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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

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

--------------------------- 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 

1.1. Thông tin công ty 

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

Tên Tiếng Anh Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company 

Tên viết tắt   Vitranschart JSC 

Mã cổ phiếu VST 

Vốn điều lệ 629.993.370.000 VND 

Trụ sở chính 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM 

Điện thoại (028) 3940 4271 

Fax (028) 3940 4711 

Website www.vitranschart.com.vn 

Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

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

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

lần thứ 13 ngày 25 tháng 01 năm 2021 với mã doanh nghiệp là 

0300448709 

Logo 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitranschart.com.vn/


 

WWW.VITRANSCHART.COM.VN 3 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

 

Giai đoạn Quá trình hình thành và phát triển 

1975 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 

1976 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. 

1984 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. 

1993 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) 

2007 Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam được thành lập – Tên viết 

tắt là Vitranschart JSC 

2009 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.  

2010 Công ty tăng vốn điều lệ từ 400.000.000.000 đồng lên 589.993.370.000 đồng để 

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

2015 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. 

2018 Công ty tăng vốn điều lệ từ 589.993.370.000 đồng lên 609.993.370.000 đồng. 

2020 Công ty tăng vốn điều lệ từ 609.993.370.000 đồng lên 629.993.370.000 đồng. 

2020- Nay 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. 

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1. Ngành nghề kinh doanh 

Các ngành nghề kinh doanh chi tiết của công ty như sau:  

• 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…) 
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2.2. Địa bàn kinh doanh 

 

Địa bàn 
Tỷ trọng (%) 

2019 

Tỷ trọng (%) 

2020 

Khu vực Đông Nam Á - Đông Bắc Á - Đông Nam Á 
37% 39% 

Khu vực Đông Nam Á 
22% 23% 

Khu vực Bắc Á- Đông Bác Á 
12% 6% 

Khu vực Đông Bắc Á 
6% 9% 

Khu vực Đông Bắc Á - Nam Á 
10% 9% 

Khu vực Đông Nam Á - Nam Á 
3% 3% 

Khu vực khác  
10% 11% 

Tổng cộng 100% 100% 

 

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

3.1. Mô hình quản trị  

 

Vitranschart JSC là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) 

Số lượng cổ phần VIMC nắm giữ: 29.888.000 cổ phần, chiếm 47,44% vốn điều lệ của 

Vitranschart JSC. 

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

Hoạt động kinh doanh chính của VIMC: 

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

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

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

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

 

Công ty con 

Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC (SCCM) 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng Tỷ lệ góp vốn: 100%  

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

Hoạt động kinh doanh:  

- Quản lý và Cung ứng lao động hàng hải; 

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

 

Công ty liên kết 

Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông (PDIMEX JSC)  

Vốn điều lệ: 18.540.000.000 đồng Tỷ lệ góp vốn: 26,46%  

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

 

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý    

 

 

  

 
 

 

 

Chi nhánh -  

Văn phòng đại 

diện 

trực thuộc 

     

 

Đội tàu 

Kinh doanh vận tải biển  
Các phòng ban 

tham mưu    
 
Công ty con, 

Công ty liên kết 

Tên tàu 
Trọng tải 

(DWT) 

1-Văn phòng đại 

diện Hà Nội 

2- Chi nhánh - 

Trung tâm E-

Logistics và công 

nghệ thông tin 

Hàng hải Việt 

Xanh  

 1-Viễn Đông 3 

2-VTC Sun 

3-VTC Dragon 

4-VTC Planet 

5-VTC Ocean 

6-VTC Phoenix  

7-VTC Glory 

  6.523 

 23.581 

22.661 

22.176 

23.492 

22.763 

23.620 

 1-Tổ chức Hành chính 

2-Tài chính Kế toán 

3-Kế hoạch Đầu tư 

4-Khai thác Thương vụ 

5-Kỹ thuật - Vật tư 

6-Quản lý Chất lượng   

 1-Công ty TNHH 

Cung ứng thuyền 

viên SCC (SCCM) 

2-Công ty Cổ phần 

Cung ứng dịch vụ 

hàng hải và XNK 

Phương Đông 

(PDIMEX JSC) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

CÁC PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC 
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4. Định hướng phát triển 

Định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Phương án kinh doanh: 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. 

 Kế hoạch tài chính: 

• 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).  

 Phát triển nguồn nhân lực:  

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

• Vận hành 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 lao động.  

• 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; 

 

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

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 
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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. 

 

5. Các yếu tố rủi ro 

5.1. Rủi ro kinh tế và chính trị  

Trong năm 2020, hàng loạt các sự kiện kinh tế, chính trị đã diễn ra như đại dịch Covid 19 

bùng phát; Các cường quốc tiếp tục cạnh tranh gay gắt như quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh 

ngày càng rơi vào vòng bế tắc, không chỉ vì bất đồng trong vấn đề thương mại, mà còn lan sang 

một loạt vấn đề khác như cách Trung Quốc ứng phó với Covid-19, vấn đề Hong Kong, Biển 

Đông…; Thêm hàng loạt cuộc xung đột khắp thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như bùng phát 

chiến sự ở Nagorno – Karabakh, quan hệ Mỹ – Iran sát bờ vực xung đột, mâu thuẫn giữa biên giới 

Trung – Ấn leo thang, mâu thuẫn ở Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng… Các yếu tố này 

đã đẩy nền kinh tế toàn cầu  rơi vào suy thoái lớn nhất kể từ cuộc đại suy thoái giai đoạn 1929-

1933. 

Theo đó, ngành vận tải biển là ngành chịu nhiều tác động từ nền kinh tế toàn cầu, đã khó lại 

càng thêm khó. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trước khi có dịch Covid-19, lĩnh vực 

vận tải biển đã hết sức khó khăn thì nay nghành vận tải biển lại càng bị tác động xấu và điêu đứng 

thêm. 

