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THÔNG TIN CHUNG 

  

Thông tin khái quát 

- Tên Tiếng Anh: Vietranstimex Multimodal Transport Holding Company 

- Mã cổ phiếu: VTX 

- Vốn điều lệ: 209.723.210.000 đồng 

- Trụ sở chính: 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

- Điện thoại: (0236) 3822057 

- Fax: (0236) – 3822478 

- Email: sales@vietranstimex.com.vn 

- Website: www.vietranstimex.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400101901 thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 11 năm 2016 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 
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THÔNG TIN CHUNG 

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 

1976 

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). 

1983 

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. 

Ngày 01/08/1983 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 
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2008 
Ngày 11/03/2008 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 598/QĐ-BGTVT 

v/v phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2008; trong đố có Công 

ty Vận tải đa phương thức. 

2010 

Ngày 28/05/2010 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BGTVT 

v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Vận tải đa phương thức. 

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. 

Ngày 25/10/2010 Công ty Vận tải đa phương thức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ nhất. 

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 

2012 
Ngày 27/11/2012 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức hoàn tất việc sát nhập 03 Công ty 

con là Công ty cồ phần Vận tải thủy Hà Nội, Công ty cổ phần Vân tải đa phương thức 2 và 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 6 vào Công ty mẹ. 

2013 

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 sát nhập 3 công ty con. 

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). 

2014 

Ngày 21/04/2014 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 189/QĐ-SGDHN v/v 

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 v/v giao dịch 

cổ phiéu 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 

2015 
Ngày 29/12/2015 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có quyết định 

số 867/QĐ-ĐTKDV về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 

nước tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN 

 

2016 

Ngày 28/06/2016 Công ty cổ phần Kho vận miền Nam (SOTRANS) chính thức trở thành nhà 

đầu tư chi phối trên 51% vốn điều lệ của Công ty. Vietranstimex chính thức trở thành thành 

viên của SOTRANS Group.  

Ngày 01/11/2016 Chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

VIETRANSTIMEX. 
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THÔNG TIN CHUNG 

 
 

Năm 2016 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đối với CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex: 

  

2016 MỘT NĂM NHÌN LẠI 

Xếp hạng thứ 

216 
Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và 

triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam 

năm 2016 

Ngày 12/04/2016, Tổng giám đốc Vietranstimex – ông Võ Duy Nghi đã tham dự Lễ công bố Top 500 

doanh nghiệp tăng trưởng và triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam do Ban Tổ chức FAST500 - Công ty 

Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo Vietnam Net - Bộ Thông tin và Truyền 

thông thực hiện tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận xếp hạng thứ 216 trong top 500 doanh nghiệp tăng 

trưởng nhanh nhất Việt Nam cho Vietranstimex. Đây là phần thưởng ghi nhận và tôn vinh những nổ 

lực không biết mệt mỏi và những thành quả mà tập thể lãnh đạo và CBCNV Vietranstimex đã đạt 

được trong suốt thời gian từ năm 2011 đến nay. Đồng hành cùng với công cuộc tái cơ cấu nền kinh 

tế đất nước từ 2011 đến nay, Ban điều hành Vietranstimex luôn nổ lực không ngừng nghiên cứu và 

áp dụng những biện pháp phù hợp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức; xây dựng hình 

ảnh, thương hiệu; tìm lại, mở rộng thị trường; tăng trưởng, mở rộng doanh thu qua từng năm; người 

lao động thường xuyên được đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định; chất lượng và uy tín 

của dịch vụ vận tải- bốc xếp hàng siêu trường siêu trọng không ngừng được cải tiến, nâng cáo và 

duy trì với các đối tác, khách hàng lớn trong và ngoài nước. 
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Xếp hạng thứ 

43 Bảng xếp hạng Top 50 Công ty vận tải 

hàng nặng thế giới năm 2016 

Vietranstimex luôn có mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng trong 5 năm liên tiếp kể từ 2011. Kết 

quả này là một phần thưởng xứng đáng ghi nhận những nổ lực không biết mệt mỏi của toàn thể 

CBCNV Công ty cũng như Ban lãnh đạo trong việc nghiên cứu, đưa ra các phương án bảo dưỡng 

phương tiện thiết bị một cách khoa học, đồng thời lựa chọn những giải pháp đầu tư và nâng cấp 

phương tiện, cơ sở hạ tầng hỗ trợ lĩnh vực xếp dỡ, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng một 

cách hiệu quả nhất nhằm đảm bảo luôn đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tốt, có giá thành hợp 

lý và có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng lĩnh vực trong khu vực và trên thế giới. 
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40 năm 

Lễ kỷ niệm thành lập VIETRANSTIMEX 

(1976 - 2016) 

VỮNG BƯỚC DẪN ĐẦU – VƯƠN TẦM CAO MỚI  
 
Ngày 04/11/2016, Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex long troṇg tổ chức Lễ kỷ 

niêṃ 40 năm thành lâp̣ công ty tại Pullman Resort, thành phố Đà Nẵng. 

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều lần thay đổi tên gọi nhằm phù hợp từng giai 

đoạn phát triển, từ những phương tiện vận tải hàng thô sơ đến nay năng lực vận tải của Công ty 

vươn lên hàng đầu trong nước và khu vực Đông nam Á, được xếp Top 50 doanh nghiệp vận tải 

hàng nặng hàng đầu thế giới trong 6 năm liền từ 2011 đến nay do Hiệp hội vận tải hàng nặng 

SC&RA bình chọn với hàng trăm phương tiện thiết bị đặc chủng, tiên tiến hiện đại.  

Từ kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường từng công đoạn, bằng nổ lực không ngừng đổi mới 

mô hình kinh doanh, tăng cường hợp tác liên danh với các đối tác trong và ngoài nước, chú trọng 

đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại tiên tiến nên đến nay SXKD của công ty đã vươn 

lên hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức kinh doanh vận tải hàng siêu trường siêu trọng và thiết bị 

toàn bộ, liên tục thắng thầu và được chỉ định thầu thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia 

gần như tất cả các lĩnh vực: dầu khí, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, công nghiệp nặng, than, 

xi măng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hóa chất, lọc hóa dầu, truyền tải điện, giấy.. góp 

phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa Đất nước. 
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Cổ phiếu mã VTX của Vietranstimex lọt vào danh sách UPCom Premium 86 

Ngày 17/06/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã cho công bố bảng danh sách UPCoM 

Premium với 86 cổ phiếu chọn lọc trong số các cổ phiếu chưa được niêm yết tại sàn. Cổ phiếu của 

Vietranstimex với mã VTX đã có tên trong danh sách này. 

Các cổ phiếu trong bảng này phải đạt các tiêu chuẩn định lượng như: tổ chức đăng ký giao dịch có vốn 

điều lệ từ 120 tỉ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ 

chức có vốn điều lệ từ 30 tỉ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền 

trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán của năm tài chính gần nhất. 

Các tiêu chuẩn định tính kèm theo gồm: các tổ chức đăng ký giao dịch đã báo cáo cho HNX về việc 

công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát 

xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định. 

 

 

 

Giấy khen vì thành tích tốt trong việc chấp 

hành pháp luật lao động 24.11 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Vietranstimex vinh dự được Sở Lao động Thương 

Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trao tặng Giấy 

khen vì thành tích tốt trong việc chấp hành pháp 

luật lao động. 
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Dự án tiêu biểu của Vietranstimex được hiệp hội Logistics toàn cầu (GPLN) ghi nhận 

Công trình "Vận chuyển và hạ thủy kiện Topside Module 2 nặng 3000 tấn tại Cảng hạ lưu PTSC, Vũng 

Tàu của Vietranstimex đã vinh dự được xếp hạng cao nhất và in ở trang đầu của tập san căn cứ vào 

tính chất công việc, cấu hình rơ-mooc và trọng lượng hàng hóa vận chuyển. Đây thực sự là niềm vinh 

dự lớn của toàn thể CBCNV Công ty trong một năm 2016 đáng nhớ này, góp phần giới thiệu hình ảnh 

của VIETRANSTIMEX đến các đối tác và khách hàng trên toàn thế giới. 
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Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã đăng ký các ngành nghề kinh doanh 

tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phẩn số 0400101901 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/11/2010 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 

11 năm 2016, gồm các ngành và mã ngành tương ứng như sau: 

 

 

 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 
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) 

2 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 

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

4 

Hoạt độn 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 đường thủy. Quản lý và 
khai thác cảng sông và cảng biển. Dịch vụ cảng và bến cảng 

5222 

5 
Bốc xếp hàng hóa 
Chi tiết: bốc xếp hàng hóa; Các dịch vụ phụ trợ bốc xếp khác 

5224 

6 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
Chi tiết: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan 

5210 

7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 

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

9 
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 

10 
Đại lý du lịch 
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tết; Dịch vụ du lịch trên 
sông 

7911 

11 
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 

12 Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

13 
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 

14 
Dịch vụ đóng gói 
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, bao bì cho hàng hóa 

8292 

15 

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 hoạt 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 

16 
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 

17 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 

 Ngành nghề kinh doanh  
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18 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 

19 
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 

20 

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 

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

22 Khai thác quặng sắt 0710 

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

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

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

26 
Đại lý, môi giới, đấu giá 

Chi tiết: Đại lý, môi gới 
4610 

27 

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 

28 
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan 
4661 

29 

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 

30 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch 
5510 

31 
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải 

bằng xe buýt)  
4931 

32 Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021 

33 
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 

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

35 
Chuẩn bị mặt bằng 

Chi tiết: San lấp mặt bằng 
4312 

36 
Đóng tàu và cấu kiện nồi 

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

37 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

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

38 

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

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

xây dựng phương án vận tải, xếp dỡ 

71109 

39 
Sản xuất xe có động cơ 

Chi tiết: Sửa chữa, đóng mới ô tô 
2910 

40 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khách cho vận tải hàng không 52239 

41 
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 

42 
Chế biến và bảo quản rau quả 

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

43 
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 

 
Chi nhánh miền Bắc CTCP Vận tải đa 

phương thức Vietranstimex 

Tầng 12 Tòa nhà Trung tâm Thương mại và 

Dịch vụ Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, 

Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội. 

Văn phòng đại diện tại Campuchia  

Tòa nhà KT Tower, số 23, đường 112, 

phường Đe po 3, Quận Tua Kok, Phnom 

Penh, Vương quốc Campuchia. 

 

 

Văn phòng đại diện tại Lào 

Tổ 6, Bản Phon Thanh, Huyện Xaysettha, 

Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào 
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Trụ sở chính 

80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố 

Đà Nẵng. 

Chi nhánh Vietranstimex Quảng Ngãi CTCP 

Vận tải đa phương thức Vietranstimex  

Phân khu Sài Gòn – Dung Quất, KKT Dung 

Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 

 

Chi nhánh miền Nam Công ty CP Vận tải đa 

phương thức Vietranstimex 

Số 15, Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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Mô hình quản trị của Công ty áp dụng chuẩn mực quốc tế 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 Chi nhánh 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 Chi nhánh. 

Việc áp dụng mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế này đã làm tăng cường hiệu quả quản lý, điều 

hành và nâng cao hiệu quả quản trị của HĐQT 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, kiếm 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. 

Công ty con, công ty liên kết: Không có 

Công ty liên doanh: Không có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình quản trị 
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Sơ đồ tổ chức 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

KHỐI  

PHÒNG NGHIỆP VỤ 

KHỐI  

ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC 

KHỐI  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Phòng 

Kinh doanh 

Phòng 

Kỹ thuật dự án 

Phòng 

Tài chính kế toán 

Phòng 

Hành chính  

nhân sự 

Phòng Khai thác 

Phòng An toàn 

Chi nhánh miền Bắc CTCP Vận tải đa 

phương thức Vietranstimex 

Chi nhánh Vietranstimex Quảng Ngãi 
CTCP Vận tải đa phương thức 

Vietranstimex 

Chi nhánh miền Nam CTCP Vận tải đa 
phương thức Vietranstimex 

 

Văn phòng đại diện  

CTCP Vận tải đa phương thức 
Vietranstimex  

tại Vương quốc Campuchia 

Văn phòng đại diện  

CTCP Vận tải đa phương thức 
Vietranstimex   

tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
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Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty 

 Sứ mệnh: “Mang đến cho khách hàng sự an toàn, tin cậy tuyệt đối, 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”. 

 Tầm nhìn: “Trở thành một doanh nghiệp vận tải xếp dỡ với công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên 

nghiệp và đổi mới liên tục, toàn diện”. 

 Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, trung thực, sáng tạo.   

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tiếp tục theo đuổi chiến lược cạnh tranh hỗn hợp giữa dịch vụ khác biệt và giá cả hợp lý. 

 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. 

 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.    

 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. 

 

 

 

Định hướng phát triển 
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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 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.   

 Tiếp tục mở rộng và thâm nhậm thị trường các nước trong khu vực và Châu lục sau khi đã thành 

lập 2 Văn phòng Đại diện tại Lào và Campuchia để đón đầu các dự án tại các nền kinh tế năng 

động và đang phát triển này.  

 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. 
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Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 Đối với môi trường 

 Tham gia các sự kiện quốc tế: Giờ Trái Đất và Ngày Môi Trường Thế Giới. 

 Giảm thiểu các chuyến đi công tác (trong nước và ngoài nước) để tiết kiệm nhiên liệu, chi phí đi lại và 

công tác phí. 

 Công ty trang bị các thiết bị hội nghị trực tuyến (online conference) để thực hiện các cuộc họp giao 

ban nội bộ nhằm giảm thiểu thời gian di chuyển hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, năng lượng. 

 Thực hiện các khóa học đào tạo qua các chương trình đào tạo trực tuyến để tiết kiệm thời gian di 

chuyển, chi phí đi lại và chi phí đào tạo. 

 Cán bộ công nhân viên của Vietranstimex hưởng ứng tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh làm sạch bãi 

biển, công viên, đường phố theo các chương trình do các tổ chức đoàn thể / chính quyền địa phương 

nơi đóng quân tổ chức. Đây còn là dịp để tăng thêm sự nhận thức của nhân viên về các hoạt động 

bảo vệ môi trường. 

