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PPHHẦẦNN  II::  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  CCHHUUNNGG  

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP 

 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200119965 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2006, 

đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04 tháng 7 năm 2013 tại Sở Kế hoạch đầu tư tp.Hải Phòng 

 - Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng 

 - Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng 

 - Số điện thoại: (84-31) 3842151 

 - Số fax: (84-31) 3842271 

 - Website: www.vinaship.com.vn 

 - Mã cổ phiếu: VNA 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 Việc thành lập 

Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6 Đảng 

Cộng sản Việt Nam, các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực bắt tay vào công cuộc đổi mới toàn 

diện về quản lý kinh tế, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp và chuyển sang cơ chế thị trường 

theo định hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN). Không nằm ngoài quy luật, Bộ Giao thông vận tải 

cũng thực hiện đổi mới với việc cắt giảm biên chế khối hành chính sự nghiệp, chuyển chức 

năng quản lý kinh tế kỹ thuật trực tiếp xuống các doanh nghiệp và thành lập các doanh nghiệp 

mới. 

Cũng trong thời kỳ này, ngày 10/3/1984, Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) được thành lập 

theo Quyết định số 694/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải . 

Ngày 23/3/1993: Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định thành lập lại Công ty Vận tải biển III 

theo Quyết định số 463/QĐ-TCCB. Công ty Vận tải biển III là Doanh nghiệp Nhà nước hạng I, 

hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và hoạt động theo Giấy 

Chứng nhận ĐKKD số 105658 do Sở Kế hoạch đầu tư t/p Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 

05 tháng 4 năm 1993 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06 tháng 3 năm 2002. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Bộ Giao thông vận tải ký quyết định số 2264/QĐ-BGTVT về 

việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty vận tải biển III , đơn vị thành viên của Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP. 

http://www.vinaship.com.vn/
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Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập 

Công ty ngày 21 tháng 12 năm 2006, được Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hải phòng cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203002740 ngày 27/12/2006, với tổng số vốn điều lệ là 

200 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà Nước nắm giữ 51%.  

Trong lịch sử 28 năm hình thành và phát triển, Công ty đã luôn nỗ lực phấn đấu đạt được 

những thành tích cao trong sản xuất kinh doanh và góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng 

CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.  

 Niêm yết cổ phiếu 

Công ty được niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo 

Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu số 93/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/8/2008. 

- Mã chứng khoán: VNA 

- Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu 

- Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 09/09/2008 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại: 20.000.000 cổ phiếu 

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 

dương;  

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 

quan đến vận tải; 

- Cung ứng và quản lý nguồn lao 

động; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử 

dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê: Cho thuê văn phòng; 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh khác còn lại chưa được phân vào 

đâu; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa 

được phân vào đâu: Bán buôn tàu, biển. 

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 

kim loại;  

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện 

vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác): Sửa chữa và bảo dưỡng 

phương tiện vận tải biển; 

- Bốc xếp hàng hóa; 

- Đại lý, môi giới, đấu giá; 

-  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 

-  Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng 

khoán; 
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 Tình hình hoạt động 

Vận tải đƣờng biển:  

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, trong quá trình hoạt động, Công ty 

luôn coi trọng việc đầu tư phát triển đội tàu, trang thiết bị sản xuất, đào tạo bổ sung nguồn 

nhân lực. Vì thế trong những năm vừa qua, Công ty đã không những giữ vững mà còn phát 

triển thị phần vận tải trong nước và khu vực, mở thêm những lĩnh vực kinh doanh mới.   

Xét về phương diện quy mô vốn, số tấn trọng tải Đội tàu và thị phần vận tải thì VINASHIP 

được coi là một trong các doanh nghiệp vận tải biển lớn thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt 

Nam. Xét về hiệu quả sản xuất kinh  doanh, với mô hình tổ chức hiện có, được thừa hưởng đội 

ngũ thuyền viên có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, Vinaship cũng 

luôn nằm trong top những doanh nghiệp thành viên có hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất 

lợi nhuận cao trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Công ty cũng đã xác lập được thương 

hiệu “VINASHIP” trong thị trường vận tải trong nước cũng như thị trường vận tải quốc tế, đặc 

biệt là hoạt động vận tải hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước Khu vực Đông Nam Á 

và Bắc Á. Các đối tác và bạn hàng chiến lược của Công ty là các tập đoàn, nhà kinh doanh, nhà 

nhập khẩu lớn của khu vực như: nông sản (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – VINAFOOD 

II, Thoresen Indochina SA, Bulog, NFA, Toepfer, Cargill, Samsung Logistic, Chayaporn Rice Co., 

Thailand…), than đá (Thailand Anthracite Coal Co., Ltd, Teparak SA…), Clinker, thạch cao (SCT, 

SCCC, Larfarge, DIC, ITC, …), sắt thép (Vinakyoe, Lee Metal Group Singapore, Green Pacific 

Jakarta…); phân bón (Philippine Phosphata Fertilizer Corporation, Mekatrade Asia Pte Ltd, 

MITCO Petronas Malaysia…). 

Hoạt động dịch vụ logistics và đại lý vận tải đa phƣơng thức: Song hành với kinh 

doanh vận tải biển, Vinaship đã tích cực phát triển ngành dịch vụ logistics và đại lý vận tải đa 

phương thức để khai thác thế mạnh về kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ trên thị trường vận 

tải. Vinaship đã đưa ra thị trường sản phẩm dịch vụ logistics có uy tín và chất lượng cao được 

các khách hàng trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động kinh doanh 

tại Việt Nam tin cậy. 

Các dịch vụ vận chuyển nguyên liệu cung cấp tận nhà máy cho nhà sản xuất, vận chuyển 

sản phẩm từ nơi sản xuất tới tận kho của các nhà phân phối đang là những sản phẩm dịch vụ 

vận tải có chất lượng cao được thị trường tin dùng và thị phần ngày càng mở rộng. Hiện tại 

VINASHIP đã đạt sản lượng dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức mỗi tháng hàng ngàn 

Container nội địa và xuất nhập khẩu. Trong tương lai, tỷ trọng của sản phẩm này trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của VINASHIP ngày càng tăng, góp phần đáng kể trong doanh thu 

và lợi nhuận của doanh nghiệp. 
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Hoạt động kho bãi, bốc xếp hàng hoá và dịch vụ kho vận: VINASHIP đang quản lý 

khai thác 01 bãi Container, 01 bãi CFS và 01 bãi Container hậu phương có vị trí địa lý rất thuận 

lợi. Với mục tiêu vừa khai thác kho bãi vừa làm dịch vụ kho vận giao nhận kết hợp với lực lượng 

nhân lực bốc xếp có kinh nghiệm, VINASHIP sẽ đưa ra một dịch vụ forwarding hoàn hảo nhằm 

phục vụ khách hàng chu đáo nhất. Hiện tại công việc này đã mang lại việc làm cho hơn một 

trăm lao động và một nguồn doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp. Trong những năm tới, khu 

vực này sẽ là một bộ phận kinh doanh quan trọng góp phần đa dạng hoá hoạt động sản xuất 

của doanh nghiệp.  

Công tác quản lý tài chính của Công ty luôn giữ vững truyền thống là đơn vị quản lý tài chính 

nề nếp, vốn và tài sản luôn được bảo toàn, phát triển. Hệ thống tài chính kế toán trong Công ty 

luôn làm tốt công tác phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp 

phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định trong sản xuất kinh doanh cho lãnh đạo Công ty và đây 

cũng chính là điểm khác biệt giúp cho Công ty luôn được đánh giá là một trong ít Công ty đứng 

đầu so với các công ty cùng ngành nghề. 

So với các đối thủ trên thị trường, VINASHIP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại 

Việt Nam trong ngành vận tải biển và dịch vụ hàng hải.  

4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 
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5. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Việt Nam là một quốc gia biển, điều kiện địa lý và tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát triển 

vận tải biển và ngoại thương bằng đường biển. Vài năm trở lại đây, cùng với sự gia tăng lượng 

hàng hoá lưu thông nội địa, các mặt hàng xuất nhập khẩu như gạo, cà phê, tiêu, hạt điều, dầu 

thô, khí đốt cũng tăng đáng kể. Đặc biệt, sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của 

WTO, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước trên thế giới có sự tăng trưởng đáng kể. 

Lượng hàng hoá lưu thông vô cùng dồi dào đang và sẽ là đòn bẩy giúp ngành vận tải biển Việt 

Nam phát triển. Đáng nói hơn, cơ hội dành cho đội tàu biển Việt Nam không chỉ là vận chuyển 

nguồn hàng xuất nhập khẩu trong nước mà còn tham gia chia sẻ thị trường với các nước trong 

khu vực và trên thế giới. Thị trường hàng hoá trong nước có nhiều khởi sắc, thị trường nước 

ngoài có những tín hiệu đáng mừng. Trong khu vực, Indonesia và Philippines vẫn là 2 nước 

nhập khẩu gạo lớn của nước ta. Lượng hàng xuất nhập khẩu của Thái Lan vô cùng dồi dào. Tuy 

nhiên, đội tàu biển của những nước này không đáp ứng kịp, vì vậy, đội tàu biển Việt Nam ngoài 

việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu trong nước vẫn còn nhiều cơ hội để chia sẻ thị 

trường với các nước trong khu vực. Các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia cũng là 

thị trường đầy tiềm năng cho ngành vận tải biển Việt Nam. Là đơn vị có truyền thống, nhiều 

kinh nghiệm kinh doanh trên tuyến Châu Á, Công ty  đang có những cơ hội lớn để đẩy mạnh 

quảng bá hình ảnh, thương hiệu, thâm nhập và mở rộng thị phần trong và ngoài nước. 

Hiện nay, VINASHIP đang thực hiện chủ trương đầu tư trẻ hoá và cơ cấu lại đội tàu nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng vận tải, tăng năng lực cạnh tranh của Đội tàu bằng 

việc đặt đóng mới ở các nhà máy đóng tàu trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng giao 

dịch để mua tàu đã qua sử dụng của nước ngoài. Chính sách phát triển này của VINASHIP nằm 

trong kế hoạch nâng cao năng suất vận tải và trẻ hóa Đội tàu biển Việt Nam do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành. 

Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đến công tác đầu tư mở rộng quy mô hoạt động ngành 

nghề, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường cho các đơn vị trực thuộc như Xí nghiệp 

Dịch vụ vận tải, Xí nghiệp Xếp dỡ - Vận tải và Dịch vụ.  

Bên cạnh đó, Công ty chủ trương xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp dịch vụ 

vận tải biển đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo quyền 

lợi của khách hàng. Tăng cường dịch vụ phải đi kèm với tăng cường chất lượng. Chỉ có chất 

lượng mới tạo được lòng tin từ khách hàng. Hơn thế nữa Công ty có thể xây dựng được một hệ 

thống khách hàng thường xuyên, nằm trong chiến lược phát triển bền vững. 
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Hiện tại Đội tàu của Công ty gồm 11 tàu chở hàng khô với tổng trọng tải khoảng 175.600 

DWT. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực vận tải Đội tàu thông qua hình thức đóng 

tàu mới, mua tàu đã qua sử dụng; tập trung vào đầu tư Đội tàu chở hàng rời, hàng bách hóa; 

tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa Đội tàu thông qua việc bán những tàu già, cũ, hiệu quả 

khai thác kém. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư Đội tàu hàng rời, theo chủ trương của Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam là phát triển đa dạng các loại tàu, trong thời gian tới Công ty cũng sẽ xem xét việc 

phát triển các loại tàu hàng khác như tàu Container, tàu hàng lỏng, tàu chuyên dụng… tại thời 

điểm xét thấy có hiệu quả nhất. 