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Công ty luôn theo dõi sát tình hình dịch bệnh trong nước 

và trên thế giới, đặt biệt lưu ý tình hình các cảng, các khu vực mà đội tàu công ty đang khai thác 

hoặc dự kiến hoạt động, chủ động liên hệ các đại lý và các cơ quan hữu quan để nắm tình hình 

v.v. để từ đó có thể đánh giá rủi ro và chủ động ứng phó. 

  

5.2. 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. 

Các rủi ro về mặt pháp lý do một số ngân hàng khởi kiện để thu hồi nợ theo quy định. 

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 hướng đến tuân thủ các quy định mới, không để xảy ra các rủi ro 

từ việc không tuân thủ. 
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5.3. 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….  

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 hàng hóa. 

 

5.4. 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, theo đó việc Công ty tuân thủ nghiêm túc Công ước lao 

động hàng hải Quốc tế (MLC 2006) đã góp phần đáng kể tạo môi trường và điều kiện làm việc 

của thuyền viên ngày càng được cải thiện rõ rệt. 

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. 

 

5.5. 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 2020, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ở mức 23.215 

đồng/USD, không biến động nhiều so với tỷ giá hồi đầu năm 2020: 23.230 đồng/USD 

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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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

Khó khăn 

- Đội tàu công ty có tuổi tàu cao (tuổi tàu bình quân 19,3 tuổi, trong đó có tàu VTC Planet 

đã 27 tuổi), tình trạng kỹ thuật theo đó cũng xuống cấp nhiều nên phải chịu sự kiểm tra gắt gao 

của cơ quan Đăng kiểm đối với các tàu trên 15 tuổi đặc biệt là tàu hàng rời và phải đáp ứng yêu 

cầu tuân thủ các quy định của IMO về bảo vệ môi trường biển như lắp đặt hệ thống quản lý nước 

dằn. 

- Đa số các tàu cho thuê định hạn chạy tuyến ngắn, cường độ khai thác cao, thời gian bảo 

quản ít nên việc duy trì tình trạng kỹ thuật máy móc, thiết bị cần phải được nâng cấp thường xuyên 

nhưng khả năng tài chính rất hạn hẹp. Một số đối tác tham gia sửa chữa đầu bến từ chối cung cấp 

dịch vụ vì nợ tồn đọng dẫn đến khó khăn trong lựa chọn nhà thầu. 

- Khó khăn do khan hiếm nguồn nhân lực (cả khối văn phòng và thuyền viên), đặc biệt là 

thiếu hụt thuyền viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao.  

- Khó khăn không thể thuê tàu ngoài để kinh doanh: Ngoài khó khăn về nguồn hàng ổn định, 

dòng tiền của công ty cũng rất hạn hẹp. Công ty phải ưu tiên chi trả các khoản nợ lớn của các nhà 

cung cấp tránh rủi ro cho đội tàu, chi trả nợ và lãi từ nhiều năm trước đây của BHXH và người 

lao động, chi trả theo các cam kết trong lịch tái cơ cấu nợ mới đạt được trong năm với các ngân 

hàng và tổ chức tín dụng, trả nợ thiện chí các ngân hàng còn lại (chưa tái cơ cấu nợ) … Do vậy, 

hiện 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.  

- Do Công ty không trả được nợ vay mua/ đóng tàu cho các Ngân hàng theo Hợp đồng tín 

dụng đã ký và cũng không tái ký được lịch trả nợ mới do thiếu cơ chế chính sách từ Chính phủ 

dẫn đến việc một số Ngân hàng khiếu kiện, yêu cầu Công ty phải bán thanh lý tàu để trả nợ, việc 

này làm hạn chế vùng hoạt động của tàu, dẫn đến bị ép giá cước cho thuê tàu, khiến cho hiệu quả 

khai thác giảm sút.. 

- Đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19 toàn cầu diễn ra trong năm 2020 và kéo dài đến 

hết năm 2021, thậm chí sang năm 2022. Theo đó, nhu cầu vận chuyển hàng khô rời giảm sút, thị 

trường bị thu hẹp do bởi nhiều cảng và nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nghiêm ngặt biện 

pháp cách ly hoặc phong tỏa xã hội, chi phí khai thác tăng cao do phát sinh các khoản chi liên 

quan dịch Covid-19 (gồm trang thiết bị phòng dịch, xét nghiệm, chi phí cách ly của thuyền 

viên…..), các khoản chi phí này ngoài khả năng kiểm soát do bởi hoàn toàn phụ thuộc ý chí chủ 

quan của chính quyền cảng/của nước sở tại, ….   

 

Thuận lợi 

- 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 sản xuất kinh doanh  

- Hiện Công ty đã khai thác tối đa các nguồn lực tự có với đội tàu hàng khô gồm 7 chiếc, 

tổng trọng tải xấp xỉ 145 nghìn DWT, tuổi tàu bình quân 19,3 tuổi, trong đó có tàu VTC Planet đã 

27 tuổi, khó khai thác do tàu cũ, già, cộng với gánh nặng chi phí (khấu hao, phí bảo hiểm, … cao). 

