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Thông tin khái quát
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Các rủi ro



7 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 8www.vitranschart.com.vn

Tên công ty

Tên viết tắt

Tên Tiếng Anh

Mã cổ phiếu

Vốn điều lệ

Trụ sở chính

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

 Vitranschart JSC

Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

VST 

609.993.370.000 VNĐ

428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Điện thoại

Fax

Website

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp                   

(028) 3940 4271

(028) 3940 4711

www.vitranschart.com.vn 

Số 0300448709 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 và đăng ký thay 

đổi lần thứ 11 ngày 05 tháng 02 năm 2018 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp.
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Theo quyết định số 
4683/QĐ-TC của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải xác định Công ty 
Vận tải biển Miền Nam 
Việt Nam (SOVOSCO) 
là Xí nghiệp vận tải 
thuộc Cục đường biển 

Việt Nam.

Công ty Vận tải biển 
Miền Nam Việt Nam 
được thành lập theo 
quyết định số 16 
VP/QĐ/TC, Tổng cục 

Giao thông vận tải

Công ty Vận tải và Thuê 
tàu biển “Transchart” 
và “Công ty Vận tải biển 
Sovosco” được hợp nhất 
thành Công ty Vận tải và 
Thuê tàu biển Việt Nam ( 
Vitranschart) trực thuộc 
Tổng cục Đường biển Việt 
Nam theo Quyết định số 
706/TCCB của Bộ trưởng 

Giao thông vận tải.

Công  ty tăng vốn điều 
lệ từ  400.000.000.000 

tỷ đồng lên 
589.993.370.000 đồng 

để phục vụ cho hoạt 
động mở rộng sản 
xuất kinh doanh.

Công ty tăng 
vốn điều lệ từ 

589.993.370.000 
đồng lên 

609.993.370.000 
đồng

Bộ Giao thông vận tải đã 
ban hành việc thành lập 
lại DNNN Công ty Vận 
tải và Thuê tàu biển Việt 
Nam trực thuộc Cục Hàng 
Hải Việt Nam theo Quyết 
định số 377/QĐ-TCCB-
LĐ, tên giao dịch quốc tế 
là Vietnam Sea transport 
and Chartering Company 

(Vitranschart)

Ngày 10/06/2015, 
Công ty đăng ký 
giao dịch trên sàn 
của Sở giao dịch 
chứng khoán Hà 
Nội (Upcom) với 
mã cổ phiếu VST.

Công ty Cổ phần 
Vận Tải và Thuê 
Tàu Biển Việt 
Nam được thành 
lập – Tên viết tắt 
là  Vitranschart 

JSC

Ngày 20/2/2009, SGDCK 
TP.HCM cấp giấy chứng 
nhận niêm yết số 14/
QĐSGDHCM cho phép 
Công ty được niêm yết 
40 triệu cổ phiếu trên sàn 
giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh 
và mã cổ phiếu VST chính 
thức được giao dịch vào 

ngày 26/2/2009. 

Công ty tập trung 
mọi nguồn lực để 
duy trì hoạt động 
ổn định, vượt qua 
những khó khăn về 
tài chính và những 
trở ngại trong kinh 

doanh.

1975

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1976 1984 1993 2007 2009 2010 2015 2018 2019 - Nay
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“

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

 VẬN TẢI BIỂN

Là lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty, chuyên về khai thác, 
cho thuê tàu với năng lực gồm đội tàu có 07 chiếc, trọng tải từ 6.500 
DWT đến 24.000 DWT với tổng trọng tải 144.890 DWT, chuyên chở 
hàng khô rời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước 
và quốc tế.

 Đào tạo và cung ứng xuất khẩu thuyền viên

Tuyển dụng, đào tạo, môi giới và cung cấp thuyền viên có trình độ 
và kinh nghiệm cho đội tàu công ty và các chủ tàu trong nước, ngoài 
nước (Nhật Bản, Đài Loan, v.v…)

Địa bàn Tỷ trọng (%) 2018 Tỷ trọng (%) 2019

Khu vực Đông Nam Á - Đông Bắc Á - Đông Nam Á 32% 37%

Khu vực Đông Nam Á 23% 22%

Khu vực Bắc Á- Đông Bác Á 2% 12%

Khu vực Đông Bắc Á 6% 6%

Khu vực Đông Bắc Á - Nam Á 8% 5%

Khu vực Đông Nam Á - Nam Á 6% 5%

Khu vực khác 23% 13%

Tổng cộng 100% 100%
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY MẸ

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)

Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)

Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông 
(PDIMEX JSC) 

Số lượng cổ phần nắm giữ  :29.888.000 cổ phần, chiếm 48,99% vốn điều lệ của Vitranschart JSC.

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

Hoạt động kinh doanh chính

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

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

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

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

Trụ sở chính   :Số 36 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính

• Quản lý và Cung ứng lao động hàng  hải;

• Các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

Vốn điều lệ     :18.540.000.000 đồng 

Tỷ lệ góp vốn   :26,46% 

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

Hoạt động kinh doanh chính

• Nhập khẩu nguyên vật liệu: thạch cao, xỉ cát, v.v... phục vụ sản xuất xi măng cung cấp cho các 

nhà máy xi măng khu vực phía Bắc và phía Nam từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Đài 

Loan, Nhật Bản, v.v… ;

• Cung cấp đá pozzolan cho các nhà máy xi măng. Vận chuyển clinker cho các nhà máy xi măng 

tuyến Hải Phòng - Hồ Chí Minh;

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

tư cho tàu;

• Sửa chữa và bảo dưỡng phao bè cứu sinh, gõ gỉ sơn và vệ sinh công nghiệp tàu.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các chi nhánh - 
Văn phòng đại diện trực thuộc

1. Văn phòng đại diện Hà Nội

2. Trung tâm đào tạo môi giới và 

xuất khẩu thuyền viên phía Nam 

(SCC).

1. Viễn Đông 3

2. VTC Glory

3. VTC Sun

4. VTC Dragon

5. VTC Planet

6. VTC Phoenix

7. VTC Ocean

1. Tổ chức Hành chính

2. Tài chính Kế toán

3. Kế hoạch Đầu tư

4. Khai thác Thương vụ

5. Kỹ thuật

6. Vật tư

7. Quản lý Chất lượng

8. Công nghệ thông tin

1. Công ty TNHH Cung ứng Thuyền 

viên SCC

2. Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ 

Hàng Hải & XNK Phương Đông 

(PDIMEX JSC)

Đội tàu 
Kinh doanh vận tải biển

Các phòng ban tham mưu Công ty con,
Công ty liên kết

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

01

PHƯƠNG ÁN 

KINH DOANH

KẾ HOẠCH 

TÀI CHÍNH

 PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Phương án kinh doanh

Phát triển nguồn nhân lực

 Kế hoạch tài chính

 Mục tiêu chủ yếu của Công ty là ổn định và phát triển các dịch vụ kinh doanh chủ lực, tìm kiếm 

cơ hội đầu tư, thường xuyên tìm kiếm và phát triển quan hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài. 

Khai thác tốt các nguồn lực về vốn, nhân sự, đại lý, tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng các dịch 

vụ cơ bản, sàng lọc loại bỏ các dịch vụ hiệu quả thấp.

 Rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, phân bổ, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo hợp lý.

 Triển khai xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc trọng yếu (Key Perfomance 

Indicator – KPI) theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tích hợp trả 

lương 3Ps.

 Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả năng, năng lực công tác, có chính sách đãi ngộ 

đối với cán bộ giỏi, có năng lực.

 Phân công công việc đúng năng lực trình độ của mỗi người. 

