải trình của Ban 

Tổng Giám đốc đối với 

ý kiến kiểm toán 

Không có giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán do ý 

kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần. 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp) 
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Đánh giá của Hội đồng 

Quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty trong 

năm 2014 

 

 Tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức sau một năm hoạt 

động, Công ty cơ bản đạt được những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2014 đã giao phó và Hội đồng Quản trị xin báo cáo 

thêm những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình quản trị và 

điều hành Công ty trong năm 2014 như sau: 

 Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014 về các chỉ tiêu 

kinh tế kế hoạch; Hội đồng Quản trị đã giao nhiệm vụ cho Tổng 

giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Tuy nhiên trước 

những khó khăn chung, Công ty mới chỉ đạt được chỉ tiêu kế hoạch 

doanh thu 2014 với mức độ tăng trưởng 32%. 

 Công ty đã ổn định công tác tổ chức, sắp xếp, đào tạo và đào tạo lại 

cán bộ quản lý đáp ứng nhiệm vụ mới, nhằm phát huy nội lực tốt 

nhất để phát triển Công ty trong giai đoạn hậu sáp nhập. 

 Hội đồng Quản trị đã cùng với Bộ máy điều hành rà soát lại toàn bộ 

việc sử dụng, khai thác các tài sản của Công ty, đặc biệt là bất động 

sản; đã triển khai hoàn thành việc thanh lý, chuyển nhượng các tài 

sản không đảm bảo khả năng sinh lời, không phục vụ cho mục tiêu 

chiến lược, nhờ đó đã ổn định được tình hình tài chính công ty. 

 Đồng thời, đã xem xét lại tính hợp lý, hiệu quả của từng khoản mục 

chi phí cấu thành trong tổng chi phí hoạt động của Công ty để nâng 

dần tỷ lệ biên lợi nhuận (PM), điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối 

cảnh khủng hoảng kinh tế vẫn chưa qua cũng như tạo cơ sở cho lợi 

thế cạnh tranh bằng giá cho Công ty. 

  

Đánh giá của Hội đồng 

Quản trị về hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc 

trong năm 2014 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác giám sát, định 

hướng  thông qua báo cáo và trao đổi công việc với Bộ máy điều hành. 

Ngoài các phiên họp định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc thường 

xuyên trao đổi với các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị để xử 

lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và 
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 phát triển Công ty.  

 Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần 

trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao của Ban Tổng giám đốc 

cùng Bộ máy điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông 2014. 

           

Các kế hoạch và định 

hƣớng của Hội đồng 

Quản trị trong năm 2015 

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được và như nội dung đã nêu tại phần 

Định hướng phát triển. Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải 

pháp quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại trong năm 2014 nhằm 

thể hiện  trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm 

2015; bao gồm: 

 Nhất trí với các kiến nghị của Tổng giám đốc về định hướng phát 

triển. 

 Liên kết với các đối tác có thương hiệu trong và ngoài nước để phát 

triển logistics. 

 Nghiên cứu để phát triển thêm một số dịch vụ trong chuỗi cung ứng 

như: nâng chuyển, lắp đặt hàng STST bằng các thiết bị như 

trandjack, gantry và cẩu bánh xích hạng nặng. 

 Tiếp tục theo dõi, bổ sung điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy chế, 

quy định và tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược phát triển và mô hình 

tổ chức và kinh doanh hậu sáp nhập. 

 Xây dựng Bộ tiêu chuẩn nhân sự; trên cơ sở đó tiếp tục rà soát và 

bổ sung cán bộ có năng lực để lựa chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ 

có chất lượng nhằm đảm bảo bổ sung cán bộ có năng lực, mục tiêu 

xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao. 

 Nếu thị trường chứng khoán thuận lợi ưu tiên phát hành thêm cổ 

phiếu, trái phiếu bổ sung vốn lưu động, giảm bớt áp lực của vốn 

vay. 

 Tiếp tục xem xét cơ cấu lại danh mục tài sản giữa tài sản ngắn hạn 

và tài sản dài hạn, trong tài sản dài hạn xác định cơ cấu vốn hợp lý 

giữa đầu tư vào TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo định hướng 

phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới. 

 Tiến hành rà soát các khoản công nợ để đẩy mạnh thu hồi công nợ. 

Đôn đốc thu kịp thời các khoản thu, trong đó rà soát nắm chắc các 

chủ hàng nợ và nguồn của khách hàng có thể thu. 

 Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành, hạn chế những chi 
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phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn tiền 

kịp thời phục vụ cho sản xuất. 

 Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tiếp thị và phân phối doanh 

thu của công ty, từ đó giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cho các 

đơn vị phụ thuộc tự trang trải từng dự án, công việc để các đơn vị 

chủ động và có mục tiêu phấn đấu cùng Công ty thực hiện nhiệm vụ 

SXKD. 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư; quản trị dòng tiền; 

hạ thấp chi phí vốn bình quân (WACC); cơ cấu hợp lý chi phí hoạt 

động; nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên 

tài sản (ROA); hướng đến chỉ số trung bình ngành vận tải đảm bảo 

lợi ích tối đa cho các cổ đông; rà soát lại các khoản: 

+ Chi phí lãi vay; 

+ Chi phí nhân công; 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài; 

+ Phải thu của khách hàng;  

+ Tài sản cố định là bất động sản; 

+ Hàng tồn kho. 

 Chủ động tìm kiếm, chọn lọc để mời các nhà đầu tư nước ngoài có 

mục tiêu phù hợp với Công ty và các cổ đông lớn tham gia đầu tư 

chiến lược vào Công ty. 
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Cơ cấu  Hội đồng Quản trị 
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Ông  

Nguyễn Tăng Mãng 

Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị 

Ông  

Nguyễn Đăng Sâm 

Ủy viên  

Hội đồng Quản trị 

Ông  

Lê Văn Hùng 

Ủy viên 

Hội đồng Quản trị 

Ông  

Đỗ Văn Nhân 

Ủy viên 

Hội đồng Quản trị 

Ông  

Hoàng Tuấn 

Ủy viên 

Hội đồng Quản trị 

  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của 

Hội đồng Quản trị (tại thời điểm ngày 27/03/2015) 

 

Stt Chức danh Họ và tên 
Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

% 

1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Tăng Mãng 28.279 0,135% 

2 Ủy viên Hội đồng Quản trị  Nguyễn Đăng Sâm 28.569 0,136% 

3 Ủy viên Hội đồng Quản trị Đỗ Văn Nhân 0 0,000% 

4 Ủy viên Hội đồng Quản trị Lê Văn Hùng 23.230 0,111% 

5 Ủy viên Hội đồng Quản trị Hoàng Tuấn 0 0,000% 

 Tổng cộng  80.078 0,382% 

 

  

Chức danh thành viên HĐQT 

do từng thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty nắm 

giữ tại các công ty khác 

 

 Ông Hoàng Tuấn: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng 

dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình (PTSC Quảng Bình). 
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Đánh giá hoạt động của Hội 

đồng Quản trị  

 

 

 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ theo đúng quy định 

mỗi quý 01 lần và 10 phiên họp không định kỳ, mở rộng để giải 

quyết các vấn đề quản lý và điều hành của Công ty với những nội 

dung cụ thể tại phần những quyết nghị của Hội đồng quản trị dưới 

đây. 

 Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị không có cuộc họp bất thường 

nào và không có thành viên nào vắng mặt không tham dự các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 tháng.  

 Trong các phiên họp, số lượng các thành viên Hội đồng Quản trị 

thực tế có mặt trực tiếp tối thiểu từ 4/5 thành viên trở lên; thành 

viên nào vắng mặt đều có thông báo lý do và thực hiện biểu quyết 

đầy đủ, hợp lệ bằng văn bản các vấn đề nghị sự của phiên họp đó. 

 Tại các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc 

báo cáo đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty 

và trả lời các chất vấn có liên quan. 

 Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp đều nhận được sự đồng 

thuận với tỷ lệ 5/5 của các thành viên Hội đồng Quản trị. 

 Một số nội dung trong các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được 

phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách 

triển khai; một số nội dung ủy nhiệm cho Tổng giám đốc thực hiện. 

        

 Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị trong năm 2014, thống kê số buổi họp Hội đồng Quản trị và 

thành phần tham gia như sau: 

Họ tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không tham dự 

Nguyễn Tăng Mãng Chủ tịch 19/19 100% / 

Nguyễn Đăng Sâm Ủy viên 19/19 100% / 

Lê Văn Hùng Ủy viên 19/19 100% / 

Hà Tiến Đức Ủy viên 11/19 100% 
Thôi thành viên HĐQT từ 

30/05/2014 

Hoàng Tuấn Ủy viên 18/19 95% 
Đi công tác, gửi thu thập ý kiến 

về HĐQT 

Đỗ văn Nhân  Ủy viên 8/19 100% 
Thành viên HĐQT từ 

30/05/2014 
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 Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2014 vào ngày 30/05/2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, địa chỉ số 80 - 82 

Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-

ĐHĐCĐ.  

