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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp 

 Uy tín về thương hiệu, chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh; 

 Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với phương châm đôi bên 

cùng có lợi; 

 Đội ngũ cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên giỏi chuyên môn, 

giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần 

trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; 

 Tuân thủ luật pháp; 

 Kinh doanh bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến; 

 An toàn cho con người, phương tiện và hàng hóa, bảo vệ môi trường; 

 Văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, gắn bó, hợp tác, chia sẻ; 

 Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, v.v... 

Tầm nhìn 

Trở thành một trong những Công ty vận tải biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á đặc biệt trong lĩnh 

vực vận chuyển hàng khô rời, là đối tác tin cậy của khách hàng trên khắp thế giới qua việc cung cấp 

chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn với giá cạnh tranh, liên tục đổi mới và tạo ra sự khác biệt trong 

các sản phẩm dịch vụ. 



 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động 

Vitranschart JSC là doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng hoá 

khắp thế giới bằng đường biển. Với mong muốn đóng góp nhiều 

hơn vào chuỗi logistics toàn cầu, Công ty còn tham gia hoạt động 

ở các lĩnh vực về dịch vụ hàng hải khác với chất lượng tốt và giá 

cả cạnh tranh. Chúng tôi luôn tin rằng trách nhiệm hàng đầu của 

mình là không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn đem đến sự hài lòng 

tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty. Vì thế 

chúng tôi luôn nỗ lực tái cấu trúc và hiện đại hóa, trẻ hoá đội tàu, 

xây dựng một hệ thống chất lượng cung cấp dịch vụ vận tải đạt 

hiệu quả cao và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các rủi ro, đảm 

bảo quyền lợi cho các khách hàng. Công ty luôn tìm mọi cách để 

nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, 

củng cố và phát triển thị trường, v.v... 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kính thưa Quý vị! 

Thị trường vận tải biển thế giới năm 2016 tiếp tục gặp khủng hoảng do nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 

chậm so với năm 2015. Bên cạnh đó, xu hướng bảo hộ mậu dịch trong năm diễn ra ở rất nhiều quốc gia 

trên thế giới, cung vẫn ở mức cao so với cầu đã khiến cuộc khủng hoảng của ngành vận tải biển kéo dài 

sang năm thứ 8 liên tiếp.  

Hãng tàu lớn nhất của Hàn Quốc – Hanjin tuyên bố phá sản sau một thời gian phải bù lỗ cho hoạt động 

kinh doanh đã khiến ngành vận tải biển thế giới rơi vào hỗn loạn, gây ảnh hưởng nặng nề tới chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, cước phí tiếp tục đà giảm do lượng cung quá lớn trong khi lượng hàng hóa tiếp 

tục khan hiếm, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, v.v…đã khiến ngành vận tải biển ngày càng 

rơi vào tình trạng trầm trọng. Với bề dày kinh nghiệm của mình, quyết tâm cao cùng sự chung sức, đồng 

lòng, lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty vẫn nỗ lực, đưa ra nhiều 

nhóm giải pháp hạn chế đến thấp nhất tác động xấu đến Công ty trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phấn 

đấu đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch đã đề ra. Dù vậy, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ thị trường vận tải 

biển thế giới, nên kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 vẫn chưa có lãi.  

Trong tương lai ngành vận tải biển tiếp tục được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn lớn khi mà một số quy 

định mới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông qua vào tháng 10/2016, từ năm 2020, các hãng tàu 

biển trên thế giới sẽ phải cắt giảm lượng khí thải sulfur. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng sẽ phải chi 

thêm nhiều tiền để mua nhiên liệu chất lượng cao hơn. Về ngắn hạn, đối với ngành vận tải biển Việt Nam, 

năm 2017 nhu cầu các loại hàng hóa như thạch cao từ Trung Đông về Việt Nam hoặc than đá từ Indonesia, 

Úc, v.v…về Việt Nam sẽ có xu hướng tăng cao do nhu cầu sử dụng các nhà máy xi măng và các nhà máy 

nhiệt điện tăng cao. Đây sẽ là cơ hội tốt nếu các Công ty vận tải biển biết điều chỉnh linh hoạt các chính 

sách, phương hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. 

Về phía Công ty, VST sẽ luôn không ngừng nỗ lực để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác và 

cổ đông của Công ty. Với những kinh nghiệm vượt khó của những năm qua, hy vọng rằng năm 2017 sẽ bớt 

khó khăn hơn. 

Xin thay mặt Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ, nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty, tôi xin chân 

thành cám ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông và khách hàng đối với Ban Lãnh đạo Công ty. Xin gửi đến Quý 

vị và gia đình lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Trân trọng kính chào! 

 

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Huỳnh Hồng Vũ 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vitranschart JSC vững tin vào một 

tương lai tương sáng” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG 
Thông tin khái quát 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. 

Tên GD quốc tế : Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company 

Giấy CNĐKKD : 

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay 

đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 03 năm 2017 với mã doanh nghiệp 

là 0300448709. 

Vốn điều lệ : 589.993.370.000 VNĐ  

Vốn chủ sở hữu : (467.534.244.556) VNĐ 

Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM 

Số điện thoại : (08) 3940 4271 

Số fax : (08) 3940 4711 

Website : www.vitranschart.com.vn 

Email : vtc-hcm@vitranschart.com.vn 

Mã cổ phiếu : VST 
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1993 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 1976 1984 

Theo quyết định số 16 

VP/QĐ/TC, Tổng cục 

Giao thông vận tải quyết 

định thành lập Công ty 

Vận tải biển Miền Nam 

Vệt Nam. 

 

Theo quyết định số 

4683/QĐ-TC của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải xác định Công ty Vận 

tải biển Miền Nam Việt 

Nam (SOVOSCO) là Xí 

nghiệp vận tải thuộc Cục 

đường biển Việt Nam 

Công ty Vận tải và thuê 

tàu biển “Transchart” và 

“Công ty Vận tải biển 

Sovosco” được hợp nhất 

thành Công ty Vận tải và 

Thuê tàu biển Việt Nam 

(Vitranschart) trực thuộc 

Tổng cục Đường biển Việt 

Nam theo Quyết định số 

706/TCCB của Bộ trưởng 

Giao thông vận tải 

Bộ Giao thông vận tải đã 

ban hành việc thành lập 

lại DNNN Công ty Vận tải 

và Thuê tàu biển Việt 

Nam trực thuộc Cục Hàng 

Hải Việt Nam theo Quyết 

định số 377/QĐ-TCCB-

LĐ, tên giao dịch quốc tế 

là Vietnam Sea transport 

and Chartering Company 

(Vitranschart JSC) 
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2007 2009 2011-Nay 

Công ty tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thành lập 

và lấy tên chính thức là 

Công ty Cổ phần Vận Tải 

và Thuê Tàu Biển Việt 

Nam – Tên viết tắt là 

Vitranschart JSC 

Ngày 20/2/2009, SGDCK 

TP.HCM cấp giấy chứng 

nhận niêm yết số 14/QĐ-

SGDHCM cho phép Công 

ty được niêm yết 40 triệu 

cổ phiếu trên sàn giao 

dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh và mã 

cổ phiếu VST chính thức 

được giao dịch vào ngày 

26/2/2009. 

Công ty tăng vốn điều lệ 

lên 589.993.370.000 

đồng để phục vụ cho hoạt 

động mở rộng sản xuất 

kinh doanh 

Công ty tập trung mọi 

nguồn lực để ổn định và 

vượt qua những khó khăn 

về tài chính và những trở 

ngại trong kinh doanh. 
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NGÀNH NGHỀ KINH DNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh doanh vận tải biển 

Đây là lĩnh vực hoạt động cốt lõi của 

Công ty, chuyên khai thác vận tải biển. 

Tính đến 2016, hệ thống đội tàu vận tải 

của Công ty đã phủ rộng khắp thế giới. 

Các mặt hàng Công ty hay chuyên chở 

bao gồm hàng rời và bao kiện, hàng 

nông sản, bột giấy, thiết bị, lúa mì, gạo, 

đường, than đá, quặng, sắt, thép và 

các nguyên liệu, thành phẩm, sản 

phẩm khác. 

Môi giới và cung ứng xuất khẩu 

thuyển viên (SCC) 

Tuyển dụng, đào tạo và cung cấp 

thuyền viên có trình độ và kinh nghiệm 

cho đội tàu Công ty, các chủ tàu Nhật 

Bản, Đài Loan. Ngoài ra, Công ty còn 

làm đại lý, môi giới thuyền viên cho các 

tàu trong nước và một số nước như: 

Nhật Bản, Đài Loan. 

 



 

  

 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN     

2016 

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

 

Các tuyến hoạt động của Công ty: 
 

Nam Mỹ - 
Đông Nam Á 

Nam Mỹ - 
Tây phi 

Khu vực 

Đông Nam 

Á 

Đông Nam 
Á - Tây phi 

Khác 

Năm 2015 17% 22% 21% 18% 23% 

Năm 2016 28% 14% 20% 23% 15% 

 

  

Tuyến 

Năm 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Mô hình quản trị Công ty hiện đang áp dụng là mô hình mẹ con với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là Công ty 

mẹ với tỷ lệ sở hữu là 60% vốn cổ phần. Công Ty Cổ Phần Cung Ứng DVHH và XNK Phương Đông (PDIMEX JSC) 

là Công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 26,46%. Trong năm 2016, Công ty đã giải thể Công ty con là Công ty TNHH 

MTV Sửa chữa tàu biển Phương Nam (SSR), chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh là chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu và 

chi nhánh Bình Định. 

 

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI 

VIỆT NAM (VINALINES) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU 

BIỂN VIỆT NAM 

(VITRANSCHART) 

 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CUNG ỨNG 

DVHH VÀ XNK 

PHƯƠNG ĐÔNG 

(PDIMEX JSC) 

Công ty mẹ THÔNG TIN CHUNG 
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Công ty liên kết THÔNG TIN CHUNG 

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 35.400.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ của Vitranschart. 

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Hà Nội 

Ngành nghề hoạt động: 

 Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; khai thác cảng biển, cảng sông; kinh 

doanh kho, bãi; dịch vụ logistics; đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; cung ứng tàu biển; 

 Dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy. Sửa chữa tàu 

biển; 

 Xuất khẩu phương tiện, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu chuyên ngành hàng hải; xuất khẩu và cung ứng lao động 
hàng hải cho các tổ chức trong nước; đào tạo giáo dục định hướng và nghề nghiệp cho người đi làm việc ở nước 
ngoài; mua bán hàng hóa phục vụ người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng ngoại tệ hợp pháp; 

 Sản xuất, mua bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành; xây dựng, lắp đặt trang thiết 
bị và hoàn thiện các công trình chuyên ngành; kinh doanh kho ngoại quan, thông tin chuyên ngành; gia công chế 

biến hàng xuất khẩu; 

 Tổ chức dịch vụ đại lý vận tải, bốc xếp hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng hóa thông thường, thiết bị máy 
móc, container bằng các phương tiện đường thủy, đường bộ trong và ngoài nước; thay mặt chủ hàng hoàn thành 
thủ tục hải quan; 

 Giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ các cửa khẩu về kho hàng; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực 
phẩm, nước ngọt; 

 Các loại hoạt động hỗ trợ vận tải: đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không, đường ống. Phá dỡ phương 
tiện vận tải, bốc xếp cũ; 

 Vận tải hành khách bằng ôtô; kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; đại lý giao nhận, bán buôn, bán lẻ 
hàng hóa, xăng dầu chất đốt; 

 Tổ chức nạo vét lòng sông, lòng hồ; san lấp mặt bằng cơ sở hạ tầng; 

 Kinh doanh khách sạn nhà hàng; dịch vụ du lịch, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vui chơi giải trí; cho 
thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại ); kinh doanh cửa hàng miễn thuế, mua 
bán rượu, thuốc lá; Kinh doanh bất động sản và hạ tầng giao thông; dịch vụ đại lý bán vé máy bay. 