 Định biên phù hợp với nhiệm vụ, công việc: Định biên lại theo trung bình tiên tiến, cùng 

với xu hướng giảm dần định biên hiện nay đối với tất cả các khối, đặc biệt là khối gián tiếp (phục 

vụ, quản lý). 

 Nghiêm túc thực hiện đánh giá năng lực thuyền viên, phỏng vấn trước khi Công ty thuê và 

bố trí lên tàu.

 

 Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng tay nghề, nghiệp vụ chuyên 

môn, trình độ ngoại ngữ cũng như đạo đức nghề nghiệp cho các thuyền viên;

 Thực hiện cơ cấu tài chính, cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với tình hình thực tế.

 

 Trình VIMC tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho Vitranschart JSC được xóa lãi 

vay và khoanh nợ gốc đối với các dự án đầu tư đóng mới theo chỉ đạo trước đây của Chính phủ tại 

Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). 
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02
CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 
VÀ CỘNG ĐỒNG 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển bền vững với trách 

nhiệm xã hội là nền tảng đã, đang và sẽ luôn 

là trọng tâm trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của Vitranschart JSC, bởi sự thành công 

của một doanh nghiệp không đơn thuần là 

những con số doanh thu thể hiện trên báo cáo 

tài chính mà còn là những giá trị thiết thực và 

lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng, đóng 

góp cho cộng đồng.

,,    Vitranschart JSC luôn chú trọng công tác bảo vệ môi 

trường, xử lý những chất thải cũng như không ngừng tìm 

tòi thêm sáng kiến, phương pháp nhằm sử dụng hiệu quả 

nhiên liệu, giảm tối đa khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính, 

bảo đảm môi trường biển xanh sạch theo quy định của IMO. 

Ngoài ra, định kỳ Công ty phát động các phong trào làm sạch 

đẹp văn phòng và đường phố nơi Văn phòng tọa lạc. 

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

sống, việc làm đối với cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên 

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

vụ được giao.

    Tiếp tục xây dựng, tổ chức các hoạt 

động tập thể, phong trào thi đua của Công 

đoàn Công ty, góp phần nâng cao tinh thần 

gắn bó giữa cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền 

viên trong Công ty, duy trì các hoạt động 

“Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” 

của Công ty nhằm nâng cao tinh thần tương 

thân tương ái của CBNV với xã hội và cộng 

đồng, đồng thời giữ vững và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của Công ty.
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Ngành vận tải biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nền kinh tế 

chính trị chung của thế giới. Trong năm 2019, hàng loạt các 

sự kiện kinh tế, chính trị đã diễn ra trên khắp thế giới như 

căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nước Anh 

chính thức rời khỏi EU sau 47 năm, cuộc biểu tình chính trị 

tại Hong Kong, xung đột chính trị giữa Mỹ và Iran,…Các sự 

kiện này đã gây ra không ít những ảnh hưởng tiêu cực lên 

kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như các hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa trên thế giới, ảnh hưởng trực 

tiếp đến nguồn hàng hóa vận chuyển của đội tàu cũng như 

doanh thu của Công ty.

Do đặc thù của ngành vận tải biển , chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu giá 

thành vì vậy biến động giá dầu sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty. Năm 2019, tình 

trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại bắt nguồn từ những quan ngại và tác động tiêu cực của 

cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài hơn một năm qua cũng đã gây sức ép lên giá dầu. 

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công tại các vùng dầu lửa như tấn công tàu chở dầu quanh Vịnh 

Persian vào tháng 5/2019 và tháng 6/2019, tấn công bằng máy bay không người lái và tên 

lửa vào các cơ sở dầu mỏ Abqaiq và Khurais của Saudi Arabia hồi tháng 9/2019 đã gây ra 

không ít biến động trong sản lượng và giá dầu.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực đó, Công ty đã chủ động theo dõi và cập 

nhật tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, dự đoán các tình huống tương lai để 

đưa ra các chính sách phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh tìm kiếm các 

đối tác mới, tìm cách cắt giảm các chi phí vận hành tàu để nâng cao năng lực cạnh 

tranh của đội tàu.
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO

RỦI RO PHÁP LUẬT

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức cổ phần và đã 

đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 

vì vậy Công ty chịu sự hướng dẫn và quản lý chặt chẽ 

bởi các văn bản pháp luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật 

Chứng Khoán, Luật Hàng Hải và các Nghị định, thông tư 

liên quan. Các văn bản pháp lý của nước ta đang trong 

giai đoạn hoàn thiện nên còn rất nhiều bất cập, chưa rõ 

ràng để thực thi và thường xuyên thay đổi, điều này đã 

tác động đến tình hình hoạt động quản trị và kinh doanh 

của Công ty. 

Mặt khác, hoạt động chính của Công ty là chuyên chở 

hàng khô rời thông qua đường biển và giao thương với 

quốc tế, do đó, Công ty còn chịu ảnh hưởng của các Bộ 

luật, các công ước và thông lệ Quốc tế về hàng hải rất 

khắt khe.

Ngoài ra, hoạt động của Công ty còn chịu ảnh hưởng của 

Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) khi liên tục ban hành các 

luật, các công ước ngày càng siết chặt tác động lên môi 

trường biển và không khí , an ninh hàng hải.

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Để hạn chế những ảnh hưởng của rủi ro pháp luật, Công 

ty thường xuyên theo dõi và cập nhật những văn bản 

pháp lý mới nhất nhằm có sự thay đổi về chính sách, kế 

hoạch hoạt động để kịp thời triển khai các biện pháp 

nhằm tuân thủ các quy định mới, không để xảy ra cá rủi 

ro từ việc không tuân thủ.

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Công ty luôn chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề 

cho người lao động cùng với xây dựng chính sách 

tiền lương minh bạch, công bằng và phù hợp với 

thị trường lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng 

tạo cho lao động nhiều cơ hội thăng tiến, sử dụng 

các chế độ đãi ngộ để duy trì sự gắn bó trung 

thành của người lao động và thu hút lớp kế thừa 

tương lai.

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Nguồn nhân lực của ngành vận tải biển 

tương đối khan hiếm do những đòi hỏi gắt 

gao về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cũng 

như kinh nghiệm khi xử lý các tình huống 

nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình vận 

chuyển trên biển. Trong bối cảnh thị trường 

lao động ngày càng cạnh tranh gay gắt như 

hiện nay, việc thu hút và gìn giữ lao động giỏi, 

có khả năng đáp ứng công việc là mối quan 

tâm hàng đầu của Công ty.
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO

RỦI RO HÀNG HẢI

Ngành vận tải biển là ngành chịu tác động trực 

tiếp bởi các yếu tố tiêu cực của thời tiết như bão, 

lốc xoáy, sóng thần,… Những năm gần đây, do biến 

đổi khí hậu toàn cầu nên diễn biến thời tiết ngày 

càng phức tạp và luôn tác động tiêu cực đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. Các nhân tố trên 

không chỉ ảnh hưởng đến vận hành của tàu biển, 

gây chậm trễ hàng hóa mà còn liên quan đến sự 

an toàn tính mạng của con người. Ngoài ra, công 

ty còn phải đối diện với các vấn nạn quốc tế như 

nạn bắt cóc, cướp biển, bất ổn chính trị trên ngày 

càng lan rộng ra nhiều vùng biển….

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Công ty có chính sách mua bảo hiểm cho con 

người, tài sản để bảo hiểm cho các rủi ro có thể 

gây ra tổn thất đồng thời đảm bảo trang bị các 

thiết bị an toàn cho người lao động tham gia trực 

tiếp vào hành trình vận chuyển hang hóa.