 Đồng hành cùng chiến dịch tình nguyện hè đóng góp kinh phí xây dựng cầu bê tông, nhà tình thương, 

làm đường bê tông… cho các địa phương nghèo. 

 Các hoạt động vệ sinh, làm đẹp mỹ quan khu vực công sở, văn phòng làm việc; các chương trình 

hành động tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; chương trình hành động hướng đến bỏ thuốc lá, 

cấm hút thuốc lá tại văn phòng làm việc nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của thuốc lá đối với sức 

khỏe của cá nhân và mọi người xung quanh… được tổ chức thường xuyên tại tất cả chi nhánh công 

ty.  Vietranstimex luôn tuyên truyền và khuyến khích toàn thể nhân viên tích cực giảm mức tiêu thụ 

điện năng và thực hiện những hoạt động thiết thực khác nhằm góp phần bảo vệ môi trường. 

 Đào tạo nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty về Hệ thống An toàn Sức khỏe Nghề 

nghiệp và Môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty. Tuyên truyền, giáo dục cho 

cán bộ công nhân viên ý thức giữ gìn, bảo vệ vệ sinh môi trường và cảnh quan tự nhiên tại các công 

trường đang làm việc; giảm thiểu tác động xấu của các loại chất thải, khí thải phát sinh trong quá trình 

thực hiện công việc vận chuyển, bốc xếp hàng siêu trường siêu trọng tại tất cả các điểm làm hàng 

bằng các biện pháp như: kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện thiết bị và máy móc của 

Công ty để giảm thiểu các sự cố rò rỉ dầu máy, nhiên liệu, dầu thủy lực ra môi trường bên ngoài; khi 

có sự cố rò rỉ dầu các loại cần có biện pháp sửa chữa kịp thời cũng như luôn sẵn sang bố trí các thiết 

bị chuyên dụng để thu gom (khay chứa dầu; tấm hút dầu; phao gom dầu trên mặt nước..) nhằm phục 

vụ việc tái sử dụng hoặc có biện pháp tiêu hủy phù hợp; thanh lý và đầu tư mới các phương tiện máy 

móc quá cũ để giảm thiểu khí thải độc hại thải ra môi trường xung quanh, tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu 

và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải trong thời đại mới 
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 Đối với 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. Những hoạt 

động xã hội từ thiện sẽ luôn được Ban 

Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên 

công ty tích cực hưởng ứng và sẵn sàng 

tham gia. 

 Viếng thăm các trung tâm nuôi dưỡng 

người già, trẻ em mồ côi, tàn tật trong 

các ngày Lễ, Tết, Giáng Sinh, Trung 

Thu, Quốc Tế Thiếu Nhi. 

 Quyên góp giúp đỡ đồng bào những 

khu vực bị thiên tai. 

 Phối hợp, liên kết với các đơn vị trong 

Khối thi đua của Trung ương, trong 

khối nghành hoạt động để trao tặng 

nhà tình thương cho các hộ nghèo. 

 Tham gia các chương trình Hiến máu 

nhân đạo hàng năm. 

 Hưởng ứng chương trình Nụ cười 

xuân và Tết trung thu cho trẻ em 

nghèo do Đoàn cấp trên phát động. 

 Cán bộ công nhân viên trẻ tích cực 

hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè 

hằng năm để hỗ trợ đồng bào các 

vùng nông thôn nghèo sửa đường, 

nạo vét kênh mương nội đồng, sửa 

nhà, xây đường bê tông…. 
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Các rủi ro 

 

Rủi ro kinh tế 

CTCP Vận tải đa phương thức Vitranstimex là một doanh nghiệp thuộc ngành vận tải 

thiết bị siêu trường siêu trọng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố của nền kinh tế vĩ mô. 

Một khi những yếu tố này có sự biến động sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Do đó, việc phân tích những rủi ro đến từ các yếu tố này là một 

điều vô cùng quan trọng nhằm có những biện pháp kịp thời thích ứng với nền kinh tế.  

- Tốc độ tăng trưởng GDP: Công ty chịu ảnh hưởng nhiều từ tốc độ tăng trưởng 

GDP. Nền kinh tế tăng trưởng, đầu tư công gia tăng, các doanh nghiệp trong nền 

kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu về vận tải, dự án lớn được thực hiện là một 

nguồn khách hàng tiềm năng của Công ty. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 

2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp 

hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, 

nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu 

giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức 

tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Trong khu vực công 

nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,06% so với năm trước là một thuận 

lợi cho Công ty trong năm vừa qua, cũng là một động lực cho Công ty đặt ra kế 

hoạch cho năm sắp tới.   

- Lãi suất: Công ty hoạt động trong lĩnh vực đặc thù đòi hỏi nguồn vốn lớn tài trợ cho 

các dự án lớn. Một dự án kể từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành mất nhiều thời 

gian. Do đó, Công ty cần đến nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động, thường 

xuyên của Công ty. Trong năm 2016, lãi suất không có những biến động quá lớn 

giúp cho việc kiểm soát các khoản chi phí vốn vay của Công ty hiệu quả, các lĩnh 

vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm trong ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài 

hạn. Nhìn chung, mức lãi suất trong những năm gần đây theo hướng tập trung vào 

các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ là một thuận 

lợi chung cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như 

Vietranstimex. 

- Tỷ giá: Công ty thực hiện giao dịch với các đối tác nước ngoài bằng ngoại tệ như 

mua sắm, đổi mới, sửa chữa hay bảo tri trang thiết bị chuyên dùng…, nên sự biến 

động về tỷ giá là một rủi ro cần quan tâm.  
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Rủi ro pháp luật 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán, hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công 

ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực 

này đang trong quá trình hoàn thiện. Nhằm tiếp cận sâu vào thị trường thế giới, luật pháp Việt Nam 

cũng sẽ có những thay đổi để phù hợp với các quy tắc quốc tế. Do đó, việc quản trị Công ty cần 

được chú trọng theo hướng đổi mới bắt kịp với tình hình trong nước và thế giới.  

Rủi ro đặc thù 

- Giá nguyên nhiên liệu: Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải thì giá nguyên 

nhiên liệu đầu vào chủ yếu là xăng dầu có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí Công ty. Đây là 

mặt hàng chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, nhưng lại phụ thuộc lớn vào biến động giá 

của thế giới. Với 24 lần thay đổi giá xăng dầu trong năm 2016 cho thấy rủi ro đến từ sự biến 

động này. Do đó, Công ty luôn chú trọng đến sự biến động giá cả nguyên liệu đầu vào nhằm 

cân bằng chi phí, có công tác đầu tư phù hợp đảm bảo triển khai các dự án một cách tốt nhất.  

- Rủi ro tín dụng: Rủi ro này xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các 

nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Các khoản phải thu khách 

hàng và hoạt động tài chính luôn được Công ty chú ý nhằm có các biện pháp như: đánh giá 

các khoản nợ xấu, thiết lập chính sách tín dụng, quản lý công nợ, trích lập dự phòng.  

- Rủi ro nguồn lao động: Lĩnh vực vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng là lĩnh vực kinh doanh 

đặc thù đòi hỏi năng lực có trình độ chuyên môn cao và chuyên biệt. Nhu cầu của thị trường, 

chất lượng công việc và những quy tắc về an toán ngày càng tăng cao, Công ty luôn chú trọng 

về đào tạo con người nhằm nâng cao tay nghề, hiểu biết chuyên sâu của cán bộ nhân viên 

trong lĩnh vực mà Công ty đang theo đuổi. Đây cũng là một biện pháp giúp Công ty hoạt động 

chất lượng, các công việc được hoàn thành đúng tiến độ, vừa là một biện pháp đưa hình ảnh 

chuyên nghiệp, an toàn đến với khách hàng, đối tác.   

Rủi ro khác 

Ngoài những nhân tố rủi ro trên, còn có một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên 

tai, chiến tranh, dịch bệnh… trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm 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. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính  

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 
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Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 
(%) 

1. Vận tải và dịch vụ vận tải 579.864  99,0% 427.000  94,7% 

 - Vận tải ô tô 399.936  68,3% 289.441  64,2% 

 - Vận tải thủy 5.140  0,9% 1.300  0,3% 

 - Dịch vụ vận tải  167.672  28,6% 129.004  28,6% 

 - Xếp dỡ, khai thác kho bãi, cho thuê 
phương tiện  

7.116  1,2% 7.255  1,6% 

2. Doanh thu bán hàng 547  0,1% 472  0,1% 

3. Doanh thu tài chính 4.175  0,7% 2.838 0,6% 

4. Thu nhập khác 1.363  0,2% 20.399  4,5% 

Tổng cộng 585.949  100,0% 450.709  100% 

Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị  Tỷ trọng (%) Giá trị  Tỷ trọng (%) 

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 21.230  116,1% 44.649  71,8% 

Lợi nhuận từ hoạt động tài 
chính 

(3.532) -19,3%                 919  1,5% 

Lợi nhuận từ hoạt động khác 582  3,2% 16.586 26,7% 

Tổng LN kế toán trước thuế 18.280  100% 62.154 100,0% 

Tình hình hoạt động 

     sản xuất kinh doanh 

Lợi nhuận gộp theo nhóm sản phẩm   

Doanh thu theo nhóm sản phẩm   

Đơn vị: Triệu đồng 

Đơn vị: Triệu đồng 
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Doanh thu năm 2016 tuy có sự chênh lệch so với năm 2015 nhưng lợi nhuận trước thuế năm 

2016 tăng đáng kể so với năm 2015 (cụ thể đạt 62.246 tỷ đồng năm 2016) do các nguyên nhân 

chủ yếu sau: 

- Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm 

phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế 

dần thoát khỏi lạm phát kéo dài từ các năm trước. 

- Các nước duy trì cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt Nam nên các dự án công cộng sử 

dụng nguồn vốn này vẫn tiếp tục được Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện tạo thêm 

thị trường cho ngành vận tải. 

- Công ty trúng thầu một số dự án lớn, có hiệu quả kinh tế cao như dự án Nhà máy lọc 

dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy Thủy điện Sesan 2-Campuchia,  dự án đường sắt trên 

cao tuyến Cát Linh-Hà Đông…. 

- Các dự án đầu tư từ những năm trước đã phát huy tác dụng, đảm bảo hệ thống phương 

tiện thiết bị đồng bộ, tăng năng lực sản xuất. 
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

01 Lê Bá Thọ Chủ tịch Thành viên không điều hành 

02 Nguyễn Tăng Mãng Thành viên Thành viên không điều hành 

03 Đặng Doãn Kiên Thành viên Thành viên không điều hành 

04 Võ Duy Nghi Thành viên Thành viên điều hành 

05 Đỗ Hoàng Phương Thành viên Thành viên điều hành 

 

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

 

  

Tổ chức và nhân sự 
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Ông Lê Bá Thọ 

Họ và tên Lê Bá Thọ 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 08/06/1981 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kế toán-Kiểm toán 

Quá trình công tác: 

+ Từ 2015 đến nay 

- Giám đốc tài chính Công ty CP FTG Việt Nam 

- Từ 15/07/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận 
miền Nam 

- Từ 29/06/2015 – 28/09/2015: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Kho vận miền Nam 

- Từ 29/09/2015: Phó Chủ tịch thường trực Công ty cổ phần Kho 
vận miền Nam 

- Từ 26/04/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải 
đa phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 
niêm yết 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ 
chức khác 

- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận miền Nam 

- Phó Chủ tịch thường trực Công ty cổ phần Kho vận miền Nam 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 
15/3/2017): 

17.616.750  cổ phần, chiếm 84 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 17.616.750 cổ phần, chiếm 84% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
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Họ và tên Nguyễn Tăng Mãng 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 15/02/1963 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 1986 đến nay  

- Từ 18/01/1986 đến 31/10/1992: Nhân viên kế toán tổng hợp 
phòng Kế toán tài vụ Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 01/11/1992 đến 22/09/1996: Phó trưởng phòng Kế toán Tài 
vụ Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 23/09/1996 đến 13/01/1997: Phó giám đốc phụ trách Chi 
nhánh Xuất nhập khẩu thuộc Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 14/01/1997 đến 26/10/1997: Phó trưởng phòng Kế toán Tài 
vụ Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 27/10/1997 đến 29/02/2005: Kế toán trưởng Công ty Vận tải 
đa phương thức 

- Từ 02/04/2006 đến 23/03/2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Vận tải đa phương thức 6 

- Từ 01/03/2005 đến 30/10/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty 
Vận tải đa phương thức 

- Từ 01/11/2010 đến 04/2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

- Từ 05/2015 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 
niêm yết 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức 
khác 

 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 15/3/2017) 28.279 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu 28.279 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ 

 

Ông Nguyễn Tăng Mãng 
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VTX – Báo cáo thường niên 2016 

 

  

Họ và tên Đặng Doãn Kiên 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 06/04/1971 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính  

Quá trình công tác 

+ Từ 2013 đến nay 

- Từ 06/2013 đến 05/2015: Giám đốc Công ty PwC 

- Từ 04/2010 đến 12/2012: Đại diện quốc gia Quỹ Đầu tư Aureos 

- Từ 06/2007 đến 12/2009: Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam 

- Từ 11/2004 đến 06/2007: Giám đốc (kiêm thành viên Hội đồng 
quản trị của hai Công ty cổ phần nhận đầu tư của Quỹ) 

- Từ 05/2015 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 
niêm yết 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ 
chức khác 

Giám đốc Công ty PwC 

 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 
15/3/2017): 

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

 

Ông Đặng Doãn Kiên 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

  

Họ và tên Võ Duy Nghi 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 01/04/1968 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Tiến sĩ quản lý kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 1993 đến nay 

- Từ 09/1993 đến 30/06/1999: Nhân viên phòng Kinh doanh 
Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 01/07/1999 đến 31/03/2004: Phó phòng kinh doanh 
Công ty Vận tải đa phương thức kiêm Phó trưởng Ban chỉ 
đạo điều hành công trình vận chuyển thiết bị nhà máy nhiệt 
điện Phả Lại II 

- Từ 01/04/2004 đến 31/03/2008: Trưởng phòng Kinh doanh 
Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 01/04/2008 đến 10/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty 
Vận tải đa phương thức  

- Từ 11/2010 đến 30/04/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty 
cổ phần Vận tải đa phương thức  

- Từ 01/05/2015 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 
Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức niêm yết 

Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ 
chức khác 

Không 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 

15/3/2017) 
140.124 cổ phần, chiếm: 0,67% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu 140.124 cổ phần, chiếm: 0,67% vốn điều lệ. 