Hoạt động kinh doanh chính: 

 Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; 

 Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh kho, bãi; dịch vụ logistic; 

 Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; cung ứng tàu biển; 

 Dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thủy. 

Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông 

(PDIMEX JSC) 

Vốn điều lệ: 18.540.000.000 đồng 

Tỷ lệ góp vốn: 26,46% 

Trụ sở chính: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Hoạt động kinh doanh chính: 

 Nhập khẩu nguyên vật liệu: thạch cao, xỉ cát, v.v... phục vụ sản xuất xi 
măng cung cấp cho các nhà máy xi măng khu vực phía Bắc và phía Nam 
từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, v.v… 

 Cung cấp đá pozzolan cho các nhà máy xi măng. Vận chuyển clinker 
cho các nhà máy xi măng tuyến Hải Phòng - Hồ Chí Minh. 

 Cung ứng các dịch vụ hàng hải phục vụ cho các đội tàu trong và ngoài 
nước gồm: cung ứng vật tư cho tàu. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng phao bè cứu sinh, gõ gỉ sơn và vệ sinh công 
nghiệp tàu. 
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Các chi nhánh –  

Văn phòng đại 

diện 

trực thuộc 

     Đội tàu 

Kinh doanh vận tải biển 

 

Các phòng ban 

tham mưu    
 

Công ty con, Công ty liên 

kết 
Tên tàu 

Trọng tải 

(DWT) 

1- Văn phòng đại diện 

Hà Nội 

2- Chi nhánh Đà Nẵng 

3- Trung tâm Đào tạo, 

môi giới và xuất khẩu  

thuyền viên phía Nam 

(SCC) 

 

 

 

 1- Viễn Đông 3 

2- Viễn đông 5 

3- VTC Globe 

4- VTC Sun 

5- VTC Dragon 

6- VTC Planet 

7- VTC Ocean 

8- VTC Phoenix  

9- VTC Glory 

6.523 

6.508 

23.726 

23.581 

22.661 

22.176 

23.492 

22.763 

23.620 

 1-Tổ chức Hành chính 

2-Tài chính Kế toán 

3-Kế hoạch Đầu tư 

4-Khai thác Thương vụ 

5-Kỹ thuật 

6-Vật tư 

7-Quản lý Chất lượng   

8-Công nghệ thông tin 

9-Trạm Y tế hàng hải 

 1- Công ty Cổ phần Cung 

ứng dịch vụ hàng hải và XNK 

Phương Đông (PDIMEX JSC) 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

CÁC PHÓ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 

Quyết định số 822/QĐ-CTN ngày 30/05/2011, Chủ tịch Nước CHXHCN VN 

đã “Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì” cho Công ty Cổ phần 

Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Quyết định số 3062/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011, Bộ trưởng Bộ GTVT 

đã “Tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2011” của Bộ Giao thông Vận tải cho 

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành Giao thông vận tải năm 2011. 

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Quyết định số 97/QĐ-CTN ngày 

22/01/2008 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng 

cố quốc phòng từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Huân chương Lao động Hạng ba, Quyết định số 1423/2007/QĐ-CTN 

ngày 21/11/2007 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
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Định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Phương án kinh doanh: Cố gắng duy trì mảng kinh 

doanh chính là vận tải biển bằng cách tăng cường 

các nhóm giải pháp về mặt khai thác, kỹ thuật, tài 

chính, an toàn an ninh hàng hải, chờ thời cơ thị 

trường phục hồi để thuê thêm tàu khai thác nhằm 

tích lũy phát triển đội tàu. 

 Kế hoạch đầu tư: Tăng cường tích lũy để có vốn 

đối ứng phát triển đội tàu vào những năm cuối 

của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Dự kiến đến năm 

2019 và 2020, khi tình hình tài chính thuận lợi sẽ 

đầu tư mỗi năm 1 tàu hàng khô tải trọng 34.000 

DWT đã qua sử dụng với mức đầu tư dự kiến 15 

triệu USD/tàu. 

 Kế hoạch tài chính: 

 Tích lũy để có vốn đối ứng phát triển đội tàu 

vào những năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-

2020. Dự kiến năm 2019 và năm 2020 khi tình 

hình tài chính thuận lợi sẽ đầu tư mỗi năm 1 

tàu hàng khô 34.000 DWT đã qua sử dụng với 

mức đầu tư dự kiến 15 triệu USD/tàu. 

 Ngoài ra, trình Vinalines tiếp tục kiến nghị cấp 

có thẩm quyền xem xét cho Vitranschart JSC 

được xóa lãi vay và khoanh nợ gốc tại Ngân 

hàng phát triển Việt Nam (VDB). 

 Phát triển nguồn nhân lực: 

 Rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, 

phân bổ, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo hợp lý. 

 Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả 

năng, năng lực công tác, có chính sách đãi ngộ 

đối với cán bộ giỏi, có năng lực. 

 

 

 Phân công công việc đúng năng lực trình độ của mỗi 

người. 

 Định biên phù hợp với nhiệm vụ, công việc: Định biên 

lại theo trung bình tiên tiến, cùng với xu hướng giảm 

dần định biên hiện nay đối với tất cả các khối, đặc biệt 

là khối gián tiếp (phục vụ, quản lý). 

 Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên 

phía Nam – SCC rà soát các thuyền viên không muốn đi 

tàu, ốm đau dài hạn mặc dù điều trị đã ổn định nhưng 

không đi tàu được, thuyền viên đang làm việc tại đơn vị 

khác, ý thức kỷ luật kém, trình độ chuyên môn hạn chế, 

v.v… Từ đó, áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời và 

đưa ra chính sách phù hợp, thậm chí quyết định thực 

hiện chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong trường 

hợp cần thiết. 

 Nghiêm túc thực hiện đánh giá năng lực thuyền viên, 

phỏng vấn trước khi Công ty thuê và bố trí lên tàu. 

 Chỉ tuyển dụng những thuyền viên phù hợp với nhu cầu 

của Công ty. 

 Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất 

lượng tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại 

ngữ cũng như đạo đức nghề nghiệp cho các thuyền 

viên; ngoài ra cũng phát động các phong trào thi đua 

như Hội thi tay nghề thuyền viên Vitranschart-SCC. 

 Tăng cường công tác kỷ luật lao động, thực hiện Bộ luật 

an toàn quốc tế, chấp hành tốt các quy định của Công 

ty, hăng hái thi đua, tăng năng suất lao động. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và 

cộng đồng của Công ty 

 Vitranschart JSC luôn chú trọng công tác bảo vệ 

môi trường, xử lý những chất thải của các đội 

tàu cũng như không ngừng tìm tòi thêm sáng 

kiến, phương pháp nhằm sử dụng hiệu quả 

nguồn nguyên liệu, giảm tối đa khí thải nhà 

kính, bảo đảm môi trường biển xanh sạch theo 

quy định của IMO. Ngoài ra, định kỳ Công ty 

phát động các phong trào làm sạch đẹp văn 

phòng và đường phố nơi Văn phòng tọa lạc. 

 Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo 

đời sống, việc làm đối với cán bộ công nhân 

viên, sỹ quan thuyền viên để người lao động 

yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao.  

 Tiếp tục xây dựng, tổ chức các hoạt động tập 

thể, phong trào thi đua của Công đoàn Công ty, 

góp phần nâng cao tinh thần gắn bó giữa cán 

bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên trong 

Công ty. Duy trì các hoạt động "Đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn" của Công ty 

nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương ái 

của CBCNV với xã hội và cộng đồng, đồng thời 

giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

Công ty.  
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế và chính trị 

Năm 2016 vừa qua là năm mà nền chính trị thế giới có 

nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt và phải kể đến hai 

sự kiện lớn là Brexit (Anh rời khỏi EU) và cuộc Bầu cử 

Tổng thống Mỹ. Kết quả của hai sự kiện này đã và đang 

mang đến những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh 

tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các chuyên 

gia và tổ chức kinh tế đã có những nhận định không 

quá khả quan khi liên tục hạ tốc độ tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu và đưa ra nhận định rằng kinh tế thế giới đã 

qua thời kỳ tăng trưởng nhanh và bước vào thời kỳ tăng 

trưởng chậm, Qũy tiền tệ Quốc tế IMF đã dự báo mức 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 sẽ chỉ đạt 3,3%-

3,4%. 

Nền kinh tế Mỹ mặc dù có dấu hiệu phục hồi từ sau 

cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng vẫn ở mức thấp (tốc 

độ tăng trưởng cả năm đạt 1,6%, theo dự đoán của IMF 

năm 2017 sẽ là 2,2%). Kinh tế Trung Quốc bắt đầu có 

dấu hiệu sụt giảm khi tăng trưởng đạt 6,7% thấp nhất 

trong vòng hơn 26 năm qua ngay cả khi đã tiến hành 

nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng tốn kém chi phí, 

tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp sẽ 

còn tiếp tục kéo dài đến năm 2017. Nhật Bản vẫn chưa 

giải quyết được vấn đề lực lượng lao động do già hóa 

dân số. Trái ngược với những nền kinh tế trên, các nước 

Châu Âu dù trải qua những bất ổn chính trị vẫn giảm 

được tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát thấp, lượng hàng hóa 

xuất khẩu tăng.  

Tình hình kinh tế và chính trị năm 2016 khiến cho quan 

hệ hợp tác thương mại giữa các quốc gia trên thế giới 

gặp nhiều khó khăn, từ đó làm sản lượng hàng hóa xuất 

nhập khẩu, cán cân thương mại bị ảnh hưởng, tác động 

đến hoạt động kinh doanh vận chuyển của Công ty. 

Ngoài hai sự kiện chính trị lớn trên, vào ngày 

30/11/2016 các quốc gia trong tổ chức OPEC đã cam 

 

 

kết cắt giảm sản lượng dầu thô khai thác 

để kéo sản lượng dầu thế giới thoát khỏi 

tình trạng dư thừa. Điều này cũng có nghĩa 

là giá dầu thế giới sẽ trong xu hướng tăng 

vào năm 2017. Bên cạnh đó, thế giới cũng 

phải đối mặt với các bất ổn khác như: căng 

thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và 

các nước liên quan, cuộc đảo chính ở Thổ 

Nhĩ Kỳ, nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và 

các cuộc xung đột, khủng bố diễn ra với 

tần suất cao càng làm cho nền kinh tế thế 

giới suy thoái.  
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Rủi ro về luật pháp 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, có vốn đầu tư Nhà nước, đã đăng ký 

giao dịch cổ phiếu nên hoạt động của Vitranschart JSC phải chịu tác động lớn từ các văn bản pháp 

luật như Luật  Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán về hoạt động công bố thông tin, chứng khoán và 

thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó trong thời gian những năm gần đây hai bộ luật cũng được 

thay đổi và điều chỉnh khá thường xuyên nên bất cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường 

pháp lý đều gây ra những ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty. Ngoài ra 

hoạt động vận tải của Vitranschart rộng khắp thế giới nên Công ty ngoài tuân thủ luật hàng hải 

Việt Nam cũng phải liên tục cập nhật chính sách và thông lệ quốc tế. Ý thức được tầm quan trọng 

của rủi ro này Công ty, từ đó Công ty có thể chủ động ứng phó nhanh sự thay đổi về mặt chính 

sách và hạn chế tối đa tổn thất do yếu tố pháp lý gây ra.  

Để giảm thiểu rủi ro pháp luật công ty giao nhiệm vụ cho bộ phận có liên quan theo dõi các thay 

đổi về chính sách để điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định nội bộ để phù hợp với sự thay đổi đó. 

