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Thông tin khái quát 
NgƠnh ngh隠 vƠ đ鵜a bƠn kinh doanh 

Mô hình qu違n tr鵜, t鰻 ch泳c kinh doanh vƠ b瓜 máy qu違n lỦ 

Đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n 

Các r栄i ro 
1. Thôngătinăkháiăquát 
Tr違i qua 28 năm hình thƠnh vƠ phát tri吋n, các th院 h羽 lưnh đ衣o vƠ cán 
b瓜 công nhơn viên Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai (PDN) đư gắn k院t 
m瓜t lòng, đ員t n隠n móng vƠ cùng nhau xơy d詠ng m瓜t th逢挨ng hi羽u 
v英ng m衣nh đ逢嬰c khẳng đ鵜nh không ch雨 bằng ni隠m tin c栄a khách hƠng, 
mƠ còn lƠ uy tín v噂i đ嘘i tác. Đó lƠ nh英ng giá tr鵜 k院t tinh, lƠ ni隠m t詠 hƠo 
l噂n lao c栄a PDN, t雨nh Đ欝ng Nai vƠ n隠n kinh t院 đ医t n逢噂c. 
 Tên giao d鵜ch: Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai 
 Mư c鰻 phi院u: PDN 

 Gi医y ch泳ng nhận đăng kỦ doanh nghi羽p s嘘: 3600334112 (Gi医y 
ch泳ng nhận ĐKKD l亥n đ亥u s嘘 4703000301 do Sở K院 ho衣ch vƠ 
Đ亥u t逢 t雨nh Đ欝ng Nai c医p ngƠy 04 tháng 01 năm 2006, đăng kỦ 
thay đ鰻i l亥n th泳 06 ngƠy 19 tháng 03 năm 2016) 

 V嘘n đi隠u l羽: 123.479.870.000 đ欝ng 

 Đ鵜a ch雨: 1B-D3 Khu Ph嘘 Bình D逢挨ng, Ph逢ờng Long Bình Tơn, 
ThƠnh ph嘘 Biên Hòa, T雨nh Đ欝ng Nai 

 S嘘 đi羽n tho衣i: 0251.3832225                            

 Fax: 0251.3831259 

 Email: info@dongnaiport.com.vn   Website: www.dongnai-port.com 

mailto:info@dongnaiport.com.vn
http://www.dongnai-port.com/
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Khẩu hi羽u 

Đồng hành cùng bạn, vươn tới tương lai 
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T亥mănhìn 
H逢噂ng t噂i s違n l逢嬰ng 

hai m逢挨i tri羽u t医n x院p d叡  
vào năm 2020 

 

 
 

 

 

 
 

Sứăm羽nh 

Mang l衣i chu厩i cung 泳ng t嘘t nh医t cho khách hƠng, l嬰i ích b隠n v英ng cho nhƠ đ亥u t逢. 
Ho衣t đ瓜ng hi羽u qu違, an toƠn, môi tr逢ờng lƠm vi羽c chuyên nghi羽p vƠ thơn thi羽n.  

C違ng Đ欝ng Nai n厩 l詠c vì s詠 phát tri吋n kinh t院, góp ph亥n xơy d詠ng t雨nh Đ欝ng Nai 
theo h逢噂ng Công nghi羽p hóa – Hi羽n đ衣i hóa. 

     
 

 
    

 

 

 

 

Giáătr鵜ăc嘘tălõi  

Trách nhi羽m – H嬰p tác – HƠnh đ瓜ng 

 – 謂nh h逢ởng tích c詠c – Đ衣t m映c tiêu 
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Quáătrìnhătĕngăv嘘n 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 
 

 

Quáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri吋n 

 

 
1989 

Tháng 06/1989: UBND T雨nh Đ欝ng Nai quy院t 
đ鵜nh thƠnh lập C違ng Đ欝ng Nai 

 

1994 

Tháng 08/1994: C違ng chính th泳c kỦ h嬰p đ欝ng 
v噂i Công ty UIC vay 150 nghìn USD đ吋 xơy 
d詠ng 30m c亥u c違ng 5.000DWT t衣i C違ng Gò 
D亥u khu A 

Tháng 10/1994: KỦ k院t v噂i Công ty LD VT-Gas 

thuê bưi 20 năm tr違 tr逢噂c 10 năm l医y v嘘n đ亥u 
t逢 xơy d詠ng C違ng 

34.990 34.990

49.000

51.450

82.320

-
14.010

2.450

30.870

41.160

34.990

49.000
51.450

82.320

123.480

Năﾏ ヲヰヰ6 Tháﾐg ヰヲ/ヲヰヰ8 Tháﾐg ヰ6/ヲヰヰ8 Tháﾐg ヱヱ/ヲヰヱヰ Tháﾐg ヰ8/ヲヰヱ4

Các lầﾐ tăﾐg vốﾐ VĐL tăﾐg thêﾏ VĐL lũy kế
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1995 

Tháng 06/1995: UBND T雨nh Đ欝ng Nai quy院t 
đ鵜nh thƠnh lập DN NhƠ n逢噂c T雨nh Đ欝ng Nai 
theo Ngh鵜 đ鵜nh 388-HĐBT ngƠy 20/11/1991 