Ông Võ Duy Nghi 
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Họ và tê/n Đỗ Hoàng Phương 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 29/02/1976 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác 

+ Từ 1999 đến nay 

- Từ 1999 đến 2001: Làm việc tải cảng VICT 

- Từ 2001 đến 2014: Làm việc tại Công ty CP Gemadept 

- Từ 20/08/2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần  Kho vận miền Nam 

- Từ 02/2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Kho vận miền Nam 

- Từ 26/04//2016 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó 
Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Vận tải đa 
phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức niêm yết 

Ủy viên Hội đồng quản trị , Phó Tổng giám đốc thường 
trực Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 
Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các 
tổ chức khác 

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kho vận miền Nam 

- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận miền Nam 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 
15/3/2017) 

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

Ông Đỗ Hoàng Phương 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Phạm Tường Minh Trưởng ban Kiểm soát 

2 Lê Công Minh Kiểm soát viên 

 

Danh sách thành viên Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Võ Duy Nghi Tổng Giám đốc 

2 Đỗ Hoàng Phương Phó Tổng Giám đốc thường trực 

3 Ngô Tứ Phó Tổng Giám đốc 

4 Phan Văn Phúc Phó Tổng Giám đốc 

5 Bùi Thị Ngọc Hà Kế toán trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 

“Vững bước dẫn đầu – Nâng tầm cao mới” 
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Sơ yếu Lý lịch Ban điều hành 

Ông Võ Duy Nghi 

Đã đề cấp ở phần Hội đồng quản trị 

Ông Đỗ Hoàng Phương 

Đã đề cấp ở phần Hội đồng quản trị 

  

Họ và tên Ngô Tứ 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 04/08/1960 

Quốc tịch Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí động lực 

Quá trình công tác 

+ Từ 1979 đến nay 

- Từ 07/1979 đến 08/1991: Bộ đội C21 – E467 – F342  

- Từ 09/1981 đến 06/1986: Sinh viên Trường Đại học 
Bách khoa Đà Nẵng  

- Từ 03/1987 đến 11/1998: Kỹ sư phòng Kỹ thuật vật tư 
Công ty Vận tải đa phương thức  

- Từ 12/1998 đến 12/2000: Phó phòng Kỹ thuật vật tư 
Công ty Vận tải đa phương thức  

- Từ 01/01/2001 đến 15/07/2008: Trưởng phòng Kỹ thuật 
vật tư Công ty Vận tải đa phương thức  

- Từ 16/07/2008 ến 30/10/2010: Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Vận tải đa phươg thức  

- Từ 19/02/2004 ến 30/10/2010: Ủy viên Hội đồng quản 
trị Công ty Vận tải đa phương thức  

- Từ 01/11/2010 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức niêm yết 

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các 
tổ chức khác 

Không 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 
15/3/2017) 

25.699 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ 

 

Ông Ngô Tứ 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

  

Ông Phan Văn Phúc 

Họ và tên Phan Văn Phúc 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 30/07/1970 

Quốc tịch Việt Nam 

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

Quá trình công tác 

+ Từ 1993 đến nay 

- Từ 03/1993 đến 03/1996: Nhân viên phòng Kế toán Tài vụ 
Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 04/1996 đến 01/1997: Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội 
thuộc Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 02/1997 đến 06/1999: Nhân viên phòng Kế toán Tài vụ 
Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 07/1999 đến 02/2005: Phó phòng Tài chính Kế toán Công 
ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 03/2005 đến 10/2010: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng 
Tài chính Kế toán Công ty Vận tải đa phương thức 

- Từ 11/2010 đến 15/11/2012: Kế toán trưởng kiêm Trưởng 
phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức 

- Từ 16/11/2012 đến 24/03/2013: Phó Tổng Giám đốc - Kế toán 
trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần 
Vận tải đa phương thức 

- Từ 25/03/2013 đến nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Vận tải đa phương thức Vietranstimex 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức 

niêm yết 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

Vietranstimex 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ 

chức khác 

Không 

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 

15/3/2017) 

22.051 cổ phần, chiếm: 0,11% vốn điều lệ 
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Lê Bá Thọ Chủ tịch HĐQT 26/04/2016   

2 Đỗ Hoàng Phương Thành viên HĐQT 26/04/2016   

 Đỗ Hoàng Phương 
Phó Tổng giám đốc 

thường trực 
26/04/2016   

3 Đinh Việt Tùng Chủ tịch HĐQT 01/05/2016 26/04/2016 

4 Hoàng Tuấn Thành viên HĐQT 03/08/2012 26/04/2016 

5 Phạm Tường Minh Trưởng Ban Kiểm soát 01/09/2016   

6 Lê Công Minh Thành viên Ban Kiểm soát 26/04/2016   

7 Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng Ban Kiểm soát 01/11/2010 01/09/2016 

8 Đỗ Thị Phương Lan Thành viên Ban Kiểm soát 01/05/2015 26/04/2016 

9 Châu Hoài Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 01/11/2010 26/04/2016 

10 Trần Nguyên Giáp Phó Tổng giám đốc  16/11/2012 15/11/2016 

Chính sách nhân sự  

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự - tiền lương theo phân cấp. 

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác tái cấu trúc công ty: Thực hiện thủ tục để 

đổi tên Công ty và các chi nhánh; Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị phụ 

thuộc hoạt động không hiệu quả; Sắp xếp, bố trí lại lao động toàn Công ty theo phương án tái cấu 

trúc; Tham mưu, đề xuất HĐQT và Ban TGĐ thông qua thang bảng lương mới sau tái cấu trúc; 

Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động theo sự phê duyệt 

của Ban TGĐ và HĐQT; Dự thảo nội dung ký lại HĐLĐ, hợp đồng trách nhiệm dân sự (nếu có) đối 

với toàn bộ người lao động; Bổ sung, sửa đổi và ban hành các bộ quy chế mới: Quản lý điều hành 

SXKD, Quản trị nội bộ; ...    

- Duy trì và đảm bảo tính pháp lý đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị phụ thuộc: thực hiện 

thủ tục điều chỉnh / bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh; khắc đổi 

và đăng ký lại dấu công ty, chi nhánh khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký; duy trì tư cách thành 

viên đối với các hiệp hội Vận tải Ô Tô Việt Nam, VLA, SC&RA, FIATA…; theo dõi và đảm bảo hiệu 

lực sử dụng của các giấy phép nghiệp vụ của Công ty; Thông báo chấm dứt hoạt động đối với các 

đơn vị phụ thuộc...  

- Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ 

A Theo trình độ 350 100,00% 

1 Trên đại học 12 3,43% 

2 Đại học, Cao đẳng 141 40,29% 

3 Trung cấp 5 1,43% 

4 CNKT 172 49,14% 

5 Khác 20 5,71% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 350 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 250 71,43% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 14 4,00% 

3 Hợp đồng theo thời vụ 86 24,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu  Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Thu nhập bình quân 8.350 10.899 12.022 

Số lượng người lao 
động (Người) 

455 454 350 

3,43%

40,29%

1,43%

49,14%

5,71%

Theo trình độ

Trên đại học Đại học, Cao đẳng

Trung cấp CNKT

Khác

71,43%

4,00%

24,57%

Theo tính chất hợp LĐ

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

      

 

  

Tình hình đầu tư,  

thực hiện các dự án 

Vận chuyển và bàn giao 5 kiện Feed Heater Water tại 

dự án NM Nhiệt điện Mông Dương 1 

Tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao 20 kiện hàng STST 

từ Cảng Sơn Dương đến công trường Dự án Formosa 

Hà Tĩnh 

Vận chuyển và hạ thủy thành công kiện Topside ST-LQ 

nặng ~2.600 tấn từ vị trí chế tạo xuống sà lan tại Cảng 

PVC-MS, Vũng Tàu. 

vận chuyển và bàn giao 222 kiện ống thép siêu trường 

từ cảng đến công trường dự án Formosa, Hà Tĩnh 
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Vận chuyển và bàn giao 07 kiện hàng STST cuối cùng 

thuộc Hợp đồng vận chuyển 119 kiện của Xưởng 

luyện thép tại Dự án Formosa Hà Tĩnh đã ký 

Vận chuyển và bàn giao toàn bộ 03 thân máy biến áp nặng 

115 tấn/máy từ Trạm biến áp 500KV Thường Tín, Hà Nội 

đến trạm biến áp 500KV Thạnh Mỹ, Tỉnh Quảng Nam. 

Di dời và hạ thủy thành công kiện Jacket RC9 (nặng 

950 tấn; kích thước: D.52 x R.25 x C.22m) từ vị trí 

chế tạo xuống sà lan tại Cảng VietSovpetro – Thành 

phố Vũng Tàu. 

Vận chuyển thân máy biến áp nặng 140 tấn từ Công ty 

CP Chế tạo thiết bị điện Đông Anh, Hà Nội đến trạm 

220KV Krông Buk – Tỉnh Đắk Lắk. 
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Đơn vị: Đồng 

 

 

Năm 2016, năm đầu tiên cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn 

ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Nguyên nhân đoiễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ và sự cố môi trường biển tại 

các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất cũng như tiến độ thực hiện của các dự án xây 

dựng, vận tải.  

Trước bối cảnh đó, Doanh thu năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

VIETRANSTIMEX tuy chỉ đạt 450,7 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể, đạt 48,87 tỷ đồng 

năm 2016 (tăng 30,59 tỷ đồng so với năm 2015). Đồng thời lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 828 đồng/cổ 

phiếu lên 2.330 đồng/ cổ phiếu.  

Bên cạnh đó,  Tổng tài sản năm 2016 đạt 352,07 tỷ đồng (tăng 53.646 triệu đồng do đầu tư mua sắm) 

Trong đó 

Phương tiện vận tải  53.048 triệu đồng 

Máy móc thiết bị    253 triệu đồng 

Công cụ dụng cụ quản lý   34 triệu đồng 

Phần mềm quản lý    311 triệu đồng 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

Tổng giá trị tài sản 346.540.056.380  352.037.926.535  

Tổng doanh thu 585.949.812.383  450.708.600.882  

- Doanh thu SXKD 580.411.232.044 427.472.461.591 

- Doanh thu tài chính và TN khác 5.538.580.339 23.236.139.291 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh 

17.698.055.430  45.568.259.501  

Lợi nhuận khác 582.433.049      16.586.259.482          

Lợi nhuận trước thuế 18.280.488.479  62.154.518.983  

Lợi nhuận sau thuế 18.280.488.479  48.869.541.488  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 828 2.330            

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 Lần 1,78 2,58 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,61 2,45 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 31,32 21,24 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 45,60 26,97 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 17,46 25,83 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,59 1,24 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,15 11,43 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 

quân 
% 7,75 18,97 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân 
% 5,00 14,17 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 3,05 10,66 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Nhìn chung các chỉ số về tình hình tài chính của Công ty 

năm 2016 đều chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn 

nhiều so với năm 2015. 

Về khả năng thanh toán, cả hệ số thanh toán ngắn hạn và 

hệ số thanh toán nhanh đều tăng đáng kể so với năm trước, 

lần lượt đạt 2,58 và 2,45, chứng tỏ khả năng hoàn trả được 

hết các khoản nợ của Công ty ngày càng cao. Nguyên nhân 

là do tài sản ngắn hạn trong năm tăng mà nợ ngắn hạn lại 

giảm.  

Năm 2016, tổng nợ phải trả giảm đáng kể từ 108,5 tỷ đồng 

xuống còn 74,77 tỷ đồng. Vì vậy hệ số Nợ/Tổng tài sản của 

Công ty đã giảm từ 31,31% xuống còn 21,22% và hệ số 

Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm từ 45,60% xuống còn 26,94%.  

Về năng lực hoạt động, chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng 

từ 17,46 vòng trong năm 2015 lên 25,83 vòng trong năm 

2016. Điều này cho thấy công tác quản trị hàng tồn kho của 

VTX ngày càng đạt hiệu quả cao. Vòng quay tổng tài sản 

giảm từ 1,59 vòng năm 2015 xuống 1,24 vòng năm 2016 

phản ảnh sự cấp thiết của một chiến lược mới trong công 

tác sử dụng tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

Các hệ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2016 

đều tăng mạnh so với năm trước đó chứng tỏ sự hiệu quả 

trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, đặc 

biệt là hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần chuyển từ 3,05% năm 2015 lên 10,66% năm 2016. 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần tăng từ 3,15% 

lên 11,43% trong năm qua. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu bình quân tăng từ 7,75% năm 2015 lên 18,97% 

năm 2016 và hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân tăng từ 5,00% lên 14,17% trong năm tài chính qua.  

Nguyên nhân là do Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 

đáng kể so với năm 2015, từ 18,28 tỷ đồngtrong năm 2015 

lên 48,87 tỷ đồng trong năm 2016.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

  Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: : 20.972.321 cổ phiếu 

- Số lượng CP đang lưu hành: 20.972.321 cổ phiếu 

- Số lượng CP quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

Các chứng khoán khác: Không có.  
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Cơ cấu cổ đông 

(tính đến ngày 13/05/2017) 

  

STT Loại cổ đông Số cổ phần 
Giá trị 

 (triệu đồng) 
Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước - - - 

II Cổ đông nội bộ - - - 

II Cổ đông trong nước  20.972.321   209.723.210.000  100% 

1 Cá nhân  1.967.020   19.670.200.000  9,38% 

2 Tổ chức  19.005.301   190.053.010.000  90,62% 

III Cổ đông nước ngoài - - - 

 Cá nhân - - - 

 Tổ chức - - - 

 Tổng cộng  20.972.321   209.723.210.000  100% 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

  

Trách nhiệm với  

môi trường và cộng đồng 

 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 

Các loại chất thải phát sinh 

Khí thải: Toàn bộ các khí thải phát sinh của hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty phát sinh từ nguồn phương tiện vận chuyển, các phương tiện vận 

chuyển của Công ty được Đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng theo 

qui định và đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường( theo tiêu chuẩn 

Euro 2). 