Công ty nỗ lực giảm lỗ ở lĩnh vực kinh doanh chính bằng cách cắt giảm tối đa mọi chi phí, phát 

triển kinh doanh dịch vụ Quản lý và Cung ứng lao động hàng hải nhằm góp phần giảm lỗ cho 

công ty. 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2019 TH 2020 % Tăng/giảm  

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 479,622 421,164 88% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (36,145) (114,356) 316% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (144,394) (202,787) 140% 

Lợi nhuận khác (127,867) (100,113) 78% 

Lợi nhuận trước thuế (272,261) (302,900) 111% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (272,404) (305,643) 112% 

  

1. Tổ chức và nhân sự 

a. Danh sách 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: 11.588.198 

Cá nhân: 96.962 

Chiếm 18,394% 

Chiếm 0,154% 

2 Phạm Thị Cẩm Hà Phó Chủ tịch HĐQT 117.248 Chiếm 0,186% 

3 Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT Đại điện: 9.149.901 Chiếm 14,524% 

4 Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 0 0% 

5 Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT 8.002 Chiếm 0,013% 

 

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

➢ Huỳnh Nam Anh 

• Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

• 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. 
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Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 

 

➢ Phạm Thị Cẩm Hà 

• Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

• Năm sinh:  06/08/1965 

• Địa chỉ thường trú: 42/31 Nguyễn Huệ, p. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM 

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Kinh tế vận tải biển. 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 – 8/2020 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

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

9/2020 - nay Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt 

Nam 

 

➢ Trịnh Hữu Lương 

• Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

• Năm sinh:  16/07/1977 

• Địa chỉ thường trú: Tổ 6A Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội 

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Thạc sỹ kế toán 
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Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

2000 – 8/2006 Chuyên viên phòng TCKT Công ty Vận tải Biển Bắc 

9/2006 – 7/2007 Phó phòng TCKT Công ty Vận tải Biển Bắc 

8/2007 – 11/2011 Ủy viên HĐQT thường trực kiêm Phụ trách tài chính Công ty Vận tải 

Biển Bắc 

12/2011 – 8/2012 Trưởng Phòng thư ký tổng hợp-Thư ký Tổng giám đốc Tổng Công 

Hàng hải Việt Nam (HHVN) 

8/2012 – 2/2013 Phó trưởng ban tài chính kiêm trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công 

HHVN 

2/2013 – 1/2014 Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng Công HHVN 

02/2014 – 6/2014 Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công HHVN 

7/2014 – 1/2015 Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng Công HHVN kiêm trưởng Ban 

kiểm soát Cảng Hải Phòng 

2/2015 – 5/2015 Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng Công HHVN kiêm trưởng Ban 

kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Biển 

Bắc 

5/2015 – 4/2016 Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng Công HHVN kiêm trưởng Ban 

kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công 

ty CP Vận tải Biển Bắc 

5/2016 – 5/2020 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và 

Thương mại Phương Đông (được đổi tên từ Công ty CP Vận tải Biển 

Bắc) 

6/2020 – 8/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương 

Đông; Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt 

Nam 

9/2020 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương 

Đông; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và 

thuê tàu biển Việt Nam 

 

➢ Nguyễn Minh Cường 

• Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

• 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 
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Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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

Việt Nam 

 

➢ Mai Thị Thu Vân 

• Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

• 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 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 - 8/2018 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. 

8/2018 - 7/2019 Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và 

Thuê tàu biển Việt Nam. 

7/2019 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu 

biển Việt Nam. 

 

b. Danh sách 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 0,017% 

 

Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

➢ Lã Thị Liên Hương 

• Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

• 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 
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Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 - CN Hà Nội 

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

01/2016 đến nay Cán Bộ Ban TCKT 

 

➢ Hoàng Thị Thanh Phương 

• Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

• 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 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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

 

➢ Nguyễn Thị Băng Tâm 

• Chức vụ: Thành viên 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. 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 

 

c. Danh sách Ban điều hành 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 

1 Trịnh Hữu Lương Tổng Giám đốc Đại điện: 9.149.901 Chiếm 14,524% 

3 Mai Thị Thu Vân Phó Tổng Giám đốc 8.002 Chiếm 0,013% 

3 Tạ Văn Thắng Phó Tổng Giám đốc 7 Chiếm 0,00001% 

4 Vương Nguyễn Triều Quang Phó Tổng Giám đốc 0 0% 

5 Lê Kim Phượng Kế toán trưởng 6.108 Chiếm 0,009% 
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Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Hữu Lương, bà Mai Thị Thu Vân vui lòng xem ở Sơ yếu lý lịch Hội 

đồng quản trị. 

 

➢ Tạ Văn Thắng 

• Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

• Năm sinh: 1974 

• Địa chỉ thường trú: 153 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q Bình Thạnh, TP HCM 

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

12/1996-3/1998 Nhân viên đại lý tàu biển, Phòng Khai thác Thương Vụ, Công ty Vận tải 

và Thuê Tàu biển Việt Nam 

8/2008 -4/2009 Chuyên viên phòng Khai Thác Thương Vụ Công ty Vận tải và Thuê tàu 

Biển Việt Nam 

8/2008 -4/2009 Phó trưởng phòng Khai Thác Thương Vụ Công ty CP Vận Tải và Thuê 

tàu biển Việt Nam 

4/2009-4/2011 Quyền trưởng phòng Khai thác thương vụ Công ty CP Vận Tải và Thuê 

tàu biển Việt Nam 

4/2011-5/2020 Trưởng phòng Khai thác thương vụ Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu 

biển Việt Nam 

6/2020 – nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam 

 

➢ Vương Nguyễn Triều Quang 

• Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

• Năm sinh: 1982 

• Địa chỉ thường trú: 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ vỏ tàu biển và kỹ thuật Hàng hải 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

8/2008 – 10/2016 Chuyên viên chính Phòng kỹ thuật Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển 

Việt Nam 

11/2016 – 7/2020 Phó trưởng Phòng Vật tư Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt 

Nam 

8/2020 – nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam 
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➢ Lê Kim Phượng 

• Chức vụ: Kế toán trưởng 

• Năm sinh: 1976 

• Địa chỉ thường trú: 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, Quận Phú Nhuận, TPHCM  

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nghành kinh doanh tiên tệ - tín dụng, nghành quản trị 

kinh doanh 

 