Bảng 1: Bảng kê đội tàu của Công ty 

STT Tên con tàu 
Năm đóng/Nơi 

đóng 

Trọng tải 

(DWT) 

Độ mớn 

nƣớc (m) 

Năm đƣa 

vào sử 

dụng 

1 Tàu Hà Nam 1985/Nhật Bản 6.500 6,9 2000 

2 Tàu Mỹ An 1994/Nhật Bản 8.294 7,32 2003 

3 Tàu Mỹ Hưng 2003/Việt Nam 6.500 6,9 2003 

4 Tàu Mỹ Thịnh 1990/Nhật Bản 14.348 7,939 2004 

5 Tàu Mỹ Vượng 1989/Nhật Bản 14.339 7,939 2004 

6 Tàu Vinaship Ocean 1986/Nhật Bản 12.367 8,306 2007 

7 Tàu Vinaship Diamond 1996/Nhật Bản 24.034 9,553 2009 

8 Tàu Vinaship Gold 2008/Việt Nam 13.245 8,35 2008 

9 Tàu Vinaship Pearl 1996/Nhật Bản 24.241 9,548 2009 

10 Tàu Vinaship Sea 1998/Nhật Bản 27.841 9,65 2010 

11 Tàu Vinaship Star 1996/Nhật Bản 23.949 9,42 2011 

 

Đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

Ngoài việc tập trung phát triển đội tàu để tăng năng lực cạnh tranh, Công ty sẽ xúc tiến để 
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triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm thúc đẩy các hoạt động dịch vụ tăng lên 

trong thời gian tới. 

Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng thông tin 

Hiện tại các phòng ban trong toàn Công ty đã được trang bị đầy đủ công nghệ thông tin. Từ 

năm 2009 Công ty đã thực hiện kết nối lại đường mạng nội bộ đồng thời sử dụng đường truyền 

FTTH tốc độ cao, kết nối và trao đổi thông tin giữa các khu vực và trung tâm. Về phần mềm, 

Công ty cũng đã từng bước đầu tư các phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp do các nhà 

cung cấp trong nước sản xuất phục vụ cho các bộ phận chuyên môn như Tài chính kế toán, 

Nhân sự và Quản lý khai thác Đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh 

nghiệp. 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với phương châm là luôn đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng cao cho 

khách hàng, VINASHIP liên tục tìm kiếm các sản phẩm vận tải mới nhằm tăng tính cạnh tranh. 

Ngoài hoạt động vận tải biển, Công ty tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác như đại lý vận 

tải nội địa, môi giới hàng hải, xếp dỡ, kiểm đếm hàng hóa và phục vụ vận chuyển Container tại 

bãi, dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tầu tại cảng, đại lý tàu biển, sửa chữa nhỏ tàu biển, cho 

thuê bãi và kho Container, cho thuê thuyền viên. Những dịch vụ này trước mắt chủ yếu phục vụ 

Đội tàu Công ty nhằm tạo việc làm và doanh thu cho Công ty. Trong tương lai Công ty sẽ mở 

rộng và phát triển các hoạt động trên để từng bước hình thành mô hình vận tải khép kín vận tải 

biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hóa.  

6. CÁC RỦI RO 

 Rủi ro về kinh tế 

Kinh tế xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau 

suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có 

nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Điểm nổi bật trong những tháng 

cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Ở trong 

nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị thế giới, cùng với 

những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như khả năng hấp thụ vốn 

của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, sức 

cạnh tranh và năng lực quản lý doanh nghiệp thấp. 

Đối với lĩnh vực vận tải biển, sau thời gian tăng trưởng mạnh, số lượng tàu tăng lên nhanh 

chóng đã làm mất cân đối giữa cung và cầu tàu biển trên thế giới khiến cho sự cạnh tranh càng 
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trở nên gay gắt. Giá cước vận tải duy trì ở mức thấp kéo dài và thấp hơn giá thành dịch vụ dẫn 

đến hàng loạt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển ở cả trong nước và quốc 

tế kinh doanh thua lỗ, phải bán tàu. Thậm chí một số đơn vị bị phá sản, số lượng tàu bị bắt giữ 

để siết nợ ngày càng tăng, nhiều tàu phải dừng hoạt động do không có kinh phí duy trì bảo 

hiểm, nhiên liệu, lương thuyền viên...  

Trong năm 2014, ngoài thị trường vận tải khí hóa lỏng vẫn ở mức cước ổn định thì thị 

trường vận tải biển vẫn tiếp tục duy trì ở mức trung bình đối với phần lớn các loại tàu hàng 

lỏng, tàu vận tải container và tàu vận tải hàng rời. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng này 

là do tình trạng dư thừa tải trọng của các đội tàu và nền kinh tế thế giới vẫn đang trong tình 

trạng phục hồi chậm chạp.  

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, dù dự báo năm 2015 kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng, song khó 

khăn của năm 2014 vẫn để lại dư âm kéo dài đến năm nay, các doanh nghiệp vận tải biển bởi 

vậy chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn. Hoạt động kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ 

hàng hải chưa có nhiều dấu hiệu để khởi sắc. 

Chính vì vậy, tình trạng cung vượt cầu của thị trường thế giới dự báo vẫn còn kéo dài đến 

hết năm 2015. Theo đó, các tuyến vận tải của Việt Nam đi quốc tế dự báo vẫn chưa thể hồi 

phục trong năm nay. Diễn biến nghịch chiều của giá cước và giá đầu vào dự kiến vẫn tiếp diễn 

trong năm. 

Các chỉ số thuê tàu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, chỉ số thuê tàu hàng khô Batic (BDI 

Index) vẫn ở mức thấp từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giá cước khó có thể điều chỉnh tăng 

mạnh do nhu cầu vẫn còn thấp, nguồn cung vượt cầu. 

Cùng với đó, giá xăng dầu tiếp tục biến động, khấu hao lớn từ các tàu mới sẽ khiến lợi 

nhuận gộp của các doanh nghiệp vận tải biển tiếp tục bị thu hẹp. Kéo theo là áp lực từ các 

khoản nợ vay dài hạn gần đến hạn trả. 

Đối với Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship, nhận thức rõ yếu tố rủi ro trên, trong thời 

gian qua, Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến kinh tế thế giới và Việt Nam, tập trung tối đa 

vào việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa và chủ động tìm kiếm nắm bắt các đối tác khách 

hàng trên thế giới phù hợp với năng lực vận tải của mình; đồng thời, Công ty cũng có chính 

sách phòng ngừa rủi ro, phân tích đánh giá tình hình. Đến thời điểm hiện tại, đội tàu của Công 

ty vẫn được khai thác hiệu quả, một số tàu đang được cho thuê định hạn với mức giá ổn định, 

đảm bảo được hiệu quả kinh tế và từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ vậy, Công ty 

đã hạn chế được tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và có thể tận dụng tốt cơ hội khi nền 

kinh tế có dấu hiệu phục hồi. 
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 Rủi ro về luật pháp 

Là Công ty cổ phần nên hoạt động của  Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship chịu ảnh 

hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực 

này hiện còn trong quá trình hoàn thiện, do vậy sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy 

ra và khi xảy ra có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty. Hơn nữa, hoạt động của Công ty 

còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về hàng hải, môi trường, bảo hiểm ... cùng các quy định 

của các nước sở tại và công ước quốc tế do vậy, rủi ro pháp luật liên quan đến hoạt động của 

Công ty là thường trực và rất đa dạng. 

Nhận thức rõ vấn đề này, Công ty luôn chú trọng quan tâm tới việc cập nhật pháp luật 

không chỉ của Việt Nam mà còn của các nước mà Vinaship có quan hệ kinh tế. Công ty thường 

xuyên có kế hoạch tập huấn, cập nhật kiến thức cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty về 

các quy định của pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật. 

  Rủi ro đặc thù 

Rủi ro biến động giá nhiên liệu 

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, nhiên liệu có tỷ trọng rất lớn 

trong chi phí hoạt động của Công ty, đặc biệt là xăng, dầu. Chi phí nhiên liệu chiếm từ 35 – 

40% trong giá vốn của Công ty. Do vậy, sự biến động của giá nhiên liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn 

tới kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro từ các quy định mới về vận tải trên thế giới 

Hoạt động vận tải của Vinaship phải tuân thủ các công ước quốc tế, các quy định của Tổ 

chức hàng hải thế giới (IMO) như Solas, ISM code và Bộ luật an ninh cảng biển và tàu biển 

quốc tế (ISPS) có hiệu lực từ 1/7/2004. Trong các quy định về an ninh, an toàn hàng hải có 

nhiều thay đổi với yêu cầu ngày càng ngặt nghèo hơn, đòi hỏi các chủ tàu phải tăng cường đầu 

tư trang thiết bị, đào tạo sỹ quan, thuyền viên đã làm tăng chi phí hoạt động của Công ty. Tuy 

nhiên, các quy định này lại góp phần nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ của Công ty. 

Rủi ro tỷ giá 

Trong hoạt động của Công ty, nhiều giao dịch sử dụng đồng ngoại tệ làm phương tiện thanh 

toán, chủ yếu là đồng USD và nguồn thu chủ yếu của Công ty cũng là ngoại tệ. Do vậy, sự biến 

động của tỷ giá sẽ ảnh hưởng không lớn tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty.  
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Rủi ro cạnh tranh 

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài. Trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, 

Chính phủ Việt Nam khuyến khích phát triển kinh tế biển. Do đó, tất yếu dẫn đến hoạt động 

đầu tư cảng biển và thành lập các doanh nghiệp vận tải biển. Hiện nay, ngoài Tổng Công ty 

Hàng hải Việt Nam còn có nhiều tập đoàn và doanh nghiệp khác có tham gia kinh doanh ngành 

vận tải biển. Các doanh nghiệp này cũng cạnh tranh quyết liệt với Vinaship. Bên cạnh đó, Công 

ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp vận tải biển quốc tế có ưu 

thế về công nghệ, thương hiệu và quy mô. 

  Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, trong quá trình hoạt động của Công ty còn có thể gặp phải những rủi 

ro như rủi ro về cháy nỏ, rủi ro cướp biển, rủi ro thiên tai… Những rủi ro này nếu xảy ra có thể 

gây những tổn thất to lớn cho Công ty. Để hạn chế những rủi ro này, Công ty đã và đang thực 

hiện mua bảo hiểm thường xuyên cho đội tàu và các hoạt động hàng hải liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty, đồng thời liên tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi Bộ 

luật quốc tế về quản lý an toàn hàng hải (ISM code) phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra. 

PPHHẦẦNN  IIII::  TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  TTRROONNGG  NNĂĂMM  

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Giá trị dịch vụ qua các năm 

Bảng 2: Giá trị sản phẩm, dịch vụ qua các năm 

Sản phẩm 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị (triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

trên tổng 

giá trị dịch 

vụ (%) 

Giá trị (triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

trên tổng 

giá trị dịch 

vụ (%) 

Giá trị 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

trên tổng 

giá trị 

dịch vụ 

(%) 

1. Hoạt động vận tải 697.214 84,93 560.419 82,23 636.010 83,59 

2. Hoạt động kinh doanh 

khác 
123.685 15,07 121.087 17,77 124.892 16,41 

2.1. Dịch vụ hàng container 92.095 11,22 94.735 13,9 98.591 12,96 

2.2. Dịch vụ khác 31.590 3,85 26.352 3,87 26.301 3,45 

Tổng cộng 820.899 100 681.506 100 760.902 100 
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Biểu đồ 1: Tỷ trọng doanh thu của Công ty qua các năm 

Trong năm 2013, ngành vận tải biển thế giới nói chung và vận tải biển Việt Nam nói riêng 

gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính kéo dài. Qua số 

liệu thống kê về doanh thu của Vinaship giai đoạn từ 2011 đến nay có thể thấy, doanh thu 

trong lĩnh vực vận tải biển và tỷ trọng doanh thu của hoạt động vận tải biển trong tổng doanh 

thu của Công ty năm 2013 là thấp nhất trong vòng 3 năm qua, do những khó khăn chung của 

ngành vận tải biển, hàng hoá khan hiếm, mặt bằng giá cước thấp, giá nhiên liệu luôn giữ ở mức 

cao.Sang năm 2014 doanh thu về vận tải cũng đã tăng nhẹ so với năm 2013 chiếm khoảng 

83,6 % trên tổng doanh thu. 