Rủi ro hàng hải thông thường 

Ngành vận tải biển là ngành kinh doanh thường xuyên phải đối mặt với những biến động bất ngờ 

từ tự nhiên (thiên tai, bão…) và tai nạn bất ngờ ngoài biển (va chạm, cháy, mắc cạn….) do vậy 

Công ty phải luôn có chính sách bảo hiểm phù hợp với từng kiện hàng vận chuyển. 
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Rủi ro đặc thù 

Tiếp nối chuỗi ngày đen tối của ngành vận tải biển bắt đầu từ năm 2008, năm 2016 chứng kiến 

hàng loạt các thương hiệu vận tải lao dốc, kết quả kinh doanh thua lỗ hàng tỷ đồng. Thị trường 

hàng khô rời vẫn giảm vô tận và không hề có dấu hiệu phục hồi, đơn hàng vận chuyển cát từ 

Campuchia đi Male hoặc Ấn Độ chỉ tầm 19-20 USD/tấn thấp hơn nhiều so với mức 25-27 USD/tấn 

cùng kỳ năm trước. Các đơn hàng không chỉ giảm về giá trị mà còn giảm về số lượng. Trung Quốc-

công xưởng và bạn hàng lớn của thế giới đang tái cơ cấu lại ngành thép, sản phẩm thép trong nước 

đang dư thừa dẫn đến nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu chế tạo sắt thép cũng giảm, cụ thể đơn hàng 

than đá và quặng sắt từ các nước Trung Đông, Úc, Nga, Châu phi về Trung Quốc từ hàng trăm ngàn 

tấn thì nay chỉ ở mức 50.000-60.000 tấn. Cước thấp, cung nhiều, cầu ít là khó khăn chung của các 

công ty trong ngành vận tải biển trong và ngoài nước.  

Chỉ số BDI (BDI là cụm từ viết tắt của Baltic Dry Index, tạm dịch là “Chỉ số thuê tàu hàng khô 

Baltic” là một chỉ số do Sở giao dịch Baltic (Baltic Exchange) trụ sở tại Luân Đôn công bố hằng ngày 

để đánh giá mức phí thuê tàu chở những mặt hàng nguyên liệu thô như: quặng sắt, than, xi măng, 

ngũ cốc…)  tiếp tục xu hướng giảm đến vô cực của năm 2015, vào tháng 2/2016 BDI giảm xuống 

mức thấp kỷ lục là 290 điểm và BHSI giảm xuống 180 điểm, đến thời điểm tháng 11 sau cuộc bầu 

cử Tổng thống Mỹ BDI đã tăng lên mức 960 điểm nhưng vẫn thấp hơn mức 11.793 điểm vào thời 

kì đỉnh cao tháng 05/2008 .Theo các chuyên gia, chỉ số BDI giảm chủ yếu do sức tiêu thụ của Trung 

Quốc giảm và sự bất ổn định trong chính trị tại nhiều nơi trên thế giới.  

Trước bức tranh ảm đạm chung của ngành vận tải biển thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam khó 

càng thêm khó. Cước vận tải tại các khu vực có đội tàu Việt Nam hoạt động có mức phí rất thấp, 

đơn cử như cước tàu chở cát từ Việt Nam đi Singapore trước kia có giá khoảng 6 USD/tấn thì nay 

đã giảm xuống dưới 3 USD/tấn, hàng đá vôi, clinker xuất từ Việt Nam đi Bắc Trung Quốc trước kia 

có giá trên dưới 10 USD/tấn thì nay chỉ còn khoảng 7 USD/tấn. Nhu cầu xuống thấp trong khi giá 

cước đã không thể xuống thấp hơn, khiến cho các doanh nghiệp vận tải đều thua lỗ nặng.  

Nhìn chung, khó khăn của ngành vận tải biển Việt Nam không chỉ đến từ bối cảnh chung thế giới 

mà còn xuất phát từ thực trạng nội địa. Ngành vận tải biển Việt Nam đã phát triển quá nhanh cả về 

số lượng tàu, trọng tải tàu đến các doanh nghiệp tham gia ngành. Qúa nhiều chủ thể tham gia trong 

khi cơ cấu chưa vững, hoạt động quy mô nhỏ, phân tán thiếu chiến lược. Ngoài ra, nguồn nhân lực 

cho phát triển kinh tế hàng hải, nhất là vận tải biển đã và đang là bài toán chung cần giải quyết các 

vấn đề như: thiếu lực lượng thuyền viên nhất là các thuyền trưởng và các sỹ quan quản lý tâm 

huyết, có tay nghề cao; thuyền viên có trình độ ngoại ngữ thấp gây khó khăn và  trở ngại trong 

công việc như tiếp cận các tài liệu, quy định, các bộ luật quốc tế cũng như trong giao dịch với các 

đối tác. Những điều này đã ngăn trở ngành vận tải Việt Nam phát triển bền vững và dài hạn, dễ 

gặp khó khăn khi tình hình thế giới biến động không thuận lợi. 
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Rủi ro khác 

Với kết quả kinh doanh thua lỗ và tín dụng nợ những năm qua, Công ty khó có thể vay vốn ngân 

hàng với giá trị cao. Những yếu tố như tỷ giá hối đoái, lãi suất năm 2016 diễn biến trong xu hướng 

giảm và khá ổn định nhưng nhiều dự đoán đến năm 2017 sẽ biến động tăng. 

Những tác động trên đã gây trở ngại lớn cho việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

kế hoạch thanh toán vốn ngân hàng cũng như tác động xấu đến chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp hiện tại và tương lai. 
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Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Báo cáo phát triển bền vững 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông 
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Năm 2016 tiếp tục năm khó khăn chung của ngành vận tải 

biển kể cả trong nước và quốc tế khi mà lượng cung luôn 

vượt quá cầu khiến cước vận tải biển tiếp tục giảm năm thứ 

6 liên tiếp. Thêm vào đó, xu hướng bảo hộ mậu dịch đang 

xuất hiện ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã khiến 

lượng hàng luân chuyển đi các quốc gia ngày càng giảm 

sút nghiêm trọng. Năm qua, thế giới chứng kiến khá nhiều 

hiện tượng đổi tên, bán tàu, chuyển sở hữu tàu; rất nhiều thương hiệu vận tải biển, rất nhiều tên tàu 

biển quen thuộc một thời đã biến mất khỏi thị trường đã cho thấy một bức tranh màu xám về ngành 

vận tải biển trong thời gian qua. Chỉ số BDI liên tục giảm trong các năm gần đây đã phản ánh rõ nét 

tình hình của ngành vận tải biển. 

Trước tình hình khó khăn của ngành vận tải biển thế giới nói chung và ngành vận tải biển Việt Nam nói 

riêng, năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chưa có nhiều tín hiệu tích cực: 

 

Kết quả hoạt động SXKD ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng 872.706 593.814 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng -119.057 -159.954 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  Triệu đồng -307.410 -338.047 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 113.555 10.355 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng -193.855 -327.692 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  Triệu đồng -194.024 -262.645 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 
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Doanh thu từ các 

hoạt động năm 

2016 đạt 603 tỷ 

đồng, giảm 

32,07% so với 

năm 2015, 

nguyên nhân là 

do năm qua 

không chỉ có giá 

cước vận chuyển 

giảm mà cả sản 

lượng vận chuyển 

và luân chuyển cũng không giữ được đà tăng so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, nếu xét về tình 

hình khó khăn chung của ngành và mục tiêu kế hoạch đề ra thì năm 2016, Công ty Cổ phần Vận tải và 

Thuê tàu biển Việt Nam đã đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: chỉ tiêu sản lượng luân chuyển đạt 

102%, chỉ tiêu doanh thu từ kinh doanh các dịch vụ khác đạt 114% so với kế hoạch. Điều này cho thấy 

sự nỗ lực tìm ra hướng đi mới nhằm thích nghi với hoàn cảnh khó khăn chung như hiện nay của Công 

ty. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất nhằm đảo bảo việc làm và thu nhập cho người 

lao động, không để người lao động rơi vào tình trạng khó khăn. 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2015 

KH 

2016 

TH 

2016 

TH 2016 

/KH 2016 

TH 2016 

/TH 2015 

SL vận chuyển Tấn 1.722 1.265 1.135 90% 66% 

SL luân chuyển 
Tỷ 

TKm 
9,56 8,55 8,74 102% 91% 

I. Doanh thu các hoạt 

động 

Tỷ 

VNĐ 
887,96 625,11 603,20 96% 68% 

Trong đó:             

   + Kinh doanh vận tải  
Tỷ 

VNĐ 
685 494,79 455,29 92% 66% 

   + Kinh doanh các dịch 

vụ khác 

Tỷ 

VNĐ 
202,96 130,32 147,91 114% 73% 

II. Lãi (+)/Lỗ (-) 
Tỷ 

VNĐ 
-194,02 -262,54 -262,64 - - 
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Biểu đồ: Cơ cấu doanh thu 

 

75%

25%

Cơ cấu doanh thu năm 2016

Kinh doanh vận tải Kinh doanh các dịch vụ khác

77,14%

22,86%

Cơ cấu doanh thu năm 2015

Kinh doanh vận tải Kinh doanh các dịch vụ khác
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Ban điều hành 

Tổng Giám đốc 

Phạm Thị Cẩm Hà 

Sinh năm: 1965 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Tỷ lệ sở hữu: 0,20% 

Phó Tổng Giám đốc 

Huỳnh Nam Anh 

Sinh năm: 1966 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học 

ngành quản lý vận tải biển, Cao cấp lý luận 

chính trị 

Tỷ lệ sở hữu: 0,16% 

Phó Tổng Giám đốc 

Đặng Hiểu 

Sinh năm: 1960 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác máy tàu biển, Cao cấp lý 

luận chính trị 

Tỷ lệ sở hữu: 0% 

Kế toán trưởng 

Mai Thị Thu Vân 

Sinh năm: 1974 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

Tỷ lệ sở hữu: 0,0136% 
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STT Chỉ tiêu 

Số lượng Số lượng Tỷ trọng 

năm 2016 

(%) (31/12/2015) (31/12/2016) 

  Tổng số lao động 1.053 949  100%  

1 Phân theo trình độ lao động 1.053 949  100%  

 - Trên Đại học  13 14 1,47% 

  - Đại học 456  397  41,83% 

  - Cao đẳng 189  176  18,55% 

  - Khác 395  362  38,15% 

3 
Phân theo hợp đồng lao động 

(HĐLĐ) 
1.053  949  100% 

  - HĐLĐ không thời hạn 559  342  36,04% 

  - HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 487  605  63,75% 

  - HĐLĐ dưới 1 năm 7  2  0,21% 

Những thay đổi trong Ban Điều Hành 

Năm qua Công ty không có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành 

Tình hình lao động  

Số lượng lao động 
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Chính sách với người lao động 

Những năm qua, mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh toàn ngành gặp nhiều khó khăn nhưng Công 

ty luôn cố gắng duy trì chính sách giải quyết việc làm cho người lao động trong Công ty, thế hiện sự 

quan tâm sâu sắc và chăm lo cho đội ngũ cán bộ từ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên các cấp, các 

đơn vị của Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty, cũng như Thủ trưởng 

các đơn vị và có sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Công ty, đã đề cao tầm quan trọng của nguồn 

nhân lực trong sự phát triển bền vững Công ty. Năm 2016 có sự tiến bộ rõ rệt về sự trẻ hóa và chất 

lượng của đội ngũ sỹ quan thuyền viên làm việc trên đội tàu Công ty. 

 

 Chính sách việc làm, điều kiện làm việc 

Quy chế tuyển dụng lao động và quản lý cán bộ công 

nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty  

Quy chế Tuyển dụng lao động và quản lý cán bộ công 

nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty ban hành có 

hiệu lực từ ngày 15/10/2012 tiếp tục thu hút, động 

viên, khuyến khích được sỹ quan thuyền viên đóng 

góp được cho Công ty và ổn định lực lượng sỹ quan 

thuyền viên gắn bó lâu dài với nghề đi biển, đồng thời 

phát huy được vai trò quan trọng để duy trì hoạt động 

đội tàu ổn định năm 2016, trong điều kiện Công ty 

 

gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, cắt giảm 

nhân sự các cấp. Giải quyết chấm dứt HĐLĐ, 

trợ cấp thôi việc đúng trình tự, chế độ theo 

quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, do tình 

hình thực tế eo hẹp về tài chính nên việc giải 

quyết các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, 

v.v… còn bị động, đòi hỏi phải xử lý hết sức 

uyển chuyển và linh hoạt.  