 Sau đây là nội dung chính các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành sau các phiên 

họp trong năm 2014:  

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Nghị Quyết 

01/2014/NQ-HĐQT 21/02/2014 Thông qua các quyết định thực hiện trong quý I/2014 

02/2014/NQ-HĐQT 27/02/2014 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 

03/2014/NQ-HĐQT 28/03/2014 Về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 

04/2014/NQ-HĐQT 05/04/2014 

Phê duyệt giá chuyển nhượng và chọn nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vật kiến trúc trên đất 

tại 934 Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM 

05/2014/NQ-HĐQT 14/04/2014 Về việc chuẩn bị Đại hội CĐTN năm 2014 

06/2014/NQ-HĐQT 24/04/2014 Thông qua các quyết định thực hiện trong quý II/2014 

07/2014/NQ-HĐQT 26/04/2014 

Thông qua phương án chuyển nhượng và phương án bán 

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 

134 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, TP Đà Nẵng 

08/2014/NQ-HĐQT 16/05/2014 Thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên 2014 

01/2014/NQ-ĐHĐCĐ 30/05/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 

09/2014/NQ-HĐQT 30/07/2014 Thông qua các quyết định thực hiện trong quý III/2014 

10/2014/NQ-HĐQT 03/09/2014 

Đồng ý để ông Nguyễn Đăng Sâm, Tổng Giám đốc được ủy 

quyền cho Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2 

thực hiện các giao dịch tín dụng 

11/2014/NQ-HĐQT 24/09/2014 

Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, chọn nhà đầu tư để 

chuyển nhượng tài sản thanh lý và quyền sử dụng đất tại số 

20 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng  

12/2014/NQ-HĐQT 23/10/2014 
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 bằng 

hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

13/2014/NQ-HĐQT 14/11/2014 Thông qua các quyết định thực hiện trong quý IV/2014                                                              

14/2014/NQ-HĐQT 01/12/2014 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và phương án bán đấu 

giá  quyền sử dụng đất của 02 thửa đất 171, 172 tờ bản đồ số 

10 tại P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM 

15/2014/NQ-HĐQT 22/12/2014 

Thông qua các chủ trương thành lập Phòng An toàn, bổ 

nhiệm cán bộ, điều chỉnh bổ sung các nội dung liên quan tại 

Quy chế Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty 

 

Quyết định 

01/2014/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

02/2014/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

03/2014/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

04/2014/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

05/2014/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

06/2014/QĐ-HĐQT 13/03/2014 Cử lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài 

07/2014/QĐ-HĐQT 21/03/2014 Về việc nâng lương cán bộ quản lý năm 2014 

09/2014/QĐ-HĐQT 31/03/2014 
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại 

nơi làm việc của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức  

10/2014/QĐ-HĐQT 31/03/2014 
Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

11/2014/QĐ-HĐQT 31/03/2014 
Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

12/2014/QĐ-HĐQT 05/04/2014 

Phê duyệt giá chuyển nhượng và chọn nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vật kiến trúc trên đất 

tại 934 Nguyễn Thị Định, Quận 2, HCM. 

13/2014/QĐ-HĐQT 25/04/2014 Cử lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài 

14/2014/QĐ-HĐQT 26/04/2014 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và phương án bán 

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 

134 Núi Thành, P.Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 

15/2014/QĐ-HĐQT 19/05/2014 Tiếp tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền trên đất tại 134 Núi Thành, P. Hòa Thuận 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 

16/2014/QĐ-HĐQT 

26/05/2014 

Phê duyệt giá chuyển nhượng và chọn nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

đất tại 134 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 

17/2014/QĐ-HĐQT 27/05/2014 

Phê duyệt hình thức chuyển nhượng chào giá cạnh tranh 

để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vật kiến trúc trên 

đất tại địa chỉ 934 Nguyễn Thị Định, Khu công nghiệp Cát 

Lái, Quận 2 – Tp HCM 

18/2014/QĐ-HĐQT 31/05/2014 
Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Ban 

Tổng giám đốc Công ty  

19/2014/QĐ-HĐQT 31/05/2014 
Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2014 