 Nguồn nguyên vật liệu 

Dầu nhiên liệu và dầu Diesel là những nguyên liệu chính yếu Công ty sử dụng cho các 

phương tiện vận tải trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải. Nguồn cung ứng các nguyên 

liệu là các công ty xăng dầu trong nước. Nhìn chung lượng cung cấp nhiên liệu xăng dầu rất ổn 

định về số lượng và giá cả xăng dầu được thực hiện theo quy định nhà nước. Theo ước tính của 

Vinaship thì chi phí nhiên liệu chiếm khoảng từ 35% - 40% trong giá thành vận chuyển. Do 

vậy, khi giá xăng dầu có biến động, sẽ ảnh hưởng lớn tới chi phí kinh doanh và giá thành vận 

chuyển của Công ty. 

Các yếu tố đầu vào khác như sửa chữa tàu biển, cung ứng vật tư, thiết bị hàng hải thường 

do các xưởng sửa chữa tàu biển chuyên nghiệp, các hãng cung ứng thiết bị, các nhà kinh 

doanh vật tư hàng hải trong và ngoài nước cung cấp. Nhìn chung, ngoài trừ các vật tư quý 
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hiếm phải đặt trực tiếp từ các nhà chế tạo nước ngoài, số còn lại đều có thể tìm kiếm trên thị 

trường trong nước. 

 Chi phí sản xuất 

Nhận thức rõ giá nguyên liệu có ảnh hưởng lớn tới giá cước vận tải từ đó ảnh hưởng tới 

doanh thu, lợi nhuận của Công ty, Vinaship đã áp dụng những biện pháp kinh tế và kỹ thuật 

nhằm quản lý chi phí nguyên liệu một cách hợp lý, tiết kiệm. Cụ thể, Công ty xây dựng định 

mức tiêu hao phù hợp hơn cho từng tàu, thực hiện kiểm tra kiểm soát chặt chẽ quy trình cung 

ứng và sử dụng nhiên liệu trên từng phương tiện so sánh và lựa chọn nguồn cung ứng nguyên 

liệu trong nước hoặc nước ngoài tuỳ từng thời kỳ sao cho giá nguyên, nhiên liệu là thấp nhất. 

Công ty luôn cập nhật thông tin về giá xăng dầu trong khu vực và trên thế giới cũng như các 

nước mà Công ty có tuyến vận tải. Khi các nước có giá nhiên liệu thấp hơn Việt Nam, tàu sẽ 

được nạp nhiên liệu tại cảng nước đó khi cập bến và ngược lại. Nhờ những biện pháp tích cực 

từ phía Công ty trong việc kiểm soát chặt chẽ tác động của biến động giá dầu lên hoạt động 

kinh doanh, tỷ trọng chi phí nguyên, nhiên vật liệu của Công ty trong giá thành vẫn ở mức độ 

phù hợp. 

Bảng 3: Cơ cấu các khoản mục chi phí của Công ty 

Đơn vị: Triệu đồng 

Yếu tố 

chi phí 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị % DTT Giá trị % DTT Giá trị % DTT 

Giá vốn hàng bán 763.138 92,96 679.463 99,7 701.423 92,18 

Chi phí tài chính 61.281 7,47 68.541 10,06 57.477 7,55 

Trong đó: Chi phí lãi vay 63.636 7,75 58.394 8,57 47.723 6,27 

Chi phí bán hàng 21.395 2,61 16.551 2,43 14.158 1,86 

Chi phí quản lý 28.169 3,43 26.780 3,93 27.659 3,64 

Chi phí khác 2.693 0,33 698 0,1 2.607 0,34 

Tổng chi phí 876.676 106,8 792.033 116,22 803.324 105,58 

Doanh thu thuần 820.899 100 681.506 100 760.902 100 

 

 Trình độ công nghệ 
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Quy trình cung cấp dịch vụ 

Nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và 

nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty thực hiện chuẩn hoá quy trình cung cấp dịch vụ đối với 

các loại hình dịch vụ của mình. 

Quy trình Vận tải biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải: 

Trong khai thác tàu, sau khi xác định được nguồn hàng, cần căn cứ vào các yêu cầu về 

hàng hóa, tuyến hoạt động, phương tiện dự kiến tham gia vận tải, thuyền viên ... để tính toán 

hiệu quả, xác định lợi nhuận theo phương án khai thác. Việc bố trí tàu cũng cần được thực hiện 

hợp lý đảm bảo các yêu cầu về quy phạm đăng kiểm và công ước quốc tế liên quan, đồng thời 

đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng về chất lượng phương tiện (thường là tuổi 

tàu), trọng tải, mớn nước, thuyền viên ... Việc thanh quyết toán được tiến hành căn cứ vào quy 

định trong hợp đồng vận tải và tuân thủ thông lệ quốc tế. Thông thường chủ tàu có quyền lưu 

giữ hàng hóa cho đến khi Người thuê tàu thanh toán đầy đủ cước theo quy định. 

Quy trình Đại lý tàu biển: 

 

 

Tìm hàng 

Tính toán hiệu quả đối 
với tàu phù hợp nhất 

Ký hợp đồng 

Chỉ định đại lý 

Tổ chức thực hiện 

Thanh quyết toán 
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Diễn giải: 

Đại lý tàu biển có nhiệm vụ nhận các yêu cầu của chủ tàu nước ngoài về gom hàng, giao 

hàng và dàn xếp các công việc phục vụ tàu tại cảng trong thời gian tàu ở Việt Nam (làm thủ tục 

cho tàu ra vào cảng, xin hoa tiêu, xếp dỡ hàng hoá .v.v.). Đại lý tàu biển được chuyển hàng tại 

kho, đóng gói hàng, lưu kho, đăng ký hãng tàu (booking), làm thủ tục hải quan, vận chuyển 

hàng hoá và các công việc khác để giao hàng tại địa điểm nhận theo yêu cầu. 

Quy trình Đại lý vận tải Container: 
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Diễn giải: 

Đại lý vận tải Container là loại hình dịch vụ đặc biệt nằm trong hệ thống vận tải Container 

toàn cầu và khu vực. Đại lý được các công ty vận tải nước ngoài chỉ định làm công việc điều 

hành hoạt động khai thác vận tải Container, phục vụ các nhà xuất nhập khẩu bằng các tàu trở 

Container chạy theo lịch trình và tuyến định trước. Đại lý vận tải Container nhận sự uỷ thác của 

hãng tàu để thu xếp nhận hàng (Booking), tìm hàng, quản lý phương tiện Container, thu xếp 

tàu chạy nhánh (feeder), tiến hành thủ tục thanh toán với chủ hàng . v.v.  

Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với phương châm là luôn đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng cao cho 

khách hàng, Vinaship liên tục tìm kiếm các sản phẩm vận tải mới nhằm tăng tính cạnh tranh. 

Ngoài hoạt động vận tải biển, Công ty tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác như đại lý vận 

tải nội địa, môi giới hàng hải, xếp dỡ, kiểm đếm hàng hóa và phục vụ vận chuyển Container tại 

bãi, dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tàu tại cảng, đại lý tàu biển, sửa chữa nhỏ tàu biển, cho 

thuê bãi và kho Container, cho thuê thuyền viên. Những dịch vụ này trước mắt chủ yếu phục vụ 
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Đội tàu Công ty nhằm tạo việc làm và doanh thu cho Công ty. Trong tương lai Công ty sẽ mở 

rộng và phát triển các hoạt động trên để từng bước hình thành mô hình vận tải khép kín vận tải 

biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hóa. 

 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ 

Hiện tại, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn các Bộ luật an 

toàn hàng hải và an ninh tàu, bến cảng đối với toàn bộ các loại hình dịch vụ mà Công ty đang 

cung cấp. Việc quản lý chất lượng của Công ty do Ban An toàn đảm trách. 

Chính sách chất lượng của Vinaship luôn luôn là cung ứng các dịch vụ với chất lượng cao 

nhất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Công ty luôn đặt vấn 

đề chất lượng lên hàng đầu, đồng thời tuân thủ mọi quy định của Nhà nước. 

Để đạt được những điều này, Công ty cam kết: 

 Giữ liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ của mình luôn thỏa 

mãn yêu cầu ngày càng cao của họ. 

 Xem con người là tài sản quan trọng nhất do đó thường xuyên giáo dục, đào tạo để mọi 

cán bộ, nhân viên trong Công ty có tinh thần tập thể, có kỹ năng cần thiết nhằm không 

ngừng cải tiến và hoàn thiện về chất lượng công việc của mình. 

 Duy trì hệ thống chất lượng luôn phù hợp và có hiệu quả, phát triển sự hợp tác của mọi 

thành viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn các Bộ luật an 

toàn hàng hải và an ninh tàu, bến cảng. 

 Công ty đề cao vấn đề chất lượng dịch vụ và sản phẩm, coi đó là trọng tâm hàng đầu. Vì 

thế, Công ty đã đề ra các biện pháp cũng như trang bị các thiết bị hiện đại ứng dụng 

những công nghệ quản lý tiên tiến nhằm đảm bảo các cam kết với khách hàng về chất 

lượng dịch vụ theo đúng các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực vận chuyển giao nhận. 

 Công ty cũng tổ chức các lớp học đào tạo và đào tạo lại cho các Sỹ quan thuyền viên do 

các chuyên gia trong và ngoài nước tập huấn, đồng thời cử các kỹ sư, cán bộ trẻ đi học và 

tập huấn nước ngoài để nâng cao trình độ quản lý, công tác. 

 Hoạt động marketing 

Cùng với công tác quản lý chất lượng, Vinaship cũng hết sức quan tâm đến hoạt động 

Marketing, đặc biệt khi Vinaship là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề. Thực hiện tốt 

chính sách Marketing góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty, phân phối các sản 

phẩm và dịch vụ tới khách hàng một cách tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Vinaship. Nhận thức được điều đó, gần đây, Vinaship cũng quan tâm tới việc xây 

dựng và quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, mỗi phòng ban nghiệp vụ và chi nhánh của Công ty 

đều có bộ phận Marketing để chăm sóc khách hàng, tiếp cận tìm kiếm khách hàng mới và 
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khách hàng có tiềm năng bằng uy tín chất lượng dịch vụ của Công ty. Các Trưởng, Phó phòng 

ban có trách nhiệm đề ra phương hướng, kế hoạch Marketing, đồng thời kiểm tra giám sát việc 

thực hiện. Công việc chính của bộ phận Marketing là chào bán dịch vụ và nghiên cứu phát triển 

thị trường. Bao gồm: 

 Xác định khách hàng 

 Thực hiện nghiên cứu thị trường, giá cả, xác định tuyến vận tải mạnh, yếu của Công ty. 

 Khai thác và tập hợp thông tin về các nhà xuất nhập khẩu để thực hiện khai thác. 

 Thường xuyên liên lạc, thăm hỏi khách hàng, khắc phục các điểm chưa phù hợp để 

phục vụ khách hàng tốt hơn. 

 Gặp gỡ khách hàng để xác định những yêu cầu về dịch vụ: 

 Dàn xếp những cuộc tiếp xúc với khách hàng để tìm ra những yêu cầu của họ về dịch vụ 

như: cước phí, thời gian vận chuyển, cảng đến và những yêu cầu đặc biệt của khách 

hàng cũng như về chứng từ. 

 Xem lại các yêu cầu của khách hàng có phù hợp với chính sách cung cấp dịch vụ của 

Công ty hay không và chuẩn bị những đề xuất chào bán dịch vụ bao gồm thông tin về 

nơi nhận hàng, cảng đích, điều khoản mua bán, cước phí, các phụ phí, ngày có hiệu lực, 

loại hình vận chuyển, tuyến đường, thời gian vận chuyển. 