 

 

1,47%

41,83%

18,55%

38,15%

Cơ cấu lao động theo trình độ lao động

Trên Đại học Đại học Cao đẳng Khác

36,04%

63,75%

0,21%

Cơ cấu lao động theo tính chất hợp đồng

Hợp đồng có xác định thời hạn Hợp đồng không xác định thời hạn Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
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 Điều kiện làm việc 

Công tác chăm lo đời sống và cải thiện môi trường làm 

việc của người lao động luôn được Công ty ưu tiên 

thực hiện, điều này đã góp phần tăng năng suất lao 

động, tạo nên nhiều kết quả đáng khích lệ trong năm 

qua như chất lượng sức khỏe của người lao động được 

cải thiện, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

hạn chế một cách tối đa. Công ty có chủ trương xuyên 

suốt và chú trọng chăm lo đến điều kiện làm việc, môi 

trường làm việc cho cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền 

viên (CBNV, SQTV), nên đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực, góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động 

đi đôi với đảm bảo sức khỏe, hạn chế đến mức thấp 

nhất tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp tại 

Công ty. Đồng thời tạo nên sự yên tâm, gắn bó với 

Công ty của người lao động, đặc biệt trong điều kiện 

SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như hiện nay. 

Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng truyền thống, tạo 

nên nét văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc 

thân thiện, chan hòa, sẻ chia, giúp nhau cùng tiến bộ. 

Khối văn phòng Công ty, các Chi nhánh Công ty đảm 

bảo đầy đủ dụng cụ làm việc cần thiết, phù hợp cho 

từng chức danh; phòng làm việc đầy đủ ánh sáng, 

trang bị máy lạnh, thông thoáng; khuôn viên cây xanh, 

sạch đẹp, an toàn. 

Tại các tàu biển Công ty, do tuân thủ nghiêm túc Công 

ước lao động hàng hải Quốc tế (MLC 2006), từ chính 

sách đến thực hiện, đã góp phần đáng kể tạo môi 

trường và điều kiện làm việc của thuyền viên ngày 

càng được cải thiện rõ rệt. 

Bảo đảm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo 

qui định của Bộ Luật lao động, Bộ Giao thông vận tải 

và Nội quy lao động của Công ty và có lợi hơn cho 

người lao động. 

 

 

 

 

 Công tác bảo hộ lao động 

Công ty có qui định công tác bảo hộ lao 

động, qui định trách nhiệm của các đơn vị, 

cá nhân trong hoạt động của mình phải 

bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao 

động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị, 

góp phần hoạt động của Công ty có kết 

quả tốt, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Hàng năm, Công ty có lập kế hoạch công 

tác bảo hộ lao động, bao gồm các chi phí 

cho : an toàn lao động, vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ. Năm 2016, không 

xảy ra  trường hợp tai nạn lao động nặng 

nào, chỉ có 1 vài tai nạn lao động nhẹ trên 

tàu, đều tự khắc phục. 
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Năm qua, bất chấp mọi nỗ lực của Công ty trong việc đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình 

trạng khó khăn của chung của ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vẫn không đạt được 

kết quả tốt, lợi nhuận của Công ty vẫn chưa được cải thiện: 

 

 

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
% tăng 

giảm 

Tổng tài sản Triệu đồng 1.905.098 1.740.122 -8,66% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 872.706 593.814 -31,96% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh  
Triệu đồng -307.410 -338.046 9,97% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 113.555 10.355 -90,88% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng -193.855 -327.692 69,04% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp  

Triệu đồng -194.024 -262.645 35,37% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Triệu đồng - - - 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 

TÌNH HÌNH TÀI  CHÍNH 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

• Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

            TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
Lần 0,64 0,50 

Hệ số thanh toán nhanh 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,48 0,39 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 110,74% 126,87% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - - 

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 
Vòng 12,73 15,41 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 0,38 0,33 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % - - 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % - - 

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % - - 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % - - 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 

kiểm toán năm 2016 

CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH 
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+ Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 

Tại thời điểm ngày 31/12/2016, các chỉ số về khả năng thanh toán đều <1 và có xu hướng giảm so với 

năm 2015. Cụ thể, hệ số thanh toán hiện thời, hệ số thanh toán nhanh lần lượt duy trì ở mức 0,5 và 

0,39. Nguyên nhân các hệ số giảm là do trong năm 2016 khoản mục tiền và tương đương tiền của 

Công ty giảm 38,99% tương đương 13 tỷ đồng so với đầu năm, bên cạnh đó, khoản phải thu năm qua 

là 86 tỷ đồng giảm 20,63% tương đương 22 tỷ đồng. Như vậy hiện tại tình hình thanh toán nợ vay của 

Công ty đang được đánh giá là kém an toàn. Để đảm bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của mình, năm qua Công ty đã thương lượng với các đối tác cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn, vật tư để 

đảo nợ, thanh toán dần (chia nhỏ) các hóa đơn quá hạn để tạo niềm tin với các nhà cung cấp. Bên 

cạnh đó, Công ty cũng tăng cường tìm thêm đối tác cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn, vật tư khác để đảm 

bảo hoạt động tàu thông suốt, an toàn. Ngoài ra, để tránh nguy cơ mất mát liên quan để việc sử dụng 

tiền mặt đồng thời để tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, Công ty năm qua đã thay đổi phương 

thức tạm ứng tiền mặt thành tạm ứng thông qua chuyển khoản và tài khoản cá nhân. Năm qua, Công 

ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các biện pháp mới nhằm đảm bảo cân đối tài chính để thích nghi với tình 

trạng như hiện nay. 

+ Nhóm hệ số về cơ cấu nguồn vốn 

Đặc trưng của ngành vận tải biển là sử dụng đòn bẩy lớn, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển 

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty chủ yếu là sử dụng nợ vay với tỷ lệ 

nợ/tổng tài sản là 126,87%, hiện tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng để đảm bảo duy trì hoạt động. 
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PHÂN TÍCH SWOT 

 

Điểm mạnh 

Thương hiệu uy tín và chất lượng 

trên thị trường vận tải Việt Nam và 

thế giới, có bề dày lịch sử và luôn 

đứng ở top đầu trong ngành vận tải 

biển Việt Nam và có tiềm năng phát 

triển bền vững. 

Công ty luôn đáp ứng tốt nhu cầu của 

khách hàng với phương châm hai bên 

cùng có lợi. 

Là doanh nghiệp cổ phần có 60% vốn 

nhà nước sở hữu, nên được hưởng 

ưu đãi về chính sách tài chính, thuế 

và đầu tư. Được hỗ trợ vốn, ưu đãi 

lãi suất, thuế thu nhập, chính sách 

khấu hao khi thực hiện các dự án, 

đặc biệt là đầu tư đóng tàu. 

Có hệ thống tổ chức quản lý chặt chẽ 

(tuân thủ ISM CODE) và áp dụng 

công nghệ thông tin tiên tiến SAP, có 

hệ thống kinh doanh dọc và ngang. 

Có sự liên kết mạnh mẽ giữa các bộ 

phận trong Công ty và đội ngũ nhân 

sự trên bờ và dưới tàu tạo nên sự 

thống nhất cao và tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. 

Công ty rất am hiểu tập quán các 

cảng trên các tuyến truyền thống 

cũng như chính sách pháp luật 

chuyên ngành vận tải biển như Điều 

ước quốc tế, Tập quán quốc tế… 

Tình hình tài chính công khai minh 

bạch. 

 

Điểm yếu 

Tình hình thị trường và kết quả SXKD những năm qua và hiện 

tại hết sức khó khăn do kinh doanh thua lỗ nặng nề và liên tục. 

Một số tàu đã trên 20 tuổi, tình trạng kỹ thuật không còn tốt do 

tuổi tàu cao nên kém khả năng cạnh tranh. 

Hiện tại, Công ty chưa thành lập được được bộ phận đánh giá 

rủi ro và chưa tính toán được mức biên chấp nhận rủi ro cho 

mình. 

Trình độ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi của Công ty còn chưa hiện 

đại, kỹ năng vận hành còn hạn chế. 

Tiềm lực tài chính chưa mạnh, vốn đầu tư còn hạn chế nên Công 

ty chưa có điều kiện trang bị tốt cả về phương tiện, công nghệ 

để mở rộng cũng như duy trì vùng hoạt động. 

Chiến lược kinh doanh chưa linh hoạt để thích nghi với môi 

trường và thị trường biến đổi nhanh và liên tục như hiện nay. 

Nguồn nhân lực chưa được sử dụng hiệu quả tối đa, cán bộ 

công nhân viên, sỹ quan thuyền viên chưa làm việc hết năng 

suất. Bên cạnh đó, một bộ phận còn quan liêu, không chịu nâng 

cao kiến thức chuyên môn để thích ứng với cơ chế thị trường và 

yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

Chưa sử dụng hiệu quả tối đa nguồn nhân lực, cán bộ công 

nhân viên, sỹ quan thuyền viên chưa làm việc hết năng suất. 

Một bộ phận còn quan liêu, không chịu nâng cao kiến thức 

chuyên môn để thích ứng với cơ chế thị trường và yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng.  

Công tác nghiên cứu thị trường, marketing, tìm kiếm khách hàng 

chưa chú trọng, còn thụ động tìm kiếm nguồn hàng, phụ thuộc 

nhiều vào các nhà môi giới nên khách hàng ít và hay bị ép giá. 

Lập kế hoạch SXKD và ngân sách cho từng bộ phận còn ảnh 

hưởng nhiều bởi yếu tố chủ quan. Quản lý kinh doanh các Chi 

nhánh, công ty con chưa được hiệu quả. 
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Cơ hội 

Việt Nam có nguồn 

nhân lực dồi dào, giá 

rẻ, có lợi thế về địa lý 

khi có bờ biển dài. 

Chính phủ có chính 

sách bảo hộ vận tải nội 

địa và nhiều chính sách 

hỗ trợ phát triển kinh tế 

biển. 

Chủ trương thoái vốn 

sở hữu nhà nước trong 

các doanh nghiệp 

ngành hàng hải ngày 

càng mạnh giúp làm 

giảm tính trì trệ và 

mang lại sự năng động 

cùng các cơ hội phát 

triển mới. 

Lợi thế liên kết, hợp tác 

với các công ty con của 

Vinalines về cảng và 

hậu cần logistics. 

 

Thách thức 

Vùng khai thác của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị, 

bệnh dịch và cướp biển ngày càng gia tăng. Cụ thể trong năm 2016, số 

vụ tấn công tàu để bắt giữ thuyền viên nhằm mục đích đòi tiền chuộc tại 

khu vực Đông Sabah và Tây Nam Philippins, là khu vực hoạt động của Tổ 

chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf, đang phát triển theo chiều hướng rất 

nguy hiểm. Vùng biển giáp rang giữa 3 nước Malaysia, Indonesia và 

Philippines là khu vực rất đáng lo ngại… 

Vẫn tiếp tục đà giảm, chỉ số BDI tiếp tục xác lập kỷ lục chạm đáy vào 

ngày 10/02/2016 khi giảm xuống còn 290 điểm. Lần đầu tiên trong lịch 

sử, chỉ số BHSI phản ánh trực tiếp giá cước của dòng tàu Handysize - loại 

tàu cỡ trung có trọng tải 35.000 - 50.000 DWT, dòng tàu mà các DN vận 

tải biển Việt Nam thường sở hữu, giảm còn 183 điểm vào ngày 12/2. Chỉ 

số BHSI bình quân quý I/2016 ước khoảng 229 điểm, giảm 28,1% so với 

quý IV/2015. Mức cước tại thị trường khu vực Thái Bình Dương giảm còn 

khoảng 3,2 USD/tấn cho một chuyến hành trình từ khu vực Tây Úc đến 

Trung Quốc, đây là mức cước thấp nhất kể từ tháng 11/2001. 

