


 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng và các đối tác! 

Với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực và cố gắng không ngừng từ Ban lãnh đạo đến tập thể nhân viên 

và được sự ủng hộ quý báu nhiệt tình của các Quý vị cổ đông, các khách hàng, các đối tác và các cơ 

quan hữu quan, VNT Logistics đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan và hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Ngoài các mảng kinh doanh 

chính như vận tải đường biển, vận tải hàng không vốn là thế mạnh của Công ty, trong năm 2019 Công 

ty tiếp tục cùng các đối tác đầu tư xây dựng cảng biển, trực tiếp tham gia thực hiện dự án xây dựng và 

vận hành một cảng tổng hợp, container tại Hải Phòng có thể đón được tàu 30.000 – 40.000 DWT giảm 

tải, dự kiến năm 2020 có thể đi vào hoạt động. Đồng thời Công ty cũng đã cùng các đối tác đầu tư vào 

dự án xây dựng Trung tâm logistics Thăng Long để xây dựng một trung tâm logistics hiện đại tại Hưng 

Yên để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng tại khu vực phía Bắc. 

Năm 2020 với tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành logistics nói riêng được dự 

báo là một năm rất khó khăn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19/ Corona kéo dài, lan rộng khắp 

Thế giới và diễn biến dịch hết sức phức tạp. Sự sụt giảm số lượng dịch vụ logistics trong nước và quốc 

tế rơi vào khoảng 15-50%. Nguyên nhân chính là xuất nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc bị ngừng 

trệ, dẫn đến các nhà máy tại Việt Nam thiếu nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngưng hoạt động nên lượng 

hàng hóa cần lưu chuyển ít đi, chuỗi cung ứng cũng giảm, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải logistics.  Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao VNT Logistics 

cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn lấy khách hàng làm trung tâm, chia sẻ khó khăn 

đồng hành cùng khách hàng vượt qua thời kỳ khó khăn này. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan hữu quan, các Cổ 

đông, Quý khách hàng và các nhà cung cấp đã tin tưởng, chia sẻ và hợp tác để VNT Logistics ngày 

càng phát triển bền vững, thịnh vượng. Đặc biệt tôi xin cảm ơn Ban điều hành cùng toàn thể nhân viên 

công ty đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong năm qua để hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng 

cổ đông 2019 giao phó, rất mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng quản trị để VNT Logistics 

không ngừng phát triển và vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nguyễn Xuân Giang 
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