Nước thải:Nước thải tại Công ty chỉ là nước thải sinh hoạt thông thường .  

Chất thải: Chất thải tại Công ty chỉ là chất thải sinh hoạt thông thường và được 

thu gom từ Công Ty vệ sinh môi trường. 

Môi trường làm việc 

Công ty thực hiện việc quan trắc môi trường làm việc định kỳ 01 năm / lần theo 

nghị định 44/2016/NĐ-CP.  

Đơn vị quan trắc môi trường lao động : Phân viện BHLĐ và bảo vệ môi trường 

miền trung 

Thời gian đo : Ngày 8/11/2016   

Kết quả : Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động số 515 

ngày 11/11/2016. 
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Báo cáo tác động đến 

người lao động 

Cư dân địa phương cũng là một 

đối tượng đáng quan tâm trong 

hoạt động của Công ty. Các vấn 

đề mà dân cư quan tâm là cơ hội 

việc làm ổn định, các hoạt động 

làm ô nhiễm môi trường (chất 

thải, khói bụi, tiếng ồn). Đồng 

thời cũng quan tâm tác động 

đến đời sống, sinh hoạt, tinh 

thần của cư dân thông qua việc 

tham gia vào các chương trình : 

văn hóa, thể thao, xã hội và từ 

thiện tại địa phương nơi  Công 

ty đóng quân.  

Công ty thực hiện công tác quan 

hệ với cư dân địa phương luôn 

mang tính phù hợp và mang lợi 

lợi ích cho cả hai bên. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 

“Vững bước dẫn đầu – Nâng tầm cao mới” 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % 2016/2015 

Tổng giá trị tài sản  346.540.056.380   352.037.926.535  104,27% 

Doanh thu thuần 580.411.232.044 427.472.461.591 73,64% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 17.698.055.430 45.568.259.501 257,48% 

Lợi nhuận khác 582.433.049 16.586.259.482 2847,75% 

Lợi nhuận trước thuế 18.280.488.479  62.154.518.983  340,00% 

Lợi nhuận sau thuế 18.280.488.479  48.869.541.488  267,33% 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

T
ri

ệ
u

 đ
ồ

n
g

T
ri

ệ
u

 đ
ồ

n
g

Hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận sau thuế 



52 

 

VTX – Báo cáo thường niên 2016 

  
Kết quả hoạt động năm 2016 trong công tác lãnh đạo, quản 

lý và điều hành 

 Khai thác tiếp thị 

Năm 2016, ngoài dự án NM lọc hóa dầu Nghi Sơn và Khu liên hợp gang thép Formosa Hà 

tĩnh chuyển sang từ năm trước, Công ty đã thực hiện một số công trình trọng điểm sau: 

Các dự án nhà máy nhiệt điện: Mông Dương 1 và Thăng Long, Quảng Ninh; nhà máy Nhiệt 

điện Long Phú 1 – Sóc Trăng. 

- Các dự án BXVC máy biến áp cho các trạm biến áp trên toàn quốc:  

 Trạm 110kV: Xuân Hà, An Đồn- Đà Nẵng, Sông Gianh – Quảng Bình.... 

 Trạm 220kV: Krông Buk, Huế, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Bến Tre, Hàm Tân, Cao Lãnh, Yên 

Bái, Thanh Hóa, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Sơn Hà, Quảng Ninh, Vĩnh Yên, Sóc Trăng, 

Vĩnh Lộc, Hoành Bồ - Quảng Ninh, Bảo Lâm – Cao Bằng, Kiên Bình – Kiên Giang, Thác 

Mơ.... 

 Trạm 500kV: Sơn La, Đà Nẵng, Pleiku 2, Thạnh Mỹ, Hà Tĩnh, Phú Lâm, Thường Tín, 

Hiệp Hòa .. 

- Các công trình hạ thủy và di dời các cấu kiện STST: Vận chuyển và hạ thủy các cấu kiện 

dầu khí tại cảng VietsovPetro, Cảng PTSCV và Cảng PVC-MS tại Vũng Tàu; Di dời, hạ 

thủy các cần cẩu giàn container các loại tại cảng Tiên Sa – Đà Nẵng, các cảng thành 

phố HCM, Cảng Hải Phòng, Cảng Cam Ranh...vv  

- Cho thuê các thiết bị bốc xếp mà Công ty đang sở hữu hoặc liên kết khai thác như: Krupp 

70-120 tấn, các loại xe nâng và cẩu bánh xích 200 tấn. 

- Các công trình nhỏ lẻ khác: Vận chuyển 07 kiện hàng siêu trường từ KCN Bắc Ninh đến 

nhà máy Xekaman 1, Lào; Vận chuyển 01 kiện Rotor từ nhà máy điện Phú Mỹ 3 đến 

cảng Phú Mỹ; Vận chuyển máy ép nặng 116 tấn từ cảng Hồ Chí Minh đến khu công 

nghiệp Mỹ Phước 1, Bình Dương; Vận chuyển 01 kiện Rotor nặng 84 tấn và phụ kiện 

kèm theo từ cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng đến nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Hà Tĩnh; 

Trung chuyển 05 kiện nặng từ 62 - 79 tấn/kiện từ bến vào bệ chính nhà máy thủy điện 

Mông Dương 1, đưa các kiện cũ ra ngoài; Vận chuyển 04 kiện hàng tại Đông Xuyên; 

Bốc xếp, vận chuyển máy khoan Đa Nhim; Vận chuyển cọc bê tông ly tâm Cảng Tiên Sa 

– Quảng Nam; Vận chuyển hàng rời, hàng cont cho các chủ hàng khác trên cả nước. 

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

lọc hóa dầu Nghi Sơn, Khu liên hợp gang thép Formosa, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 

1 và thực hiện các công trình do Công ty giao, còn thực hiện vận chuyển, cung ứng dịch 

vụ bốc xếp và vận chuyển, làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất/nhập khẩu cho các 

chủ hàng có lượng hàng thường xuyên, ổn định như:  HDEC, CRI, Tatsumi, Hyundai, 

OST, Gutor, Công ty Tân Phú Quý, Posco, Metro, Cầu Vàm Cống, Genco 3, Thủy điện 

Thác Mơ, Nhà máy thủy điện Sê San 2, Vinakyoei và các chủ hàng khác ..v..v.. 

- Ngoài các dự án đã trúng thầu, đang thực hiện, bộ phận tiếp thị cũng đã nắm bắt thông 

tin, tiếp cận chủ hàng, phối hợp với bộ phận KTDA khảo sát, xây dựng phương án dự 

thầu các dự án như: nhà máy nhiệt điện Thăng Long; Nhà máy nhiệt điện Hải Dương; 

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhiệt điện Vũng Áng 2; Nhiệt điện Long Phú 1; NĐ Sông 

Hậu 1; Nhà máy lọc dầu Long Sơn; Vận chuyển và hạ thủy các kiện ống, Topside và 

Jacket của các chủ hàng PTSC, Vietsovpetro, PVC-MS tại Vũng Tàu; các dự án năng 

lượng ở Lào,  Myanmar...và tham gia đấu thầu các công trình vận chuyển, bốc xếp các 

MBA Trạm 220kV, Trạm 500kV trong phạm vi cả nước.  
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 Kỹ thuật  

Đối với công tác kỹ thuật vật tư, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện: 

Chỉ đạo tập trung công tác quản lý kỹ thuật vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tại mọi thời điểm. 

Đồng thời, thực hiện giám sát công tác kỹ thuật vật tư, BDSC phương tiện đối với Phòng Khai thác và các 

Chi nhánh, cụ thể: 

- Chỉ đạo, giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa PTTB (định kỳ và đột xuất) phục vụ sản xuất theo 

kế hoạch. 

- Lập báo cáo định kỳ từng tháng đối với cẩu bánh xích KH1000 (200 tấn) và cẩu LR1550 (550 tấn) 

để báo cáo NEC. Bảo dưỡng theo định kỳ theo số giờ hoạt động quy định.  

- Triển khai mua sắm phụ tùng thay thế cho các PTTB cần sửa chữa. 

- Kiểm tra, phê duyệt nghiệm thu dự toán chi phí BDSC các PTTB của Công ty. 

Công tác xây dựng phương án kỹ thuật (PAKT) và tham gia giám sát quá trình thực hiện: 

- Triển khai xây dựng phương án kỹ thuật (PAKT) cho các công trình trọng điểm đã trúng thầu và 

giám sát chỉ đạo kỹ thuật thực hiện tại một số công trình/lô hàng nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Khảo sát, lập PAKT sơ bộ phục vụ chào giá / đấu thầu các công trình theo yêu cầu của công tác tiếp 

thị / đấu thầu. 

- Xin giấy phép cho các công trình BXVC Máy biến áp và hàng STST theo quy định.   

Công tác đầu tư và thanh lý phương tiện, thiết bị: 

Phối hợp thực hiện các dự án đầu tư / thanh lý của Công ty. Làm thủ tục bàn giao hồ sơ quản lý cho các 

đơn vị sử dụng. Tham mưu ban hành các quyết định tăng / giảm tài sản. 

Công tác quản lý: 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ của Công ty và kiểm kê phục vụ bàn giao tài 

sản theo thực tế tại các Chi nhánh sau tái cấu trúc. Tham mưu cho TGĐ ra quyết định bàn giao các 

phương tiện cho các Chi nhánh tự quản lý, khai thác chịu khấu hao tài sản. 

- Lập hồ sơ mời chào giá cạnh tranh và chọn nhà cung ứng đối với các vật tư phụ tùng phục vụ sửa 

chữa; dịch vụ bảo hiểm cho các PTTB; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, công cụ 

dụng cụ tại các chi nhánh.... Tham mưu cho TGĐ ký hợp đồng nguyên tắc, HĐ cung cấp dịch vụ với 

các đơn vị được chọn. 

- Xây dựng các quy trình QHSE theo phân cấp, các định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định, biểu 

mẫu quản lý liên quan đến công tác kỹ thuật vật tư. 

Tổ chức, nhân sự, lao đôṇg và tiền lương: 

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự - tiền lương theo phân cấp. 

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác tái cấu trúc công ty: Thực hiện thủ tục để 

đổi tên Công ty và các chi nhánh; Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị phụ 

thuộc hoạt động không hiệu quả; Sắp xếp, bố trí lại lao động toàn Công ty theo phương án tái cấu 

trúc; Tham mưu, đề xuất HĐQT và Ban TGĐ thông qua thang bảng lương mới sau tái cấu trúc; Thực 

hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động theo sự phê duyệt của Ban 

TGĐ và HĐQT; Dự thảo nội dung ký lại HĐLĐ, hợp đồng trách nhiệm dân sự (nếu có) đối với toàn 

bộ người lao động; Bổ sung, sửa đổi và ban hành các bộ quy chế mới: Quản lý điều hành SXKD, 

Quản trị nội bộ; ...    

- Duy trì và đảm bảo tính pháp lý đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị phụ thuộc: thực hiện 

thủ tục điều chỉnh / bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh; khắc đổi và 

đăng ký lại dấu công ty, chi nhánh khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký; duy trì tư cách thành viên 

đối với các hiệp hội Vận tải Ô Tô Việt Nam, VLA, SC&RA, FIATA…; theo dõi và đảm bảo hiệu lực 

sử dụng của các giấy phép nghiệp vụ của Công ty; Thông báo chấm dứt hoạt động đối với các đơn 

vị phụ thuộc...  

- Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. 
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Tài chính, kế toán: 

- Thực hiện quyết toán tài chính, kiểm toán độc lập, phát hành BCTC và công bố thông tin BCTC quý 

/ bán niên / năm theo quy định; 

- Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài, thuế đất và các loại thuế khác 

theo quy định của luật thuế;  Đối chiếu, xác nhận nghĩa vụ NSNN với cục thuế địa phương; 

- Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, tạm ứng cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016; 

- Kiểm tra đánh giá tình hình nợ phải thu tại Công ty 7, tình hình thực hiện hợp đồng tại Công ty 7 và 

Công ty 1; 

- Thực hiện thủ tục bàn giao tài sản- CCDC cho Xưởng CKSC(tại 01/01/2016), nhận bàn giao từ 

Xưởng CKSC và Công ty 9 (tại 31/08/2016), nhận bàn g iao Công ty 1, Công ty 2 sau chấm dứt hoạt 

động (tại 31/12/2016) 

- Cung cấp số liệu,, tài liệu cho SSI, PKF, E&Y phục vụ kiểm toán và định giá doanh nghiệp theo chỉ 

đạo từ Công ty mẹ Sotrans; 

- Cơ cấu, rà soát lại các tài sản đang thế chấp tại ngân , rút bớt tài sản đang thế chấp tại các ngân 

hàng ít có quan hệ tín dụng. 

- Công tác khởi kiện, thu hồi công nợ: 

 Gửi hồ sơ khởi kiện 2 khách hàng:  Công ty TNHH Sơn Tùng (Công ty 2), Công ty tái tạo năng 

lượng (Công ty); 

 Khởi kiện thành công và đề  nghị thi hành án khách hàng: Công ty CP Trường Sơn, Công ty Đại 

Trường Phát (Công ty 2), Công ty vận tải thủy Trường Giang, Công ty hàng hải Tam Đảo (Công 

ty 7), Công ty phát triển Huy Phát, Công ty CP Lisemco 3, Công ty CP Cảng Ninh Bình, Công ty 

CP xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (Công ty); 

 Khởi kiện và thu nợ thành công một số khách hàng  nợ dây dưa, kéo dài. Kết quả đã thu nợ 

được 3,3 tỷ bao gồm Công ty CP Lisemco 3 (2,3 tỷ); Công ty CP xây lắp đường ống bể chứa 

dầu khí (300 triệu), Công ty phát triển Huy Phát (50 triệu), Công ty CP Cảng Ninh Bình(32 triệu). 

Công tác khác: 

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định việc công bố thông tin chứng khoán, quản lý cổ đông, lưu ký 

chứng khoán... 