Khánh thƠnh kho hƠng 1.500m2 đ亥u tiên c栄a 
C違ng Đ欝ng Nai 
Khởi công xơy d詠ng 1,2km đ逢ờng vƠo C違ng 
Gò D亥u Khu A 

Nhận vƠ tri吋n khai công tác b欝i th逢ờng C違ng 
Gò D亥u Khu B 

 

1996 

Khởi công D詠 án nghiên c泳u c違i t衣o đo衣n 
cong lu欝ng vƠo C違ng Gò D亥u t衣o đi隠u ki羽n xơy 
c亥u 15.000DWT 

Bắt đ亥u đƠm phán v噂i tập đoƠn Shell VN đ吋 
nhận 泳ng v嘘n 1 tri羽u USD đ亥u t逢 xơy d詠ng 
c亥u c違ng vƠ mở r瓜ng bưi t衣i C違ng Gò D亥u Khu 
B 

 

1997 

Tháng 03/1997: KỦ h嬰p đ欝ng khởi công 30m 
c亥u B1 phơn đo衣n c亥u c違ng 15.000DWT vƠ 
mở r瓜ng bưi t衣i C違ng Gò D亥u khu B 

 

1998 

ĐƠm phán v噂i nhƠ đ亥u t逢 Công ty phơn bón 
Vi羽t Nhật JVF đ吋 nhận 泳ng v嘘n 1,5 tri羽u USD 
đ亥u t逢 xơy d詠ng c亥u c違ng 12.000DWT t衣i 
C違ng Gò D亥u Khu B 

 

2005 

Tháng 05/2005: KỦ k院t h嬰p đ欝ng v噂i Công ty 
TPC Vina vay v嘘n 1,5 tri羽u USD xơy d詠ng c亥u 
c違ng B3 T衣i Gò D亥u Khu B đ吋 đón tƠu 
15.000DWT 

Tháng 12/2005: C違ng Đ欝ng Nai t鰻 ch泳c Đ衣i 
h瓜i đ欝ng c鰻 đông thƠnh lập Công ty C鰻 ph亥n 
C違ng Đ欝ng Nai 

 

2006 

Tháng 01/2006: C違ng Đ欝ng Nai chính th泳c 
chuy吋n đ鰻i thƠnh Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng 
Nai theo gi医y ch泳ng nhận đăng kỦ kinh doanh 
s嘘 4703000301 do Sở K院 ho衣ch & Đ亥u T逢 
T雨nh Đ欝ng Nai c医p l亥n đ亥u, v嘘n đi隠u l羽 đăng 
kỦ 49.000.000.000 đ欝ng 

Tháng 05/2006: HoƠn thƠnh đ逢a vƠo s穎 d映ng 
b院n B3 thu瓜c C違ng Gò D亥u Khu B v噂i t鰻ng 
chi院u dƠi 105m, ti院p nhận tƠu có tr丑ng t違i đ院n 
15.000DWT 
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2007 

Tháng 05/2007: HoƠn thƠnh b院n A3 thu瓜c 
C違ng Gò D亥u Khu A v噂i t鰻ng chi院u dƠi 110m, 
ti院p nhận tƠu có tr丑ng t違i 10.000DWT 

 

2008 

Tháng 10/2008: Khánh thƠnh c亥u A3, mở r瓜ng, 
hoƠn ch雨nh h羽 th嘘ng c亥u c違ng Gò D亥u Khu A 
cho tƠu 10.000DWT 

 

2009 

Xơy d詠ng C違ng Container 5.000DWT t衣i Long 
Bình Tơn vƠ mua 2 cẩu Liebherr đ吋 tác nghi羽p 
hƠng hóa  

 

2010 

Tháng 02/2010: Khánh thƠnh h羽 th嘘ng c亥u 
c違ng Container LBT 

 

2011 

Tháng 10/2011: HoƠn thƠnh tuy院n đ逢ờng vƠo 
C違ng Container Long Bình Tơn 

Tháng 10/2011: C鰻 phi院u Công ty CP C違ng 
Đ欝ng Nai chính th泳c đ逢嬰c niêm y院t trên sƠn 

ch泳ng khoán HOSE 

 

2012 

S違n l逢嬰ng Container đ衣t m嘘c 100.000Teus 
sau 01 năm đ逢a vƠo khai thác 

 

2013 

Đ逢嬰c UBND T雨nh Đ欝ng Nai tôn vinh lƠ Doanh 
nghi羽p hoƠn thƠnh t嘘t nhi羽m v映 

H羽 th嘘ng kho CFS đ逢嬰c chính th泳c đ逢a vƠo 
ho衣t đ瓜ng 

Khởi công xơy d詠ng c亥u c違ng 3.000DWT t衣i 
Long Bình Tơn 

 