 Chào giá 

 Đàm phán với khách hàng dựa trên tình hình thực tế thị trường, đồng thời luôn xem xét 

đến yếu tố hợp tác lâu dài đối với khách hàng truyền thống. 

 Chính sách cung cấp dịch vụ của Công ty: 

 Khách hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong kinh doanh của 

Công ty. 

 Không ngừng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ với giá 

cạnh tranh bằng cách: 

 Thao tác nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác và an toàn. 

 Làm đúng ngay từ đầu. 

 Giao hàng đúng hẹn. 

 Đối với khách hàng là nhà sản xuất (Chủ hàng): tiếp cận, theo dõi, khuyến khích 

dựa trên chính sách của các hãng tàu. 

 Đối với khách hàng là các hãng tàu: bám sát khâu nước ngoài và dành nhiều chính 

sách ưu đãi.  
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 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền 

Từ khi xuất hiện trên thị trường, thương hiệu Vinaship đã tạo được lòng tin đối với khách 

hàng và là một thương hiệu có uy tín trên thị trường. 

 

Mẫu nhãn hiệu: 

 

 

  

Bộ nhãn hiệu của công ty được đăng ký và bảo vệ theo Quyết định số 17715/QĐ-SHTT 

ngày 18/8/2009. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: 10 năm kể từ ngày nộp đơn (30/5/2008) 

Các dấu hiệu nhận dạng thương hiệu: 

 Màu sắc nhãn hiệu: Xanh lam, trắng, đen 

 Loại nhãn hiệu: Thông thường 

 Nội dung khác: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng 

Danh mục các sản phẩm, dịch vụ được mang nhãn hiệu của Công ty: 

 Nhóm 35: Mua bán công ten nơ, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch 

vụ tuyển dụng và xuất khẩu lao động, đại lý mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa 

 Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ cho thuê văn phòng 

 Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa tàu biển 

 Nhóm 39: Dịch vụ vận tải biển, đại lý tàu biển; dịch vụ giao nhận hàng 

hóa; dịch vụ bảo quản và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 

bãi 

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Danh sách Ban điều hành 

Ban Giám đốc điều hành hiện nay của Công ty gồm có năm (05) thành viên, đứng đầu là 

Tổng giám đốc, giúp việc Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc. Ban giám đốc điều hành do 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ được giao. 

- Thành viên Ban điều hành Công ty 

 

 
  VINASHIP 
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Chức vụ Tên Tuổi/Năm sinh CMND 

TGĐ Vương Ngọc Sơn 23/7/1961 031288529 

Phó TGĐ Nguyễn Quang Duy 05/6/1963 030633647 

Phó TGĐ Mai Xuân Ngoạt 30/12/1957 030767200 

Phó TGĐ Trần Dũng Chiến 22/02/1962 030188207 

Phó TGĐ Dương Ngọc Tú 20/10/1976 031065889 

- Tóm tắt lý lịch thành viên Ban điều hành 

1) Ông Vƣơng Ngọc Sơn 

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 23/7/1961    

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 031288529 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số  9/24 Lê Quýnh, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1986-1996 Công ty Vận tải biển III Quản trị tàu biển 

1997 Công ty Vận tải biển III Học nghiệp vụ 

1998 – 2006 Công ty Vận tải biển III 
Trưởng phòng kế 

toán, kế toán trưởng 

2007 – 4/2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 

Trưởng phòng kế 

toán, kế toán 

trưởng, ủy viên 

HĐQT 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

4/2013 – Nay  Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và 

Thương mại 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 21.900 cổ phần 

Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 1.800.000 cổ phần 

Những người có liên quan:   

STT Họ và tên người có liên quan Mối quan hệ 
Số cổ phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vợ 3.100 0,0155 

2 Vương Minh Hải Em 1.300 0,0065 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

2) Ông Nguyễn Quang Duy 

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 05/6/1963    

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 030633647 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số  7/200, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

7/1987 – 2/1989 Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô Thợ máy dưới tàu 

3/1989 – 6/1996 Công ty Vận tải biển III Thợ máy 

7/1996 – 11/2003 Công ty Vận tải biển Việt Nam (Vosco) Sỹ quan máy 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

12/2003 – 1/2006 Công ty Vận tải biển III 
Cán bộ kỹ thuật tại 

phòng Khoa học kỹ thuật 

1/2006 – 12/2006 Công ty Vận tải biển III 
Phó trưởng phòng Khoa 

học kỹ thuật 

1/2007 – 6/2009 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship Phó trưởng phòng Vật tư 

6/2009 – nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship Phó Tổng Giám đốc 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân :  5.600 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 1.800.000 cổ phần 

Những người có liên quan:  

STT Họ và tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Trần Thị Hương Duyên Vợ 11.000 0,06 

2 Nguyễn Quang Sơn Con 15.000 0,075 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

3) Ông Mai Xuân Ngoạt 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 30/12/1957    

Nơi sinh: Thanh Hóa 

Chứng minh nhân dân: 030767200 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 35, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1/1985 – 7/1994 Công ty Vận tải biển III Cán bộ Phòng kinh doanh 

8/1994 – 11/1996 Công ty Vận tải biển III – Chi nhánh Quảng Ninh Phó Giám đốc Chi nhánh 

12/1996 – 10/1998 
Công ty Vận tải biển III – Xí nghiệp Dịch vụ 

vận tải hàng hóa và hành khác 

Phó Giám đốc Xí 

nghiệp 

11/1998 – 5/2001 Công ty Vận tải biển III  

Trưởng Ban quản lý 

cải tạo nâng cấp 

mặt bằng khu nhà 

ga hành khách tàu 

biển Chù Vẽ 

5/2001 – 6/2002 
Công ty Vận tải biển III – Xí nghiệp Dịch vụ 

vận tải 
Giám đốc Xí nghiệp 

6/2002 – 6/2004 Công ty Vận tải biển III 

Phó trưởng phòng 

phụ trách Phòng 

Kinh doanh 

6/2004 – 7/2006 Công ty Vận tải biển III 
Trưởng phòng Kinh 

doanh 

2007 – nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 

Phó Tổng Giám đốc, 

Ủy viên HĐQT, Giám 

đốc Xí nghiệp Xếp 

dỡ vận tải và dịch vụ 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 78.100 cổ phần 

Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 1.800.000 cổ phần 

Những người có liên quan:  

STT Họ và tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Mai Quốc Huy Con 5.000 0,025 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

4) Ông Trần Dũng Chiến 

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 22/02/1962   

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 030188207 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

5/1985 – 3/1998 Công ty Vận tải biển III 
Cán bộ Phòng kinh 

doanh 

4/1998 – 3/2000 Công ty Vận tải biển III 
Trưởng phòng Kinh 

doanh 

4/2000 – 6/2002 
Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương 

mại 
Phó Giám đốc 

6/2002 – 7/2006 Công ty Vận tải biển III  
Phó phòng Kinh 

doanh 

7/2006 – 7/2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Trưởng phòng Kinh 

doanh 

7/2013 – Nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship Phó Tổng Giám đốc 

Các chức vụ tại tổ chức khác:  

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 13.300 cổ phần 

Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 0 cổ phần 

Những người có liên quan: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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5) Ông Dƣơng Ngọc Tú 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng gám đốc,  

 Trưởng Ban quản lý và khai thác Bãi container 

Ngày sinh: 20/10/1976   

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 031065889 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

8/1999 -6/ 2006 Công ty vận tải biển III Cán bộ 

7/2006 – 12/2006 Công ty vận tải biển III Phó phòng Kinh doanh 

1/2007 – 2008 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Phó phòng phụ trách  p.Đầu 

tư – phát triển đội tàu 

2008 – 2012 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Trưởng phòng Đầu tư – Đối 

ngoại 

2012 – 7/2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 

Ủy viên HĐQT, Trưởng 

p.Đầu tư đối ngoại, Trưởng 

Ban quản lý và Khai thác Bãi 

container 

7/2013 – Nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng 

giám đốc, Trưởng Ban quản 

lý và Khai thác Bãi container 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 48.000 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 

Những người có liên quan:  

STT Họ và tên người có liên quan Mối quan hệ 
Số cổ phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ 

(%) 
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1 Trần Thu Hằng Vợ 6.730 0,034 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 

 Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động 

 Tình hình và số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển 

lâu dài và bền vững của Công ty nên VINASHIP luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên 

chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến ngày 31/12/2014, 

số lượng cán bộ nhân viên chính thức của Công ty là 969 người 

 

Bảng 4 : Bảng kê tình hình lao động Công ty tại thời điểm 31/12/2014 

Đơn vị tính : Người 

Yếu tố 31/12/2013 31/12/2014 

 Số lượng nhân viên 934 969 

 Mức lương bình quân (đồng/người/tháng) 7.761.000 8.019.000 

Phân theo trình độ chuyên môn   

 Đại học và Trên đại học 348 361 

 Cao đẳng, Trung cấp, PTTH, Sơ cấp 586 608 

Phân theo thời hạn hợp đồng   

 LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ(GĐ, PGĐ, 

KTT,CT Cđoàn) 

- - 

 Hợp đồng không xác định thời hạn 862 921 

 Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 năm 2 3 

 Lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 70 45 

 Chính sách đào tạo, lƣơng thƣởng, trợ cấp 

- Chính sách đào tạo 
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Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ 

năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty 

được thực hiện theo hướng sau: 

 Đối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao 

trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng hải. Công ty tiến hành đào 

tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động 

cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về 

chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. 

 Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia 

học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham 

gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước... 

Những cán bộ công nhân viên được cử đi học được Công ty thanh toán chi phí học tập và được 

hưởng lương theo kết quả học tập 

- Chính sách lƣơng 

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong 

toàn Công ty. Đơn giá tiền lương được xác định dựa vào Tổng quỹ lương (theo quy định của 

Nhà nước về thang bảng lương, số lượng lao động, mức tối thiểu) và doanh số. Tiền lương 

được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế 

quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân 

phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các 

chức danh trong Công ty. 

- Chính sách thƣởng 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng 

góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng 

kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân 

hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ 

chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. 

- Các chế độ, chính sách khác đối với ngƣời lao động 

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội 

quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.  Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện 

điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các 



                      

 

Báo cáo thường niên 2014                                                                           Trang  30 

 

lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân viên 

trong các ngày lễ tết, cụ thể: 

 Các chế độ chống nóng, chống độc hại cho công nhân, lao động phải làm việc trong 

điều kiện độc hại; 

 Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ 

nữ Việt Nam 20/10, cưới hỏi, ngày lễ tết (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 30/4, ngày 

Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9) 

 Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty tham gia lực lượng vũ trang 

nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 

 Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm 

 Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên trong Công 

ty nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu 

 Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập 

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 Tình hình đầu tư 

 Đầu tƣ phƣơng tiện năm 2014 

Trong năm 2014, Công ty đã bán thành công 02 tàu Hà Tiên và Bình Phước. Đây là 02 tàu 

đã già, có trang thiết bị lạc hậu, chi phí duy tu bảo dưỡng lớn. Ngoài ra trong tình hình nguồn 

hàng khan hiếm, tàu phải chờ hàng trong một số thời điểm dẫn đến khai thác không hiệu quả. 