- Theo dõi, giám sát và thực hiện: công tác bảo hiểm cháy nổ tài sản Công ty; công tác xây dựng cơ 

bản; công tác mời chào đấu giá quyền sử dụng tài sản của Công ty; đầu tư trang thiết bị văn phòng 

cần thiết... 

- Duy trì và không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, OHSAS 

18001:2007, tiến tới xây dựng hệ thống quản lý tích hợp QHSE. 
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 Những tồn tại, hạn chế cần khắc phuc̣ và bài học kinh nghiệm 

Tồn taị haṇ chế cần khắc phuc̣ 

Năm 2016, mặc dù Công ty đã đạt được những kết quả tốt so với tình hình khó khăn chung 

song với tinh thần không ngừng tiếp thu để cải thiện và trách nhiệm cao trước các cổ đông, Ban 

điều hành nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế như sau : 

1- Chưa có phương án linh hoạt để giải quyết hợp lý, hợp lệ chi phí tiếp thị nhằm cạnh tranh 

có hiệu quả với các đối thủ cạnh tranh. 

2- Chưa thực sự linh động trong các giải pháp xử lý phương án vận tải và phối hợp với các 

cơ quan chức năng để có giải pháp vận tải tối ưu nhất, giảm chi phí thực hiện và nâng cáo 

năng lực cạnh tranh.  

3- Việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị chưa được tính toán hiệu quả, hợp lý. 

4- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa chậm, kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. 

5- Đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng cao còn mỏng, trình độ chuyên môn còn thiếu cân 

bằng giữa các bộ phận nghiệp vụ.  

6- Biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, tính bảo thủ, thiếu cầu thị, tự ái cá nhân, đùn đẩy trách nhiệm 

còn tồn tại, chậm khắc phục trong một bộ phận không nhỏ người lao động Công ty, kể cả 

một số vị trí lãnh đạo.    

Bài hoc̣ kinh nghiêṃ  

1- 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 SXKD. 

2- Cân đối nguồn lực để thanh lý, đầu tư hợp lý nhằm đổi mới phương tiện, cơ sở hạ tầng 

kho bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

3- Tạo cơ chế ưu đãi tuyển dụng, đào tạo và phát triển lực lượng cán bộ chuyên môn nghiệp 

vụ, công nhân lành nghề nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển sản xuất.  

4- Phát huy chủ động tìm nguồn cung ứng vật tư phụ tùng nhanh và có chất lượng, tính toán 

lượng phụ tùng cần thiết tồn kho hợp lý nhằm giảm tối đa vốn hàng tồn kho, để tăng số 

ngày vận doanh, hạn chế ngày phương tiện nằm chờ phụ tùng, sửa chữa. 

Coi trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có thành tích xuất 

sắc, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tăng 

cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động để có biện pháp chấn chỉnh 

kịp thời. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những trường hợp cá nhân vi phạm nội quy, quy 

chế, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động. 
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Tình hình nợ phải trả 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng năm 2015 Tỷ trọng năm 2016 

Nợ ngắn hạn 100.530 74.349 92,62% 99,43% 

Nợ dài hạn 8.008 428 7,38% 0,57% 

Tổng nợ phải trả 108.538 74.776 100% 100% 

  

  

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tỷ trọng năm 

2015 

Tỷ trọng năm 

2016 

Tài sản ngắn hạn 179.018 191.587 51,66% 54,43% 

Tài sản dài hạn 167.522 160.451 48,34% 45,57% 

Tổng tài sản 346.540 352.038 100% 100% 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản ĐVT: Triệu đồng 

 

ĐVT: Triệu đồng 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản lý 

 

Về cải cách cơ cấu tổ chức 

Năm 2016 là năm chứng kiến nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt đối với cơ cấu tổ chức của 

Vietranstimex. 

1. Nhân sự HĐQT: 

Việc SCIC thoái hết vốn tại Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã cơ bản 

làm thay đổi thành phần của HĐQT Công ty. Chức danh chủ tịch HĐQT trước đây do Bộ 

GTVT chỉ định (thời kỳ trước khi SCIC thoái vốn) và do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước SCIC (đơn vị vị nắm phần vốn chi phối của doanh nghiệp) chỉ định thì hiện 

nay chức danh này được Cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối (Công ty CP Kho vận miền 

Nam SOTRANS) quyết định. Thay đổi này làm cho quá trình tương tác giữa Ban điều hành 

và HĐQT Công ty được thực hiện một cách nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn góp phần xử 

lý nhanh chóng các sự vụ có tính chất quan trọng đối với quá trình điều hành các hoạt động 

SXKD cũng như sớm thống nhất các biện pháp, chiến lược phát triển mang tính đột xuất 

hoặc dài hạn của toàn Công ty. 

2. Mô hình tổ chức Công ty: 

Từ chỗ là một đơn vị có bộ máy tổ chức dàn trải khắp cả nước với bộ máy nhân sự cồng 

kềnh dẫn đến thực tế là khoảng cách giữa người phê duyệt đến người thực thi cuối cùng 

quá xa làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý, tính linh hoạt và chủ động trong việc xử lý các 

sự vụ trong quá trình điều hành sản xuất và chi phí nhân công tiền lương hằng năm quá 

lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty thì đến 

nay, sau một thời gian tiến hành công cuộc tái cấu trúc Công ty, bộ máy tổ chức điều hành 

của Vietranstimex đã được tinh giản gọn nhẹ với 01 trụ sở chính 02 chi nhánh đặt tại 03 

thành phố lớn của cả nước là Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự của 

các chi nhánh và phòng ban nghiệp vụ đã được tổ chức, sắp xếp lại theo phương châm 

“gọn – chuyên – hợp lý”. 

Việc thay đổi mô hình tổ chức cùng với việc ủy quyền và phân quyền rõ ràng cho người 

đứng đầu các chi nhánh tại miền Bắc và miền Nam đã ngay lập tức chứng tỏ tính đúng đắn 

và hiệu quả đối với hoạt động SXKD toàn Công ty. Các chi nhánh, phòng ban nghiệp vụ đã 

thực sự có sự chủ động và linh hoạt trong quá trình phối hợp hoặc tự tổ chức các hoạt động 

sản xuất của mình để nhanh chóng và kịp thời đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, dần 

hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ có thế mạnh trên thị trường. Bên cạnh đó, 

thu nhập của người lao động của Công ty đã được cải thiện và sát với năng lực chuyên 

môn, hiệu quả công việc hơn so với trước đây. 

3. Thay đổi tên gọi của Công ty: 

“Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức” là tên gọi rất phổ biến và quen thuộc đối với 

nhiều khách hàng trong và ngoài nước trong, lĩnh vực vận tải và bốc xếp hàng nặng, hàng 

dự án và thiết bị toàn bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ cũ không ngừng mạnh lên 

và các đối thủ mới luôn sử dụng cụm từ “Vận tải đa phương thức” cho tên gọi của mình thì 

việc xác định một tên gọi mang tính đặc thù, riêng biệt để khách hàng có thể phân biệt giữa 

Vietranstimex và các đơn vị khác là một quyết sách mang tính chiến lược và quan trọng. 

Từ ngày 01/11/2016, tên gọi CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

VIETRANSTIMEX chính thức được công bố trên thị trường sau một thời gian lấy ý kiến của 

Cổ đông và đăng ký với các cơ quan chức năng liên quan.  
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Về chính sách quản lý – điều hành 

1. Điều lệ Công ty: 

Điều lệ công ty (lần thứ 3) được ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 thay thế điều lệ cũ ngày 

25/03/2013 với nhiều nội dung điều chỉnh vừa sát với Luật doanh nghiệp 2014 vừa 

phù hợp với mô hình tổ chức mới. 

2. Quy chế quản trị nội bộ: sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ cũ theo quyết định 

số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2016 để phù hợp với mô hình tổ chức mới. 

3. Quy chế điều hành SXKD: ban hành bộ quy chế mới theo quyết định số 10/2016/QĐ-

HĐQT ngày 01/09/2016 để phù hợp với mô hình tổ chức mới. 

Về cách thức quảng bá thương hiệu 

Để ngày một nâng cao vị thế và tạo nên sự phổ biến của thương hiệu Vietranstimex trên thị 

trường vận tải trong và ngoài nước, Công ty chúng ta phải tiếp tục giữ vững và phát huy các 

thế mạnh đã đạt được trong những năm qua. Ngoài ra, những cách thức quảng bá thương 

hiệu sau cần được duy trì thực hiện: 

1. Duy trì tính ổn định, giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-

2008, hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, tiến 

tới tích hợp hai hệ thống quản lý này thành QHSE để thuận tiện công tác quản lý và 

góp phần hợp lý hóa các quy trình con nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất 

lượng các dịch vụ vận tải, bốc xếp và logistics qua đó tạo ấn tượng tốt với  đối tác, 

khách hàng và những cá nhân / tổ chức quan tâm đến hoạt động bốc xếp vận chuyển 

hàng hóa của Công ty; 

2. Đội ngũ nhân viên  của Công ty luôn đảm bảo có trình độ chuyên môn / tay nghề cao; 

tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, không ngại 

khó khăn, luôn  tạo ấn tượng tốt với khách hàng; 

3. Việc trang bị đồng phục làm việc tại công sở và đồng phục bảo hộ lao động cho 

CBCNV Công ty như là một kênh truyền thông để quảng bá thương hiệu công ty. 

Thông qua màu đồng phục, việc in logo trên áo, nón… để định hình thương hiệu đối 

với cộng đồng. Ngoài ra nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty. 

4. Đối với các phương tiện, trang thiết bị, tên Công ty, logo, màu sơn truyền thống phải 

có bố cục rõ ràng, có nét đặc trưng riêng của công ty  

5. Trong thời điểm công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, đặc biệt là mạng internet 

trở nên phổ biến thì việc quảng bá hình ảnh cũng như thương hiệu thông qua mạng 

internet là bước đi đúng đắn và hợp lý của công ty.  

Website riêng được thiết kế bài bản, nội dung phong phú để cho khách hàng trực tiếp 

tham khảo, cập nhật thông tin về các dịch vụ của công ty, bên cạnh đó, công ty luôn 

cập nhập các thông tin, hình ảnh, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa của CBCNV 

tại địa chỉ: https://www.facebook.com/multimodaltransportholdingcompany. 

6. Thiết kế và in ấn thương hiệu Công ty (tên Công ty, logo) lên các vật phẩm văn phòng 

sử dụng cho công việc hàng ngày, đồng thời định kỳ quan tâm, cập nhật nội dung, 

hình thức thiết kế của brochure giới thiệu về công ty sử dụng cho công tác tiếp thị và 

giới thiệu năng lực. Ngoài ra, gửi tặng quà lưu niệm, thiệp chúc mừng có thương hiệu 

Cty đến khách hàng, đối tác khi tiếp thị dự án mới, hội nghị và nhân dịp năm mới.  

Tài trợ cho các hoạt động xã hội, các sự kiện của thành phố, cũng như đưa hình ảnh Công 

ty lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài ở địa phương và trên cả nước làm cho 

thương hiệu Vietranstimex ngày càng được biết đến rộng rãi. 

https://www.facebook.com/multimodaltransportholdingcompany
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Những thuâṇ lợi, khó khăn ảnh hưởng đến thực hiêṇ kế hoac̣h sản xuất kinh 

doanh 2017 của đơn vi ̣

a) Thuận lợi 

* Về mặt Vĩ mô: 

Năm 2017, Chính phủ và các Bộ, ngành sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng 

tâm để duy trì và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, trong đó những giải pháp có tác động tích 

cực đến lĩnh vực logistics bao gồm: 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn cho các công trình, dự án 

xây dựng.  

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là các lĩnh vực 

liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tín dụng, đất đai, xây 

dựng, thành lập và giải thể doanh nghiệp, thủ tục đầu tư. 

- Tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

- Xây dựng nền hành chính hiệu quả và kỷ luật kỷ cương. 

* Về mặt Vi mô: 

Toàn công ty đã cơ bản thực hiện xong công tác tái cấu trúc, sắp xếp và bố trí lại lao động, hướng 

đến xây dựng một bộ máy tổ chức tinh gọn – hợp lý – chuyên nghiệp và hiệu quả, giảm gánh nặng 

về mặt chi phí nhằm tăng lợi nhuận và doanh thu cho Công ty 

- 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 đã giảm căng thẳng về vốn, tạo điều kiện tăng đầu 

tư phương tiện thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 

- VIETRANSTIMEX vẫn là thương hiệu được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước 

đánh giá cao, tin tưởng cũng như mong muốn hợp tác để thực hiện các dự án vận tải hàng hóa 

thiết bị.   

b) Khó khăn  

- Mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu vận tải đa phương thức. Thủ tục 

cấp phép lưu hành đặc biệt của các cấp thẩm quyền vẫn còn chậm. 

- Việc giải quyết các chi phí tiếp thị chưa linh hoạt, kịp thời dẫn đến việc khó tiếp cận chủ đầu tư 

và thắng thầu trong cạnh tranh. 

- Dịch vụ logistics, lắp đặt thiết bị được xác định là những hoạt động kinh doanh phụ trợ, tạo điều 

kiện ổn định cho kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải nhưng chưa có nguồn lực con người để 

đầu tư phát triển.  

- Công tác tái cấu trúc đã tạo ra nhiều sự xáo trộn, thay đổi về bộ máy tổ chức trên toàn công ty 

(từ các tổ đội sản xuất đến các phòng ban nghiệp vụ) dẫn đến thực tế là chúng ta cần thời gian 

để người lao động thích nghi, làm việc theo mô hình mới, các bộ phận trong hệ thống điều hành 

SXKD mới vận hành ăn khớp, nhịp nhàng với nhau. Ngoài ra, tâm lý bất ổn của người lao động 

trên toàn Công ty trước và sau giai đoạn tái cấu trúc ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu 

quả của công việc thực hiện.  