RỦI RO KHÁC

Các công ty vận tải biển thường có giá trị tài sản 

dài hạn và nợ vay lớn (khoảng 80% tổng tài sản 

và nguồn vốn), do đó lãi suất hay tỉ giá ngoại tệ 

thay đổi sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công 

ty. Kết thúc năm 2019, ngân hàng Nhà nước đã 

tăng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) 

và đô la Mỹ (USD) thêm 330 đồng, lên mức 

23,155 đồng/USD, tương đương tăng 1.4% so 

với hồi đầu năm 2019 đã làm phát sinh khoản 

phí chênh lệch tỷ giá không nhỏ, ảnh hưởng lợi 

nhuận của Công ty. 

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình thị 

trường, lập kế hoạch tài chính và thường xuyên 

kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng, 

linh hoạt trong các hình thức thanh toán,…. 

nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro do biến 

động tỷ giá.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Đánh giá tác động đến môi trường và xã hội
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Với thị trường quốc tế và xuất nhập khẩu qui 

mô như hiện nay thì đội tàu Công ty có thể 

nói là khá nhỏ so với các đơn vị khác trong 

nước, về cả khả năng phục vụ và tổng trọng 

tải tàu. Cỡ tàu cũng không còn được ưa 

chuộng, tình trạng tuổi tàu cao nên rất khó 

cạnh tranh so với các đơn vị tư nhân trong 

nước cũng như đội tàu nước ngoài. 

• Năng lực đội tàu rất thấp do phương tiện 

ngày càng nhiều tuổi và xuống cấp, nhất là 

xuống cấp nhanh do hạn chế đầu tư phụ 

tùng, vật tư, sửa chữa, sử dụng phụ tùng 

OEM… trong thời gian dài, từ đó khó đáp 

ứng nhu cầu của thị trường.

• Các luật lệ, qui định quốc tế sắp có hiệu lực 

(xử lý nước ballast, kiểm soát khí thải).

• Năng lực tài chính yếu và thua lỗ kéo dài nhiều 

năm gây khó khăn lớn cho việc đàm phán tái cơ 

cấu tài chính do không có nguồn để thỏa thuận 

mua nợ hay đủ dòng tiền để thỏa thuận lịch trả nợ 

mới mà ngân hàng có thể chấp thuận. Ngoài ra khó 

khăn về tài chính cũng làm cho việc giảm chi phí 

khai thác đội tàu chưa thể thực hiện được triệt để 

do Công ty vẫn duy trì việc mua hàng trả chậm. Với 

tình hình tài chính hiện tại, công ty không thể thuê 

thêm tàu ngoài để khai thác với dòng tiền quá yếu, 

chi phí khai thác sẽ cao, không kinh tế và rủi ro cao 

nếu tàu thuê vào cũng bị lỗ cũng như không có khả 

năng đầu tư mới trong thời gian sắp tới.

• Nhân lực tiềm năng của công ty bị hao hụt đáng kể 

trong thời gian qua làm cho nguồn nhân lực toàn 

công ty bị thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng

KHÓ KHĂN

THUẬN LỢI

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2019

• Công ty hoạt động lâu năm và có thương hiệu uy tín trên thị trường.

• Duy trì được đội ngũ nhân lực chủ chốt có kinh nghiệm, am hiểu các thị trường.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Với các khó khăn nêu trên cùng với hoạt động vận tải biển mang tính mở, tính quốc tế cao, do đó ngoài 

cạnh tranh với các hãng khu vực, đội tàu Công ty còn phải cạnh tranh gay gắt với các hãng lớn của 

Trung Quốc, Hy Lạp…Cơ cấu thị trường thay đổi nên công ty tập trung khai thác tại khu vực Châu Á, 

Trung Đông. Phương thức khai thác cũng có thay đổi, tàu chạy tuyến ngắn và cho thuê định hạn nhiều 

hơn cùng với năng lực khai thác đội tàu giảm do tàu VTC Ocean dừng khai thác theo yêu cầu của ngân 

hàng và tàu Viễn Đông 5 được bán trong tháng 7 năm 2019 nên doanh thu giảm gần 12% so với cùng 

kỳ, nhưng kết quả kinh doanh hiệu quả hơn (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: đã giảm lỗ 81 

tỷ đồng so với năm 2018); tuy nhiên do gánh nặng chi phí tài chính, nhất là các khoản lãi phạt do vi 

phạm hợp đồng tín dụng cao, dẫn đến tăng lỗ 17 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2018 TH 2019 % Tăng/giảm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 542.948 479.622 -11,66%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -45.829 -36.145 -

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -225.396 -144.394 -

Lợi nhuận khác -29.777 -127.867 -

Lợi nhuận trước thuế -255.173 -272.261 -

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -255.300 -272.404 -

DOANH THU

479,6
đạt

tỷ đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu

CHỈ TIÊU TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH 2019 / 
KH 2019

TH 2019 / 
TH 2018

Sản lượng vận chuyển (nghìn tấn) 1.248,22 1.016,50 1.676,31 165% 134%

Sản lượng luân chuyển (tỷ TKm) 6,08 4,76 5,14 108% 85%
Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

542,95 492,32 479,62 97% 88%

 + Kinh doanh vận tải 361,12 310,07 280,15 90% 78%

 + Kinh doanh cung ứng thuyền viên 180,75 182,25 199,36 109% 110%

 + Kinh doanh các dịch vụ khác 1,08 0 0,11 - 10%

Lãi (+)/Lỗ (-) (255,17) (298,97) (272,26) - -

 + Kinh doanh vận tải (258,73) (289,13) (252,20) - -

 + Kinh doanh cung ứng thuyền viên 7,17 8,86 12,42 140% 173%

 + Kinh doanh các dịch vụ khác (3,61) (18,70) (32,49) - -

Đvt: tỷ đồng
Mặc dù, khó khăn ở lĩnh vực kinh doanh chính 

nhưng mảng kinh doanh dịch vụ khác mang lại kết 

quả tích cực góp phần giảm lỗ cho Công ty. Cụ thể 

Trung tâm SCC trong năm 2019  lãi hơn 12 tỷ đồng, 

vượt 40% kế hoạch và tăng 73% so với cùng kỳ.

Kinh doanh cung ứng 
thuyền viên

Lãi 12,42 Tỷ đồng

VƯỢT  40% so với kế hoạch
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần

1 Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT Đại điện: 15.248.159
Cá nhân: 96.962

Chiếm 24,99%
Chiếm 0,16%

2 Phạm Thị Cẩm Hà Phó Chủ tịch HĐQT Đại điện: 14.639.841
Cá nhân: 117.248

Chiếm 24,00%
Chiếm 0,19%

3 Trần Quang Toàn Thành viên HĐQT 0 0%

4 Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 0 0%

5 Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT 8.002 Chiếm 0,01%

Năm sinh 15/04/1966
Địa chỉ thường trú 7A Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ - Khoa học quản lý vận tải biển.

Năm sinh 06/08/1965
Địa chỉ thường trú 42/31 Nguyễn Huệ, p. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Kỹ sư – Kinh tế vận tải biển.

Năm sinh 11/07/1974
Địa chỉ thường trú Phòng A5, Tầng 12, Chung cư Golden West,                                                                       

số 2 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Kỹ sư – Kinh tế vận tải biển.