Quá trình công tác 

Năm Quá trình công tác 

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 CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 

9/2014 - 7/2019 Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Vận tải và Thuê tàu 

biển Việt Nam 

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

 

Những thay đổi trong Ban điều hành, HĐQT và BKS 

Stt Họ tên Chức vụ 
Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

1 Phạm Thị Cẩm Hà Tổng Giám đốc Miễn nhiệm 01/09/2020  
(Nghỉ hưu theo chế độ) 

2 Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT  
Tổng giám đốc 

Bổ nhiệm 19/06/2020 
Bổ nhiệm 01/09/2020 

3 Trần Quang Toàn Thành viên HĐQT Miễn nhiệm 19/06/2020 

4 Đặng Hiểu Phó Tổng giám đốc Miễn nhiệm 01/06/2020 
(Do nghỉ hưu theo chế độ) 

5 Tạ Văn Thắng Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm 14/05/2020 

6 Vương Nguyễn Triều Quang Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm 03/08/2020 

 

2.  Số lượng cán bộ, nhân viên 

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

I Theo trình độ lao động 795  100,00% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 269 33,84% 

2 Trình độ cao đẳng 214 26,92% 

4 Trình độ trung cấp 96 12,08% 
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Stt Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

5 Công nhân kỹ thuật 169 21,26% 

6 Lao động phổ thông 47 5,91% 

II Theo loại hợp đồng lao động 795  100,00% 

1 Hợp đồng không thời hạn 492  61,89% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 5  0,63% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 298  37,48% 

III Theo giới tính 795  100,00% 

1 Nam 762  95,85% 

2 Nữ 33 4,15% 

 

3. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 

Môi trường làm việc 

Công ty có chủ trương xuyên suốt và chú trọng chăm lo đến điều kiện làm việc, môi trường 

làm việc cho CBNV, SQTV, nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng năng suất, 

hiệu quả lao động đi đôi với đảm bảo sức khỏe, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động 

(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp tại Công ty. Đồng thời tạo nên sự yên tâm, gắn bó với Công ty của 

người lao động, đặc biệt trong điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn như 

hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng truyền thống, tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp, 

môi trường làm việc thân thiện, chan hòa, sẻ chia, giúp nhau cùng tiến bộ. 

Khối văn phòng Công ty, các Chi nhánh Công ty đảm bảo đầy đủ dụng cụ làm việc cần thiết, 

phù hợp cho từng chức danh; phòng làm việc đầy đủ ánh sáng, trang bị máy lạnh, thông thoáng; 

khuôn viên cây xanh, sạch đẹp, an toàn. 

Tại các tàu biển Công ty, đi đôi với việc tuân thủ nghiêm túc Công ước lao động hàng hải 

Quốc tế (MLC 2006), từ chính sách đến thực hiện, đã góp phần đáng kể tạo môi trường và điều 

kiện làm việc của thuyền viên ngày càng được cải thiện rõ rệt. 

Bảo đảm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật lao động, Bộ 

Giao thông vận tải và Nội quy lao động của Công ty và có lợi hơn cho người lao động. 

 

Chính sách lương thưởng 

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện phương thức trả lương và cơ cấu thu nhập cho người 

lao động bao gồm lương chức danh, tiền chuyên cần, hiệu quả công việc, ... vừa đảm bảo thực 

hiện đúng các quy định pháp luật về tiền lương vừa khuyến khích được người lao động cố gắng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
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Xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương mới phù hợp Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019, tiến hành chuyển xếp lương cho toàn bộ CBNV, SQTV theo mức lương tối thiểu 

vùng mới là 4.420.000đ.   

 

Stt Năm Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng) 

1 2015 14,12 

2 2016 14,10  

3 2017 16,37  

4 2018 20,64  

5 2019 22,57 

6 2020 21,60 

 

Chính sách phúc lợi 

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... 

Ngoài ra, Công ty có mua bảo hiểm kết hợp cho tất cả người lao động làm việc ở văn phòng, 

bảo hiểm P&I cho Sỹ quan thuyền viên làm việc trên đội tàu Công ty. Phối hợp với Công đoàn tổ 

chức Hội nghị tuyền truyền kết hợp tham quan nghỉ mát hàng năm. Duy trì hoạt động họp mặt gia 

đình thuyền viên dịp Tết nguyên đán, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện từ nguồn phúc lợi 

của Công ty. 

 

Công tác bảo hộ lao động  

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.  

 

4. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án 

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 2020.  
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5. Tình hình tài chính 

 

Các chỉ số tài chính 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,06 0,04 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,04 0,02 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 265,66% 341,27% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % -160,37% -141,45% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 15,04 17,64 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,49 0,53 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Biên lợi nhuận gộp % -7,54% -27,15% 

Biên lợi nhuận ròng % -56,77% -73,57% 

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) % -27,92% -38,86% 

 

Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2020 lần lượt đạt mức 0,04 và 

0,02, giảm so với mức 0,06 và 0,04 của năm 2019. Nguyên nhân do tài sản ngắn hạn giảm mạnh 

và nợ ngắn hạn tăng cao. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm các khoản mục vốn 

lưu động (tiền, khoản phải thu). Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu khoản mục (phải trả người bán, lãi vay 

phải trả). Trong năm, Công ty hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, giúp cho khoản 

nợ của DATC giảm 20 tỷ đồng. 

 

Cơ cấu vốn 

Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban điều hành 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.   
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Năng lực hoạt động 

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất do 

ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kết hợp 

với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới, nên 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 2020, Công ty chủ yếu khai thác tàu theo hình thức 

cho thuê định hạn, nên hàng tồn kho dự trữ giảm 10,5% so với năm 2019.  