20/2014/QĐ-HĐQT 23/06/2014 

Không chọn nhà đầu tư Nguyễn Văn Thuận để thực hiện 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

đất tại 134 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP 

Đà Nẵng 

21/2014/QĐ-HĐQT 23/06/2014 

Phê duyệt giá chuyển nhượng và chọn nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

đất tại 134 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng  

22/2014/QĐ-HĐQT 28/06/2014 

Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh và chọn nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vật kiến trúc 

trên đất tại địa chỉ 934 Nguyễn Thị Định, Khu công nghiệp 

Cát Lái, Quận 2 – Tp HCM 

23/2014/QĐ-HĐQT 01/07/2014 

Ban hành bổ sung Quy chế quản lý điều hành sản xuất 

kinh doanh Công ty: Bộ tiêu chuẩn nhân sự Khối gián tiếp 

Công ty  

24/2014/QĐ-HĐQT 09/07/2014 
Chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2014 

25/2014/QĐ-HĐQT 28/07/2014 

Ban hành bổ sung, điều chỉnh Quy chế Quy chế quản lý 

điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tại phần B- Mục VI: 

Quy chế tiền lương, phụ cấp và thu nhập khác 

26/2014/QĐ-HĐQT 28/07/2014 Điều chỉnh,  bổ sung quyết định số 25/2011/QĐ-HĐQT 

ngày 31/12/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

thành lập Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty 

27/2014/QĐ-HĐQT 

01/08/2014 

Thành lập tổ tư vấn thực hiện điều chỉnh chế độ tiền lương 

theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP tại Công ty cổ phần Vận tải 

đa phương thức 

28/2014/QĐ-HĐQT 12/09/2014 
Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 đối với ông Tô Ngọc Vân 

29/2014/QĐ-HĐQT 12/09/2014 
Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 đối với ông Đoàn Thanh Minh 

30/2014/QĐ-HĐQT 24/09/2014 

Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, chọn nhà đầu tư 

để chuyển nhượng tài sản thanh lý và quyền sử dụng đất 

tại số 20 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà , Tp 

Đà Nẵng 

31/2014/QĐ-HĐQT 23/10/2014 Cử ông Trần Nguyên Giáp đi công tác tại Thụy Sỹ 

32/2014/QĐ-HĐQT 12/11/2014 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty 

cổ phần Vận tải đa phương thức tại Miền Tây 

33/2014/QĐ-HĐQT 20/11/2014 Cử Đoàn công tác đi Nhật Bản 

34/2014/QĐ-HĐQT 01/12/2014 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và PA bán đấu giá  

quyền sử dụng đất của 02 thửa đất 171, 172 tờ bản đồ số 

10 tại P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM 

35/2014/QĐ-HĐQT 12/12/2014 
Cử ông Trần Nguyên Giáp, Phó Tổng giám đốc đi công tác 

tại Myanmar 

36/2014/QĐ-HĐQT 16/12/2014 

Thanh lý tài sản, phê duyệt giá sàn và phương án bán 

thanh lý xe cẩu bánh lốp P&H T-900XL, Biển kiểm soát 43C 

-046.64 

37/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 
Thành lập Phòng An toàn thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức 

38/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 

Ban hành điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến 

hệ thống quản lý kỹ thuật tại Quy chế Quản lý điều hành 

sản xuất kinh doanh Công ty 

39/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 
Luân chuyển ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng phòng Kỹ 

thuật Dự án sang làm Trưởng phòng An toàn 

40/2014/QĐ-HĐQT 22/12/2014 
Bổ nhiệm ông Nguyên Nguyễn Nguyên Nam giữ chức vụ 

Quyền Trưởng phòng KTDA 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

41/2014/QĐ-HĐQT 

28/12/2014 

Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của 02 thửa đất 171, 172 tờ bản đồ số 10 tại Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM 

42/2014/QĐ-HĐQT 29/12/2014 
Phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng 

kinh tế vận tải thiết bị dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn 

43/2014/QĐ-HĐQT 30/12/2014 
Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh tài sản xe cẩu bánh 

lốp P&H T-900XL, Biển kiểm soát 43C -046.64 

 

 Là một Công ty đại chúng quy mô lớn, Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, báo cáo 

trực tiếp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội (thông qua việc đăng 

ký và ứng dụng Hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban chứng khoán và hệ thống công bố thông 

tin CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội); riêng đối với cổ đông thông qua trang thông tin điện 

tử của Công ty (www.vietranstimex.com.vn) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông”.  