“

“

“

”

”
Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Cẩm Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Trần Quang Toàn- Thành viên HĐQT

1991 - 1995  Thuỷ thủ tàu biển Công ty Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

1995 – 2009

Công ty Cổ Phần Vận 
Tải và Thuê tàu biển 
Việt Nam

Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư 

Chuyên viên Ban Tư vấn

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Trưởng ban Nghiên cứu Dự án

Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư 

Trưởng Phòng Đầu Tư Phát Triển 

04/2009 – 06/2017
Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy

Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

06/2017 đến nay
Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy

Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

07/1987 – 05/1997
Nhân viên Phòng khai thác Thương vụ 
Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

05/1997 – 10/1998
Phó Trưởng phòng khai thác Thương vụ 
Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

11/1998 – 05/2011
Trưởng phòng khai thác Thương vụ 
Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

05/2011 - 08/2015
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

09/2015 đến nay
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

1997 - 1999 Giáo viên ngoại ngữ tại Trường THCS Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 

1999 – 2001 Thợ máy tàu biển – Công ty Vận tải Biển Đông

2001 - 2004
Chuyên viên thương vụ, đại lý và khai thác tàu biển 
Công ty Vận tải Biển Bắc – CN Hải Phòng

2004 - 2007 Trưởng Phòng khai thác Công ty TNHH Vận tải Biển Phúc Hải - Hải Phòng

2007 - 2015 Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Biển Phúc Toàn Việt - Hải Phòng

01/2015 – 05/2016 Trợ lý tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO)

05/2016 – nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Biển Bắc – nay đổi tên là Công ty 
CP Vận tải biển và thương mại Phương Đông (OSTC)

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Quá trình công tác
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Năm sinh 27/09/1974
Địa chỉ thường trú 60 Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ

Năm sinh 18/10/1974
Địa chỉ thường trú 564 Hưng Phú, Phường 9, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Anh Văn

“

“
”

”

Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên HĐQT

Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT

2008 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và 
Thuê tàu biển Việt Nam

1998 - 1/2008 Kế toán viên Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam/ Công ty cổ 
phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (từ 31/12/2007)

1/2008 - 4/2012 Phó Trưởng Phòng TCKT Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển 
Việt Nam

4/2012 - 7/2019 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

7/2019 đến nay Phó TGĐ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Quá trình công tác

Quá trình công tác

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần

1 Lã Thị Liên Hương Trưởng Ban kiểm soát 0 0%

2 Hoàng Thị Thanh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

3 Nguyễn Thị Băng Tâm Thành viên Ban kiểm soát 10.620 Chiếm 0,01%

Năm sinh 26/04/1978
Địa chỉ thường trú P1604, CT1 Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

“

”

Bà Lã Thị Liên Hương - Trưởng Ban kiểm soát

2000 – 2004 Nhân viên kế toán bán hàng – Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Đồng Tâm

2005 – 09/2009 Cửa hàng trưởng - Công ty TNHH Thương mại Đồng Tâm -  
Chi Nhánh Hà Nội

11/2009 – 01/2016 Cán bộ Ban KTNB – Tổng Công ty HHVN

01/2016 đến nay Cán Bộ Ban TCKT

Quá trình công tác

Năm sinh 1957
Địa chỉ thường trú NN7, Đường Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, Tp. HCM
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

“
Bà Hoàng Thị Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát

04/2013 đến nay Thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển 
Việt Nam

Quá trình công tác
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh 15/02/1961
Địa chỉ thường trú 12/4D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
Trình độ chuyên môn Kỹ sư chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Cử nhân chuyên ngành 

Ngữ Văn Anh, Chứng chỉ Kế toán trưởng.

“

”

Bà Nguyễn Thị Băng Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

1984 – 2016 Làm việc tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2013 – nay Thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Quá trình công tác

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần

1 Phạm Thị Cẩm Hà Tổng Giám đốc Đại điện: 14.639.841
Cá nhân: 117.248

Chiếm 24,00%
Chiếm 0,19%

2 Đặng Hiếu Phó Tổng Giám đốc 5 Chiếm 0,00%

3 Mai Thị Thu Vân Phó Tổng Giám đốc 8.002 Chiếm 0,01%

4 Lê Kim Phượng Kế toán trưởng 6.108 Chiếm 0,01%

Sơ yếu lý lịch của Bà Phạm Thị Cẩm Hà và Bà Mai Thị Thu Vân vui lòng xem ở phần Sơ yếu lý lịch 

Hội đồng quản trị.

Năm sinh 1960
Địa chỉ thường trú P.404, chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận1, Tp. HCM
Trình độ chuyên môn Kỹ sư khai thác máy tàu biển, cao cấp lý luận chính trị

Năm sinh 1976
Địa chỉ thường trú 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM 
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế nghành kinh doanh tiên tệ - tín dụng, nghành 

quản trị kinh doanh

“

“
”

Ông Đặng Hiếu - Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Kim Phượng - Kế toán trưởng

1984 - 2004 Thuyền viên Công ty Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2004 - 2008 Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2008 - 2010 Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2010 - 2015 Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2015 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam

5/2000 – 8/2004 Kế toán viên Trung Tâm Đào tạo, Môi giới và Xuất khẩu Thuyền 
viên Phía Nam thuộc Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

8/2004 - 9/2014 Kế toán viên Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

9/2014 – 7/2019 Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Vận tải và Thuê tàu 
biển Việt Nam

7/2019 - nay Kế toán trưởng Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Quá trình công tác

Quá trình công tác
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Những thay đổi trong Ban điều hành, HĐQT và BKS

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

1 Trần Quang Toàn Thành viên HĐQT Bổ nhiệm 19/04/2019

2 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thành viên HĐQT Miễn nhiệm 19/04/2019

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động                              819 100,00%

1 Trình độ đại học,trên đại học 366 44,69%

2 Trình độ cao đẳng 178 21,73%

3 Trình độ trung cấp 163 19,90%

4 Công nhân kỹ thuật 64 7,81%

5 Lao động phổ thông 48 5,86%

II Theo loại hợp đồng lao động                              819 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn                               439 53,60%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)                                   9 1,10%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm                               371 45,30%

III Theo giới tính                              819 100,00%

1 Nam                               783 95,60%

2 Nữ                                 36 4,40%

Cơ cấu người lao động 
theo trình độ lao động 

Cơ cấu người lao động 
theo giới tính

44,69%

7,81%

19,9%

21,73%

5,86%

Đại học,trên đại học

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thôngTrung cấp

Cao đẳng

95,65

4,4%
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Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Yếu tố con người luôn được xem là yếu tố then chốt đồng hành cùng sự thành công của  
Vitranschart JSC. Công ty luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công 
chung. Theo đó, Ban lãnh đạo luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động và công 
bằng, chuyên nghiệp và thân thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, 
rèn luyện, phát triển sự nghiệp. 

Ban lãnh đạo Công ty, thông qua các sự kiện, khảo sát và hệ thống kênh thông tin đa dạng, luôn 
chia sẻ, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp ý kiến của CBNV.

Môi trường làm việc

Với Vitranschart JSC, một chính sách lương thưởng hợp lý sẽ giúp người lao động đảm bảo 
được nguồn thu nhập ổn định, an tâm làm việc và tạo động lực để cống hiến hết mình vì sự phát 
triển của Công ty. 

Công tác tiền lương được thực hiện theo quy định của Pháp luật lao động, tuyệt đối tuân thủ 
quy chế tiền lương và các cam kết với người lao động. Người lao động được hưởng các chế độ 
thu nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, 
trình độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế và kết quả công việc của cá nhân. 