 

Khả năng sinh lời 

Thị trường xấu cùng với gánh nặng của chi phí tài chính và chi phí khấu hao cao đã làm hiệu 

quả khai thác đội tàu không như kỳ vọng, 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 điều hành 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. 

 

6. Cơ cấu cổ đông 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần:  62.999.337 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Số cổ phần đang lưu hành: 62.999.337 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: Không có 

 

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  2.969  62.931.406 629.314.060.000  99,892% 

1 Cổ đông nhà nước 1  29.888.000  298.880.000.000 47,442% 

2 Tổ chức  32  11.386.453 113.864.530.000 18,074% 

3 Cá nhân  2.936  21.656.953 216.569.530.000 34,376% 

II Cổ đông nước ngoài  18  67.931 679.310.000 0,108% 

1 Tổ chức  3  568 5.680.000 0,107% 

2 Cá nhân  15  67.363 679.630.000 0,001% 

III Cổ phiếu quỹ -    - - 0,00% 

 Tổng cộng       2.967  62.999.337 629.993.370.000 100,00% 

 

 



 

WWW.VITRANSCHART.COM.VN 21 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

 

7. Báo cáo đánh giá tác động đến môi trường và xã hội 

 

Môi trường – năng lượng 

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 đã xây dựng và triển khai “Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2020” trong đó luôn chú trọng 

các chỉ tiêu sử dụng tiết kiệm năng lượng trong toàn Công ty; tái sử dụng giấy 1 mặt;  

- Tuyên truyền và phát động các kế hoạch về bảo vệ môi trường xanh, sử sụng nhiên liệu 

sạch, rác thải sinh hoạt thực hiện phân loại tại nguồn theo quy định, giữ gìn sạch sẽ nơi làm việc, 

sinh hoạt của CBNV toàn Công ty, hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt 

động cụ thể, thiết thực và đạt được kết quả tốt. 

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo đúng khẩu hiệu “Hành động vì thiên 

nhiên” vì một hành tinh xanh và “Đa dang sinh học”.   

 

* Tiêu thụ nước 

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 2020. 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 nhiên 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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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,…..  

 

* Hoạt động vì cộng đồng: 

Trong năm 2020, mặc dù tình hình tài chính Công ty cực kỳ khó khăn nhưng Công ty vẫn 

duy trì các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" nhằm nâng cao tinh thần tương 

thân tương ái của CBNV, SQTV với xã hội và cộng đồng cũng như phát huy truyền thống tốt đẹp 

của Công ty. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho trẻ em nghèo học 

giỏi, chung tay tặng 01 căn nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện 

Chợ Lách, Bến Tre, ủng hộ quỹ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, tham gia hiến máu 

nhân đạo.v.v. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1. Tình hình thị trường năm 2020: 

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất, vượt 

qua vùng đáy của năm 2016 (năm được đánh giá là tối tăm nhất lịch sử của ngành vận tải biển 

trong vòng 30 năm), do ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại 

dịch Covid-19, kết hợp với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới. 

Đến đầu tháng 4/2020, thị trường có dấu hiệu tăng nhẹ do lệnh phong tỏa tại các cảng đã 

được nới lỏng và bắt đầu có nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc trở lại. Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng 

6/2020 thì giá cước mới có dấu hiệu được cải thiện và các chỉ số cước duy trì đà tăng liên tiếp ở 

toàn phân khúc trong Quý III. 

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường chính của Công ty vẫn 

bị suy giảm do ảnh hưởng nặng bởi thời tiết xấu, mưa bão kéo dài vào tháng 7-8, tàu nằm chờ lâu 

nên tiền thuê tàu handysize khu vực này bị giảm hoặc chỉ duy trì ở mức thấp.  

Đến Quý IV, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh 

và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu 

đến chỉ số chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, phân khúc tàu Handysize trong Quý IV ít biến 

động và vẫn duy trì khá ổn định. 

Bình quân cả năm, chỉ số BDI đạt 1.065 điểm và BHSI đạt 444 điểm, lần lượt giảm 288 

điểm (21%) và giảm 47 điểm (10%) so với năm ngoái. 

 

1.2. Kết quả hoạt động SXKD: 

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2020 Năm 2020 Năm 2019
2020

KH 2020

2020

2019

1. Sản lượng vận chuyển Nghìn Tấn 1.569,00     1.475,35    1.682,49    94% 88%

2. Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm 4,59            5,02           5,16           109% 97%

3. Tổng doanh thu  Tỷ VND 461,56        420,37       477,60       91% 88%

Trong đó:

- Doanh thu thuần bán hàng và 

cung cấp dịch vụ  Tỷ VND 461,56     415,46    471,45    90% 88%

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ VND 279,32        214,91       271,98       77% 79%

   + Kinh doanh cho thuê thuyền 

viên  Tỷ VND 188,23        209,27       205,99       111% 102%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác  Tỷ VND 0,07            0,67           0,11           933% 600%

   + Doanh thu nội bộ  Tỷ VND (6,06)          (9,39)          (6,63)          

4. Lãi (+)/Lỗ (-)  Tỷ VND (272,89)      (302,90)      (272,29)      

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ VND (277,31)      (302,65)      (252,20)      

   + Kinh doanh cho thuê thuyền 

viên  Tỷ VND 12,32          13,92         12,11         113% 115%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác  Tỷ VND (7,89)          (14,18)        (32,20)         
Ghi chú: - Khoản lỗ 7,89 tỷ đồng trong KH 2020 của Văn phòng Công ty là lãi phạt và lãi 

quá hạn của các khoản vay vốn lưu động và của các tàu đã bán. 
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Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:  

 

Sản lượng:  

* So với kế hoạch: đạt 94% do thời gian chờ và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn 

đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyến giảm. 