Tình trạng bảo hộ mậu dịch diễn ra ngày càng phổ biến tại nhiều quốc 

gia, đồng thời kinh tế toàn cầu đi xuống đã làm ảnh hưởng đến hoạt động 

giao thương đi liền với sản lượng hàng hóa luân chuyển giảm. 

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt, biến đổi thất thường, mực nước biển 

dâng cao cùng với bão, sóng thần liên tiếp xảy ra đã khiến hoạt động đi 

biển gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. 

Tỷ lệ vốn nhà nước còn cao (60%) nên Công ty vẫn bị coi như là một 

công ty nhà nước với rất nhiều cơ chế chính sách ràng buộc , vì vậy tính 

linh hoạt trong hoạt động SXKD cũng như trong việc xử lý các khó khăn, 

vướng mắc của công ty thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp tư 

nhân hoặc các doanh nghiệp vận tải biển khác có tỷ lệ phần vốn nhà nước 

không chi phối .  
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- 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 

Số cổ phần đã phát hành: 58.999.337 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Số cổ phần đang lưu hành: 2.800.000 cổ phần 

Cơ cấu cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 23/02/2016) 

 

 

 

  

STT Loại cổ đông Số lượng Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước  3.068 99,79% 

1 Cá nhân 3.025 36,77% 

2 Tổ chức 43 63,02% 

II Cổ đông nước ngoài 20  0,21% 

1 Cá nhân 17 0,20% 

2 Tổ chức 3 0,01% 

III Cổ phiếu quỹ - - 

Tổng cộng 3.088 100% 
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

Các chuyên gia về môi trường cho rằng, các phương tiện tàu biển là nguồn gây ô nhiễm rất lớn đối với 

môi trường. Đặc biệt tại các thành phố cảng và ven biển do sử dụng nhiên liệu nhựa đường kém chất 

lượng, có lượng khí thải như nitơ oxit (NO), dioxit lưu huỳnh (SO2) rất cao. Bên cạnh đó, những chất 

thải này cũng đã tạo ra những cơn mưa axit và những hạt bồ hóng nhỏ li ti trong không khí. Hoạt động 

của tàu biển (bao gồm cả tàu cá và tàu hàng) là một trong những nguồn nhân tạo đóng góp đáng kể 

vào sự ô nhiễm không khí. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Mỹ, các tàu biển là thủ phạm gây ra 

2/3 lượng khí thải SO2 trong ngành GTVT năm 2002, việc thiếu các biện pháp kiểm soát sẽ khiến tỷ lệ 

này có thể lên tới 98% vào năm 2020. 

Ý thức được vấn đề này, năm qua Công ty đã tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường như sử 

dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nguyên vật liệu, tiêu thụ năng lượng, v.v…Cụ thể 

+ Đối với công tác quản lý nguồn nguyên liệu sử dụng năm qua Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp 

để tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu như:      

 Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý năng lượng hiệu quả: Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP) theo yêu cầu của tổ chức hàng hải quổc tế (IMO) một cách có hiệu 

quả cho đội tàu từ ngày 01/01/2013. 

 Thường xuyên theo dõi và điều hành các đội tàu sử dụng công suất phương tiện, tốc độ chạy 

tàu kinh tế. 

 Lựa chọn điểm mua nhiên liệu có giá tốt nhất trong hành trình chạy tàu. 

 Tăng cường công tác duy tu, bảo trì máy móc thiết bị. 

 Ban hành và quản lý hệ thống định mức tiêu hao nhiên liệu một cách chặt chẽ. 

Tổng lượng nguyên vật liệu mà Công ty sử dụng trong năm qua như sau: 

Loại nhiên liệu Mức sử dụng Giá nhiên liệu (USD/Tấn) 

Dầu FO (tấn) 22,349.143 252 

Dầu diezel (tấn) 2,779.970 510 

 

Hoạt động 

Loại 

nhiên 

liệu 

Mục đích của 

giải pháp 
Kết quả 

Điều hành hoạt động 

máy chính và máy đèn 

theo tốc độ kinh tế 

FO 

Tiết kiệm 3,5% 

tiêu hao nhiên 

liệu 

Mức TKNL: 785,05 tấn tương ứng 3,5% 

Tiết kiệm chi phí: 7.075,15 triệu đồng 

Điều hành hoạt động 

máy chính và máy đèn 

theo tốc độ kinh tế 

DO 

Tiết kiệm 4% 

tiêu hao nhiên 

liệu 

Mức TKNL: 99,32 tấn tương ứng 4% 

Tiết kiệm chi phí: 1.811,53 triệu đồng 
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Trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý nguồn năng lượng 

Hiện nay, nguồn tài nguyên đang có nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng đã trở thành 

yêu cầu cấp thiết. EIA đã dự đoán rằng đến năm 2030, mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ 

tăng thêm 55%. Sự gia tăng nhu cầu này đã dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng và tiết 

kiệm năng lượng đã trở thành vấn đề cấp thiết không chỉ đối với các nguồn tài nguyên mà còn đối với 

môi trường sống, vì sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên đã tăng lên nhanh chóng. 

Chung tay cùng xu hướng tiết kiệm năng lượng, hằng năm Công ty đều xây dựng “Chương trình hành 

động tiết kiệm, chống lãng phí” trong đó luôn chú trọng các chỉ tiêu sử dụng tiết kiệm điện, nước, 

nhiên liệu, v.v...Năm 2016, lượng điện tiêu thụ của toàn Công ty là 209.898 KW với chi phí là 

521.617.862 đồng, chủ yếu phục vụ khối văn phòng; xăng cho xe ô tô tiêu thụ 1.400 lít với chi phí 

18.016.010 đồng. Nguồn cung cấp nước chủ yếu nguồn thủy cục, năm 2016 lượng nước tiêu thụ phục 

vụ khối văn phòng Công ty là 2.140 m3. 

 

Các chỉ tiêu về môi trường 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Khối lượng 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 

kg/tháng 

206 

2 Chất thải rắn sản xuất 1.200 

3 Nước thải sinh hoạt 

m3/tháng 

2.230 

4 Nước thải sản xuất 95 

 

 

Tuân thủ pháp luật môi trường 

Năm qua, Công ty luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, do vậy 

Công ty không bị xử phạt trong các vấn đề liên quan đến môi trường. 

STT 

Tên 

chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Phương pháp xử lý 

1 
Cặn 

dầu 
lỏng và bùn 302.930 

-Thuê xử lý: 151.800 (kg/năm) chuyển lên 

các cơ sở có chức năng xử lý. 

-Tự xử lý: 151.130 (kg/năm) đốt tại tàu bằng 

thiết bị được phê duyệt. 



 

  
 

37 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chính sách với người lao động 

Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty là: 949 lao động 

Thu nhập bình quân ước đạt 14.100.000 đồng/người/tháng 
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Thu nhập bình quân của Công ty qua các năm

Năm 2016, Công ty đã kịp thời xây dựng Quy 

chế Tiền lương và Thu nhập 2016 phù hợp các 

quy định mới về chính sách lao động, tiền lương 

của Nhà nước cũng như sát với thực tế hoạt 

động SXKD của Công ty. Trong đó, xây dựng lại 

hệ thống thang bảng lương mới phù hợp Nghị 

định 49/NĐ-CP, tiến hành chuyển xếp lương 

cho toàn bộ CBNV, SQTV theo mức lương tối 

thiểu vùng mới là 3.500.000 đồng.   

Tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong năm 

2016, Công ty đã triệt để tiết kiệm chi phí, trong 

đó có rà soát lại lao động, cắt giảm nhân sự. 

Tiền lương và phụ cấp bình quân CBNV, SQTV 

vẫn giữ được mức tương đương so với năm 

2015, đây là sự cố gắng rất lớn của Công ty 

trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh 

Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong 

đó khối sản xuất chính (vận tải biển Công ty) 

chỉ giảm 7,16 %, khối sản xuất khác tiền lương 

còn tăng hơn so với năm 2015. 

 

 

Phân chia tiền lương, tiền công lao động ngoài 

chức trách thuyền viên thực hiện đúng quy định 

và Quy chế Tiền lương và thu nhập Công ty. 

Thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân có 

tác dụng tốt đối với SQTV làm việc trên tàu. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, thu 

không đủ bù chi, nợ các nhà cung cấp nhiều, ưu 

tiên nguồn tiền thu cước cho hoạt động đội tàu 

Công ty, nhưng Công ty vẫn nỗ lực trả lương 

đúng hạn hàng tháng cho CBNV, SQTV, cũng 

như tiền lương tiêu vặt cho thuyền viên ở cảng 

nước ngoài, không còn tình trạng trả chậm như 

các năm trước. Tiền công lao động ngoài chức 

trách của thuyền viên tuy vẫn còn tiếp tục nợ 

nhưng đến cuối năm Công ty cũng đã thanh 

toán được một phần đáng kể giúp anh em 

thuyền viên hết sức phấn khởi. Đáng chú ý là 

thời hạn chi trả tiền lương được bảo đảm theo 

qui định MLC 2006 đối với thuyền viên làm việc 

trên các tàu Công ty. 

 

Chính sách lương, thưởng cho Cán bộ công nhân viên, Sĩ quan thuyền viên năm 2016 
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Tiền thưởng  

Thực hiện việc khen thưởng đúng quy 

chế của Công ty, năm 2016, Công ty 

chi khen thưởng hơn 43 triệu đồng. 

Tuy nhiên, do Quỹ khen thưởng còn 

hạn chế, nên mức chi thưởng hoạt 

động phong trào các danh hiệu thi đua 

còn thấp, chưa thật sự khuyến khích 

được sự đóng góp của tập thể, cá nhân 

có thành tích trong các phong trào thi 

đua và lao động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

 

Phúc lợi  

Hoạt động phục vụ cho phúc lợi của Công ty năm 2016 

đúng theo quy chế, chủ yếu cho tham quan, nghỉ mát 

CBNV, SQTV hàng năm do Công đoàn Công ty đứng 

ra tổ chức, đạt kết quả tích cực. Năm 2016, đã tổ chức 

được 240 lượt CBNV, SQTV đi nghỉ mát với kinh phí là 

730 triệu đồng. Tiếp tục duy trì các hoạt động thăm 

hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách Công ty 

(Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Công ty phụng dưỡng, 

cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu của Công ty và Bộ 

GTVT, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) vào dịp Tết 

Nguyên đán.    

 

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm 

bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp 

Năm 2016, Công ty đã cử CBNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm phục vụ công việc 

chuyên môn, cụ thể như sau: 

 Ngày 21-22/01/2016, tập huấn “Những thay đổi về hệ thống trả lương phù hợp với chế độ 

BHXH theo Thông tư 47/2015, Nghị định 115/2015”: 03 nhân viên được cử đi học đã hoàn 

thành tốt khóa đào tạo; 

 Ngày 17/03/2016, tập huấn “Phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH – BHYT”: 02 cán 

bộ nhân viên được cử đi học đã hoàn thành tốt khóa đào tạo; 

 Ngày 10/08/2016: tập huấn về “Khai thác phần mềm hệ thống thông tin quản lý và báo cáo 

phục vụ điều hành”: 01 cán bộ được cử đi học đã hoàn thành tốt khóa đào tạo; 

 Ngày 08-09/9/2016: tập huấn về “Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung và 

kỹ năng giao việc cho cấp dưới”: 04 cán bộ được cử đi học đã hoàn thành tốt khóa đào tạo; 

 Ngày: 28/11/2016: tập huấn “Triển khai quy định mới về quản lý tiền lương trong doanh 

nghiệp”: 02 cán bộ nhân viên được cử đi học đã hoàn thành tốt khóa đào tạo. 
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Kế hoạch tiền lương, thưởng năm 2017  

 Dự kiến tiền lương 

Công ty đã rà soát, xây dựng lại kế hoạch lao động, xây dựng quỹ tiền lương theo quy định Nghị 

định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016. Theo 

đó, năm 2017 quỹ lương được xác định theo mức lương bình quân và số lao động bình quân gắn 

liền với năng suất lao động. Phân biệt rõ quỹ lương người lao động và quỹ lương người quản lý 

chuyên trách, trong đó mức lương của người quản lý là người đại diện phần vốn Nhà nước gắn liền 

với việc bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Tiền lương và phụ cấp giữ mức tương đương năm 2016 và sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế. 