Chính sách lương thưởng

Bên cạnh chính sách lương cơ bản, Công ty còn có các chế độ chính sách phúc lợi phù hợp với 
Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể: tham gia đầy 
đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24, 
khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị đồng phục và đồ bảo hộ an toàn lao động v.v... Tuy 
nhiên, công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc đóng BHXH, hiện đang phải duy trì chậm nộp 
BHXH 02 tháng và còn nợ lãi từ năm 2012. Trong năm chỉ thanh toán được công ngoài chức 
trách năm 2014 - 2019 cho thuyền viên đã nghỉ việc với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Chính sách phúc lợi

20162015 2017 2018 2019

Biểu đồ thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

14.100.000

14.120.000

16.370.000

20.640.000

Đồng 22.570.000
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Các đơn vị và cá nhân trong công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định của công ty và Luật 
Lao động về bảo hộ lao động, đặc biệt là đối với các Sỹ quan thuyền viên làm việc trên tàu biển 
nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, góp phần hoạt động 
của Công ty có kết quả tốt, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công tác bảo hộ lao động 

Do tình hình tài chính khó khăn và cơ chế chính sách chưa cho phép triển khai nên Công ty 

không thực hiện dự án đầu tư trong năm 2019. 

Tình hình đầu tư
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,07 0,06

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,05 0,04

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 206,16% 265,66%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % -194,20% -160,37%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 14,34 15,04

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,45 0,49

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Biên lợi nhuận gộp % -8,44% -7,54%

Biên lợi nhuận ròng % -47,00% -56,77%

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) % -21,15% -27,92%

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 24,82% 21,08%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 

nhanh lần lượt đạt mức 0,06 và 0,04 năm 2019, 

giảm so với mức 0,07 và 0,05 của năm 2018. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tài sản 

ngắn hạn giảm mạnh hơn mức giảm của nợ ngắn 

hạn. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do 

Công ty giảm các khoản mục vốn lưu động (hàng 

tồn kho, khoản phải thu). Đồng thời, Công ty cơ 

cấu lại nợ vay để giảm chi phí lãi vay và giảm lỗ, 

bao gồm việc tham gia hoàn thành thủ tục chuyển 

giao khoản nợ vay từ VCB sang DATC, được ngân 

hàng MSB và VPB giảm lãi vay, tăng cường trả nợ 

gốc giúp cho khoản nợ ngắn hạn giảm.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn 

được Ban lãnh đạo chú trọng. Đặc thù hoạt động 

trong ngành vận tải biển, Công ty đã vay nợ để 

đầu tư vào tài sản cố định là đội tàu, nên nợ vay 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ. Những năm 

qua, do tình hình thị trường vận tải biển suy 

thoái, Công ty gặp khó khăn tài chính nên nợ tồn 

đọng khá lớn. Riêng năm 2019, nhờ Công ty bán 

thành công tàu Viễn Đông 5 với mức giá bán cao 

đã đáp ứng chủ trương cắt lỗ kinh doanh phát 

sinh hàng năm từ tàu hàng này và làm cho tài 

sản dài hạn của Công ty giảm 21% so với cùng 

kỳ năm 2018. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Thị trường tàu hàng khô rời chưa có dấu hiệu hồi 

phục và diễn biến phức tạp, tình trạng thừa tàu và 

khan hiếm hàng hóa thường xuyên khiến cho việc 

khai thác đội tàu của Vitranschart JSC cũng bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Hàng tồn kho của công ty 

chủ yếu là nguyên vật liệu (nhiên liệu, dầu nhờn, 

phụ tùng, công cụ,…) dự trữ trên tàu nên phụ 

thuộc vào tuyến khai thác và chỉ mang tính thời 

điểm. Trong năm 2019, Công ty chủ yếu khai thác 

tàu theo hình thức cho thuê định hạn, nên hàng 

tồn kho dự trữ giảm 22%, vòng quay chuyến cũng 

tăng do bởi đội tàu chạy tuyến ngắn nhiều hơn so 

với cùng kỳ năm 2018. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Dù dòng tiền được cải thiện nhưng do gánh 

nặng của chi phí tài chính và chi phí khấu hao 

cao đã làm lợi nhuận trong năm âm. Tuy nhiên, 

nhờ vào sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể 

CBNV trong Công ty, sự đồng thuận của Ban lãnh 

đạo Công ty trong việc hoạch định kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và điều phối kế hoạch khai thác 

tàu hợp lý, sự chia sẻ khó khăn và đồng cảm của 

người lao động, đối tác… đã giúp Công ty duy 

trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

suốt năm qua, đảm bảo công ăn việc làm cho 

người lao động.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu



49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 50www.vitranschart.com.vn

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần   :60.999.337 cổ phần

Loại cổ phần   :Cổ phần phổ thông

Mệnh giá   :10.000 đồng/cổ phần

Số cổ phần đang lưu hành: :60.999.337cổ phần

Cổ phiếu quỹ   :Không có

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 2.949 60.930.806 609.308.060.000 99,89%

1 Cổ đông nhà nước         1 29.888.000 298.880.000.000 49,00%

2 Cá nhân        33 9.386.464 93.864.640.000 15,39%

3 Tổ chức 2.915 21.656.342 216.563.420.000 35,50%

II Cổ đông nước ngoài       18 68.531 685.310.000 0,11%

1 Cá nhân         3 568 5.680.000 0,00%

2 Tổ chức  15 67.963 679.630.000 0,11%

III Cổ phiếu quỹ                   -   - - 0,00%

Tổng cộng      2.967 60.999.337 609.993.370.000 100,00%
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNG - NĂNG LƯỢNG

Tiêu thụ nước

“Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng định mức sử dụng các nguồn năng 

lượng, tuân thủ nghiêm túc các công ước quốc tế để giảm thiểu nguồn gây ô 

nhiễm môi trường như sử dụng nhiên liệu không vượt quá 0,5%S bắt đầu từ ngày 

1/1/2020, áp dụng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng định kỳ. Toàn thể cán 

bộ nhân viên Công ty luôn ý thức trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng nhằm 

bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. ”

Công ty tuân thủ quy định về bảo vệ môi 

trường, khuyến khích cán bộ, công nhân 

viên sử dụng tiết kiệm nước. Vấn đề ô nhiễm 

nguồn nước luôn được công ty chú trọng 

với việc tuân thủ các quy định về khu vực xả 

thải, tuân thủ trang bị hệ thống quản lý nước 

dằn theo lộ trình bắt đầu từ năm 2021. Thực 

hiện quy định phân loại rác trên tàu, xả rác 

đúng quy định, rác không phân hủy được tập 

trung và chuyển lên bờ, nhằm giảm thiểu tối 

đa những tác động tiêu cực đến môi trường 

nhất là môi trường biển.

Tiêu thụ năng lượng

Kiểm soát chặt chẽ tiêu thụ nhiên liệu, dầu 

nhờn, vật tư, nước ngọt tránh thất thoát. 

Tăng cường giám sát lượng nhiên liệu tồn 

trên tàu và phối hợp thực hiện chuyển đổi 

nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao sang 

nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đáp 

ứng qui định mới của IMO 2020, song song 

đó chuẩn bị cung ứng loại dầu nhờn mới 

tương thích để bảo đảm tình trạng hoạt động 

của máy móc trên tàu. Lên phương án thực 

hiện việc chuyển toàn bộ lượng nhiệu liệu có 

hàm lượng lưu huỳnh cao ra khỏi tàu. Chủ 

động cung cấp hóa chất bổ sung vào két để 

thực hiện vệ sinh két được dễ dàng và giảm 

thiểu lượng cặn bỏ đi.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

VỀ XÃ HỘI

Chính sách liên quan đến người lao động

Nguồn lực con người với Công ty là tài sản giá trị 

lớn nhất và là yếu tố quyết định sự thành công trong 

các chiến lược của Công ty. Với mỗi người lao động 

vào làm việc, Công ty đều đảm bảo có một công việc 

phù hợp, có thu nhập và phúc lợi xứng đáng. 

Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động và chi 

trả lương cho người lao động đúng theo quy định 

của pháp luật và theo đúng quy chế nội bộ về nhân 

sự của Công ty, người lao động làm thêm giờ sẽ có 

chính sách phù hợp. Công ty luôn chú trọng khuyến 

khích công tác đào tạo, tự học hỏi để nâng cao tay 

nghề cho từng cá nhân. Bên cạnh đó, Công ty còn 

thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào 

vui chơi, văn nghệ giải trí góp phần tạo mối liên kết 

bền chặt giữa các nhân viên với nhau. Với những 

biện pháp đã thực hiện, nguồn nhân sự của Công ty 

đang được đảm bảo để triển khai các kế hoạch kinh 

doanh trong tương lai.

Góp phần vào việc phát triển Công ty một cách 

bền vững, Công ty luôn quan tâm công tác an 

toàn lao động và bảo vệ môi trường, phòng 

chống cháy nổ, chăm lo cải thiện điều kiện làm 

việc và nâng cao đời sống cho người lao động, 

bao gồm việc trang bị các phương tiện bảo vệ 

cá nhân cho người lao động một cách tốt nhất, 

thường xuyên nghiên cứu cải thiện điều kiện 

làm việc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,... 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải đi đôi với các giá trị mà doanh nghiệp đó 

tạo ra cho xã hội, cộng đồng. Theo đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên luôn tích 

cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng 

phát triển. Hàng năm Công ty vẫn thực hiện tốt việc nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh 

hùng,thăm và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình thương,....

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

VỀ XÃ HỘI
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BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo phát triển bền vững
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2019 nhìn 

chung khá ảm đảm và giảm mạnh so với năm 2018.Tình hình kinh tế năm 2019

Từ giữa tháng 6, thị trường có sự cải thiện rõ rệt, các chỉ số 

cước tăng vọt và duy trì đà tăng trong hơn hai tháng chủ yếu 

do nhu cầu vận chuyển các mặt hàng như quặng sắt, than và 

ngũ cốc tăng mạnh ở cả hai khu vực Thái Bình Dương và Đại 

Tây Dương, tập trung chủ yếu ở phân khúc tàu Capesize và 

Panamax.

Tuy nhiên, kể từ khi chỉ số BDI đạt mức tăng 2.518 điểm 

vào ngày 04/09/2019 thì ngay sau đó thị trường đã quay 

đầu giảm liên tục do tình hình chính trị trên thế giới bất ổn, 

cụ thể là thị trường phải chịu nhiều tác động từ cuộc chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động giá nhiên liệu và 

những quy định về cắt giảm lượng khí thải của IMO có hiệu 

lực từ 01/01/2020.

Theo đó, chỉ số BDI bình quân Quý IV chỉ đạt 1.577 điểm, 

giảm 453 điểm (22%) so với Quý III nhưng vẫn tăng 217 

điểm (16%) so với cùng kỳ năm 2018; Bình quân cả năm, 

BDI đạt 1.355 điểm, tương đương năm 2018; Chỉ số BHSI 

bình quân Quý IV chỉ đạt 565 điểm, giảm 11 điểm (2%) 

so với Quý III và giảm 78 điểm (12%) so với cùng kỳ năm 

2018; BHSI cả năm đạt 491 điểm, giảm 106 điểm (18%) so 

với năm 2018.

Khu vực Châu Á (khu vực kinh doanh chủ yếu của đội tàu Vitranschart JSC), thị trường tàu Handysize, 

nhất là Handysize cỡ nhỏ không có chuyển biến tích cực và rất ít các báo cáo giao dịch. Nhiều tàu 

của  Vitranschart JSC cho các nhà khai thác Trung Quốc, Hàn Quốc thuê có khi cũng phải nằm chờ 

hợp đồng cả tuần lễ vào tháng 7-8/2019 tại khu vực Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng ngũ cốc nhập 

khẩu vào Trung Quốc giảm trên 20% so với cùng kỳ. Các tàu handy cỡ nhỏ, nhất là loại 22.500 DWT 

khu vực Châu Á bị trả lại nhiều vào cuối Quý III, đầu Quý IV khi hết thời hạn tối thiểu, giá thuê tàu 

giảm khoảng 15-20% so với đầu năm nhưng cũng ít hợp đồng được gia hạn. Do vậy, giá cước cho 

thuê tàu của đội tàu của Công ty cũng liên tục giảm kể từ sau Quý I. Hơn thế nữa, đội tàu đã và đang 

hoạt động tại khu vực nhũng nhiễu cao của PSC (China, Russia, Indonesia, India…) cũng như hay 

vào các cảng vùng Viễn Đông của Nga với nhiều thuyền viên không có hộ chiếu thuyền viên hợp 

lệ nên chi phí cho PSC, Immigration (tại Nga) ….  tăng cao. Đến giữa tháng 12 tình hình thị trường 

xấu nhiều do thị trường Trung Quốc trầm lắng, thị trường Nga đã vào mùa đông nên nhiều tàu hạn 

chế hoạt động, có lúc hàng trăm tàu chào mở spot trong khu vực châu Á, tập trung nhiều nhất Đông 

Nam Á, Trung Quốc.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Sản lượng

Doanh thu

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

So với kế hoạch vượt 65% do một số nguyên nhân sau:

• Tàu được cho thuê định hạn nhiều hơn so với kế hoạch, tuyến chạy ngắn hơn, dẫn đến vòng quay 

chuyến tăng;

• Tàu Viễn Đông 5: Kế hoạch chỉ kinh doanh trong Qúy I/2019, thực tế kinh doanh hết Quý II do việc 

thực hiện dự án bán tàu bị kéo dài; Tàu đã được bàn giao cho người mua vào ngày 03/7/2019.

• Tàu VTC Ocean: không được lập Kế hoạch 2019 do tàu bị giữ để thi hành án từ ngày 01/11/2018. 

Tuy nhiên, tàu đã được thi hành án giao lại cho Công ty từ ngày 14/5/2019 do bởi quyền chủ nợ 

đã chuyển từ ngân hàng Vietcombank sang Công ty mua bán nợ (DATC) kể từ ngày này. Công ty 

đã đưa tàu vào khai thác trở lại từ ngày 02/6/2019.

So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển tăng 34% do một số tàu được chuyển từ tự khai thác tuyến xa 

sang cho thuê định hạn hoạt động ở các tuyến gần.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện gần 479,62 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và giảm 

12% so với cùng kỳ 2018, trong đó:

• Doanh thu vận tải biển thực hiện 280 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch và giảm 22% (gần 81 tỷ đồng) 

so với cùng kỳ do trọng tải bình quân và thời gian vận doanh giảm; một số tàu được chuyển từ tự 

khai thác sang cho thuê định hạn.

• Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (cung ứng thuyền viên) thực hiện 199,5 tỷ đồng, vượt kế 

hoạch 9% và tăng 10%, tương đương 17,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Sản lượng vận chuyển

ĐẠT 1.676 nghìn tấn

VƯỢT  65% so với kế hoạch

CHỈ TIÊU TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH 2019 / 
KH 2019

TH 2019 / 
TH 2018

Sản lượng vận chuyển (nghìn tấn) 1.248,22 1.016,50 1.676,31 165% 134%

Sản lượng luân chuyển (tỷ TKm) 6,08 4,76 5,14 108% 85%
Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

542,95 492,32 479,62 97% 88%

 + Kinh doanh vận tải 361,12 310,07 280,15 90% 78%

 + Kinh doanh cung ứng thuyền viên 180,75 182,25 199,36 109% 110%

 + Kinh doanh các dịch vụ khác 1,08 0 0,11 - 10%

Lãi (+)/Lỗ (-) (255,17) (298,97) (272,26) - -

 + Kinh doanh vận tải (258,73) (289,13) (252,20) - -

 + Kinh doanh cung ứng thuyền viên 7,17 8,86 12,42 140% 173%

 + Kinh doanh các dịch vụ khác (3,61) (18,70) (32,49) - -
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Lãi (lỗ)
Chỉ tiêu kế hoạch

Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản

Năm 2019 toàn công ty lỗ 272 tỷ đồng, giảm lỗ gần 27 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm lỗ 17 tỷ đồng so 

với cùng kỳ. Trong đó:

Kinh doanh đội tàu lỗ 252 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí khấu hao cao; chi phí tài chính ở mức rất cao chi 

phí liên quan đến việc thi hành án tàu VTC Ocean và chi phí trong thời gian tàu bị dừng hoạt động.

• So với kế hoạch đã giảm lỗ gần 37 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh, cụ thể 

lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 18 tỷ đồng, lãi vay và lãi phạt giảm hơn 50 tỷ đồng do Công ty đạt được 

thỏa thuận với các ngân hàng.

• So với cùng kỳ giảm lỗ 6,5 tỷ đồng chủ yếu từ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá 13,8 tỷ đồng.

• Trung tâm SCC: Năm 2019 lãi 12,4 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 2019 và tăng 73% so với cùng 

kỳ 2018, chủ yếu lãi từ hoạt động cho thuê nước ngoài. 

• Văn phòng công ty: Năm 2019 lỗ 32,5 tỷ đồng, bao gồm lỗ bán tàu Viễn Đông 5 và chi phí tàu VTC 

Ocean dừng khai thác. So với kế hoạch lỗ tăng gần 14 tỷ đồng và so với cùng kỳ tăng lỗ gần 29 đồng, 

chủ yếu từ các khoản lãi phạt do vi phạm hợp đồng tín dụng.

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu và nguồn nhân lực của công ty, kế hoạch 

SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

• Công ty có chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị 

trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;

• Tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt: thành lập Công ty 

con; thoái vốn tại CTCP Cung ứng dịch vụ Hàng Hải và xuất nhập khẩu Phương Đông, Công ty TNHH 

Lancaster Tân Thuận,...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 KH 2020 KH 2020

Sản lượng vận chuyển Nghìn Tấn   1.676,31   1.569,00 94%

Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm          5,14          4,59 89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ

Tỷ VND      479,62      469,99 98%

   + Kinh doanh vận tải Tỷ VND      280,15      287,75 103%

   + Kinh doanh cung ứng thuyền viên Tỷ VND 199,36 182,17 91%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác Tỷ VND      199,47      182,24 91%

Lãi (+)/Lỗ (-) Tỷ VND    (272,26)    (272,89) - 

   + Kinh doanh vận tải Tỷ VND    (252,20)    (277,31) - 

   + Kinh doanh cung ứng thuyền viên Tỷ VND 12,42 12,32 99%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác Tỷ VND      (20,06)          4,42 - 

KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

CÁC NHỐM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Phát triển thị trường

Tăng cường hơn cho công tác marketing; tiếp tục củng cố các mối 
quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối 
tác mới;

Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát 
triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm, … tạo ra 
nguồn phát triển dịch vụ mới;
Công tác tập trung ổn định sản phẩm dịch vụ và tăng cường hiệu 
quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh là nhiệm 
vụ trọng tâm của năm 2020;

Tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ vận tải 
đường biển;
Tập trung củng cố chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản lý, bổ 
sung nhân sự quản lý lãnh đạo; giải quyết tình hình công nợ 
tồn đọng; 

Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các 
hình thức khuyến mãi dịch vụ … để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp 
tục tăng cường thực hiện đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên.

Song song với việc kiến nghị cơ chế chính sách trong lĩnh vực kinh tế hàng hải, phù hợp 

chủ trương tại Nghị quyết 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Công ty tiếp tục 

đàm phán với các ngân hàng để đạt được phương án tái cơ cấu tài chính khả thi tùy vào 

tình hình thực tế, bao gồm một trong các phương án sau: 

- Lên kế hoạch hoàn trả nợ cho DATC;

- Thực hiện trả nợ gốc thiện chí hàng tháng cho đến khi tình hình tài chính khả quan 

hơn sẽ tăng dần số tiền trả nợ.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nhân sự và tài chính, cân đối nguồn tài 

chính hợp lý để thực hiện việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên, các khoản chi 

phí phục vụ hoạt động kinh doanh, trả nợ các khoản vay đến hạn. 

Về tài chính

 -

 - Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý đội tàu bằng phần mềm;

 - Áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty;

 - Chuyển sang sử dụng mã nguồn mở (Open source) trong hệ thống công nghệ thông 

tin tại Vitranschart để giảm chi phí bản quyền.

 -

Công nghệ thông tin
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KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
CÁC NHỐM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 -

 - Tăng cường triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên căn cứ vào kế hoạch 

kinh doanh, chiến lược kinh doanh của Công ty do Đại hội đồng cổ đông đề ra để xây 

dựng hệ thống tổ chức, tiêu chuẩn nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc. 

 - Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả năng, năng lực công tác, có chính sách đãi 

ngộ, chính sách vật chất đối với cán bộ giỏi, có năng lực. Phân công công việc, định 

biên phù hợp với nhiệm vụ.

 - Đối với SCCM, tiếp tục rà soát thường xuyên để phân loại: thuyền viên không muốn 

đi tàu, thuyền viên đang làm việc tại đơn vị khác, thuyền viên có ý thức kỷ luật kém, 

trình độ chuyên môn hạn chế, … từ đó có chính sách phù hợp với từng nhóm thuyền 

viên nói trên.

 - Tăng cường công tác kỷ luật lao động, thực hiện Bộ luật an toàn quốc tế, MLC 2006, 

chấp hành tốt các quy định của Công ty.

 - Đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ trình độ, kinh nghiệm và đạo đức để thực 

hiện các mục tiêu trung và dài hạn của Công ty.

 - Triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc trọng yếu (Key Perfomance 

Indicator – KPI) theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) 

và tích hợp trả lương 3Ps.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
(bao gồm đội ngũ sỹ quan, thuyền viên)
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ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về các mặt hoạt động của Công ty

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình 

hình kinh doanh thực tiễn để ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, cố gắng tận 

dụng các cơ hội thị trường và đàm phán với các tổ chức tín dụng để cùng công ty đạt được kết quả 

như đã nêu tại phần III- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng khá lớn như đã trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám 

đốc. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu kế hoạch đề 

ra, cụ thể như sau:

• Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 97% kế hoạch do doanh thu vận tải biển chỉ đạt 90% 

kế hoạch, trọng tải bình quân và thời gian vận doanh dội tàu giảm, một số tàu được chuyển từ tự 

khai thác sang cho thuê định hạn. 

• Sản lượng vận chuyển năm 2019 đạt 1.676 nghìn tấn, tăng 65% so với kế hoạch 2019;

• Sản lượng luân chuyển năm 2019 đạt hơn 5 tỷ tấn, tăng 8% so với kế hoạch 2019;

• Lãi/Lỗ trước thuế năm 2019 đạt âm 272,26 tỷ đồng, giảm lỗ 9% so với kế hoạch 2019.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con 

(Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi 

giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê,…với vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng). Tuy nhiên 

trong năm 2019, do nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi để triển khai, nên công ty tạm dừng phương 

án thành lập Công ty con và dự kiến sẽ lựa chọn thời điểm cũng như cơ hội phù hợp để thực hiện 

trong những năm tới.

- Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Trung tâm đào tạo thuyền viên SCC và hoàn thành các giấy 

phép, sơ đồ tổ chức, quy chế, quy định, chuyển dịch lao động từng phần… để cho Công ty TNHH Cung 

ứng thuyền viên SCC (SCCM) chính thức đi vào hoạt động và có doanh thu kể từ ngày 01/01/2020;

Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư

DOANH THU THUẦN

ĐẠT 479,62 tỷ đồng
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Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và 

quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Ban Tổng Giám 

đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh 

thu, lợi nhuận đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ 

trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản tri và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện 

với tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó những kết quả đạt được trên tất cả 

các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng 

tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải 

pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước tìm 

kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế trong bối 

cảnh còn vô vàn khó khăn phức tạp. 

Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động ổn định và lành mạnh hóa 

tình hình tài chính của Công ty;

Tiếp tục nghiên cứu nhằm phát triển lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả khi có thể;

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng 

công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh 

một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm;

Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc 

để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;

Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát 

diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;

Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
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 QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

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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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số buối họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự

1 Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT 04 100%

2 Phạm Thị Cẩm Hà Phó Chủ tịch HĐQT  
kiêm TGĐ 04 100%

3 Trần Quang Toàn Thành viên HĐQT 02 50%
Bổ nhiệm 

ngày 
19/04/2019

4 Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 04 100%

5 Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
Kiêm Phó TGĐ 04 50%

Miễn 
nhiệm ngày 

19/04/2019

6 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thành viên HĐQT 02 100% -

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY NỘI DUNG

01 QĐ-HĐQT 09/01/2019 Quyết định v/v định thành lập Ban tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên 2019

02 QĐ-HĐQT 11/01/2019 Quyết định v/v nâng bậc lương năm 2018 đối 
với bà PTC Hà

03 QĐ-HĐQT 11/01/2019 Quyết định  v/v nâng bậc lương chuyên viên 
chính năm 2018 đối với ông VNT Quang

04 QĐ-HĐQT 11/01/2019 Quyết định v/v chuyển khung lương khối 
chuyên viên  sang chuyên viên chính năm 2018

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY NỘI DUNG

05 NQ-HĐQT 22/02/2019 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22/02/2019

06 NQ-HĐQT 01/03/2019 Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
2019

07 NQ-HĐQT 15/03/2019 Nghị quyết v/v mua bán khoản nơ tại VCB

08 QĐ-HĐQT 19/04/2019 Quyết định v/v phê duyệt dự án bán tàu Viễn 
Đông 5

09 NQ-HĐQT 08/05/2019 Nghị quyết v/v chấp thuận nội dung BB làm việc 
với DATC

10 NQ-HĐQT 28/05/2019 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/05/2019

11 QĐ-HĐQT 06/06/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thanh lý 
nhượng bán tàu Viễn Đông 5

12 QĐ-HĐQT 11/06/2019 Quyết định v/v bán tàu Viễn Đông 5

13 NQ-HĐQT 17/06/2019 Nghị quyết về công tác cán bộ công ty

14 QĐ-HĐQT 17/06/2019 Quyết định v/v bổ sung nghành nghề của SCCM

15 NQ-HĐQT 10/07/2019 Nghị quyết về công tác cán bộ công ty

16 QĐ-HĐQT 17/07/2019 Quyết định v/v bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân giữ 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc

17 QĐ-HĐQT 17/07/2019 Quyết định v/v bổ nhiệm bà Lê Kim Phượng giữ 
chức vụ Kế toán trưởng

18 QĐ-HĐQT 17/07/2019 Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán 
trưởng đối với bà Mai Thị Thu Vân

19 NQ-HĐQT 24/07/2019 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/07/2019

20 QĐ-HĐQT 24/07/2019 Quyết định v/v biểu dương thành tích xuất sắc 
trong vụ việc tàu VTC Ocean

21 QĐ-HĐQT 24/07/2019 Quyết định v/v biểu dương thành tích xuất sắc 
trong việc bán tàu Viễn Đông 5

Hội đồng quản trị Công ty có 03 nhóm công tác gồm: Nhóm Kế hoạch và chiến lược phát triển Công 

ty; Nhóm Nhân sự và lương thưởng, Nhóm Quản lý tài chính và kiểm toán. Thành viên của các Nhóm 

công tác đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

HĐQT Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (tt)
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (tt)

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY NỘI DUNG

22 QĐ-HĐQT 30/07/2019
Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ kiểm soát 
viên SCCM đối với bà Châu Mỹ Hà

22a QĐ-HĐQT 30/07/2019
Quyết định v/v bổ nhiệm kiểm soát viên SCCM 
đối với ông Nguyễn Đồng Mạnh

23 QĐ-HĐQT 11/09/2019
Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài

24 QĐ-HĐQT 18/10/2019
Quyết định v/v Thành lập Ban chỉ đạo chấm dứt 
hoạt động Chi nhánh SCC , thành lập Công ty 
TNHH MTV

25 NQ-HĐQT 23/10/2019 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/10/2019

26 QĐ-HĐQT 01/11/2019 Quyết định v/v triển khai hệ thống BSC-KPI-3Ps

27 QĐ-HĐQT 06/11/2019 Quyết định v/v bổ sung nghành nghề của SCCM

28 QĐ-HĐQT 02/12/2019
Quyết định v/v tạm dừng hoạt động Chi nhánh 
SCC

29 QĐ-HĐQT 26/12/2019 Quyết định v/v bổ sung nghành nghề của SCCM

30 QĐ-HĐQT 27/12/2019 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy 
giữ chức Trưởng VP đại diên công ty tại Hà Nội

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách Ban kiểm soát

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Số buối họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự

1 Lã Thị Liên Hương Trưởng ban 4/4 100%

2 Hoàng Thị Thanh Phương Thành viên 4/4 100%

3 Nguyễn Thị Băng Tâm Thành viên 4/4 100%

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: 

• Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành tuân thủ Điều lệ công ty và quy định 

của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 

trong đó đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên;

• Thẩm định, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành 

của Việt Nam;  

• Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công 

ty trong năm 2019 thông qua các báo cáo quý, bán niên và báo cáo tài chính cho năm tài chính 

kết thúc ngày 31/12. Thực hiện phân tích số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình 

hình tài chính của Công ty;

• Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình sản 

xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến/kiến nghị cho các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;

• Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật 

tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIẾM SOÁT

STT  Họ và tên Lương Thù lao

 Hội đồng quản trị    

1 Ông Huỳnh Nam Anh               629.617.822  

2 Bà Phạm Thị Cẩm Hà                             
43.200.000 

3 Bà Mai Thị Thu Vân                             
32.400.000 

4 Ông Nguyễn Minh Cường                             
32.400.000 

5 Ông Trần Quang Toàn 
(T4-T12/2019)                             

22.500.000 

6 Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc 
(T1-T4/2019)                              

9.900.000 

 Ban kiểm soát    

1 Bà Hoàng Thị Thanh Phương                             
32.400.000 

2 Bà Nguyễn Thị Băng Tâm                             
32.400.000 

3 Bà Lã Thị Liên Hương                             
32.400.000 

 Ban điều hành    

1 Bà Phạm Thị Cẩm Hà               581.691.262  

2 Ông Đặng Hiểu               455.806.721  

3 Bà Mai Thị Thu Vân               218.338.553  
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