* So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển giảm 12% với cùng lý do nêu trên, cộng thêm hàng 

vận chuyển theo chuyến của một số tàu giảm. 

 

Tổng Doanh thu 

 -  Tổng doanh thu cả năm thực hiện 420,4 tỷ đồng, chỉ đạt 91% kế hoạch và giảm 12% so 

với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 

+ Doanh thu vận tải chỉ đạt 77% kế hoạch và giảm 21% so với năm trước. Nguyên nhân chủ 

yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh 

hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyến hoặc định hạn chuyến (do bị người 

thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai 

thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số 

tàu giảm do sửa chữa, chờ đà bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, 

chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dừng khắc phục sự cố (tàu VTC 

Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory). 

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện 200,6 tỷ 

đồng, vượt 10% so với kế hoạch (chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài) và tăng 

1% so với cùng kỳ 2019. 

 

Lãi (lỗ):  

- Cả năm toàn công ty lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng lỗ 30 tỷ đồng và so với cùng 

kỳ tăng lỗ 30,6 tỷ đồng. Cụ thể: 

+ Kinh doanh vận tải: Lỗ 302,6 tỷ đồng, trong đó chi phí khấu hao 144,5 tỷ đồng; Chi phí 

lãi vay và lãi phạt hơn 142 tỷ đồng. So với kế hoạch tăng lỗ 25,3 tỷ đồng và So với cùng kỳ tăng 

lỗ 50,5 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu giảm;  

+ Kinh doanh dịch vụ khác: Lỗ xấp xỉ 0,3 tỷ đồng, tăng lỗ 4,7 tỷ đồng so với kế hoạch và 

giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó: 

++ Hoạt động khác tại Văn phòng Công ty: Lỗ 14,2 tỷ đồng, chủ yếu do lãi phạt và lãi 

vay tàu Viễn Đông 5 tính trên dư nợ còn lại sau bán tàu 3,3 tỷ đồng, lãi phạt của khoản vay 

vốn lưu động hơn 5 tỷ đồng, án phí, …. 

++ Hoạt động cho thuê thuyền viên: Lãi gần 14 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch và 

tăng 15% so với cùng kỳ 2019. 
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2. Kế hoạch SXKD năm 2021: 

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch  

Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang và sẽ diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm 

tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia trong khi vacxin phòng bệnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 

trong cộng đồng, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự báo nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 3 có 

thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu sau khi các quốc gia mở cửa nền kinh tế và bệnh dịch có khả 

năng tiếp tục kéo dài ít nhất hai năm nữa. Do vậy, nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải 

biển nói riêng sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021. Chỉ số 

BDI năm 2021 được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức thấp, từ 1.200 – 2.100 điểm. 

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

chỉ đạo của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ 

tiêu chủ yếu được dự kiến như sau: 

 

CHỈ TIÊU ĐVT
Năm 

2020
KH 2021

KH 2021/

2020

1. Sản lượng vận chuyển Nghìn Tấn 1.475,35    1.390,00      94%

2. Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm 5,02           4,49             89%

3. Tổng doanh thu  Tỷ VND 420,37       425,57         101%

Trong đó:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  Tỷ VND 415,46    425,49      102%

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ VND 214,91       246,16         115%

   + Kinh doanh cho thuê thuyền viên  Tỷ VND 209,27       187,92         90%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác  Tỷ VND 0,67           0,55             82%

   + Doanh thu nội bộ  Tỷ VND (9,39)          (9,14)            97%

4. Lãi (+)/Lỗ (-)  Tỷ VND (302,90)      (233,53)        

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ VND (302,65)      (244,18)        

   + Kinh doanh cho thuê thuyền viên  Tỷ VND 13,92         13,53           97%

   + Kinh doanh các dịch vụ khác  Tỷ VND (14,18)        (2,88)             
Ghi chú: 

- Khoản lỗ 2,88 tỷ đồng trong KH 2021 tại Văn phòng Công ty là khoản lãi phạt của các tàu 

đã bán. 

- Công ty hiện vẫn đang chờ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông 

qua các chỉ tiêu KH 2021 nêu trên. 

 

2.2.  Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản 

- Công ty có chủ trương bán 03 tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 

2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín 

dụng; 
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- Tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 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. 

 

2.3. Các nhóm giải pháp thực hiện 

Trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn nhiều diễn biến khó lường, kế hoạch đặt ra như 

trên là thách thức đối với Công ty. Do vậy, để có thể đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra rất 

cần sự chung tay góp sức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận cũng 

như sự tăng cường quản lý của cả bộ máy, cụ thể như sau: 

 

2.3.1 Giải pháp về kinh doanh, thị trường: 

- Theo dõi chặt chẽ diến biến thị trường, chủ động nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực 

kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì hiệu quả kinh 

doanh. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hướng sang thị trường mới cụ thể: 

+ Nghiên cứu thị trường triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để nâng cao năng lực do đội 

tàu bán thanh lý và hiệu quả kinh doanh.  

+ Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: 

Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh. 

+ Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm 

soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh. 

- Chú trọng đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước khi tình hình thị trường 

được cải thiện.  

 

2.3.2 Giải pháp về quản trị tài chính: 

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí trong quản trị, 

điều hành và kinh doanh. Giãn/ hoãn các khoản mua sắm chưa cấp bách; tiết giảm tối đa các khoản 

chi phí. Kiểm soát chặt chẽ thời gian tàu lên đà, thời gian tàu bị off-hire do tốc độ không đảm bảo, 

thời gian tàu dừng chờ, làm hàng để hạn chế tối đa thời gian tàu bị off-hire và khắc phục tình trạng 

thiếu hàng. 

- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính, lập phương án cơ cấu nợ, làm việc với Ngân hàng 

cho vay để hỗ trợ. 