Cuối năm, tiền lương bổ sung căn cứ vào thực tế nguồn còn lại sau khi trả lương hàng tháng. Cuối 

năm sẽ xác định quỹ lương thực hiện năm 2017 theo quy định.  

Dự kiến tiền thưởng 

Do nguồn Quỹ khen thưởng không có, nên hoạt động khen thưởng chỉ sử dụng để khen thưởng tập 

thể và cá nhân Công ty đạt danh hiệu thi đua xuất sắc năm 2017 theo phát động của Tổng giám 

đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, dự kiến chi 100 triệu đồng.                   

Dự kiến phúc lợi 

Do nguồn Qũy phúc lợi hạn hẹp, nên chủ yếu chi thăm hỏi, trợ cấp cho người lao động khi bị tai 

nạn, mất, ốm đau nằm viện dài ngày, sinh con, nghỉ hưu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hạn chế 

hoạt động khác chưa thật sự cần thiết và giảm chi tối đa.  
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Năm 2016, Công ty đã chú trọng công tác bảo vệ môi 

trường, xử lý những chất thải của đội tàu cũng như không 

ngừng tìm tòi những sáng kiến, phương pháp nhằm sử 

dụng hiệu quả tối đa nguồn nguyên liệu, giảm tối đa khí 

thải nhà kính, bảo đảm môi trường biển xanh sạch theo 

quy định của IMO. Thực hiện nghiêm túc việc đóng góp 

cho quỹ Phòng chống thiên tai TP.HCM năm 2016 gần 

115 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn phát động các 

phong trào làm sạch đẹp văn phòng và đường phố nơi 

Văn phòng Công ty trú đóng.  

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt các chế độ, chính 

sách, đảm bảo đời sống, việc làm đối với CBNV, SQTV để 

người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân 

viên, sỹ quan thuyền viên Công ty trong năm là 

14.100.000 đồng/người/tháng. Nhân dịp ngày Quốc tế 

Thiếu nhi 1/6, Công đoàn Công ty đã tổ chức tuyên 

dương, khen thưởng và tặng quà cho con CBNV, SQTV 

học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học 244 phần quà 

và tổ chức văn nghệ thiếu nhi với tổng chi phí khoảng 

135 triệu đồng.  

Ngoài ra, công tác xây dựng, tổ chức các hoạt động tập 

thể, phong trào thi đua của Công đoàn Công ty được duy 

trì và đẩy mạnh góp phần nâng cao tinh thần gắn bó giữa 

CBNV, SQTV trong Công ty.  Năm 2016, Công đoàn Công 

ty đã tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng các 

ngày Lễ lớn, trong đó có tổ chức thi hát karaoke kỷ niệm 

ngày 20.10 và tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng 

do Tổng Công ty Hàng hải tổ chức; khuyến khích và tạo 

điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động thể 

dục thể thao.  

 

Duy trì các hoạt động "Đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn" của 

Công ty nhằm nâng cao tinh thần 

tương thân tương ái của CBNV, SQTV 

với xã hội và cộng đồng cũng như phát 

huy truyền thống tốt đẹp của Công ty. 

Mặc dù tình hình tài chính Công ty cực 

kỳ khó khăn, trong năm 2016, Công ty 

đã tổ chức bàn giao 1 căn nhà tình 

thương tại huyện Chợ Lách, Bến Tre 

(trị giá 40 triệu đồng). Công ty cũng tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt 

Nam anh hùng do Công ty phụng 

dưỡng tại Quảng Nam và Bến Tre (27,6 

triệu đồng).  

Công đoàn Công ty đã phối hợp với 

chính quyền và Đoàn TNCS HCM vận 

động CBNV, SQTV đóng góp ủng hộ 

quần áo (đã qua sử dụng) cho đồng 

bào nghèo vùng sâu, vùng xa, miền 

núi. Đóng góp quỹ xã hội Công đoàn 

Tổng Công ty Hàng hải (50 triệu đồng); 

Ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do 

thiên tai vào Quỹ Tấm lòng vàng thông 

qua Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải 

20,38 triệu đồng; Ủng hộ đồng bào các 

tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do 

thiên tai, lũ lụt năm 2016 gần 51 triệu 

đồng. Tham gia hiến máu nhân 

đạo,v.v… 

 

Những hoạt động và đóng góp của Công ty với xã hội 

 

Mặc dù tình hình tài chính hết sức khó khăn nhưng Công ty vẫn nỗ lực tham gia đầy đủ các hoạt động 

công tác xã hội, cộng đồng địa phương như hoạt động từ thiện, xây nhà tình thương, hiến máu nhân 

đạo, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, ủng hộ người nghèo, v.v… với tinh thần trách nhiệm cao, thể 

hiện truyền thống tốt đẹp về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.   
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển tương lai 

Các nhóm giải pháp chủ yếu 

 



 

  
 

45 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình thế giới 

Kinh tế toàn cầu năm 2016 đã phải đối mặt với nhiều rủi ro như: giá cả hàng hóa giảm, nhất là giá 

dầu chưa ổn định; nợ doanh nghiệp ở các nước đang phát triển tăng cao, bất ổn trên các thị trường 

tài chính gia tăng. Bên cạnh đó, nạn khủng bố lan rộng, cuộc khủng hoảng người di cư châu Âu để 

lại hậu quả nặng nề, hòa bình Siri vẫn chưa được vãn hồi, thiên tai và các bệnh dịch nguy hiểm 

hoành hành vẫn là những mối nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. 

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định, nhìn chung, triển vọng kinh tế thế giới tiếp tục 

yếu đi trong năm qua do kinh tế Trung Quốc giảm tốc, giá hàng hóa giảm và chính sách thắt chặt 

tài chính của nhiều quốc gia. 

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng giá dầu (từ mức 100 USD/thùng năm 2014 xuống gần 25 

USD/thùng vào tháng 1-2016), sau đó có phục hồi vào quý II nhưng cũng không vững chắc; nhìn 

chung giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất vẫn thấp đã gây suy thoái kinh tế cho nhiều nước xuất 

khẩu các mặt hàng hóa này như: Nga, Venezuela, Brazil, v.v… đồng thời gián tiếp tác động đến các 

nền kinh tế mới nổi và làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. 

Ngoài ra, năm qua, cả thế giới còn được chứng kiến sự kiện người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu 

tán thành rời khỏi Eu hay còn gọi là “Brexit”. Mặc dù sự kiện này đã được dự đoán trước đó nhưng 

giới chuyên gia và dư luận vẫn bị bất ngờ về mức độ hậu quả của nó đến kinh tế toàn cầu như vừa 

qua. Ngay sau khi có kết quả chính thức về Brexit, đồng USD và hàng loạt các đồng tiền khác trên 

thế giới, nhất là châu Á đều trượt giá, giá dầu cũng giảm mạnh, thị trường chứng khoán toàn cầu 

ngập tràn sắc đỏ… IMF cảnh báo kịch bản Brexit sẽ tiếp tục tác động tiêu cực mạnh mẽ không chỉ 

với nền kinh tế Anh mà còn với nhiều nền kinh tế châu Âu và kinh tế toàn cầu. 
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Thị trường vận tải hàng rời 

Năm 2016 là năm tối tăm nhất đối với thị trường 

vận tải biển hàng khô rời thế giới. Sau khi lập 

mức đáy trong lịch sử hơn 30 năm qua của 

ngành vận tải biển thế giới vào ngày 10/02/2016 

ở mức 290 điểm, chỉ số BDI dần ổn định và đạt 

mức cao nhất là 1.261 điểm hồi giữa tháng 11, 

chủ yếu nhờ phân khúc thị trường tàu Capesize 

vận chuyển quặng sắt nhập khẩu vào Trung 

Quốc. Mặc dù tình hình thị trường có cải thiện 

dần từ quý III xong chỉ cải thiện với thị trường 

của các tàu Capesize và Panamax cũng như chỉ 

cải thiện đối với thị trường tại Đại Tây dương và 

Địa Trung hải do vậy đội tàu của Công ty không 

hưởng lợi được gì từ sự thay đổi của thị trường 

thế giới. Hơn thế nữa, từ giữa tháng 11/2016, 

thị trường lại theo đà giảm điểm liên tục trên tất 

cả các tuyến/các size tàu khiến thị trường chỉ 

chuyển từ tình trạng “quá thê thảm” trong quý 

I sang tình trạng “ảm đạm” và “bất an” trong 

những tháng cuối năm. Chỉ số BDI và BHSI bình 

quân năm 2016 lần lượt ở mức 673 điểm và 360 

điểm, giảm 6% và 2% so với  năm 2015. 

Trong 5 tháng đầu năm 2016, hoạt động phá dỡ 

tàu khô rời trên thế giới diễn ra khá sôi động 

nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc tàu cỡ lớn 

như Capesize và Panamax (chiếm đến 77% tổng 

trọng tải tàu hàng khô rời phá dỡ trong 6 tháng 

đầu năm 2016). Nguồn cung tàu cỡ Handy vẫn 

trong tình trạng dư thừa nên thị trường cước ở 

phân khúc tàu nhỏ vẫn phải đối mặt với nhiều 

khó khăn và sẽ chưa thể tăng mạnh. Dần về cuối 

năm, các chủ tàu bắt đầu hạn chế hoạt động 

phá dỡ tàu trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ đưa 

tàu đóng mới vào khai thác khiến cho lượng 

 

cung tàu của cả năm 2016 tăng cao hơn so với 

dự kiến và ước đạt khoảng 2,2%. 

Bên cạnh đó năng lực cạnh tranh với các Doanh 

nghiệp ngoại còn rất hạn chế. Hiện nay, có đến 

hơn 80% đội tàu biển đăng ký hoạt động tuyến 

quốc tế của Việt Nam chỉ hoạt động trên các 

tuyến gần. Đơn cử như đội tàu container hầu hết 

mới chỉ hoạt động vận tải nội địa và trong khu 

vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài 

Loan, nhưng tần suất thấp. Đội tàu dầu chủ yếu 

vận chuyển xăng dầu nhập khẩu từ Singapore, 

Malaysia và Trung Đông. 

Với hoạt động vận tải biển nội địa, đội tàu mang 

cờ quốc tịch Việt Nam đã cơ bản đảm nhận được 

hơn 90% lượng hàng vận tải nội địa bằng đường 

biển. Tuy nhiên, vận tải biển nội địa vẫn khó 

khăn do giá cước thấp, nguồn hàng khan hiếm 

và mất cân đối giữa 2 chiều Bắc-Nam. 
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Trước diễn biến không mấy khả quan của thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty năm qua 

đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm qua, cước phí giảm sâu trên tất cả các tuyến. Cụ thể, so với 

cùng kỳ năm 2015: cước chở gạo và nông sản trong khu vực Đông Nam Á bình quân giảm lần lượt 

22% và 13%; cước chở nông sản tuyến Nam Mỹ/Đông Nam Á giảm 20%, cước chở đường tuyến 

Nam Mỹ/Tây phi giảm 21%, cước chở gạo tuyến Đông Nam Á/Tây phi giảm 25%, cước chở quặng 

trong khu vực Tây Phi/Đông Nam Á giảm 35%, bình quân cước cho thuê định hạn giảm 27%. Thêm 

vào đó, thời gian chờ đợi đầu bến thường kéo dài cộng thêm các tàu cỡ 22.500 – 24.000 DWT hiện 

tại chỉ phù hợp với hàng bao kiện, hàng nội địa và một số lô hàng rời nhỏ đã tạo nên khó khăn liên 

tiếp cho Công ty.  