 Đồng thời thực hiện các báo cáo giám sát theo quy định của cơ quan chủ quản phần vốn nhà nước là 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Định kỳ hàng quý, Công ty đều có báo cáo 

tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, những nội dung chính về công tác quản lý và điều hành trong 

kỳ và định hướng kế hoạch cho kỳ tiếp theo cho cổ đông chiến lược là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và cổ đông Nhà nước là SCIC. 

 Hội đồng Quản trị và những người có liên quan không thực hiện các giao dịch cổ phiếu và có liên quan 

đến bất kỳ hợp đồng nào có lợi ích cá nhân. 

 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị  

đối với Tổng Giám đốc 

 

 Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng Quản trị đã ban 

hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện. 

 Định kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc đều có báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, những nội 

dung chính về công tác quản lý và điều hành trong quý và định hướng kế hoạch cho các quý tiếp theo. 

 Trên cơ sở báo cáo của Tổng Giám đốc cùng với kết quả của hoạt động giám sát, Hội đồng Quản trị 

họp mở rộng kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý trước và đề ra các mục tiêu công việc trong 

quý; sau đó giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện vào kỳ 

họp quý sau. 

 Ngoài ra, căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám đốc và các tài liệu kèm theo, Hội đồng Quản trị đã triệu 

tập một số phiên họp đột xuất với thành phần phù hợp để thông qua các chủ trương, định hướng 

nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề chung của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. 

http://www.vietranstimex.com.vn/


                

   We wheel the industries                                                                                www.vietranstimex.com.vn 61 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp) 

 

 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc  

Hội đồng Quản trị 

 

 Trên cơ sở quyết định số 26/2014/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2014, Ban Chỉ đạo tái 

cấu trúc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đã được bổ sung thêm một số chức năng nhiệm vụ 

quan trọng (ngoài chức năng nhiệm vụ của Ban quy định tại quyết định số 25/2011/QĐ-HĐQT ngày 

31/12/2011) để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay như: Xác định 

đối tác chiến lược, định hướng cho hợp tác chiến lược trên cơ sở tầm nhìn hợp tác trong thời gian tới; 

Xây dựng, định hướng các bước và lộ trình cụ thể để thực hiện hóa những nội dung đã được đề cập, 

đảm bảo hoạt động hợp tác chiến lược giữa công ty và đối tác được thực hiện một cách hiệu quả và 

bền vững; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển các sáng kiến mới đóng góp vào 

việc nâng cao giá trị doanh nghiệp của công ty; Nâng cao khả năng mở thị phần và thị trường kinh 

doanh; Ký kết hợp tác toàn diện và đầu tư chiến lược nhằm tận dụng nguồn lực cũng như kinh nghiệm 

của cả hai phía trong phát triển thị trường và nâng cao năng lực quản trị điều hành; Có thầm quyền ra 

quyết định đối với các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác kinh doanh mà hai bên đã thống nhất cũng 

như các tiềm năng hợp tác trong tương lai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban kiểm soát Công ty 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

Cơ cấu Ban Kiểm soát 

 

 

 

   

Bà 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

Bà 

Đỗ Thị Phương Lan 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Ông  

Châu Hoài Thanh 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

 

 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của 

Ban Kiểm soát 
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BAN KIỂM SOÁT (tiếp) 

Stt Chức danh Họ và tên Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Thủy 
16.065 0,077% 

2 Ủy viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Phương Lan 
0 0,000% 

3 Ủy viên Ban kiểm soát Châu Hoài Thanh 
0 0,000% 

 Tổng cộng  
16.065 0,007% 

 

 

Các phiên họp của Ban kiểm soát Công ty 

# Phiên họp thứ nhất – Năm 2014 

 Thời gian: 14h00 ngày 17/03/2014 

 Nội dung: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp để trình bày kế hoạch hoạt động trong năm 2014, 

đồng thời triển khai cụ thể kế hoạch hoạt động của Ban. 

 Thành phần dự họp: 

 Gồm có: 03/03 thành viên tham dự, riêng Ông Châu Hoài Thanh gián tiếp tham dự thông qua 

hình thức gửi nội dung và biểu quyết qua email. 

 Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát 

 Thư ký: Ông Ông Văn Khương – Thành viên Ban kiểm soát 

 

# Phiên họp thứ hai – Năm 2014 

 Thời gian: 16h15 ngày 15/05/2014 

 Nội dung: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp để thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2014 về công tác nhân sự gồm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm 

soát  nhiệm kỳ 2010-2015; Cụ thể cử Bà Đỗ Thị Phương Lan – Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư 

tại doanh nghiệp 2 thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên 

Ban kiểm soát thay cho ông Ông Văn Khương từ ngày 14/05/2014 để Ông Khương tập trung vào 

công tác chuyên môn. 

  Thành phần dự họp: 

 Gồm có: 03/03 thành viên tham dự, riêng Ông Châu Hoài Thanh gián tiếp tham dự thông qua 

hình thức gửi nội dung và biểu quyết qua email. 

 Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát 

 Thư ký: Ông Ông Văn Khương – Thành viên Ban kiểm soát 

 

# Phiên họp thứ ba – Năm 2014 

 Thời gian: 14h30 ngày 30/05/2014 
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 Nội dung: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của 

Ban sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc bầu bổ sung thành viên 

BKS nhiệm kỳ 2010-2015; Đồng thời tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban 

sau Đại hội.  

  Thành phần dự họp: 

 Gồm có: 03/03 thành viên tham dự. 

 Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát 

 Thư ký: Ông Châu Hoài Thanh – Thành viên Ban kiểm soát 

 

# Phiên họp thứ tƣ – Năm 2014 

 Thời gian: 08h00 ngày 11/11/2014 

 Nội dung: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp để báo cáo kết quả làm việc 03 quý năm 2014 và 

tiếp tục triển khai các công việc cụ thể quý 4/2014. 

  Thành phần dự họp: 

 Gồm có: 03/03 thành viên tham dự, riêng Ông Châu Hoài Thanh gián tiếp tham dự thông qua 

hình thức gửi nội dung và biểu quyết qua email. 

 Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát 

 Thư ký: Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên Ban kiểm soát 

 

Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 

 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

 Hoàn thành việc lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và triển khai cụ thể các công 

việc thực hiện trong năm. 

 Theo dõi, giám sát nội dung quyết toán tài chính năm 2013 trước và sau khi Công ty Kiểm toán xem 

xét báo cáo tài chính năm 2013 của công ty và các đơn vị phụ thuộc;  

 Kiểm tra, giám sát và lập báo cáo đánh giá một số nội dung cụ thể của Công ty Cổ phần Vận tải đa 

phương thức: Đánh giá về công tác đầu tư và thanh lý tài sản cố định năm 2013, Đánh giá về tình 

hình thực hiện doanh thu và công nợ năm 2013; Đánh giá công nợ khách hàng, công nợ cá nhân, 

công nợ khó đòi, trích lập dự phòng; Phân tích tuổi nợ... 

 Tiếp tục giám sát liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH liên doanh BNX của 

Cục thuế Tp HCM.   

 Báo cáo theo quy định và giải trình các yêu cầu của cổ đông lớn SCIC và PTSC về số liệu năm 2013. 
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Quý I Quý II Quý III Quý IV 

 Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc giải trình cho Ban nội chính Thành phố Đà Nẵng. 

 Lập và hoàn thiện các báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2014. 

 Theo dõi giám sát các chỉ tiêu tài chính Quyết toán Quý 1/2014 của công ty và các đơn vị phụ 

thuộc. 

 Thẩm định nội dung báo cáo quản trị hàng tháng và lập các báo cáo giám sát quý 1/2014 cho cổ 

đông lớn SCIC và PTSC.  

 Theo dõi, giám sát các nội dung liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm tra các 

mặt hoạt động năm 2013 tại công ty. 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

 Giám sát, đánh giá các chỉ tiêu tài chính Quyết toán Quý 2/2014 của Văn phòng công ty và các đơn 

vị phụ thuộc. 

 Phối hợp với kiểm toán độc lập để theo dõi, giám sát các chỉ tiêu báo cáo tài chính 6 tháng đầu 

năm của công ty và các đơn vị phụ thuộc. 

 Lập Báo cáo giám sát Quý 2/2014 cho các cổ đông lớn SCIC và PTSC. Thẩm định báo cáo quản trị 

hàng tháng của Quý 3/2014.  

 Thực hiện kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo số liệu 6 tháng 2014: về công nợ, doanh thu dở 

dang, quỹ lương toàn công ty; Báo cáo phân tích hạn mức vay vốn của công ty. Tiến hành rà soát 

số liệu, lên kế hoạch cho tổ giám sát chuẩn bị kiểm tra các đơn vị phụ thuộc năm 2014. 

 Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung kết luận theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước theo 

thông báo kết quả kiểm toán số 147/TB-KTNN ngày 24/07/2014.  

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

 Giám sát, đánh giá các chỉ tiêu tài chính Quyết toán Quý 3/2014 của văn phòng công ty và các đơn 

vị phụ thuộc. 

 Làm việc với SCIC để thống nhất số liệu liên quan đến việc trình Bộ Tài chính xin giảm lãi chậm nộp 

về tiền thu cổ phần hóa, vốn nhà nước tăng thêm và cổ tức. 

 Phối hợp với Tổ giám sát của công ty cùng kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2014 tại các đơn vị phụ thuộc: Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2, thời gian vào 

tháng 10/2014; Công ty Vận tải đa phương thức 7, thời gian vào tháng 12/2014; Chi nhánh Hà nội 
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và Chi nhánh Công ty Vận tải đa phương thức 1, thời gian vào tháng 1/2015. 

 Triển khai công tác kiểm tra giám sát Khối Văn phòng Công ty năm 2014: Công tác đầu tư và thanh 

lý tài sản cố định. 

 Giám sát thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch SXKD năm 2014. Tham gia, xem xét việc 

thực hiện quy chế tài chính và các quy định cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng Quản trị đã ban hành.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

   We wheel the industries                                                                                www.vietranstimex.com.vn 67 

 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH 

 

 

Thù lao – Lƣơng – Thƣởng và thu nhập khác 

của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Năm 2014 

 

Đơn vị tính: đồng 

S 
Họ và tên Thù lao Lƣơng tháng 

Lƣơng Thu nhập 
khác 

Tổng cộng 

 tt   lễ tết  

            
1   Nguyễn Tăng Mãng    

               
373.014.600  

                  
31.744.000  

             
6.990.000  

          
411.748.600  

            
2   Lê Văn Hùng    

               
206.060.100  

                  
18.774.000  

             
7.170.000  

          
232.004.100  

            
3   Nguyễn Đăng Sâm  

                     
36.000.000  

               
410.316.200  

                  
38.983.000  

             
7.170.000  

          
492.469.200  

            
4   Hà Tiến Đức    

                
98.372.500  

                  
18.470.000  

             
2.310.000  

          
119.152.500  

            
5   Đỗ Văn Nhân  

                     
21.000.000  

                             
-    

                              
-    

                        
-    

           
21.000.000  

            
6   Hoàng  Tuấn  

                     
36.000.000  

                             
-    

                              
-    

                        
-    

           
36.000.000  

            
7   Nguyễn Thị Thu Thủy    

               
173.532.800  

                  
16.448.000  

             
7.050.000  

          
197.030.800  

            
8   Ông Văn Khương  

                       
5.000.000  

                
40.591.000  

                   
9.919.000  

             
2.970.000  

           
58.480.000  

            
9   Châu Hoài Thanh  

                     
12.000.000  

                             
-    

                              
-    

                        
-    

           
12.000.000  

          
10   Đỗ Thị Phương Lan  

                       
7.000.000  

                             
-    

                              
-    

                        
-    

             
7.000.000  

  
Tổng 117.000.000 1.301.887.200 134.338.000 33.660.000 1.586.885.200 

# Ghi chú: + Tiền lương của Ông Nguyễn Đăng Sâm tại Phụ lục trên chưa bao gồm số tiền lương phải trả cho 

người lao động đã nghỉ hưu nhưng được tiếp tục làm việc thực hiện theo Bộ Luật Lao động là 87.824.480  đồng.  

                    + Tiền lương, thù lao của ông Hà Tiến Đức và ông Ông Văn Khương trong giai đoạn từ tháng 01 

đến tháng 05 năm 2014, Thù lao của ông Đỗ Văn Nhân và bà Đỗ Thị Lan Phương trong giai đoạn từ tháng 06 đến 

tháng 12 năm 2014 (tương ứng với việc miễn nhiệm là thành viên HĐQT, BKS của ông Hà Tiến Đức và Ông Văn 

Khương; và đồng thời là việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đối với ông Đỗ Văn Nhân và bà Đỗ Thị Lan 

Phương tại Đại hội cổ đồng thường niên Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức năm 2014) 



                

   We wheel the industries                                                                                www.vietranstimex.com.vn 68 

 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH (tiếp) 

            

Lƣơng – Thƣởng và thu nhập khác của 

Cán bộ quản lý 

Năm 2014 

 

 

Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc 

các khoản lợi ích chƣa thể hoặc 

không thể lƣợng hóa bằng tiền 

 Không có các khoản lợi ích phi vật chất. 