 

2.3.3 Giải pháp về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp: 

- Công ty đã tái cơ cấu nguồn nhân lực tương đối triệt để, thu gọn bộ máy điều hành, tham 

mưu, nhân sự …vì vậy thời gian này ưu tiên cho việc duy trì và quản lý chất lượng nguồn nhân 

sự, nâng cao năng xuất lao động. 

- Triển khai vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm 

theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu 

mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.  
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IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng 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:  

 

2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

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, cụ thể như sau: 

- Doanh thu đạt 91% kế hoạch trong đó doanh thu vận tải biển chỉ đạt 77% kế hoạch, chủ 

yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh 

hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyến hoặc định hạn chuyến (do bị người 

thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai 

thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số 

tàu giảm do sửa chữa, chờ đà bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, 

chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dừng khắc phục sự cố (tàu VTC 

Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory).  

- Sản lượng vận chuyển năm 2020 đạt 1.475 nghìn tấn, đạt 94% kế hoạch do thời gian chờ 

và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyến giảm; 

- Sản lượng luân chuyển năm 2020 đạt hơn 5,02 tỷ TKm, tăng 9% so với kế hoạch; 

- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2020 âm 302,9 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với kế hoạch 2019 chủ yếu 

do doanh thu giảm. 

 

3. Tình hình đầu tư 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 20 tỷ đồng). 

Theo đó, Công ty đã xây dựng phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng 

và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định pháp 

luật. 

- Khôi phục hoạt động và triển khai phương án kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Trung tâm E-Logistics và Công nghệ Thông tin Hàng hải 

Việt Xanh (VietGreen Center) theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, đăng ký thay 

đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/12/2020, hoạt động chính trong lĩnh 

vực dịch vụ công nghệ thông tin dựa vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã 

được Công ty trang bị, đầu tư từ nhiều năm qua.  

- Công ty con SCCM chính thức đi vào hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2020 và đã gặp rất 

nhiều khó khăn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác 
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thay thuyền viên bị tác động rất lớn do lệnh phong tỏa của các nước, không thể mua vé máy bay 

cho thuyền viên hồi hương.  Mặc dù vậy, Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng 

mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được 

những thành tựu rất đáng khích lệ. Cụ thể, doanh thu năm 2020 tăng 11% so với kế hoạch; Lợi 

nhuận trước thuế tăng 13% so với kế hoạch. 

- Công ty liên kết Pdimex JSC tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong năm 2020 (Lợi nhuận 

âm 2,3 tỷ đồng) do các mảng kinh doanh chính của Pdimex như cung cấp thạch cao-clinker, cung 

cấp đá Pozzolan…đều tụt giảm đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhận thấy 

tình hình kinh doanh của Pdimex vẫn xấu và chưa có dấu hiệu hồi phục, Vitranschart đã không 

ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chào bán số cổ phần còn lại của Vitranschart để thoái toàn bộ số 

vốn tại Pdimex (tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Vitranschart tại Pdimex). Tuy nhiên, 

do quy mô vốn tại Pdimex quá nhỏ trong khi hiệu quả kinh doanh lại kém nên rất khó có khả năng 

thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng. Trong năm 2021, Vitranschart sẽ tiếp tục hoàn thiện và 

triển khai phương án thoái vốn toàn bộ số vốn còn lại nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp 

luật về chào bán chứng khoán, hài hòa lợi ích của công ty và các nhà đầu tư khi thực hiện thoái 

vốn, đồng thời đảm bảo việc thoái vốn được công khai minh bạch, có hiệu quả. 

 

4. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc 

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 thực hiện 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 2020, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị 

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.  

 

5. Kế hoạch định hướng của HĐQT 

- 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 đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu 

quả, cụ thể: 

+ Nghiên cứu thị trường triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để nâng cao năng lực do đội 

tàu bán thanh lý và hiệu quả kinh doanh.  

+ Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: 

Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh. 
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+ Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm 

soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh. 

- 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 2021 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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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên và các cuộc họp Hội đồng quản trị  

 

Stt Thành viên HĐQT 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 04 100%  

3 Trịnh Hữu Lương 
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ 
02 100% 

Bổ nhiệm ngày 

19/06/2020 

4 Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 04 100%  

5 Mai Thị Thu Vân 
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
04 100%  

6 Trần Quang Toàn Thành viên HĐQT 02 100% 
Miễn nhiệm ngày 

19/06/2019 

 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có do HĐQT không thành lập các tiểu ban 

 

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 

 

Stt 
Số nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

01 01/QĐ-HĐQT 10/01/2020 QĐ thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

100% 

02 02/QĐ-HĐQT 17/01/2020 QĐ tặng danh sách hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 

năm 2019 

100% 

03 03/NQ-HĐQT 10/02/2020 NQ phiên họp ngày 10/02/2020 100% 

04 04/NQ-HĐQT 24/02/2020 NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 

100% 

05 05/NQ-HĐQT 28/02/2020 NQ về việc Thành lập văn phòng Đại diện SCCM 

tại Hải Phòng 

100% 

06 06/QĐ-HĐQT 28/02/2020 QĐ thành lập Văn phòng đại diện công ty TNHH 

Cung ứng Thuyền viên SCC tại TP Hải Phòng 

100% 

07 07/NQ-HĐQT 31/03/2020 NQ về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông năm 2020 

100% 

08 08/NQ-HĐQT 28/04/2020 NQ về công tác cán bộ Công ty 100% 

09 09/QĐ-HĐQT 08/05/2020 QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 100% 
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Stt 
Số nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