Kinh doanh vận tải biển 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 
KH 

2016 

TH 

2016 

TH 

2016/ 

KH 2016 

TH 

2016/ 

TH 2015 

SL vận chuyển Tấn 1.722 1.265 1.135 90% 66% 

SL luân chuyển Tỷ TKm 9,56 8,55 8,74 102% 91% 

I. Doanh thu các hoạt 

động 
Tỷ VNĐ 887,96 625,11 603,20 96% 68% 

Trong đó:             

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ VNĐ 685 494,79 455,29 92% 66% 

   + Kinh doanh các dịch 

vụ khác 
Tỷ VNĐ 202,96 130,32 147,91 114% 73% 

II. Lãi (+)/Lỗ (-) Tỷ VNĐ -194,02 -262,54 -262,64 - - 

 

 

Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 

603,20 tỷ đồng chỉ đạt 96% so với kế hoạch đề 

ra từ đầu năm và giảm 32,07% so với cùng kỳ 

năm 2015. Tình hình kinh tế khó khăn cùng giá 

cước và sản lượng vận chuyển giảm là nguyên 

nhân chính gây ra sự sụt giảm doanh thu năm 

qua của Công ty, mặc dù vậy, năm qua Công ty 

vẫn cố gắng giữ cho đội tàu hoạt động an toàn, 

cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh chính, sản 

xuất phụ và đảm bảo việc làm cũng như an toàn 

cho người lao động. 

Cụ thể, doanh thu vận tải biển đạt 455,29 tỷ 

đồng, chỉ đạt 92% kế hoạch và giảm 33,53%, 

tương đương 229,71 tỷ đồng so với cùng kỳ 

(trong đó Pdimex chiếm 18 tỷ đồng).  

 

Ngoài yếu tố năng lực vận tải giảm (do giao 2 

tàu cho ngân hàng hàng hải) thì nguyên nhân 

chủ yếu do thị trường vận tải biển vẫn chưa 

được cải thiện thậm chí thị trường những 

tháng đầu năm còn chìm sâu trong khủng 

hoảng. Các tàu của Công ty với cỡ tàu 22.500-

24.000 DWT hiện tại chỉ phù hợp với hàng bao 

kiện, hàng nội địa và một số lô hàng rời nhỏ, 

cước rất thấp và thời gian chờ đợi đầu bến 

thường kéo dài. 

Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ 

doanh thu nội bộ) thực hiện gần 148 tỷ đồng, 

vượt kế hoạch 14% nhưng giảm 27,12%, 

tương đương 55,05 tỷ đồng (trong đó Pdimex 

chiếm 59,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 
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Năng lực vận tải 

Đến cuối tháng 12/2016, đội tàu 

công ty kinh doanh còn 9 chiếc, 

tổng trọng tải 175.118 DWT (trong 

đó có 2 tàu trọng tải 6.500 DWT, 7 

tàu còn lại từ 22.000 - 24.000 

DWT). Trọng tải bình quân của đội 

tàu năm 2016 là 177.131 DWT, 

giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015 

(bàn giao tàu VTC Sky cho người 

mua vào ngày 30/1/2015, chuyển 

nhượng cho Maritime Bank tàu VTC 

Tiger vào ngày 14/10/2015 và tàu 

VTC Ace bàn giao thực tế vào cuối 

tháng 1/2016). 

 

Sản lượng 

 

Kinh doanh chủ yếu trên các tuyến 

• Khu vực Đông Nam Á chiếm 20%, giảm 1% so với cùng kỳ, chở clinker (48%), gạo (19%), phân 

bón (11%), nông sản (9%), v.v…  

• Từ khu vực Nam Mỹ - Đông Nam Á chiếm 28%, tăng 11% so với cùng kỳ, chuyên chở nông sản. 

• Từ khu vực Đông Nam Á - Tây Phi chiếm 23%, tăng 5% so với cùng kỳ, chuyên chở gạo. 

• Từ khu vực Nam Mỹ - Tây Phi chiếm 14%, giảm 8% so với cùng kỳ chở đường (66%) và nông 

sản (34%). 

• Các tuyến khác: 10%. 
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 Nguyên nhân không đạt được kế hoạch đề ra 

Thị trường vận tải biển vẫn chưa được cải thiện thậm chí thị 

trường những tháng đầu năm còn chìm sâu trong khủng 

hoảng. Các tàu của Công ty với cỡ tàu 22.500-24.000 DWT 

hiện tại chỉ phù hợp với hàng bao kiện, hàng nội địa và một 

số lô hàng rời nhỏ, cước rất thấp và thời gian chờ đợi đầu bến 

thường kéo dài. Một số khoản phí cho đội tàu tăng so với kế 

hoạch: 

+ Chi phí nhiên liệu tăng so với kế hoạch: lượng tiêu thụ tăng 

do một số tàu không cho thuê định hạn theo kế hoạch và giá 

nhiên liệu tăng vào những tháng cuối năm. 

+ Lãi vay tăng 35% so với kế hoạch do lãi phạt. 

+ Hạch toán 8 tỷ thuế GTGT 2009-2010 không được khấu trừ 

theo kết luận kiểm toán nhà nước năm 2015.  
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Đầu tư và bán tài sản 

Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường vận tải biển không 

có nhiều dấu hiện khả quan nên hoạt động đầu tư các dự án lớn như mua sắm tàu, bất động sản, 

v.v…không được lập trong năm 2016.  

Bên cạnh đó, trong năm công ty liên kết Pdimex JSC của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản 

xuất kinh doanh do sự biến động và dịch chuyển của thị trường ngành hàng cung cấp nguyên vật 

liệu Thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng; đây là ngành sản xuất kinh doanh truyền thống 

chính của Pdimex JSC (chiếm 95% Tổng DT hằng năm của Công ty). Cụ thể công ty Pdimex JSC đã 

gặp phải sự cạnh tranh dữ dội và mạnh mẽ từ những tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài, dẫn đến 

kết quả kinh doanh năm 2016 bị lỗ. Do đó, Vitranschart đã phải trích lỗ dự phòng đầu tư tài chính 

dài hạn 659,9 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Vitranschart tại Pdimex JSC. 

Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty đã tiến hành giải thể công ty con là Công ty TNHH SC tàu biển 

Phương Nam vào ngày 19/09/2016 và hai chi nhánh là chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu và chi nhánh 

Bình Định do những khó khăn trong công tác tài chính và khó khăn chung của thị trường. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % Tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 233.873 181.268 -22,49% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 1.671.224 1.558.854 -6,72% 

Tổng cộng Triệu đồng 1.905.097 1.740.122 -8,66% 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 

 

  

12,28%

87,72%

Năm 2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

9,22%

90,78%

Năm 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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Nợ phải trả 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
% Tăng 

giảm 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 366.802 360.746 -1,65% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 1.742.857 1.846.910 5,97% 

Tổng cộng Triệu đồng 2.109.659 2.207.656 4,65% 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nợ dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, cụ thể tại thời điểm cuối 

năm 2016 nợ dài hạn đạt mức 1.846 tỷ đồng, chiếm 83,66% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng nợ vay 

của Công ty đạt mức 2.207 tỷ đồng với cơ cấu nợ không có nhiều biến động. Đây là các khoản vay 

có thời hạn từ 3 – 5 năm từ các ngân hàng thương mại cổ phần có mức lãi suất áp dụng cho từng 

khế ước nhận nợ, do vậy có thể thấy áp lực trả lãi của Công ty trong năm qua là rất lớn. 
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

Tình hình thị trường năm 2017 

Ngành hàng hải nói chung và thị trường vận tải biển hàng 

khô rời nói riêng chỉ có thể cải thiện rõ rệt trong vài năm 

nữa. Tháng 5/2016, Bimco (Hiệp hội vận tải biển Quốc tế) 

nhận định thị trường hàng khô rời dự báo sẽ chỉ có thể hồi 

phục và mang lại lợi nhuận cho các chủ tàu sớm nhất là 

năm 2019 nếu như các chủ tàu áp dụng liên tục và đồng 

loạt các biện pháp cứng rắn đặc biệt trong hoạt động phá 

dỡ tàu nhằm đảm bảo tăng trưởng đội tàu chỉ ở mức 0% như đã từng diễn ra vài lần trong giai đoạn 

những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, theo những gì diễn ra trong thị trường phá dỡ và đóng mới vào 

6 tháng cuối năm 2016 thì thời điểm phục hồi dự báo này có thể sẽ còn xa hơn nữa. 

Những diễn biến sôi động trong những tháng quý III/2016 và đầu quý IV/2016 được nhận định chỉ xảy 

ra trong ngắn hạn và dự báo sẽ không tiếp tục được duy trì trong năm 2017. Theo dự báo, thị trường 

cước sẽ vẫn thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro (đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc 

hết sức bấp bênh, không ổn định). 

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Dựa vào tình hình thực tế của đội tàu công ty, kết hợp với các nhận định về xu hướng thị trường vận 

tải biển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau : 

 

 

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 

Sản lượng vận 

chuyển 
Triệu tấn  1,30 

Sản lượng luân 
chuyển 

Tỷ TKm 6,80 

Doanh thu Tỷ VND 646,00 

Lãi (lỗ) VND -324,80 
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CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

 

 

  

 Linh động giữa các hình thức khai thác kinh doanh tàu để giảm thiểu những rủi ro do hàng 

hóa khan hiếm, chờ cầu, thiếu vốn lưu động.    

 Tăng cường khai thác trên các tuyến ngắn, chạy trong nước. 

 Thuê tàu trần (bare boat) hoạt động, nhằm tăng năng lực vận tải cho đội tàu, tạo việc làm 

cho SQTV. 

 Thông qua đại lý, các nhà môi giới để cập nhật, đánh giá lại năng lực các cảng mà tàu Công 

ty có kế hoạch đến làm hàng trước khi ký hợp đồng vận chuyển nhằm tránh tình trạng tàu 

phải nằm chờ hàng, chờ cầu bến …; hợp tác chặt chẽ với chủ hàng, đại lý, chính quyền 

cảng để thu xếp cho tàu làm hàng nhanh, giảm thiểu thời gian chờ đợi. 

 Tiếp tục kiểm soát và chỉ đạo tốc độ chạy tàu, đảm bảo tàu vận hành với tốc độ hợp lý; 

giám sát chặt chẽ định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn, nước ngọt…  

 Thường xuyên bảo dưỡng, bảo quản tàu; lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế phù hợp, 

đúng thời điểm, không thay quá sớm so với quy định để tránh lãng phí, không sử dụng quá 

thời gian quy định để tránh rủi ro, sự cố, hỏng hóc.  

 Duy trì hoạt động an toàn, liên tục cho đội tàu, đảm bảo an toàn tối đa cho con người, 

phương tiện và hàng hóa, tránh bị bắt giữ hoặc bị từ chối cung cấp nhiên liệu, vật tư, dịch 

vụ do nợ nhiều và quá hạn. 

 Khẩn trương ứng phó và khắc phục các khuyến cáo PSC, tuân thủ MLC-2006, ISM Code, 

ISPS tránh bị PSC bắt lỗi và đưa vào danh sách đen gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu 

và uy tín của Công ty trên thị trường vận tải biển quốc tế.  

 Quản lý chặt chẽ định mức chi phí, kiểm soát thu chi hợp lý và kịp thời, vận dụng chính 

sách tài chính kế toán phù hợp từng hoàn cảnh. 