Năm 2017 chúng ta tiếp tục đặt mục tiêu chính là ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn 

bộ máy tổ chức của Công ty và đẩy mạnh đầu tư phương tiện thiết bị mới, hiện đại tạo cơ sở cho 

việc mở rộng nghành nghề kinh doanh của Công ty ra các lĩnh vực mà nhà thầu quốc tế đang 

thống trị là lắp đặt hàng nặng, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị điện gió, di dời và hạ thủy các 

cấu kiện có trọng lượng lớn hơn 3.000 tấn, dịch vụ kho bãi ...nhằm tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ 

cho những năm sau.  
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển năm 2016  
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Chỉ tiêu 
Thực hiêṇ 

năm 2016 

Kế hoac̣h  

năm 2017 

% KH 2017/Thực 

hiêṇ 2016 

Tổng doanh thu 450.709 490.000 109% 

Lợi nhuận trước thuế 62.154 60.000 97% 

Tỷ lệ cổ tức 15% 15% - 20% - 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 

Với những thuận lợi khó khăn nêu trên, kế hoạch SXKD năm 2017 được xây dựng với các chỉ tiêu chủ yếu 

như sau:   

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Kế hoạch kinh doanh, tiếp thị :  

Ngoài các dự án đang thực hiện hoặc đã trúng thầu như NM Nhiệt điện Hải Dương, Thăng Long và 

Long Phú 1, các trạm biến áp 220KV, 500KV... Công ty sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện 

công tác tiếp thị cho các dự án: 

- Bốc xếp, vận chuyển thiết bị của các dự án NM nhiệt điện và thủy điện như: Quảng Trạch, 

Nghi Sơn 2, Vĩnh Tân 1; Thác Mơ, hạ Sê San, Đa Nhim mở rộng, Nam Peun 1 – Lào, Nam 

Sim – Lào; Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Duyên Hải 2, An Khánh .. 

- Các dự án phong điện trên cả nước. 

- Vận chuyển, di dời và hạ thủy các cấu kiện dầu khí mới tại các cảng PTSC, cảng VSP, cảng 

Đông Xuyên – Tp Vũng Tàu, các cần cẩu giàn của các cảng biển lớn tại HCM, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Quy Nhơn...;  

- Bốc xếp, vận chuyển thiết bị cho hệ thống các Trạm biến áp 220KV, 500KV trên cả nước; 

Mục tiêu trọng tâm của năm 2017 và các năm tiếp theo là : 

- Liên kết với các công ty thành viên để triển khai hệ thống dịch vụ logistics ưu tiên sử dụng 

và cung cấp dịch vụ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong nhóm nhằm tạo nguồn hàng, bảo 

đảm ổn định doanh thu, công việc làm cho toàn công ty, làm nền tảng để phát triển dịch vụ 

trọng tâm vận tải hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án.   

- Liên kết với các đối tác Nippon Express, Fagioli để triển khai dịch vụ lắp đặt thiết bị đòi hỏi 

công nghệ cao. Bước đầu thông qua hình thức cung cấp nguồn nhân lực, phương tiện sẵn 

có của đơn vị dưới sự chỉ đạo của đối tác để từng bước tiếp cận công nghệ tiến đến đảm 

nhiệm thực hiện trọn gói công việc lắp đặt và bốc xếp, vận chuyển các kiện hàng STST bằng 

phương pháp skidding. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị và liên danh liên kết để đẩy mạnh khai thác các thị 

trường tiềm năng như Lào, Campuchia, Myanmar....  
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 Các nhóm giải pháp thực hiện 

Nhóm giải pháp về Tài chính kế toán: 

- 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, tiếp tục nhượng bán những tài sản hiện có nhưng kém phát 

huy hiệu quả để huy động bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. 

- Siết chặt quản lý về tài chính toàn Công ty, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác khoán quản. 

- Tổ chức phân tích doanh thu – chi phí - hiệu quả theo công trình - dự án, theo phương tiện – 

nhóm phương tiện để có dữ liệu phục vụ đấu thầu, đầu tư và đánh giá hiệu quả sau đầu tư 

- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tồn đọng. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, phân công cán bộ chuyên 

trách đẩy mạnh công tác khởi kiện đối với công nợ khó đòi; 

- Hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản nợ phải thu để vừa tăng 

cường quản lý vừa tạo điều kiện tối đa cho sản xuất   

Nhóm giải pháp về kỹ thuật: 

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình bảo dưỡng sửa chữa PTTB kể cả nguồn vật tư phụ tùng dự phòng 

để đảm bảo tối ưu hóa thời gian vận doanh của các PTTB. 

- Tham mưu chương trình, kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao trình độ 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty.  

- Xây dựng phương án kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn, nhưng phải tiết kiệm 

chi phí nhất có thể, nhất là chi phí diều động PT-TB. 

Nhóm giải pháp về kinh doanh, tiếp thị: 

- Đẩy mạnh tiếp thị, tìm kiếm nguồn hàng để khai thác tối đa đội xe hàng thường. 

- Tham mưu xây dựng quy chế tiếp thị, quy chế khen thưởng phù hợp nhằm huy động tối đa đội 

ngũ nhân lực tham gia vào công tác tiếp thị, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị. 

- Nắm bắt tình hình thị trường và tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công ty đầu tư PTTB nhằm sớm 

mở rộng lĩnh vực kinh doanh. 

Nhóm giải pháp về hành chính nhân sự:  

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc toàn công ty để bộ máy điều hành hiệu quả hơn, hợp 

lý hơn.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết nối trong toàn hệ thống từ công ty đến 

các đơn vị phụ thuộc để việc chỉ đạo điều hành nhanh chóng, tập trung, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Thực hiện việc phân cấp, phân công công việc rõ ràng, cụ thể giữa các bộ phận liên quan trong 

bộ máy điều hành SXKD toàn Công ty. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với thị trường để ưu đãi 

CBCNV có năng lực và thu hút nguồn lực từ bên ngoài. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, điều hành. 

Nhóm giải pháp về Khai thác: 

- Hợp lý hóa phân công công việc trong hệ thống khai thác nhằm tăng cường sự thông suốt 

trong việc điều hành các dự án / công trình vận tải góp phần hoàn thành công việc đúng tiến 

độ và chất lượng yêu cầu. 

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí phục vụ sản xuất, mạnh dạn đề xuất các giải pháp tiết giảm nguồn 

nhân lực và chi phí sản xuất.   
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Nhóm giải pháp về An toàn: 

- Toàn Công ty phải phải hết sức coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ các qui 

trình của Công ty đặt ra và các qui định của pháp luật. 

- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp 

làm việc an toàn, những TNLĐ cần đề phòng; trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ 

lao động bởi công tác ATVSLĐ luôn gắn liền với sản xuất. 

- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao 

động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất và đời sống xã hội.   

- Nâng cao hệ thống quản lý HSE ( theo tiêu chuẩn 18001)  nhằm đạt được các cải tiến cho toàn 

bộ kết quả thực hiện HSE nhất quán với chính sách HSE của công ty với mục đích phải đạt 

được như sau : 

+ Đảm bảo các mối nguy được nhận dạng. 

+ Đảm bảo quản lý rủi ro liên quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

+ Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý. 
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của công ty 
 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, chất thải...) 

Công ty đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý môi trường. Các nguồn lực bao gồm: nguồn nhân lực và kỹ năng chuyên môn hoá, cơ sở hạ 
tầng, nguồn lực công nghệ và tài chính. 

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cần được xác định, được lập thành văn bản và được thông báo 
nhằm tạo thuận lợi cho quản lý môi trường có hiệu lực. 

Tổng Giám đốc bổ nhiệm một đại diện của Ban Tổng Giám đốc, ngoài các trách nhiệm khác, có các 
vai trò, trách nhiệm và quyền hạn xác định nhằm : 

- Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường được thiết lập, thực hiện và duy trì phù hợp với các yêu 
cầu của Công ty  

- Báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường cho ban lãnh đạo để xem xét, kể cả 

các khuyến nghị cho việc cải tiến. 

- Công ty đảm bảo mọi nhân viên thực hiện các công việc của Công ty hoặc trên danh nghĩa của 
Công ty (Nhà thầu phụ) có khả năng gây ra (các) tác động đáng kể lên môi trường mà Công ty 
xác định được đều phải có đủ năng lực trên cơ sở đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp, và có 
duy trì các hồ sơ liên quan. 

Công ty định rõ và lập kế hoạch các tác nghiệp liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa đã 
được xác định nhất quán với chính sách và chỉ tiêu môi trường của mình nhằm đảm bảo chúng được 
tiến hành trong các điều kiện qui định. 
Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì một thủ tục để giám sát và đo lường trên cơ sở các đặc trưng 
chủ chốt của các hoạt động của mình có thể có tác động đáng kể lên môi trường. 
 Đối với các khu vực xưởng sửa chữa và địa điểm kho bãi tại các khu công nghiệp đều được sử dụng 
nguồn nước thủy cục cung cấp và hệ thống nước thải tuân thủ các quy định pháp luật về: quy trình 
thiết kế hệ thống và xử lý thải của khu công nghiệp trên địa bàn quy định.  
Thanh lý các phương tiện thiết bị cũ kỹ lạc hậu, có mức tiêu hao năng lượng cao bằng các phương 
tiện hiện đại và tiên tiến hơn đảm bảo: tiêu chuẩn khí thải quy định và mức tiêu thụ nhiên liệu, năng 
lượng điện ít hơn. (Theo báo cáo đầu tư và thanh lý 2016). 
Đối với các dự án vận tải cần tập trung nhân sự và phương tiện thì Phụ trách Dự án có trách nhiệm 

xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường cho Dự án của mình cũng như thực hiện hệ thống 

quản lý HSE ở mức độ cấp dự án tương ứng. Các kế hoạch quản lý môi trường luôn phải đảm bảo 

bám sát các vấn đề môi trường hiện tại hay có khả năng nảy sinh trong tương lai và có các phương 

án cụ thể giảm thiểu các tác động và biện pháp cải thiện môi trường. Phụ trách Dự án có trách nhiệm 

đảm bảo các hoạt động của Dự án phù hợp với các chính sách, mục tiêu và kế hoạch quản lý môi 

trường của Công ty ban hành, thoả mãn các yêu cầu Luật định, của khách hàng về môi trường. 

Cam kết thực hiện 

- Việc áp dụng hệ thống quản lý quốc tế về quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 
OHSAS 18001:2007 là một lời cam kết của Công ty về thực hiện đảm bảo an toàn và kiểm soát 
các tác động đến môi trường. 

- Công ty tuân thủ chính sách môi trường của nhà nước nơi Công ty hoạt động, cam kết giảm thiểu 
các tác động môi trường do các hoạt động của Công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân 
thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong 
công ty và cho toàn cộng đồng, bao gồm các hoạt động sau :  

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như: điện, nước, giấy, gas để giảm thiểu các tác động lên môi 
trường  

- Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải, giảm thiểu/loại trừ tác nhân gây ô 
nhiễm môi trường cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động, cộng đồng 
xung quanh 

- Đặt mục tiêu chỉ tiêu môi trường cho sự phát bền vững thân thiện với môi trường; 

- Đào tạo nhân viên ý thức bảo vệ môi trường, phổ biến chính sách môi trường đến mọi nhân viên 
bao gồm cả các nhà thầu. 

- Nhất quán với cam kết tuân thủ của mình, Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì một thủ tục về 
định kỳ đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu luật pháp có thể được áp dụng. 
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Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

- 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 thưởng xứng 

đáng cho những đóng góp cá nhân, mà còn được khuyến khich 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 theo ngạch, bậc gắn liền 

với chức danh, vị trí công việc đảm nhận và lương khoán sản phẩm đối với một số nhóm lao động 

khối trực tiếp sát với thị trường lao động; kết quả chất lượng công việc được xem xét đánh giá qua 

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 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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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSXIMEX 

“Vững bước dẫn đầu – Nâng tầm cao mới” 
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Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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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 Ban điều hành. Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội 

đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển 

sản xuất của công ty.  

Năm 2016 với nhiệm vụ quản lý nặng nề, phải tái cấu trúc toàn diện Công ty, song với quyết tâm của 

Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty, Ban điều hành đã đã cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành vượt kế 

hoạch của Ban tái cấu trúc đề ra 01 tháng, đồng thời vẫn điều hành nhịp nhàng các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. 

Hội đồng quản trị đánh giá rất cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong tổ chức thực 

hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016, kết quả năm 2016 Công ty hoàn thành 208% lợi nhuận trước 

thuế, để ghi nhận và đã kịp thời động viên Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị đã thống nhất trích 

quỹ lương để thưởng năm 2016 cho toàn bộ cán bộ quản lý Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 

Đồng hành cùng ngành công nghiệp 
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Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 

Trong năm 2016, mặc dù toàn Công ty tập trung vào nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty với rất nhiều những 

thay đổi căn bản, nhưng Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện  

năm 2016 

Thực hiện/ 
Kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 590.000 450.709 76,39% 

2 Lợi nhuận sau thuế 24.700 48.870 197,85% 

3 Tỷ lệ cổ tức 10% 15% 150% 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy mặc dù doanh thu không đạt mức tăng 

trưởng như kỳ vọng, song với mô hình quản lý mới, và quyết tâm của cả Công ty đã đem lại khoản lợi 

nhuận đáng trân trọng, đây là năm đầu tiên sau nhiều năm cổ phần phần hóa, Công ty có lợi nhuận 

sau thuế cao nhất, đạt mức tăng trưởng 266% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 197% so với 

Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.   

Công tác tổ chức và nhân sự 

Sau Đại hội cổ đông 2016, Ban tái cấu trúc đã làm việc liên tục trong suốt 04 tháng, kết quả đến ngày 

01/09/ 2016 đã đưa mô hình vào áp dụng thí điểm vượt thời gian so với kế hoạch 01 tháng. 

Về công tác tổ chức 

Hội đồng quản trị Công ty  đã ban hành các quyết định thành lập và  chấm dứt hoạt động thuộc thẩm 

quyền HĐQT gồm: 

 Thành lập các Phòng Ban Công ty theo mô hình mới; 

 Thành lập 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Vietranstimex Miền Nam và Chi nhánh 

Vietranstimex Miền Bắc trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại cơ sở vật chất và nhân lực từ các đơn 

vị Công ty VTĐPT 7, Công ty VTĐPT 9, Chi nhánh Hà Nội, Công ty VTĐPT 1. 

 Chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty cũ do HĐQT thành lập gồm: Công ty VTĐPT 

9, Công ty VTĐPT 1, Chi nhánh VTĐPT2 và Chi nhánh VTĐPT Miền Tây. 

 Thực hiện đổi tên Công ty và các Chi nhánh từ ngày 01/11/2016. 

Về công tác nhân sự 

Căn cứ mô hình hoạt động HĐQT đã giữ nguyên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và ban 

hành các quyết định nhân sự:  

 Bổ nhiệm 02 Giám đốc Chi nhánh Vietranstimex Miền Bắc và Miền Nam 

 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức 7, đối 

với ông Trần Nguyên Giáp theo nguyện vọng cá nhân. 

 Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Tây đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Chi 

nhánh Hà Nội đối với ông Bùi Đức Độ; Giám đốc Chi nhánh VTĐPT 2 đối với ông Lê Cao Nguyên, 

Giám đốc Công ty VTĐPT 1 đối với ông Dương Việt Cường do thay đổi mô hình tổ chức Công ty. 

 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Campuchia đối với ông Nguyễn Anh Phương 

theo nguyện vọng cá nhân. 

Ngoài ra Chủ tịch HĐQT đã ban hành văn bản thống nhất đề nghị của Ban điều hành về bổ nhiệm nhân 

sự cấp quản lý từ Trưởng phòng Công ty trở xuống theo mô hình tái cấu trúc Công ty.  

Đánh giá của Hội đồng quản trị về  

các mặt hoạt động của Công ty 
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Công tác quản lý chung 

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016 và  ĐHĐCĐ bất thường – xin ý kiến cổ đông bằng văn 

bản về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;  

Tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty. 

Ban hành các văn bản về quản lý hoạt động Công ty sau tái cấu trúc để áp dụng thí điểm từ 01/09/2016 

và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017: 

 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn các đơn vị trong Công ty theo mô hình hoạt động mới. 

 Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; 

 Quy chế Quản lý Điều hành sản xuất kinh doanh toàn Công ty; 

 Thang bảng lương thực hiện cho trong toàn Công ty. 

Cử các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài để làm việc với các đối tác liên quan theo đề nghị của 

Tổng Giám đốc. 

Công tác quản lý đầu tư và thanh lý tài sản 

Công tác đầu tư 

Trong năm HĐQT đã phê duyệt  đầu tư một số tài sản chủ yếu như sau: 30 Đầu kéo và 65 rơ moóc 

phục vụ vận chuyển hàng thông thường; 02 ô tô con và 02 xe 16 chổ ngồi. Với tổng giá trị đầu tư: 53 

tỷ 645 triệu đồng. 

Ngoài ra HĐQT đã phê duyệt các đầu tư các dự án chuyển sang thực hiện trong năm 2017 gồm: Đầu 

tư cẩu bánh lốp 100 tấn và 02 rơ mooc tăng giảm chiều dài từ 20 đến 52m pục vụ vận chuyển hàng 

siêu trường. 

Công tác thanh lý tài sản 

Trong năm, công ty đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài sản, nhất là các tài sản là bất động sản; các tài sản đã thanh lý, nhượng bán như sau: 

- Thực hiện thanh lý các tài sản từ năm 2015 chuyển sang gồm Nhà để xe CNCNV – K16/14 Hùng 

Vương - Đà Nẵng; Văn phòng làm việc 100 Đại Cồ Việt - Hà Nội; Cửa hàng xăng dầu Yết Kiêu - Đà 

Nẵng và một số phương tiện của Chi nhánh VTĐPT 2; Thanh lý lô xe con và xe car của toàn Công ty. 

Với tổng giá trị thu hồi sau thanh lý 23 tỷ 320 triệu đồng. 

- Chuyển sang năm 2017 tiếp tục thực hiện thanh lý 02 lô đất tại Tp Hồ Chí Minh. 

Một số tồn tại cần khắc phục 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:  

- Chưa mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đối với dịch vụ logistic, lắp đặt thiết bị; lắp đặt điện 

gió… 

- Bộ máy quản lý mới sau tái cấu trúc, đôi lúc chưa tổ chức hoạt động thuần thục, vẫn còn những điểm 

chưa phù hợp trong công tác tổ chức điều hành sản xuất làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy 

tín của Công ty… 

- Công tác tiếp thị phát triển thị trường còn một số mặt hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực của 

công ty 

- Công suất sử dụng tài sản của công ty chưa cao. 

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại, nâng 

cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm tiếp theo.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

Các kế hoạch, định hướng của 

Hội đồng quản trị 

 

 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, 

Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm 2017 

bao gồm: 

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đơn vị trong Group, các đối tác cùng ngành nghề, có 

thương hiệu trong và ngoài nước để phát triển một số dịch vụ trong chuỗi cung ứng vận tải. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý Công ty, tăng cường công 

tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất trong toàn Công ty. 

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thông qua cơ chế tuyển dụng, đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn sâu, tập trung đào tạo nội bộ. 

- Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị  và công nghệ  mới để mở rộng hoạt động sản 

xuất kinh doanh và giữ vững vị trí dẫn đầu của Công ty trong những năm tới. 

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, hiệu quả tiếp thị hơn nữa phát huy tiềm năng, thế mạnh của 

Công ty 

- Mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực Đông Nam Á thông qua hình thức liên 

doanh, liên kết... 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 

Đồng hành cùng ngành công nghiệp 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSXIMEX 

“Vững bước dẫn đầu – Nâng tầm cao mới” 
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Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

  

Các cuộc họp của hội đồng quản trị 

Stt  Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

Số 

buổi 

họp 

Tỷ lệ 

tham 

gia 

Lý do 

Không tham 

gia  

1 Đinh Việt Tùng 
Chủ tịch 

HĐQT  

Bắt đầu từ ngày 

25/04/2015 và kết thúc 

không còn là Chủ tịch 

HĐQT vào ngày 

26/04/2016  

03/03 100% 
 

 

2 Lê Bá Thọ 

TV HĐQT  

Bắt đầu từ ngày 

04/03/2016, được đề cử 

là TV HĐQT thay ông 

Hoàng Tuấn. 

02/02 100% 
 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

Bắt đầu từ ngày 

26/04/2016, được bầu là 

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 

2015- 2020.  

08/08 100%  

3 Võ Duy Nghi 

TV  HĐQT - 

Tổng giám 

đốc 

Bắt đầu là TV HĐQT từ 

ngày 25/04/2015 và từ 

ngày 01/05/2015 là Tổng 

giám đốc Công ty. 

11/11 100%  

4 Nguyễn Tăng Mãng TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015- 2020  11/11 100%  

5 Đặng Doãn Kiên TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015- 2020 10/11 91% Bận công tác 

6 Đỗ Hoàng Phương TV HĐQT 

Bắt đầu là TV HĐQT -

Phó Tổng giám đốc 

Công ty từ ngày 

26/04/2016.  

08/08 100%  

7 Hoàng Tuấn TV HĐQT 

Bắt đầu là TV HĐQT từ 

ngày 03/08/2012. Kết 

thúc ngày 12/01/2016 

0/1 0% 
Bận công tác 

tại Lào 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông  thường niên Công 

ty cổ phần Vận tải đa phương thức và các Biên bản họp/Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong  năm 2016, 

thông tin về số thành viên Hội đồng quản trị và thống kê số buổi họp Hội đồng Quản trịnhư sau: 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị  

đối với Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập Ban Chỉ 

đạo tái cấu trúc Công ty, để thực hiện tái cấu trúc Công ty theo định hướng của HĐQT. Thành 

phần Ban chỉ đạo gồm: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và Thư ký HĐQT làm thư ký Ban. 

 Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty đã hoạt động liên tục để cấu trúc toàn diện Công ty và ngày 

01/09/2016 Công ty đã chuyển sang hoạt động thí điểm theo mô hình mới, sớm hơn so với kế 

hoạch 01 tháng. 

 Các Biên bản của Ban chỉ đạo tái cấu trúc 

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Hội đồng Quản trị đã giao 

cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện: 

 Định kỳ hàng tháng và quý, Tổng Giám đốc đều có báo cáo quản trị Công ty 

 Trên cơ sở báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị họp kiểm điểm tình hình thực hiện 

Nghị quyết và đề ra các mục tiêu công việc trong giai đoạn tiếp theo;  

 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. 
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Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Biên bản họp 
12 và 

13/05/2016 
Xác định mục tiêu và yêu cầu của việc tái cấu trúc Công ty và 
dự kiến các nội dung công việc của Ban chỉ đạo Tái cấu trúc  

Biên bản họp 19/05/2016 Thông qua mô hình hoạt động của Công ty  

Biên bản họp 20/05/2016 
Ban hành lịch làm việc và thống nhất nội dung công việc theo 
dự kiến của TGĐ 

Biên bản họp 
27 và 

28/05/2016 
Thông qua chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ 
Công ty sau tái cấu trúc 

Biên bản họp 03/06/2016 
Thông qua mô hình tổ chức của các Chi nhánh Miền Nam và 
Chi nhánh VTĐPT 2 trực thuộc Công ty 

Biên bản họp 10/06/2016 
Thông qua mô hình tổ chức của các Chi nhánh Miền Bắc trực 
thuộc Công ty và định biên nhân sự  khối Văn phòng Công ty 

Biên bản họp 17/06/2016 
Thông qua định hướng nhân sự quản lý, tiền lương và tái cấu 
trúc Chi nhánh VTĐPT2 

Biên bản họp 
24 và 

25/06/2016 
Xây dựng thang bảng lương và phương án chi trả tiền lương;  

Biên bản họp 12/07/2016 
Thông qua chức năng nhiệm vụ của Công ty và các đơn vị 
phụ thuộc; thông qua hệ thống thang bảng lương của Công 
ty và nhân sự chủ chốt của Công ty 

Biên bản họp 22/07/2016 
Xem xét phân cấp giữa HĐQT và Ban điều hành, Quy chế 
Chi tiêu nội bộ lần 1 

Biên bản họp 06/08/2016 
Thông qua sắp xếp nhân sự toàn Công ty; Thông qua các 
quy chế : Phân cấp giữa HĐQT và Ban điều hành, Quy chế 
Chi tiêu nội bộ . 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng Quản trị   

Nghị quyết 

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

01/2016/NQ-HĐQT 13/01/2016 Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT ông Hoàng Tuấn. 

02/2016/NQ-HĐQT 07/03/2016 Bổ sung ông Lê Bá Thọ làm thành viên HĐQT thay ông Hoàng 
Tuấn và chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2016. 

03/2016/NQ-HĐQT 08/04/2016 Thông qua nội dung cơ bản về Đại hội cổ đông thường niên 
2016. 

04/2016/NQ-HĐQT 26/04/2016 Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (theo nghị 
quyết ĐHCĐ 2016) 

05/2016/NQ-HĐQT 26/04/2016 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty đ/v ông Đỗ 
Hoàng Phương 

06/2016/NQ-HĐQT 20/05/2016 Thông qua mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa 
phương thức sau tái cấu trúc 

07/2016/NQ-HĐQT 17/06/2016 Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho 
Công ty cổ phần Kho Vận  Miền Nam 

08/2016/NQ-HĐQT 20/06/2016 Thông qua Phương án tái cấu trúc Chi nhánh VTĐPT 2 trực 
thuộc Công ty 

09/2016/NQ-HĐQT 04/07/2016 Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho 
Công ty cổ phần Kho Vận  Miền Nam lần 2 

10/2016/NQ-HĐQT 09/08/2016 Thông qua kết quả hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm 2016 
và một số chủ trương cho 06 tháng cuối năm 

11/2016/NQ-BTCT 09/08/2016 NQ của Ban chỉ đạo tái cấu trúc về nhân sự và thông qua các 
quy chế của Công ty  

12/2016/NQ-HĐQT 29/08/2016 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 

13/2016/NQ-HĐQT 30/08/2016 Thông qua Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
và một số nhiệm vụ trước mắt của Công ty 

15/2016/NQ-HĐQT 20/10/2016 Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty VTĐPT 7 đối với ông Trần 
Nguyên Giáp; đồng thời bổ nhiệm ông Võ Đăng Lịch làm Giám 
đốc Công ty VTĐPT 7 từ ngày 20/10/2016 

16/2016/NQ-HĐQT  10/11/2016 Kiện toàn mô hình tổ chức Công ty và đổi tên các đơn vị trực 
thuộc 

17/2016/NQ-HĐQT 31/12/2016 Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến tái cấu trúc Công ty và 
giải thể Ban chỉ đạo Tái cấu trúc Công ty từ ngày 31/12/2016. 

18/2016/NQ-HĐQT 31/12/2016 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số nội 
dung khác. 
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Quyết định 

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

01/2016/QĐ-HĐQT 13/01/2016 Nâng hệ số lương cán bộ Lãnh đạo Công ty năm 2016 

02/2016/QĐ-HĐQT 13/01/2016 Phê duyệt chuyển nhượng QSD đất và vật kiến trúc trên đất “ 

Gara để xe CBCNV – K16/14 Hùng Vương” 

03/2016/QĐ-HĐQT 13/01/2016 Phê duyệt chuyển nhượng tài sản tại Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 

04/2016/QĐ-HĐQT 28/04/2016 Thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Công ty 

05/2016/QĐ-HĐQT 17/06/2016 Chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo 

Tài chính bán niên và cả năm 2016 

06/2016/QĐ-HĐQT 28/07/2016  Cử cán bộ Lãnh đạo đi công tác nước ngoài 

07/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Chấm dứt hoạt động Công ty Vận tải đa phương thức 9 – đơn vị 

hạch toán báo sổ thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

08/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Thành lập các phòng Nghiệp vụ Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức 

09/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận 

tải đa phương thức 

10/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Ban hành Quy chế Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh 

của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 

11/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải đa phương thức đối với ông Bùi Đức Độ 

12/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công 

ty cổ phần Vận tải đa phương thức đối với ông Đỗ Hoàng 

Phương 

13/2016/QĐ-HĐQT 01/09/2016 Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định tại Chi nhánh Vận 

tải đa phương thức 2 

14/2016/QĐ-HĐQT 15/09/2016 Phê duyệt chuyển nhượng tài sản cố định tại Chi nhánh Vận tải 

đa phương thức 2 

15/2016/QĐ-HĐQT 16/09/2016 Phê duyệt dự án đầu tư “ 02 sơ mi rơ moóc tăng giảm chiều dài 

đến 52m” 

16/2016/QĐ-HĐQT 16/09/2016 Phê duyệt dự án đầu tư “ 02 ô tô con và 01 ô tô 16 chổ ngồi” 

17/2016/QĐ-HĐQT 19/09/2016 Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng QSD 02 thửa tại Phường 

Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2, Tp HCM 

18/2016/QĐ-HĐQT 30/09/2016 Phê duyệt chuyển nhượng tài sản cố định thanh lý xe con và xe 

car 
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19/2016/QĐ-HĐQT 19/10/2016 Phê duyệt lựa chọn nhà cung ứng dự án đầu tư “ 30 đầu kéo và 

65 sơ mi rơ moóc” 

20/2016/QĐ-HĐQT 20/10/2016 Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTĐPT 

21/2016/QĐ-HĐQT 20/10/2016 Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Vận tải đa phương 

thức 7 đối với ông Trần Nguyên Giáp  

22/2016/QĐ-HĐQT 20/10/2016 Bổ nhiệm ông Võ Đăng Lịch giữ chức vụ Giám đốc Công ty Vận 

tải đa phương thức 7.  