Việc bán tàu đã làm giảm lỗ, đem lại lợi nhuận, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động đang 

thiếu của Công ty. 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

a) Tình hình tài chính 

Bảng 5: Tình hình tài chính Công ty 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.204.826.048.776 1.199.528.000.571 -0,44% 

Doanh thu thuần 681.506.054.187 760.901.625.312 11,65% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh (107.250.965.880) (36.868.579.600) 65,62% 
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doanh 

Lợi nhuận khác (643.935.890) 38.453.181.819 60,72% 

Lợi nhuận trước thuế (107.894.901.770) 1.584.602.219 101,47% 

Lợi nhuận sau thuế (107.894.901.770) 1.584.602.219 101,47% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (5.395) 79 101,47% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 6: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
0,32 0,59  

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

0,21 0,44  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,82 0,82  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 4,67 4,61  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

18,14 13,00  

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,57 0,63  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh -0,16 0,002  
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thu thuần 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu 
-0,51 0,007  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 
-0,09 0,001  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
-0,16 -0,05  

 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 Cổ phần 

Mã chứng khoán:     VNA 

Tổng số cổ phần đang lưu hành:   20.000.000 cổ phần 

Tổng số cổ phần niêm yết:    20.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:  20.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

 Các dữ liệu thống kê về cổ đông  

 Cổ đông trong nƣớc 

- Cơ cấu cổ đông 

STT Danh mục 
Tại ngày 18/4/2013 Tại ngày 15/4/2014 

Cổ phiếu Tỷ lệ (%) Cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông tổ chức 10.410.370 52,05 10.446.790 52,23 

 - Cổ đông sở hữu trên 5% 10.200.000 51 10.200.000 51 

 - Cổ đông sở hữu dưới 5% 210.370 1,05 246.790 1,23 

2 Cổ đông cá nhân 9.443.040 47,22 9.406.620 45,74 

 

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn  

 



                      

 

Báo cáo thường niên 2014                                                                           Trang  33 

 

Cổ đông Địa chỉ 
Số 

CMND/ĐKKD 

Số lƣợng CP 

sở hữu 

Tỷ trọng 

(%) 

1. Tổng Công ty 

Hàng Hải Việt Nam 

Số 1, Đào Duy Anh, 

Hà Nội 

0106000600 10.200.000 51 

 

 Cổ đông nƣớc ngoài 

- Cơ cấu cổ đông 

STT Danh mục 
Tại ngày 18/4/2013 Tại ngày 15/4/2014 

Cổ phiếu Tỷ lệ (%) Cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông tổ chức 71.530 0,36 329.860 1,65 

 - Cổ đông sở hữu trên 5% 0 0 0 0 

 - Cổ đông sở hữu dưới 5% 71.530 0,36 329.860 1,65 

2 Cổ đông cá nhân 75.060 0,37 76.960 0,38 

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: Không có 

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp 

Số đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 

Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu: 200.000.000.000 

         0 0 200.000.000.000 

  

PPHHẦẦNN  IIIIII..  BBÁÁOO  CCÁÁOO  VVÀÀ  ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ  CCỦỦAA  BBAANN  GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Những thuận lợi, khó khăn 

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 của Công ty gặp một số thuận lợi và khó 

khăn cụ thể như sau: 

 Thuận lợi 

- Đội tàu của Công ty đã được cải thiện về chất lượng, tuổi tàu trẻ hơn và trọng tải lớn hơn 

nên có thể khai thác trên vùng biển quốc tế không hạn chế. 
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- Chủ trương giãn, khoanh nợ, giảm lãi suất cho vay của Chính phủ đối với các khoản vay 

đầu tư của doanh nghiệp vận tải biển tại các ngân hàng đã phần nào giúp giảm bớt khó khăn 

về tài chính. 

- Nguồn lao động là sỹ quan thuyền viên đã bớt căng thẳng, Công ty có điều kiện để lựa 

chọn các lao động có năng lực, chuyên môn tốt hơn bố trí trên các con tàu. 

- Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thông qua 

những người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp. 

 Khó khăn 

Khó khăn khách quan 

- Trong năm 2014, vận tải biển thế giới nói chung và vận tải biển Việt Nam nói riêng gặp 

rất nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp vận tải biển tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ suy thoái sâu 

và phục hồi kinh tế chậm chạp của các nền kinh tế lớn như Bắc Mỹ, Nhật Bản, EU. Giá cước vận 

tải biển tuy có giai đoạn phục hồi nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp, đặc biệt là cước tàu 

hàng khô cỡ handize trở lên. Tại thị trường công ty khai thác truyền thống là Đông Nam Á, mặt 

hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam đi một số thị trường truyền thống như Malaysia, Indonesia 

trong năm 2014 hầu như rất nhỏ, nguồn gạo xuất đi Philippines tuy sản lượng lớn nhưng khả 

năng tiếp nhận hàng của chủ tàu bị hạn chế, thời tiết xấu đã làm tăng thời gian tài phải chờ 

đợi, phát sinh chi phí cho đội tàu. 

- Chi phí phụ tùng vật tư, nguyên nhiên vật liệu đều biến động tăng, đặc biệt là chi phí 

nhiên liệu, chi phí nhiên liệu trong quý 4 có giảm mạnh do ảnh hưởng của giá dầu thô tụt giảm 

nhưng bình quân cả năm vẫn còn cao. Mặc dù Công ty vẫn bố trí một số tàu cho thuê định hạn 

(tàu Vinaship Ocean, Vinaship Diamond, Vinaship Sea, Vinaship Pearl, Vinaship Star) nhưng chi 

phí nhiên liệu tiêu thụ bình quân toàn bộ đội tàu vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên 30%) doanh thu 

vận tải (với các tàu Công ty tự khai thác, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35% doanh thu vận 

tải). 

Khó khăn chủ quan 

- Đội tàu hiện có gồm 13 chiếc với tổng trọng tải là 189.680 DWT, đến cuối năm 2014, 

Công ty đã bán thanh lý được 02 tàu Bình Phước và Hà Tiên, do vậy tính đến ngày 31/12/2014, 

tổng trọng tải chỉ còn 175.600 DWT trong đó có 04 tàu trên 20 tuổi. Thực trạng đội tàu già và 

trọng tải nhỏ làm phát sinh các chi phí sữa chữa,khai thác, bảo hiểm,chi phí quản lý…hạn chế 

khả năng cạnh tranh. 

- Tàu khai thác định hạn ở những tuyến xa, khả năng cung ứng vật tư trang thiết bị, sửa 

chữa, bảo dưỡng, duy trì trạng thái tàu, ngăn ngừa đề phòng sự cố còn nhiều bất cập dẫn đến 
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việc phát sinh hư hỏng, sự cố kỹ thuật, giảm tốc độ làm ảnh hưởng đến ngày tàu tốt, phát sinh 

khấu trừ tiền thuê từ người thuê định hạn. 

- Do kết quả kinh doanh lỗ trong các năm trở lại đây dẫn đến nguồn vốn bị giảm, Công ty 

phải khắc phục bằng cách huy động vốn vay ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức 

tín dụng và từ CB CNV để bổ sing nguồn vốn lưu động bị thiếu hụt. Việc vay ngắn hạn vốn lưu 

động khiến chi phí tài chính của Công ty tăng cao. 

- Thị trường dịch vụ vận tải gặp khó khăn vì biến động theo thị trường vận tải và ngành 

sản xuất, quy mô dịch vụ vận tải còn nhỏ nên có khó khăn về cạnh tranh và mở rộng sản xuất. 

 Các giải pháp đã áp dụng 

 Khai thác vận tải biển 

Công ty đã áp dụng linh hoạt hình thức cho thuê định hạn kết hợp với khai thác chuyến để 

có được mức cước tốt cũng như giảm được áp lực về vốn lưu động, giảm chi phí lãi vay, tập 

trung khai thác các nguồn hàng có mức cước cao để tăng doanh thu đồng thời tiếp tục duy trì 

thị phần hàng hóa truyền thống. Bên cạnh đó, Công ty cũng làm tốt công tác phục vụ đội tàu 

tại các đầu bến, có nhiều biện pháp linh hoạt rút ngắn thời gian xếp dỡ, thời gian quay vòng 

chuyến đi, nhằm tăng doanh thu, hiệu quả cho đội tàu. 

 Quản lý kỹ thuật, sửa chữa 

Phòng KHKT luôn bố trí từ 1 – 2 cán bộ kỹ thuật ở đầu bến phía nam, phục vụ công tác sửa 

chữa đầu bến đột xuất khi có yêu cầu. Đối với các tàu chạy định hạn tuyến xa, Công ty đã 

hướng dẫn thuyền viên tự sửa chữa các hạng mục máy, trang thiết bị buồng lái, đường ống 

cứu hỏa … Trường hợp phải thuê ngoài sửa chữa, thu xếp các xưởng, đơn vị sửa chữa phù hợp, 

kết hợp với BCH tàu nghiệm thu khối lượng công việc, chất lượng sửa chữa đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả. 

Về sửa chữa định kỳ, năm 2014 Công ty có 9 tàu lên đà sửa định kỳ, gồm Vinaship Pearl 

(tháng 1/2014), Mỹ Vượng (15/3 – 8/4), Vinaship Star (18/3 – 12/4), Hà Nam (31/2-30/4) tại 

Bạch Đằng, Hà Tiên ( tháng 7/2014),Vinaship Diamond (24/8-12/9),Mỹ An (13/9-16/10),Mỹ 

Thịnh (18/6-21/7),Bình Phước(22/10-16/11). Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật còn hỗ trợ khắc phục 

một số sự tại các tàu như: Sự cố hệ thống cẩu tàu Vinaship Ocean, sự cố máy đèn tàu Vinaship 

Diamond.... 

 Quản lý an toàn, ngăn ngừa rủi ro 

Công ty đôn đốc ý thức tuân thủ chức trách thuyền viên duy trì và tăng cường công tác bảo 

quản, bảo dưỡng để giảm chi phí sửa chữa, ngăn ngừ tổn thất. Trong điều kiện kinh doanh khó 

khăn và giá nhiên liệu tăng cao như hiện nay, cùng với việc tăng cường công tác giám sát nhận 

nhiên liệu, vật tư tại các đầu bến, Công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật đi theo tàu để rà soát lại định 
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mức tiêu thụ nhiên liệu, vật tư và cải thiện tình trạng kỹ thuật, tốc độ của tàu. Ước chi phí 

nhiên liệu của năm 2014 của đội tàu Công ty, FO = 10.740 tấn và 144.295.000.000 đồng, DO = 

2.706 tấn và 54.489.000.000 đồng, dầu nhờn LO = 531,4 tấn và 38.447.000.000 đồng. Ước chi 

phí vật tư cấp cho đội tàu trong năm 2014 là 12.096.161.000 đồng. 

Trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, các tranh chấp liên quan đến giao nhận hàng hóa, 

chất lượng hàng hóa vận chuyển, chất lượng vật tư, nhiên liệu cung ứng, cước vận tải ... là rất 

dễ xảy ra. Công ty đã có các biện pháp quản lý sát sao nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát 

sinh, cụ thể: nâng cao trình độ và sự mẫn cán của cán bộ thương vụ; nâng cao trình độ, ý thức 

thuyền viên; có các điều khoản chặt chẽ hơn để ràng buộc trách nhiệm các nhà cung cấp ... 

 Dịch vụ hàng hải  

Công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác hàng hóa, hoạt động đại lý, dịch vụ vận tải, dịch vụ 

kho bãi và hàng container. Đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý chi phí, thu hồi công nợ để 

tăng hiệu quả. 

 Công tác nhân sự, thuyền viên 

Công ty chủ trương xây dựng đội ngũ thuyền viên ổn định về số lượng, đảm bảo về chất 

lượng và có kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng thuyền viên, đặc biệt là các sỹ quan quản 

lý bằng các chương trình cập nhật, huấn luyện sát với thực tiễn sản xuất và yêu cầu khách 

hàng cũng như yêu cầu của các Bộ luật quản lý an toàn chất lượng và an ninh. Nâng cao hơn 

nữa tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ quy định của các Bộ Luật, Công ước và nội quy của 

Công ty để vận hành con tàu một cách an toàn và hiệu quả. 