 Tiếp tục triển khai các phương án xử lý nợ vay theo hướng có lợi cho Công ty tại từng ngân 

hàng.  

 Duy trì và phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên, đây là hoạt động kinh doanh Công ty 

có lợi thế.  
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty 
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Tình hình chung kinh tế thế giới 

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc 

tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu cả năm 2016 mức 3,16% 

(chưa tính bất ổn từ sự kiện Anh 

quyết định rời Liên minh châu Âu 

(Brexit), thấp hơn mức tăng 

trưởng của năm 2015 là 3,2%. Mỹ 

- nền kinh tế lớn nhất thế giới mất 

động lực tăng trưởng trong quý II 

khi GDP chỉ tăng 1,1% so với mức 

tăng 1,6% trong quý I/2016 và 

đến quý III/2016 mới quay trở lại 

mức tăng trưởng 1,6% so với mức 2,6% cả năm 2015. 

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm kinh tế, tuy 

nhiên tình hình kinh tế vẫn khả quan hơn so với Mỹ. Trong 3 quý đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế 

Trung Quốc đều đạt mức 6,7% và dự kiến mức tăng trưởng kinh tế quý IV cũng đạt 6,7%. 

Tại khu vực Liên minh châu Âu (EU), tăng trưởng GDP ở mức thấp (1,7%) trong 3 quý đầu năm 2016. 

Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc khủng hoảng của di cư do cuộc nội chiến tàn khốc ở Syria; người dân 

Vương quốc Anh bỏ phiếu tán thành rời khỏi EU, hay rủi ro tài chính đang nổi lên ở nước Ý (nền kinh 

tế lớn thứ ba khu vực EU) với khoản nợ xấu của khu vực ngân hàng lên tới hơn 40 tỷ USD đã một lần 

nữa làm kinh tế thế giới ngày càng khủng hoảng. 

Năm qua, với hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC và một số nước nằm ngoài tổ chức 

đã giúp thị trường dầu mỏ tạm thời thoát khỏi tình trạng trượt giá mạnh kể từ giữa năm 2014. Động 

thái này đã giúp giá dầu thô tăng lên trên ngưỡng 50 USD/thùng kể từ giữa tháng 12/2016. Tuy nhiên, 

với sự biến động khó đoán của kinh tế toàn cầu cùng những bất ổn chính trị như hiện nay thì xu hướng 

biến động của giá dầu trong thời gian tới rất khó có thể dự đoán. 

Tình hình chung ngành vận tải biển 

Thị trường vận tải biển thế giới vẫn đang trượt trên đà suy giảm từ năm 2008 tới nay. Các doanh 

nghiệp vận tải đang đối mặt với khó khăn và thách thức chưa từng có trong lịch sử ngành. Vào ngày 

10/02/2016, BDI giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử 209 điểm do sức cầu yếu trong khi nguồn 

cung quá lớn. Năm qua, cả thế giới đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực 

vận tải biển phá sản như Hanjin – một trong 10 công ty dẫn đầu về vận tải container trên toàn thế giới 

và là hãng tàu lớn nhất Hàn Quốc… 
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Khó khăn của ngành vận tải biển 

thế giới cũng là khó khăn chung 

của ngành vận tải biển Việt Nam. 

Nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó 

khăn do cước phí ngày càng giảm 

trong khi chi phí khấu hao vẫn còn 

rất lớn, số lượng đơn hàng giảm 

mạnh do xu hướng bảo hộ mậu 

dịch ngày càng là gia tăng trong khi 

nhiều tàu, thuyền không tìm được 

hàng hóa phù hợp với trọng tải, v.v… 

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

qua của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó 

khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới lao 

dốc, tình hình ngành vận tải biển nói chung và 

vận tải hàng khô nói riêng không mấy khả 

quan khi cung luôn vượt quá cầu. 

Hiện tại, một số tàu của Công ty với máy móc 

thiết bị trong tình trạng kỹ thuật không còn tốt 

do tuổi tàu cao. Bên cạnh đó, các tàu của Công 

ty với cỡ tàu 22.500-24.000 DWT hiện tại chỉ 

phù hợp với hàng bao kiện, hàng nội địa và 

một số lô hàng rời nhỏ, cước rất thấp và thời 

gian chờ đợi đầu bến thường kéo dài. Do kết 

quả kinh doanh không đạt kết quả tốt đã ảnh 

hưởng tới khả năng thanh toán của Công ty 

trong năm 2016. Do tỷ lệ vay nợ lớn đã dẫn 

tới chi phí lãi vay gia tăng mạnh nhưng khả 

năng thanh toán của Công ty còn hạn chế dẫn 

tới các ngân hàng ngày càng siết chặt đã gây 

nên tình trạng khó khăn cho Công ty trong việc 

xoay vòng vốn lưu động. Để giảm bớt gánh 

nặng nợ vay, trong 2 năm 2015 và 2016 Công 

ty đã thực hiện công tác bàn giao 2 tàu là VTC 

Sky cho người mua và VTC Tiger cho Maritime  

Bank, điều này đã làm giảm năng lực sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, trong năm 

qua Công ty đã trải qua khó khăn chưa từng có 

trong ngành vận tải hàng khô xuất phát từ năng 

lực hoạt động của Công ty còn hạn chế cùng với 

tình hình ảm đạm của thị trường trong và ngoài 

nước. Bên cạnh sức ép từ việc thanh toán nợ và 

tìm kiếm nguồn vốn để tái đầu tư, việc duy trì 

hoạt động chính của Công ty với phương châm 

không để người lao động nghỉ việc vì không có 

việc làm đã đặt ra không ít vấn đề chưa có hướng 

giải quyết cho Công ty. Ngoài ra, tình trạng quan 

liêu, chưa chịu khó trau dồi kỹ năng, kiến thức 

thực tế và diễn biến thị trường của một số bộ 

phận vẫn diễn ra, điều này gây khó khăn trong 

việc đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế thị 

trường đang diễn ra.  
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 cụ thể như sau: 

Kết quả hoạt động SXKD ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng 872.706 593.814 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng -119.057 -159.954 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  Triệu đồng -307.410 -338.047 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 113.555 10.355 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng -193.855 -327.692 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  Triệu đồng -194.024 -262.645 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % Tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 233.873 181.268 -22,49% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 1.671.224 1.558.854 -6,72% 

Tổng cộng Triệu đồng 1.905.097 1.740.122 -8,66% 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 
kiểm toán năm 2016 

 

Nguồn vốn ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Nợ phải trả Triệu đồng 2.109.659 2.207.656 

- Nợ ngắn hạn Triệu đồng 366.802 360.746 

- Nợ dài hạn Triệu đồng 1.742.857 1.846.910 

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng -204.562 -467.534 

Tổng nguồn vốn Triệu đồng 1.905.097 1.740.122 

Ghi chú: Số liệu được tính toán và so sánh dựa trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 và BCTC Tổng hợp 

kiểm toán năm 2016 
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Tình hình thực hiện kế hoạch 
 

Chỉ tiêu Đvt KH 2016 TH 2016 
% so 

với KH 

Sản lượng VC Tấn 1.265 1.135 90% 

Sản lượng LC Tỷ TKm 8,55 8,74 102% 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ VNĐ 625,11 603,20 96% 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm 2016, với những khó khăn 

chưa từng có trong lịch sử ngành 

vận tải biển thế giới nói chung và 

Việt Nam nói riêng, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải 

và Thuê tàu biển Việt Nam đã rất 

nỗ lực trong công tác điều hành 

mọi hoạt động của Công ty đi 

đúng định hướng mà Đại hội đồng 

cổ đông và Hội đồng quản trị đề 

ra trước đó. Khó khăn triền miền 

khi đầu ra gặp nhiều khó khăn 

như tìm kiếm nguồn hàng hóa 

phù hợp với trọng tải tàu của Công ty, cước phí trên các tuyến ngày càng giảm do cung vượt quá cầu 

nhưng lạm phát lại gia tăng, cơ sở vật chất của Công ty chưa thật hiện đại để đủ sức cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế, v.v… Bên cạnh đó, năm qua công tác xoay vòng vốn nhằm giảm bớt áp lực trả nợ 

cho các tổ chức tín dụng đồng thời trả lương đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trong toàn công ty là 

một bài toán vô cùng hóc búa dành cho Ban Tổng Giám đốc. Với tất cả sự nỗ lực, quyết tâm cũng như 

kinh nghiệm trong công tác điều hành, năm qua Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thành công nhiệm 

vụ duy trì ổn định hoạt động kinh doanh chính của Công ty, thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động trong 

Công ty là không để người lao động nghỉ việc vì không có việc làm. Ngoài ra, trong năm 2016 đã xảy 

ra nhiều biến cố lớn về kinh tế và chính trị có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nắm bắt kịp thời, theo dõi, phân tích và đưa ra các đối sách phù 

hợp trong từng giai đoạn. 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Nghiên cứu, phân tích diễn biến thị trường nhằm đưa ra chiến lược và hoạt động cụ thể để đưa 

Công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng; 

 Tiến hành đánh giá hiệu quả từng đội tàu và đưa ra phương án thanh lý tàu không mang lại hiệu 

quả kinh tế cao cho Công ty; đồng thời xem xét lại hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động 

của Công ty nhằm loại bỏ lĩnh vực yếu kém, không mang lại hiệu quả kinh tế; 

 Tinh gọn bộ máy quản lý, quyết tâm bài trừ nạn quan liêu hướng tới xây dựng Công ty trong sạch, 

vững mạnh; 

 Nghiên cứu khai thác hình thức kinh doanh mới, tuyến mới và khách hàng mới nhằm tăng hiệu 

quả kinh doanh; 

 Đàm phán để có sự hỗ trợ về thanh khoản của Ngân hàng và nhà cung cấp hợp lý;Phát huy tối 

đa sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách và vốn; 

 Tăng cường công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng hoạt động trang bị kiến 

thức thực tế, cập nhật tình hình đang diễn ra trên thế giới, kỹ năng mềm, v.v… nhằm tạo điều 

kiện phát triển cho các thuyền viên không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng 

giải quyết tình huống thực tế. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tiếp tục kiểm soát và chỉ đạo tốc độ 

chạy tàu, đảm bảo tàu vận hành với tốc 

độ hợp lý, tận dụng tối đa cơ hội tạo ra 

trong quá trình hoạt động sản xuất; 

 Tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng đội 

tàu hiện có; 

 Quản lý chặt chẽ định mức chi phí, kiểm 

soát thu chi hợp lý và kịp thời, vận dụng 

chính sách tài chính kế toán phù hợp 

từng hoàn cảnh; 

 Tối ưu hóa việc phát triển đội tàu và 

hoạch định kế hoạch kinh doanh trong 

tương lai. 
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Năm 2017 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn 

thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đối với Công ty Cổ phần Vận 

tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam. Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó 

khăn do biến đổi khí hậu diễn biến xấu, xung đột chính trị và dịch bệnh 

hoành hành…Bên cạnh đó, xu hướng bảo hộ mậu dịch đang có xu hướng 

gia tăng đã tạo ra khó khăn chồng chất cho ngành vận tải biển. Để đạt 

được kết quả như hiện nay là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với quyết tâm 

vô cùng mạnh mẽ của toàn thể Cán bộ công nhân viên cùng sự theo dõi 

và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo. 

Dấu hiệu khả quan về tình hình ngành vận tải biển được dự báo chỉ xuất 

hiện cho tới 2019, cho tới thời điểm đó, khó khăn và thách thức vẫn còn 

rất nhiều. Do vậy, trong năm 2017, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công 

nhân viên sẽ phải sẵn sàng đương đầu với một sự quyết tâm mạnh mẽ 

chưa từng có để chèo lái con tàu mang tên Vintranschart JSC vượt qua 

giông bão để cập bến bờ vinh quang.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

















































































 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(ký tên và đóng dấu) 

Phạm Thị Cẩm Hà 