 Các khoản lợi ích chưa thể lượng hoá bằng tiền như: chi 

phí đi lại công tác.  

  

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội 

bộ và ngƣời liên quan 

 Căn cứ hồ sơ nhân sự lưu trữ tại Phòng Tổ chức Lao 

động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. 

 Căn cứ hồ sơ giao dịch của cổ đông của Công ty cổ 

phần Vận tải đa phương thức phát sinh từ ngày 

01/01/2014 đến ngày 27/01/2014 (Thời điểm chốt danh 

sách cổ đông và lưu ký chứng khoán theo Thông báo số 

03/2014/CV-HĐQT ngày 14/01/2014 của Hội đồng quản 

trị Công ty). 

 Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 25/2014 giữa 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công 

ty cổ phần Vận tải đa phương thức ký ngày 10/04/2014 

và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 

25/2014/GCNCP-VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam (VSD) cấp ngày 10/04/2014. 

 Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải 

đa phương thức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam (VSD) cung cấp ngày 07/05/2014 về Danh sách 

người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 

29/04/2014. 

 Căn cứ hồ sơ công bố thông tin phát sinh từ ngày 

01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 theo Thông tư số 

52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 
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 Tổng hợp giao dịch của cổ đông nội bộ, người có liên quan và các giao dịch có liên quan khác từ 

ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014  thì không có giao dịch nào phát sinh. 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

        

   Không có giao dịch. 

Hợp đồng hoặc giao dịch với  

cổ đông nội bộ và ngƣời liên quan 

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 không không 

phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã 

được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các 

công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan. 

  

 

Việc thực hiện các quy định  

về quản trị công ty 

Quá trình hoạt động, quản lý và điều hành, các Thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc đã 

phối hợp, thực hiện tốt các yêu cầu quản trị đối với công ty 

cổ phần. Tuân thủ đúng theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội 

bộ của Công ty hiện hành. 

Đồng thời, sau khi Công ty thực hiện việc bàn giao phần 

vốn Nhà nước từ Bộ Giao thông Vận tải về Tổng Công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thì đối với 

những Người đại diện phần vốn Nhà nước tại SCIC phải 

tuân thủ đúng theo các yêu cầu quản lý, chi phối của Tổng 

Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đã thực hiện tốt 

các quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 

05/04/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán, bao gồm: 

 Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định 

kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty.  

 Công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các 

thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng 

khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và 
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nhà đầu tư. 

 Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực 

hiện theo Điều lệ Công ty và  quy định hiện hành. 

Trong năm 2014, Công ty đã đăng ký và ứng dụng 

thành công Hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước và Hệ thống công bố 

thông tin CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Qua đó, giúp công ty thực hiện việc công bố thông tin 

được kịp thời, chính xác, đáp ứng tốt về việc tuân thủ 

các quy định công bố thông tin đến các cơ quan quản 

lý. 

 Công ty cũng đã đăng ký lưu ký chứng khoán tập 

trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

(VSD) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng 

khoán số 25/2014/GCNCP-VSD vào ngày 10/04/2014. 

Đồng thời được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 189/QĐ-

SGDHN ngày 21/04/2014. Sàn giao dịch UpCom. 
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Báo cáo Tài chính  

 Công ty đưa ra trong Báo cáo thường niên này nội dung của 

Báo cáo Tài chính tổng hợp của Công ty trong năm tài chính 

2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC). 

 Đây là cơ sở pháp lý để xử lý các vấn đề tài chính như nộp 

thuế, trích lập dự phòng, các quỹ và phân phối lợi nhuận theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

  

Ý kiến kiểm toán 

 Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức được Kiểm toán viên chấp nhận toàn phần 

không có ngoại trừ. 

  

Địa chỉ cung cấp toàn văn 

Báo cáo Tài chính 

Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan cần tham khảo toàn văn 

Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức đã được kiểm toán xin liên hệ với: 

 Bộ phận Quan hệ cổ đông tại trụ sở chính của Công ty số 80 

– 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; hoặc 

 Xem trực tiếp trên chuyên mục “Quan hệ cổ đông” của Trang 

thông tin điện tử chính thức của Công ty tại địa chỉ 

www.vietranstimex.com.vn 
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