23/2016/QĐ-HĐQT 21/10/2016 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải đa phương thức tại Miền Tây đối với ông Cao Xuân Hải 

24/2016/QĐ-HĐQT 20/10/2016 Bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tại Miền Tây.  

25/2016/QĐ-HĐQT 26/10/2016 Không chọn nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 

Liên Minh để thực hiện chuyển nhượng QSD đất và TS gắn liền 

trên đất tại 100 Đại Cồ Việt – Hà Nội 

26/2016/QĐ-HĐQT 26/10/2016 Phê duyệt chuyển nhượng QSD đất và TS gắn liền trên đất tại 

100 Đại Cồ Việt – Hà Nội 

27/2016/QĐ-HĐQT 10/11/2016  Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận 

tải đa phương thức  đối với ông Trần Nguyên Giáp  

28/2016/QĐ-HĐQT 10/11/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 10/11/2016. 

29/2016/QĐ-HĐQT 10/11/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 10/11/2016. 

30/2016/QĐ-HĐQT 10/11/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 10/11/2016. 

31/2016/QĐ-HĐQT 18/11/2016 Cử Lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài 

32/2016/QĐ-HĐQT 19/12/2016 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa 

phương thức Vietranstimex tại Miền Tây.  

33/2016/QĐ-HĐQT 19/12/2016 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương 

thức Vietranstimex – Công ty VTĐPT1.  

34/2016/QĐ-HĐQT 19/12/2016 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải đa phương thức tại Miền Tây đối với ông Trần Thanh Bình.  

35/2016/QĐ-HĐQT 19/12/2016 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải đa phương thức  Vietranstimex – Công ty VTĐPT 1  đối với 

ông Dương Việt Cường. 

36/2016/QĐ-HĐQT 20/12/2016 Phê duyệt dự án đầu tư “ Cần cẩu thủy lực, bánh lốp 100 Tấn  

37/2016/QĐ-HĐQT 20/12/2016 Phê duyệt chuyển nhượng tài sản cố định tại Chi nhánh Vận tải đa 

phương thức 2 

38/2016/QĐ-HĐQT 29/12/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 01/01/2017. 

39/2016/QĐ-HĐQT 29/12/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 01/01/2017. 
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40/2016/QĐ-HĐQT 29/12/2016 Đổi tên đơn vị trực thuộc Công ty từ ngày 01/01/2017. 

41/2016/QĐ-HĐQT 31/12/2016 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải đa phương thức  Vietranstimex 2  đối với ông Lê Cao 

Nguyên 

 

Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 

Danh sách về sự thay đổi người có liên quan của Công ty: 

Stt Họ tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 

Chức vụ 
tại 

Công ty 

CMND số Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt 

đầu/không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Đinh Việt Tùng  
Chủ tịch 
HĐQT 

014074000003
; cấp ngày 
29/08/2013; tại 
Cục cảnh sát 

Số 5, Ngõ 
260 Đội Cấn 
Ba Đình, 
TP. Hà Nội 

Thôi chức 
Chủ tịch 
HĐQT vào 
ngày 
26/04/2016 

Nhà nước 
thoái vốn 

2 Lê Bá Thọ  
Thành viên 

HĐQT 

025799660; 
cấp ngày 
30/03/2015 tại 
TP Hồ Chí 
Minh 

23/12 Hoàng 
Sa, Phường 
Đakao, 
Quận 1, Tp 
HCM 

04/03/2016 

Tham gia 
HĐQT 
thay ông 
Hoàng 
Tuấn 

 Lê Bá Thọ  
Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

025799660; 
cấp ngày 
30/03/2015 tại 
TP Hồ Chí 
Minh 

Hoàng Sa, 
Phường 
Đakao, 
Quận 1, Tp 
HCM 

26/04/2016 

Trúng cử 
HĐQT tại 
ĐHĐCĐ 
2016 và 
được bầu 
làm Chủ 
tịch 

3 
Đỗ Hoàng 
Phương 

 
Thành viên 

HĐQT; 

024437606; 
cấp ngày 
24/12/2013; tại 
TP HCM 

68 đường số 
07, phường 
Phú 
Mỹ,Quận 7, 
Tp HCM 

26/04/2016 

Trúng cử  
HĐQT tại 
ĐHĐCĐ 
2016 

4 
Đỗ Hoàng 
Phương 

 
Phó Tổng 
giám đốc 
Công ty 

024437606; 
cấp ngày 
24/12/2013; tại 
TP HCM 

68 đường số 
07, phường 
Phú Mỹ, 
Quận 7,Tp 
HCM 

26/04/2016 

Trúng cử 
vào HĐQT 
tại 
ĐHĐCĐ 
2016 
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STT Họ và tên Chức vụ  Lương   Thưởng   Thù lao  TỔNG Ghi chú 

  Hội đồng quản trị 324.881.000  602.846.000  138.000.000  1.065.727.000    

1 Lê Bá Thọ Chủ tịch -  184.000.000  27.000.000  211.000.000  
Giữ chức 
Chủ tịch từ 
T5 

2 Đinh Việt Tùng Chủ tịch -  1.000.000  12.000.000  13.000.000  
Giữ chức 
Chủ tịch từ 
T1 đến T4 

3 Nguyễn Tăng Mãng Thành viên 324.881.000  237.846.000   - 562.727.000    

4 Đặng Doãn Kiên Thành viên -  180.000.000  36.000.000  216.000.000    

5 Võ Duy Nghi Thành viên -  - 36.000.000  36.000.000    

6 Đỗ Hoàng Phương Thành viên  -  - 24.000.000  24.000.000    

7 Hoàng Tuấn Thành viên  -  - 3.000.000  3.000.000    

  Ban kiểm soát 62.646.000  3.000.000  20.000.000  85.646.000    

8 Nguyễn Thị Thu Thủy 
Trưởng 

Ban 
62.646.000   -  - 62.646.000  

Giữ chức 
trường ban 
KS từ T1 
đến T4 

9 Đỗ Thị Phương Lan Thành viên  - 1.000.000  4.000.000  5.000.000    

10 Phạm Tường Minh   - 1.000.000  8.000.000  9.000.000    

11 Lê Công Minh   - 1.000.000  8.000.000  9.000.000    

  Ban điều hành 2.099.241.500  1.168.126.000  -                                           3.267.367.500    

12 Võ Duy Nghi 
Tổng  

Giám đốc 
491.685.000  343.648.000   - 835.333.000    

13 Đỗ Hoàng Phương 
Phó Tổng 
Giám đốc 

304.210.000  173.602.000   - 477.812.000    

14 Ngô Tứ 
Phó Tổng 
Giám đốc 

341.841.000  240.674.000   - 582.515.000    

15 Trần Nguyên Giáp 
Phó Tổng 
Giám đốc 

329.687.500  2.500.000   - 332.187.500  

Giữ chức 
PTGĐ đến 
ngày 
14/11/2016 

16 Phan Văn Phúc 
Phó Tổng 
Giám đốc 

346.585.000  241.464.000   - 588.049.000    

17 Bùi Thị Ngọc Hà 

Phó Tổng 
Giám đốc 
kiêm Kế 

toán trường 

285.233.000  166.238.000   - 451.471.000    

  TỔNG   2.486.768.500  1.773.972.000  158.000.000  4.418.740.500    

 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 

và Ban kiểm soát 
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện 

tốt việc Quản trị Công ty theo đúng Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật đối với Công ty Niêm 

yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. 
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Giao dịch của cổ đông lớn và người nội bộ 

 

STT Tên cổ đông lớn 
Chức vụ/ 

Liên quan 

Số lượng 
CP trước 
giao dịch 

Giao dịch 
Số lượng 

CP đã giao 
dịch 

Số lượng 
CP sau 

giao dịch 

Thời gian 
thực hiện 

1 CTCP Chứng khoán IB Cổ đông lớn 3.005.500 Mua thêm cổ phiếu 174.000 3.169.500 04/01/2016 

2 Công ty CP SCI Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 4.152.440 4.152.440 25/01/2016 

3 Dương Thị Hồng Anh Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 2.076.200 2.076.200 25/01/2016 

4 Nguyễn Lã Thảo Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 1.977.340 1.977.340 25/01/2016 

5 
CTCP Cung ứng và dịch 

vụ kỹ thuật hàng hải 
Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 1.186.400 1.186.400 27/01/2016 

6 Trần Thị Thùy Dung Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 790.930 790.930 
25-

27/01/2016 

7 Dương Thị Hồng Anh Cổ đông lớn 2.076.200 Bán 1.800.000 276.200 19/02/2016 

8 
Cty TNHH MTV Quản lý 
quỹ ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam 
Nhà đầu tư 0 Mua cổ phiếu 

1.800.000 
1.800.000 23/02/2016 

9 
Cty TNHH MTV Quản lý 
quỹ ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam 
Nhà đầu tư 1.800.000 Mua cổ phiếu 245.000 2.045.000 24/02/2016 

10 
CTCP Cung ứng và dịch 

vụ kỹ thuật hàng hải 
Cổ đông lớn 1.186.400 Bán 1.186.400 0 21/04/2016 

11 Nguyễn Lã Thảo Cổ đông lớn 1.977.340 Bán 658.600 1.318.740 22/04/2016 

12 Công ty CP SCI Cổ đông lớn 4.152.440 Bán 4.054.066 98.374 28/06/2016 

13 CTCP Chứng khoán IB Cổ đông lớn 3.169.500 Bán 296.370 2.873.130 06/07/2016 

14 
Cty TNHH MTV Quản lý 
quỹ ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam 
Cổ đông lớn 2.045.000 Bán 2.045.000 0 07/07/2016 

15 Nguyễn Lã Thảo Cổ đông lớn 1.318.740 Bán 1.318.740 0 25/07/2016 

16 CTCP Chứng khoán IB Cổ đông lớn 2.873.130 Bán 1.577.010 1.296.120 26/09/2016 

17 CTCP Chứng khoán IB Cổ đông lớn 1.290.320 Bán 1.290.300 20 30/12/2016 

18 Cty CP ĐT&XD Bưu điện Cổ đông lớn 0 Mua thêm cổ phiếu 1.290.000 1.290.000 30/12/2016 
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STT 
Tên  

người nội bộ 

Chức vụ/ 

Liên quan 

Số lượng 
CP trước 
giao dịch 

Giao dịch 
Số lượng 

CP đã giao 
dịch 

Số lượng 
CP sau 

giao dịch 

Thời gian 
thực hiện 

1 

Tổng Công ty 
Đầu tư và 
Kinh doanh 
vốn Nhà 
nước SCIC 

Tổ chức có liên quan đến: 
- Chủ tịch HĐQT. 
- Thành viên HĐQT, Tổng 
giám đốc. 
- Thành viên HĐQT Nguyễn 
Tăng Mãng. 
- Thành viên BKS Đỗ Thị 
Phương Lan. 

12.290.640 Bán 12.290.640 0 
22/01 - 

26/02/2016 

2 

CTCP Giao 
nhận và Vận 
chuyển In Do 
Trần 

Tổ chức có liên quan đến 
thành viên HĐQT Đặng 
Doãn Kiên 

2.689.504 Mua thêm cổ phiếu 2.107.330 4.796.834 
26/01-

19/02/2016 

3 
CTCP Kho 
vận miền 
Nam 

Tổ chức có liên quan đến 
Uỷ viên HĐQT Lê Bá Thọ 

0 Mua thêm cổ phiếu 1.845.000 1.845.000 22/04/2016 

4 

CTCP Giao 
nhận và Vận 
chuyển In Do 
Trần 

Tổ chức có liên quan đến 
Uỷ viên HĐQT Đặng Doãn 
Kiên 

4.796.834 Bán 4.796.834 0 24-29/06/2016 

5 
CTCP Kho 
vận miền 
Nam 

Tổ chức có liên quan đến: 
- Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ. 
- Thành viên BKS: Phạm 
Tường Minh. 
- Uỷ viên HĐQT Đỗ Hoàng 
Phương. 

1.845.000 Mua thêm cổ phiếu 8.850.900 10.695.900 24&28/06/2016 

6 
CTCP Kho 
vận miền 
Nam 

Tổ chức có liên quan đến: 
- Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ. 
- Thành viên BKS: Phạm 
Tường Minh. 
- Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ 
Đỗ Hoàng Phương. 

10.695.900 Mua thêm cổ phiếu 5.033.340 15.729.240 27/07/2016 

7 
CTCP Kho 
vận miền 
Nam 

Tổ chức có liên quan đến: 
- Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ. 
- Trưởng BKS: Phạm Tường 
Minh. 
- Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ 
Đỗ Hoàng Phương. 

15.729.240 Mua thêm cổ phiếu 1.887.510 17.616.750 26/09/2016 

8 
Nguyễn Thị 
Hồng 

Thư ký HĐQT 19.724 Bán 10.000 9.724 04-27/07/2016 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSXIMEX 

“Vững bước dẫn đầu – Nâng tầm cao mới” 
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