10 10/NQ-HĐQT 08/05/2020 
Nghị quyết phiên họp ngày 8/5/2020 

100% 

11 11/NQ-HĐQT 11/05/2020 NQ về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2020 của Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng 

hải và xuất nhập khẩu Phương Đông 

100% 

12 12/QĐ-HĐQT 12/05/2020 QĐ cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty 

tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất 

nhập khẩu Phương Đông 

100% 

13 13/QĐ-HĐQT 14/05/2020 QĐ bổ nhiệm ông Tạ Văn Thắng giữ chức Phó 

Tổng giám đốc Công ty 

100% 

14 14/QĐ-HĐQT 27/05/2020 QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ 100% 

15 15/NQ-HĐQT 15/07/2020 NQ về Công tác Cán bộ Công ty 100% 

16 16/NQ-HĐQT 29/07/2020 NQ về Công tác Cán bộ Công ty 100% 

17 17/QĐ-HĐQT 03/08/2020 QĐ bổ nhiệm ông Vương Nguyễn Triều Quang giữ 

chức Phó Tổng giám đốc Công ty 

100% 

18 18/QĐ-HĐQT 07/08/2020 QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 100% 

19 19/NQ-HĐQT 07/08/2020 NQ về phiên họp ngày 07/08/2020  100% 

20 20/QĐ-HĐQT 17/08/2020 QĐ điều chuyển lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 

của Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC 

100% 

21 21/QĐ-HĐQT 20/08/2020 QĐ ban hành Quy chế quản lý Kiểm soát viên tại 

các dooanh nghiệp có vốn góp của Công ty 

100% 

22 22/NQ-HĐQT 20/08/2020 NQ triển khai thực hiện phương án phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ 

100% 

23 23/NQ-HĐQT 27/08/2020 NQ về công tác cán bộ Công ty    100% 

24 24/QĐ-HĐQT 31/08/2020 QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ 100% 

25 25/QĐ-HĐQT 31/08/2020 QĐ thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công ty SCCM 100% 

26 26/QĐ-HĐQT 31/08/2020 QĐ cử và giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty TNHH 

Cung ứng Thuyền viên SCC 

100% 

27 27/NQ-HĐQT 01/09/2020 Nghị quyết công tác cán bộ Công ty 100% 

28 28/QĐ-HĐQT 01/09/2020 Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương giữ 

chức TGĐ Công ty 

100% 

29 29/QĐ-HĐQT 01/09/2020 QĐ thay đổi người đại diện pháp luật 100% 

30 30/QĐ-HĐQT 17/09/2020 QĐ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng Công ty 

100% 

31 31/NQ-HĐQT 07/10/2020 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi nợ 

100% 
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Stt 
Số nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

32 32/NQ-HĐQT 21/10/2020 NQ về phiên họp ngày 21/10/2020  100% 

33 33/QĐ-HĐQT 30/11/2020 QĐ ban hành quy chế quản lý và hoat động 

NĐDPV của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp 

100% 

34 34/QĐ-HĐQT 08/12/2020 QĐ Duy trì hoạt động kinh doanh và đổi tên Chi 

nhánh 

100% 

35 35/NQ-HĐQT 14/12/2020 NQ về công tác tổ chức cán bộ Công ty 100% 

36 36/QĐ-HĐQT 14/12/2020 QĐ về tiền lương và thu nhập năm 2020 100% 

37 37/QĐ-HĐQT 14/12/2020 QĐ về xử lý các khoản nợ không có khả năng thu 

hồi 

100% 

38 38/QĐ-HĐQT 16/12/2020 QĐ điều động và bổ nhiệm cán bộ 100% 

39 39/QĐ-HĐQT 29/12/2020 QĐ về dự án tại khu I-428 NTT 100% 

40 40/QĐ-HĐQT  31/12/2020 QĐ quy chế phân phối tiền lương 3Ps 100% 

 

2. Ban kiểm soát 

2.1 Danh sách thành viên 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%  

 

2.2 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát 

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

quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị: 

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu kinh doanh, đầu tư, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020, việc phát hành cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi nợ…. 

+ Giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị thông qua việc tham dự và góp ý kiến 

về các nội dung tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có thêm thông tin 

trong việc ra Nghị quyết, Quyết định…. 

- Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét các quyết 

định, công văn và các tài liệu liên quan. Theo đó, Ban kiểm soát đã góp ý kiến về các nội dung 

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty tại các cuộc họp định kỳ của 

Hội đồng quản trị.   

- Thẩm định, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2020, 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 
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hành của Việt Nam. Qua đó, Ban kiểm soát có ý kiến tình hình tài chính, kinh doanh và đầu tư 

của Công ty tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và có báo cáo tại Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020. 

- Trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 

- 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 công tác kiểm tra, giám sát. 

 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGĐ, BKS 

Đơn vị tính: đồng 

Stt   Họ và tên 
Lương và các  

khoản lợi ích 
Thù lao 

  Hội đồng quản trị       

1 Ông Huỳnh Nam Anh 582.465.422                 

2 Bà Phạm Thị Cẩm Hà    

3 Ông Trịnh Hữu Lương (T7-T12/2020)    

4 Bà Mai Thị Thu Vân    

5 Ông  Nguyễn Minh Cường    

6 Ông Trần Quang Toàn (T1-T6/2020)    

  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 Tổng Giám đốc       

1 Bà Phạm Thị Cẩm Hà (T1-T8/2020) 369.473.341  

2 Ông Trịnh Hữu Lương (T9-T12/2020) 171.621.830  

3 Ông  Đặng Hiểu (T1-T5/2020) 189.012.322  

4 Bà  Mai Thị Thu Vân 409.277.519  

5 Ông Tạ Văn Thắng (T6-T12/2020) 264.050.659  

6 
Ông Vương Nguyễn Triều Quang  

(T8-T12/2020) 167.154.644  

 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

               
 

          Trịnh Hữu Lương 
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