 Chính sách với ngƣời lao động 

Công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân 

viên, sỹ quan thuyền viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều 

kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Các chỉ tiêu sản xuất chính 

Do những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói 

riêng, giá cước biển đang thấp hơn giá thành vận tải dẫn tới thua lỗ, thậm chí phá sản của 

nhiều doanh nghiệp trong nước và thế giới. Mặc dù HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có nhiều 

biện pháp quản trị, điều hành sát sao và có hiệu quả nhưng cũng chỉ có thể giảm được 1 phần 

số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Tóm tắt các chỉ tiêu SXKD chính cụ thể như sau: 

Bảng 7: Các chỉ tiêu sản suất kinh doanh chính 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Ƣớc thực hiện 

năm 2014 

KH năm 2013 

thông qua tại 

ĐHCĐ 

Tỷ lệ % 

hoàn thành 

kế hoạch 

1 Sản lượng vận tải tấn 2.200.000 2.200.000 100% 

2 Tổng doanh thu đồng 760.901.625.312 730.000.000.000 104,23% 

 + Vận tải - 636.009.955.567 600.000.000.000 106,00% 

 + Dịch vụ & khác - 124.891.669.745 130.000.000.000 96,07% 

3 Lợi nhuận trước thuế - 1.584.602.219 0 - 

4 Nộp ngân sách - 3.800.000.000 - 100% 

5 Đầu tư tàu biển  tàu Bán 02 tàu Bán 02 tàu - 

 Hoạt động dịch vụ 

Hoạt động dịch vụ  tại Xí nghiệp Xếp dỡ - Vận tải và Dịch vụ, Xí nghiệp dịch vụ vận tải và 

Ban Quản lý và khai thác bãi container trong năm 2014 cũng gặp nhiều khó khan do ảnh hưởng 

của suy thoái kinh tế toàn cầu, chỉ có hoạt động của Xí nghiệp dịch vụ Vận tải doanh thu tăng 

nhẹ đạt 94 tỷ đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh khối dịch vụ năm 2014 chi tiết như sau: 

TT Chỉ tiêu 
Xí nghiệp Dịch 

vụ vận tải 

Xí nghiệp xếp dỡ 

vận tải và dịch vụ 

Ban Quản lý và 

khai thác bãi 

Container 

1 Sản lượng (T) 263.600 8.054.868 12.327 

2 Doanh thu (VNĐ) 93.800.000.000 9.300.000.0000 7.360.000.000 

3 Lợi nhuận (VNĐ) 1.500.000.000 92.200.000 258.000.000 

Hiệu quả từ hoạt động của khối dịch vụ tuy không lớn nhưng cũng giúp giảm bớt khoản lỗ từ 

hoạt động kinh doanh vận tải biển của Công ty trong năm 2014. 

 Hoạt động đầu tƣ 

Do thị trường chưa thuận lợi và đang khó khăn về vốn, Công ty đã dừng và ký Biên bản thay 

lý hợp đồng dự án đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT, và 02 tàu 17.500 DWT. Trong năm 

2014, Công ty cũng đã tiến hành giao dịch ký hợp đồng và bán thành công 02 tàu già cũ khai 

thác không hiệu quả là tàu Bình Phước trọng tải 7.054 DWT đóng năm 1989 tại Nhật Bản và 

tàu Hà Tiên trọng tải 7.018 đóng năm 1986 tại Nhật Bản. 

 Tình hình tài chính 
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Mặc dù Công ty trong tình trạng thiếu vốn lưu động tuy nhiên vẫn đảm bảo thanh toán kịp 

thời các chi phí đến hạn, đặc biệt ưu tiên thanh toán chi phí nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt 

động sản xuất được duy trì ổn định.  

Trong năm 2014, Công ty đã thanh toán các khoản gốc vay đầu tư tàu là 1.359.000 USD (~ 

28.696.104.000 đồng) và 700.000.000 đồng; lãi vay phải trả các ngân hàng là 1.651.358 USD 

(~ 35.105.598.989 đồng) và 8.640.910.608 đồng 

Tổng dư nợ (dài hạn và ngắn hạn) tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng tính đến 31/12/2014 

là 738.365.833.833 đồng. 

  Công tác tiền lƣơng 

Tổng số lao động của toàn Công ty ước năm 2014 là 969 người, trong đó khối tàu 307 

người, văn phòng 115 người, dự trữ - chờ việc 207 người, 2 Xí nghiệp và Ban quản lý và khai 

thác bãi container là 27 người. Xét về biến động số lượng, trong năm có 165 lao động biến 

động giảm và tăng 200 lao động. Trong tình trạng khó khăn chung của các doanh nghiệp vận 

tải biển, mặc dù Công ty có chậm lương cán bộ công nhân viên nhưng thời gian nợ không quá 

lâu (khối phòng ban chậm lương khoảng 1 tháng, khối thuyền viên chậm lương khoảng 03 

tháng). Với đơn giá tiền lương tạm tính 110 đồng/1000 doanh thu, lương bình quân người lao 

động toàn Công ty ước đạt 8.019.000 đồng/người-tháng (trong đó khối phương tiện là 

13.398.000 đồng/người-tháng, khối văn phòng 8.268.000 đồng/người-tháng), tăng 3% so với 

năm 2013. 

Về công tác đào tạo, huấn luyện, đã đổi chứng chỉ hết hạn cho 210 thuyền viên, tổ chức học 

sỹ quan quản lý cho 84 thuyền viên, thi sỹ quan vận hành ( boong+máy) cho 08 người, huấn 

luyện nghiệp vụ cho sỹ quan thuyền viên 35 người. 

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Bảng 8: Một số chỉ tiêu tài chính 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

1. Bố trí cơ cấu tài sản Lần   

+ Tài sản cố định/Tổng tài sản  0,89 0,81 

+ Tài sản lưu động/Tổng tài sản  0,09 0,18 

2. Khả năng thanh toán Lần   
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+ Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản 

(Khả năng thanh toán hiện hành) 

 
0,76 0,82 

+ Tải sản lưu động – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

(Khả năng thanh toán nhanh) 

 

0,22 0,44 

+ Khả năng thanh toán bằng tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ 

ngắn hạn 

 

0,03 0,04 

3. Tỷ suất lợi nhuận %   

+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu  -15,83 0,002 

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản  -8,96 0,001 

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ  -53,95 0,008 

3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 

Bước sang đầu năm 2015, tình hình thị trường vận tải hàng khô tiếp tục diễn biến bất lợi, chỉ 

số cước biển tiếp tục suy giảm và duy trì ở mức thấp bất chấp việc giá dầu thô tiếp tục giảm. 

Dự báo tình hình thị trường đến hết quý I sẽ vẫn ảm đạm và có khả năng phục hồi nhẹ từ quý 

II trở đi. Tuy nhiên phần lớn các dự báo đều nhận định thị trường tàu hàng khô vẫn duy trì như 

mặt bằng năm 2014 và ít có cơ hội tăng trưởng đáng kể. 

Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn cả nội tại và khách quan bên ngoài. Trong 

năm 2015, đội tàu Công ty sẽ có từ 2 tàu lên đà sửa chữa định kỳ. Nguồn vốn lưu động vẫn 

tiếp tục đi huy động từ nguồn vay ngắn hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để duy trì 

thanh khoản cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: 

Với dự kiến tình hình thị trường, nguồn hàng và năng lực đội tàu như trên, Công ty dự kiến 

kế hoạch năm 2015 như sau: 

- Tổng trọng tải: 175.608 DWT/ 11 chiếc 

- Sản lượng: 2.100.000 tấn 

- Doanh thu: 680.000.000.000 đồng 

Trong đó: + Doanh thu vận tải: 550.000.000.000 đồng 
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  + Doanh thu khác:    130.000.000.000 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: Cân bằng thu chi 

- Nộp ngân sách 100% theo quy định 

- Đầu tư phát triển: Nếu thị trường có chuyển biến thuận lợi Công ty sẽ cố gắng bán 01-

02 tàu cũ, khai thác không hiệu quả.  

4. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 

 Kinh doanh, khai thác 

Công ty tiếp tục duy trì thị phần hàng hóa truyền thống trong khu vực như gạo, phân bón, 

thạch cao, clinker, than ... để đảm bảo nguồn hàng cho đội tàu, đặc biệt là những tàu có trọng 

tải nhỏ, khả năng khai thác tuyến xa bị hạn chế. Cùng với đó là biện pháp khai thác linh hoạt 

giữa cho thuê định hạn dài ngày, thuê chuyến và tự khai thác đối với các tàu có trọng tải lớn, 

tuổi tàu trẻ. 

Tăng cường công tác giải phóng tàu để rút ngắn thời gian xếp dỡ, thời gian quay vòng 

chuyến đi, giảm chi phí ngày tàu và nhằm tăng doanh thu, hiệu quả cho đội tàu. 

 Quản lý kỹ thuật, vật tƣ 

Công ty sẽ tăng cường công tác bảo quản bảo dưỡng để giảm thiểu các hư hỏng đột xuất 

đối với các tàu, đặc biệt là các tàu lớn, hoạt động trên tuyến xa và cho thuê định hạn. 

Tiến hành rà soát lại định mức tiêu thụ nhiên liệu, vật tư đối với tất cả các tàu, kiểm soát 

chặt chẽ  tốc độ chạy tàu nhằm tránh thất thoát về nhiên liệu. 

 Dịch vụ 

Dịch vụ là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả trong năm 2014, tuy nhiên mức lợi nhuận chưa 

đạt mức kỳ vọng. Trong năm 2015, Công ty sẽ tập trung các biện pháp khai thác, quản lý để 

nâng cao hiệu quả dịch vụ forwarding, khai thác bãi container ... 

 Công tác nhân sự, thuyền viên 

Công ty tiếp tục chính sách xây dựng đội ngũ thuyền viên ổn định về số lượng, tốt về chất 

lượng nên sẽ có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại phù hợp với thực tiễn sản xuất và 

yêu cầu của Bộ luật quản lý an toàn chất lượng và an ninh. Đồng thời, Công ty sẽ tập trung 

nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ quy định của các Bộ Luật, Công ước và 

nội quy của Công ty để vận hành con tàu một cách an toàn và hiệu quả. 

 Công tác khác 

Nếu thị trường có chuyển biến tích cực, Công ty sẽ tính toán phương án bán một số tàu cũ 

khai thác không hiệu quả đồng thời tăng cường cho thuê định hạn một số tàu sẽ giảm áp lực về 
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vốn và mức lỗ do các tàu cũ sẽ làm giảm mức phải trả lãi vay và tạo điều kiện cải thiện nguồn 

vốn. 

PPHHẦẦNN  IIVV::  BBÁÁOO  CCÁÁOO  CCỦỦAA  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014 

 Tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2014 

Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013, với ổn định kinh tế được duy trì vững 

chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều 

Kinh tế xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau 

suy thoái toàn cầu song vẫn có những điểm nhấn với những con số ấn tượng: 

  Thứ nhất, GDP Việt Nam năm 2014 đạt 5,93% trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 

5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 

5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền 

kinh tế 

  Thứ hai, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Năm 2014, nhìn chung tình hình thương mại được 

cải thiện đã giúp tăng dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá. Giá tiền đồng ổn định chính là yếu tố 

then chốt để bình ổn giá. Lạm phát được kiểm soát tốt khi con số lạm phát năm 2014 đã thấp 

ngoài dự đoán của Tổng cục Thống kê với việc 12 tháng qua chỉ tăng 1,86%. Chính điều này là 

nhân tố làm giảm lãi suất. 

  Thứ ba, trần lãi suất về mức 5,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.Trong năm 2014, trần lãi 

suất huy động đã được điều chỉnh giảm, từ mức khoảng 7% xuống còn 6% và tiếp tục ở mức 

5,5%/năm vào tháng 10/2014. Với mức giảm trên, lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất 

trong vòng 3 năm qua. Lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm về 7%/năm với ngắn hạn, 

áp dụng tại các tổ chức tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô, áp dụng 

lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 8%/năm. 

  Thứ tư, giá xăng giảm kỷ lục. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên 

thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá 

dầu giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân thanh toán. 

Tuy nhiên, đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động 

mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen 

   Cộng với đó là, trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác 

động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam.      
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Bên cạnh đó, năm 2013 lại xuất hiện một vấn đề mới có nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô là 

sự thâm hụt ngân sách do nguồn thu không đạt kế hoạch. Sự thâm hụt ngân sách diễn ra trong 

bối cảnh nền kinh tế trì trệ, doanh nghiệp thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, nhưng 

chi tiêu công không thể giảm, nên đang trở thành vấn đề nan giải cho bài toán ngân sách năm 

2014 và 2015. 

 Tình hình ngành vận tải biển 

Ngành vận tải biển Việt Nam đã phát triển với tốc độ quá nhanh trong những năm qua cả về 

số lượng tàu, trọng tải tàu và cả về các doanh nghiệp quản lý khai thác vận tải biển, nhưng lại 

manh mún và phân tán. Sự phát triển quá nóng và phân tán này đã và đang làm cho vận tải 

biển Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức. Đó là sự dư thừa trọng tải tàu đối với các tàu 

có trọng tải nhỏ chở hàng khô rời kể cả các tàu chở container trong khi lại thiếu các loại tàu 

chuyên dùng và tàu có trọng tải lớn. Hàng hóa ít, tàu nhỏ nhiều, các chủ tàu cạnh tranh nhau 

bằng cách giảm giá cước, chấp nhận cho thanh toán chậm … , việc này đã khiến cho các doanh 

nghiệp vận tải biển Việt Nam ngày càng khó khăn thêm, luôn bị các chủ hàng o ép. Ngoài ra, 

các chủ tàu Việt Nam luôn trong tình trạng khát vốn nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc 

tìm nguồn nhân lực có năng lực thực sự và có tâm huyết với Ngành, với nghề, kể cả nguồn 

nhân lực làm công tác quản lý khai thác tàu trong các doanh nghiệp và cả sỹ quan thuyền viên 

làm việc trên tàu. Một thách thức không nhỏ nữa mà các chủ tàu Việt Nam đang phải đối mặt 

đó là hàng loạt các công ước quốc tế về hàng hải đã và sẽ có hiệu lực trong tương lai gần như 

các Phụ lục 3/4/5/6 Công ước MARPOL 73/78; Công ước kiểm soát hệ thống sơn chống hà độc 

hại 2001 (AFS 2001); Công ước kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn ballast của tàu 

năm 2004 (BWM 2004); Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)... Điều này đòi hỏi các 

chủ tàu phải tăng cường duy tu bảo dưỡng tàu, đầu tư trang thiết bị bổ sung nhằm đáp ứng 

các yêu cầu của các công ước, dù Việt Nam tham gia hay chưa tham gia các công ước này bởi: 

tàu của bất kỳ quốc gia nào khi vào cảng của quốc gia đã phê chuẩn công ước đều phải tuân 

thủ đầy đủ các quy định của công ước.  

 Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2014 

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nguồn hàng hóa 

chuyên chở trở nên khan hiếm, giá cước liên tục sụt giảm, giá nguyên nhiên liệu không ổn định 

cùng với sự cạnh tranh của rất nhiều các công ty vận tải biển khác trong nước, trong khu vực 

và trên thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 vừa qua gặp rất 

nhiều khó khăn. 
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Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn 

đấu để đảm bảo nguồn hàng cho đội tàu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm lỗ tới mức thấp nhất 

và giữ doanh nghiệp ổn định: 

- Tổng doanh thu: 760.901.625.312 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 1.584.602.219 đồng 

- Nộp ngân sách: 3.800.000.000 đồng 

- Bảo đảm được mức lương của CBCNV và thuyền viên theo mặt bằng chung của ngành. 

Bảng 8 : Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014 

Tài sản (đồng) Nguồn vốn (đồng) 

Chỉ tiêu 31/12/2014 01/01/2014 Chỉ tiêu 31/12/2014 01/01/2014 

Tài sản ngắn hạn 218.944.465.187 115.626.805.187 Nợ phải trả 985.537.913.780 992.420.564.204 

Tài sản dài hạn 980.583.535.384 1.089.199.243.736 Vốn CSH 213.990.086.791 212.405.484.572 

Tổng cộng 1.199.528.000.571 1.204.826.048.776 Tổng cộng 1.199.528.000.571 1.204.826.048.776 

 

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2014 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 

Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến 

hoạt động sản suất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc 

thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất. 

Kết thúc năm 2014, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện với nỗ lực 

và quyết tâm cao các Nghị quyết và quyết định do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

đề ra. 

3.  CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƢỚNG CỦA HĐQT NĂM 2015 

 Triển vọng và kế hoạch trong thời gian tới 

- Kinh tế thế giới phục hồi nhưng chậm và còn không ít bất trắc 

 + Kinh tế thế giới năm 2015 được các tổ chức quốc tế (IMF, OECD) dự báo ở mức cao hơn 

năm 2014, ở mức 3,8% (IMF) và 3,7% (OECD) tăng 0,5 – 0,4 điểm phần trăm so với mức ước 
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tính cho năm 2014 . Tăng trưởng thương mại thế giới được dự báo sẽ phục hồi ở mức 4% 

(tăng khá so với mức 3,1% năm 2013 và 2,1% năm 2012), đầu tư trực tiếp nước ngoài ở mức 

1,8 nghìn tỷ USD. Để đảm bảo tăng trưởng phục hồi, nhiều quốc gia sẽ nới lỏng chính sách tài 

khóa và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.  

+ Tuy nhiên, trong năm 2015 phục hồi tăng trưởng vẫn có thể gặp không ít bất trắc do:  

Tình hình ngân sách và nợ công của các nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, tỷ lệ thất 

nghiệp toàn cầu chưa có nhiều cải thiện với con số dự báo 208,8 triệu người không có việc làm 

trong năm 2015. Khủng hoảng địa chính trị, xung đột leo thang sẽ tiếp tục kìm hãm sự tăng 

trưởng của kinh tế thế giới. Theo IMF khủng hoảng kinh tế Nga nếu tiếp tục gia tăng có thể đẩy 

thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính mới và có thể đẩy Châu âu vào suy thoái. Suy giảm 

tăng trưởng của các nước BRICS. 

 - Dự báo tăng trưởng một số nền kinh tế chủ chốt: Mỹ, nền kinh tế tiếp tục đi đúng hướng 

dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 3,1%. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm nhanh hơn và lạm phát sẽ quay 

trở lại ngưỡng mục tiêu. Fed dự báo lãi suất sẽ bắt đầu tăng trong năm tới. Cụ thể, lãi suất 

trung bình vào cuối năm 2015 sẽ ở mức 1,125%, hạ lãi suất trung bình dài hạn xuống còn 

3,75%. Châu Âu, mặc dù nhiều thách thức nhưng kỳ vọng sẽ phục hồi hơn năm 2014 nhờ vào 

các yếu tố sau: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tích cực nới lỏng chính sách tiền tệ, 

Ủy ban châu Âu đã đưa ra chương trình đầu tư mới và đồng Euro yếu hơn sẽ giúp tăng cường 

khả năng cạnh tranh. Kinh tế Châu Âu dự báo có thể đạt mức tăng trưởng 1,3% dựa trên đầu 

tư và xuất nhập khẩu. Thâm hụt ngân sách và nợ công của khu vực sẽ được cải thiện, cụ thể 

lần lượt ở các mức 2,1% GDP và 97% GDP. Cùng với đó, lạm phát, thất nghiệp sẽ dần được 

giải quyết. Nhật Bản đã đạt được một số kết quả nhất định nhờ chính sách nới lỏng tài khóa và 

tiền tệ, tuy nhiên, do các biện pháp tái cấu trúc nền kinh tế không triệt để nên dự báo chỉ tăng 

trưởng 0,9% từ mức 1,5% của năm 2014. Trung Quốc, dự báo tăng trưởng 7,1% nếu không 

khôi phục cầu nội địa và có những chính sách kinh tế phù hợp. Mặt khác, nước này sẽ phải đối 

mặt với những thách thức như cạnh tranh toàn cầu về vốn, tài nguyên và khả năng tham gia 

các tổ chức quốc tế.  

- Giá hàng hóa thế giới tiếp tục giảm, nhất là giá năng lượng. Theo dự báo của Ngân hàng 

thế giới, trong năm 2015, giá năng lượng sẽ giảm 4,7%, giá nông sản giảm 1,1% (trong đó giá 

gạo giảm 2,4%, cà-phê giảm 6,8% và đường giảm 2,6%), giá vàng giảm 2,7%.  

Tác động đến Việt Nam  

Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 là cơ sở quan trọng để các chuyên gia 

kinh tế thống nhất quan điểm và đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 là hợp lý. 
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Trong năm 2015, Việt Nam sẽ sớm thực hiện các cam kết theo các Hiệp định mới ký kết gồm: 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan. Đồng thời, tiếp tục đàm phán Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ 

tăng trưởng kinh tế GDP năm 2015. Việc thực thi các hiệp định thương mại trong thời gian tới 

sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2015 tăng mạnh hơn so với năm 2014. 

Tuy nhiên, năm 2015, kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với những khó khăn như sau: 

-  Giá dầu giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách và cân đối ngân sách. Theo Ủy ban Giám sát 

tài chính Quốc gia, với dự báo giá dầu thanh toán trung bình năm 2015 là 60USD/ thùng , 

thì thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô sẽ hụt 37 nghìn tỷ đồng so với dự toán  (tương 

đương với 4% tổng thu NSNN), và giảm 47% so với ước thực hiện của năm 2014 . Bên 

cạnh đó, giả định các mức thuế nhập khẩu và phí xăng dầu giữ nguyên như đầu năm 2014, 

thì với giá dầu như trên, thu ngân sách sẽ hụt thêm khoảng 6.000 tỷ đồng . Do vậy, tổng 

mức hụt thu ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu và thuế, phí nhập khẩu dầu vào khoảng 

43.000 tỷ đồng, bằng 4,6% tổng thu NSNN năm 2015. 

- Lạm phát sẽ không có biến động lớn do tổng cầu trong năm 2015 mặc dù cải thiện so với 

năm 2014, nhưng ở mức độ vừa phải và không gây áp lực lên lạm phát. Trong khi đó, giá 

hàng hóa thế giới được dự báo sẽ giảm trong năm 2015, tạo điều kiện cắt giảm chi phí sản 

xuất và không tạo ra yếu tố lạm phát chi phí đẩy. Đồng thời, lạm phát tâm lí sẽ tiếp tục ổn 

định nhờ ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2014. Do đó, lạm phát trong năm 2015 phụ 

thuộc chủ yếu vào chính sách quản lý giá các mặt hàng cơ bản. 

Kinh tế thế giới mặc dù phục hồi nhưng chậm và còn không ít bất trắc. Giá hàng hóa thế giới 

được dự báo giảm không chỉ trong năm 2015 mà thậm chí ở những năm tiếp theo phần nào sẽ 

ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. 

 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý giám sát; 

 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; 

 Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2015 đạt hiệu quả; 
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 Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế trong nước và quốc tế, những chính sách vĩ 

mô của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho công tác quản lý điều hành, 

hạn chế những rủi ro cho Công ty; 

 Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập của người lao 

động trong Công ty; 

 Tổ chức các phiên họp định kỳ để phân tích các báo cáo, giải quyết kiến nghị của Ban giám 

đốc, thảo luận thông qua các phương án, dự án và các chính sách trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty; 

 Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng quản trị; 

 Thảo luận các phương án, kế hoạch, chiến lược phát triển trong thời gian tới của Công ty; 

 Nghiên cứu phương án đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành 

nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất. 

PPHHẦẦNN  VV::  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  CCÔÔNNGG  TTYY  

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) 

người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải 

chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị . Số lượng tối thiểu thành viên 

Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 phiên họp để triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xem xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, triển khai các dự án đầu tư ... 

- Thành phần Hội đồng quản trị 

Chức vụ Tên Tuổi/Năm sinh CMND 

Chủ tịch  Đỗ Văn Hội 06/02/1954 030840161 

Phó Chủ tịch Vương Ngọc Sơn 23/7/1961 031288529 
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Uỷ viên Mai Xuân Ngoạt 30/12/1957 030767200 

Ủy viên Nguyễn Quang Duy 05/6/1963 030633647 

Ủy viên Phạm Văn Toàn 20/6/1961 030640587 

Ủy viên Dương Ngọc Tú 20/10/1976 031065889 

 Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị 

1) Ông Đỗ Văn Hội 

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 06/02/1954    

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 030840161 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 132/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác tàu thủy 

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

12/1979 – 8/1984 Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh Hải quân 
Bộ đội Hải quân, Thiếu 

ủy, Trung úy 

9/1984 – 1/1998 Công ty Vận tải biển III Thợ máy 

2/1998 – 6/1999 Công ty Vận tải biển III 
Trưởng phòng Khoa 

học kỹ thuật 

7/1999 – 12/2006 Công ty Vận tải biển III Phó Tổng Giám đốc 

1/2007 – 5/2009 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Phó Tổng Giám đốc 

5/2009 – nay Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Chủ tịch HĐQT 

Các chức vụ tại các tổ chức khác:   Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 32.500 cổ phần 

Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 4.800.000 cổ phần (24% Vốn điều lệ) 
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Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Những người có liên quan: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

2)  Ông Vƣơng Ngọc Sơn: (Nhƣ đã trình bày ở trên) 

3) Ông Mai Xuân Ngoạt: (Nhƣ đã trình bày ở trên) 

4) Ông Nguyễn Quang Duy: (Nhƣ đã trình bày ở trên) 

5) Ông Phạm Văn Toàn 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, trưởng phòng TCCB-LĐ 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 20/6/1961   

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 030640587 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 5/2 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lái tàu biển 

Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

3/1986 – 8/1987 Công ty vận tải biển III Thủy thủ tàu biển 

1988 - 1997 Công ty vận tải biển III Sỹ quan boong 

1997 – 3/2010 Công ty vận tải biển III Thuyền trưởng 

3/2010 – 2012 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship Trưởng phòng TCCB – LĐ 

2012 - nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Ủy viên HĐQT, Trưởng 

phòng TCCB – LĐ 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 35.000 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 

Những người có liên quan: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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6) Ông Dƣơng Ngọc Tú: (Nhƣ đã trình bày ở trên) 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 

Năm 2014 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship, 

trước những diến biến không thuận lợi của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với mục tiêu 

chiến lược đã được xác định, với vai trò hết sức quan trọng là đại diện cho cổ đông VINASHIP, 

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những khó khăn, thách thức với một 

quyết tâm cao độ nhằm giữ ổn định và phát triển được doanh nghiệp. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị 

VINASHIP đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo Quý và Ban hành các 

Nghị quyết cụ thể để định hướng Ban điều hành triển khai quyết liệt mọi mặt hoạt động sản 

xuất kinh doanh, cụ thể như sau: 

 Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, vạch ra 

phương án, kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai 

 Trong năm 2014 đã tổ chức tổng cộng 08 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét và 

giải quyết các công việc chính như sau: 

- Tổng kết và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. 

- Xây dựng chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, lập kế hoạch năm 

2014, nghiên cứu sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2014. 

- Thực hiện công tác nhân sự, xét miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty. 

- Giám sát và phê chuẩn các hợp đồng tín dụng, phương án cơ cấu tài chính Công ty. 

- Xây dựng và giao đơn giá tiền lương năm 2014. 

- Xây dựng các phương án mở rộng thị trường vận tải và thúc đẩy các hoạt động sản xuất 

dịch vụ. Theo dõi biến động thị trường để chỉ đạo Ban giám đốc điều hành khai thác tàu 

phù hợp. 

- Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, giám sát 

đơn giá sửa chữa đội tàu, bố trí sửa chữa đội tàu một cách hợp lý, khoa hcoj để khai 

thác tối đa ngày vận doanh của tàu. 
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- Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ nhân 

lực. 

- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa rủi ro, an toàn an ninh 

theo quy trình Bộ luật quản lý an toàn, an ninh (ISM & ISPS Code). 

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Các quyết 

định về chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh thông qua tại các phiên họp hoặc qua thư 

tín đều nhận được sự nhất trí của các thành viên tham dự cuộc họp. Các nghị quyết thông qua 

đều được Hội đồng quản trị ủy nhiệm cho Ban điều hành thực hiện và báo cáo Hội đồng quản 

trị. 

 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

hàng tháng và hàng quý; tổ chức các phiên họp định kỳ (hàng quý) để tổng hợp kết quả sản 

xuất kinh doanh, phân tích thị trường và lập kế hoạch cho quý tiếp theo và tổ chức các phiên 

họp bất thường để giải quyết các vấn đề phát sinh; theo dõi và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện 

các biện pháp cắt giảm chi phí. 

Về cơ bản các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã 

được Ban giám đốc triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao. 

2. BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để 

kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát 

họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty. 

- Thành viên Ban Kiểm soát 

Chức vụ Tên Tuổi/Năm sinh CMND 

Trưởng ban Tô Hanh 5/12/1954 030878030 

Thành viên Đinh Huy Dũng 16/9/1960 031510165 

Thành viên Trần Thị Kim Lan 22/10/1962 030168425 

- Tóm tắt lý lịch thành viên Ban Kiểm soát 
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1) Ông Tô Hanh 

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát, Phó phòng Kinh doanh 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 05/12/1954    

Nơi sinh: Vĩnh Phúc 

Chứng minh nhân dân: 030878030 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 10/44, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

4/1979 – 1/1986 Công ty Vận tải đường sông 204 Hà Nội Cán bộ điều động 

2/1986 – 10/1989 Tổng Cục đường biển Cán bộ đối ngoại 

11/1989 – 6/1994 Công ty Vận tải biển III Quản trị 

7/1994 – 1/2001 Công ty Vận tải biển III Cán bộ Phòng Kinh doanh 

1/2001 – 12/2006 Công ty Vận tải biển III Phó phòng Kinh doanh 

1/2007 – nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Trưởng ban kiểm soát, Phó 

phòng Kinh doanh 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 13.300 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 

Những người có liên quan:   

STT Họ và tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Vũ Thị Trúc Vợ 10.000 0,05 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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2) Ông Đinh Huy Dũng 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Lao 

động 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 16/9/1960    

Nơi sinh: Hải Dương 

Chứng minh nhân dân: 031510165 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 4/14/87, Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

6/1989 – 01/2001 Công ty Vận tải biển III Cán bộ 

02/2001 – 

12/2006 
Công ty Vận tải biển III 

Phó phòng Tổ chức cán bộ - 

Lao động 

01/2007 – nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 
Phó phòng Tổ chức cán bộ - 

Lao động 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 11.400 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 

Những người có liên quan: Không  

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

3) Bà Trần Thị Kim Lan 

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Kiểm soát 

Giới tính: Nữ 

Ngày sinh: 22/01/1962    

Nơi sinh: Hải Phòng 

Chứng minh nhân dân: 030168425 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp 

Dân tộc: Kinh 
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Địa chỉ thường trú: Số 1, Khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, phường Máy Tơ, Hải Phòng 

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

Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1985 – 1997 Công ty Vận tải biển III 
Cán bộ thương vụ 

Phòng Kinh doanh 

4/1997 – 5/2001 Công ty Vận tải biển III 
Phó phòng Tài chính Kế 

toán 

5/2001 – nay Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Trưởng phòng Kế toán 

2007 – nay Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship Ủy viên Ban kiếm soát 

5/2008 – nay Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải Ủy viên HĐQT 

Các chức vụ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ 

Vận tải và Thương mại 

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 

Những người có liên quan: Không  

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 

 Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá 

trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. 

 Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. 

 Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 

người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty. 

 Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và 

báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. KẾ HOẠCH TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
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 Duy trì Công bố thông tin đúng quy định, tăng cường thông tin hai chiều và minh bạch 

với nhà đầu tư. 

 Xây dựng cơ cấu quản lý Công ty gọn nhẹ và hiệu quả. 

 Thường xuyên trao đổi với Ban Kiểm soát về mọi vấn đề trong tổ chức và hoạt động của 

Công ty. 

 Thường xuyên cải tiến chính sách ưu đãi với cán bộ công nhân viên nhằm tăng năng suất 

lao động, tăng hiệu quả hoạt động và doanh thu cho Công ty. 

 

4. TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM 

SOÁT CÔNG TY NĂM 2014 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 23/5/2014 và Biên 

bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, năm 2014 Công ty đã thực hiện chi trả tiền 

lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  là: 244.000.000 đồng (Hai tram bốn 

mươi bốn triệu đồng), trong đó : 

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là :   196.000.000 đ 

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là :    48.000.000 đ 

- Trích quỹ HĐQT năm 2013 là :                      0  

5. TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ 

ĐÔNG NỘI BỘ (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Năm 2013 Năm 2014 

Số cp Tỷ trọng Số cp Tỷ trọng 

Hội đồng quản trị 

1 Đỗ Văn Hội Chủ tịch 32.500 0,16% 32.500 0,16% 

2 Vương Ngọc Sơn P.Chủ tịch 21.900 0,11% 21.900 0,11% 

3 Mai Xuân Ngoạt Uỷ viên 78.100 0,39% 78.100 0,39% 

4 Nguyễn Quang Duy Ủy viên 5.600 0,03% 5.600 0,03% 

5 Phạm Văn Toàn Ủy viên 35.000 0,18% 35.000 0,18% 

6 Dương Ngọc Tú Uỷ viên 48.000 0,24% 48.000 0,24% 
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Ban giám đốc 

1 Vương Ngọc Sơn Tổng GĐ 21.900 0,11% 21.900 0,11% 

2 Mai Xuân Ngoạt P.Tổng GĐ 78.100 0,39% 78.100 0,39% 

3 Nguyễn Quang Duy P.Tổng GĐ 5.600 0,03% 5.600 0,03% 

4 Dương Ngọc Tú P.Tổng GĐ 5.080 0,03% 48.000 0,24% 

5 Trần Dũng Chiến P.Tổng GĐ 13.300 0,07% 13.300 0,07% 

Ban Kiểm soát 

1 Tô Hanh Trưởng ban 13.300 0,07% 13.300 0,07% 

2 Đinh Huy Dũng Uỷ viên 11.400 0,06% 11.400 0,06% 

3 Trần Thị Kim Lan Uỷ viên 8.970 0,045% 8.970 0,045% 

6. THÔNG TIN VỀ CHUYỂN NHƢỢNG CỔ PHIẾU CỦA NGƢỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ 

ĐÔNG NỘI BỘ : Không có 

  

PPHHẦẦNN  VVII::  BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTÀÀII  CCHHÍÍNNHH  

1. Kiểm toán độc lập 

 Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

 Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

 Điện thoại: +84-4 38241990/1 

 Fax: +84-4 38253973 

 Website: www.aasc.com.vn 

  Ý kiến kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực 

Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tuân 

thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 

toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót 

trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các 

bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm 

toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 

http://www.aasc.com.vn/
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trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro 

này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty có liên quan đến việc lập và trình 

bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình 

hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ 

của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế 

toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh  

giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính và tin  tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán đã 

thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán sau đây: 

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship tại ngày 31 

tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với Chuẩn mực chế độ kế 

toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

Báo cáo tài chính. 

Không nhằm phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc Báo cáo tài chính về 

vấn đề sau: Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty đã lập Báo cáo tài chính dựa 

trên giả định hoạt động liên tục như đã được trình bày tại Thuyết minh số 1.3 –“Đặc điểm hoạt 

động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính” trong phần 

Thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo. 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) 

2. Kiểm toán nội bộ: không có 

3. Báo cáo tài chính (kèm theo) 

 
 
 
 
Nơi nhận: 

- UBCKNN 
- SGDCK tp.HCM 
- Lưu ĐTĐN 

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP 

Thay mặt Chủ tịch HĐQT 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT   

(đã ký) 

                     Vƣơng Ngọc Sơn 

 














































