2014 

Tháng 09/2014: Khởi công xơy d詠ng c亥u c違ng 
30.000DWT t衣i C違ng Gò D亥u 

Kho ngo衣i quan đ逢嬰c c医p phép ho衣t đ瓜ng 

S違n l逢嬰ng x院p d叡 đ衣t 3,5 tri羽u t医n, 255.709 
teus; T鰻ng doanh thu đ衣t 273 tỷ đ欝ng; v逢嬰t 
30% so cùng kỳ, v逢嬰t 182% so v噂i năm 2010 



11 

 

 

 

2015 

Đ逢a vƠo ho衣t đ瓜ng b院n 3.000DWT vƠ kho 
5.000m2 t衣i C違ng Long Bình Tơn 

Đ逢a vƠo khai thác 9,3ha bưi t衣i Gò D亥u 

Tháng 09/2015: Khánh thƠnh vƠ đ逢a vƠo ho衣t 
đ瓜ng b院n tƠu 30.000DWT t衣i C違ng Gò D亥u 
Khu B 

 

2016 

Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông b亥u H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 vƠ 
Ban ki吋m soát nhi羽m kỳ 3 – Giai đo衣n 2016 - 
2020 

Đ亥u t逢 thi院t b鵜 cẩu Macgregor t違i tr丑ng 40T, 
t亥m v噂i 36m vƠ các thi院t b鵜 kèm theo t衣i khu 
v詠c Gò D亥u 

Tri吋n khai thi công 7,0 ha bưi t衣i khu v詠c Gò 
D亥u 

Đ逢a vƠo khai thác 2,5 ha bưi t衣i khu v詠c Long 
Bình Tơn 

 

2017 

Năm đ亥u tiên s違n l逢嬰ng ngƠnh hƠng t鰻ng h嬰p 
v逢嬰t m嘘c 5 tri羽u t医n/năm  
Năm đ亥u tiên T鰻ng doanh thu v逢嬰t 500 tỷ 
đ欝ng 

Đ瓜i H違i Quan th栄 t映c đư đ逢嬰c phê duy羽t ch栄 
tr逢挨ng vƠ hoƠn thƠnh các th栄 t映c đ員t tr映 sở 
lƠm vi羽c t衣i C違ng Long Bình Tơn, t衣o nhi隠u 
thuận l嬰i cho khách hƠng khi s穎 d映ng d鵜ch v映 
t衣i C違ng Đ欝ng Nai 
B瓜 GTVT ch医p thuận ch栄 tr逢挨ng chp phép c亥u 
c違ng A3 & B3 ti院p nhận tƠu có t違i tr丑ng 
30.000DWT 

 

 

2. Ngànhăngh隠ăvàăđ鵜aăbànăkinhădoanh 
 

Ngànhăngh隠ăkinhădoanh 

 D鵜ch v映 kho bưi 
 D鵜ch v映 ICD, x院p d叡, ki吋m đ院m, đóng rút, l逢u tr英, giao nhận hƠng hóa 

 D鵜ch v映 giao nhận door to door n瓜i đ鵜a 

 D鵜ch v映 logistics vƠ khai thuê h違i quan 
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 D鵜ch v映 vận t違i hƠng hóa th栄y b瓜, vận t違i đa ph逢挨ng th泳c 

 D鵜ch v映 s穎a ch英a khác 

Đ鵜aăbànăkinhădoanh 

PDN đang cung c医p các d鵜ch v映 cho khách hƠng ch栄 y院u t衣i khu v詠c Đ欝ng Nai, 
BƠ R鵜a – Vũng TƠu, TP.HCM, Lơm Đ欝ng, Bình Thuận, Bình D逢挨ng 
 

3. Môăhìnhăqu違nătr鵜,ăt鰻ăchứcăkinhădoanhăvàăb瓜ămáyăqu違nălỦ 
 

Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai đ逢嬰c t鰻 ch泳c vƠ ho衣t đ瓜ng theo Luật Doanh 
Nghi羽p hi羽n hƠnh vƠ Đi隠u l羽 t鰻 ch泳c vƠ ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 
th嘘ng nh医t thông qua ngƠy 15/03/2016. PDN có c挨 c医u t鰻 ch泳c nh逢 sau: 

 

 

 

Sơăđ欝ăt鰻ăchứcăCôngătyăC鰻ăph亥năC違ngăĐ欝ngăNai 
(Cập nhật đến 31/12/2017) 
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Cácăcôngătyăcon,ăcôngătyăliênăkết 
 

STT 
Côngătyă 
liênăkết Lĩnhăvực 

V嘘nă 
đi隠uăl羽 

Tỷăl羽ă 
v嘘năgópă 
c栄aăPDN 

1 

Công ty CP C違ng Long 
ThƠnh. Đ鵜a ch雨: KCN Gò 

D亥u, Xư Ph逢噂c Thái, 
Huy羽n Long ThƠnh, T雨nh 

Đ欝ng Nai 

Khai thác d鵜ch 
v映, h衣 t亥ng c違ng 

bi吋n vƠ x院p d叡 
hƠng hóa 

9.150.000.000 30% 

2 

Công ty CP D鵜ch v映 C違ng 
Đ欝ng Nai. Đ鵜a ch雨: 

Ph逢ờng Long Bình Tơn, 
Biên Hòa, Đ欝ng Nai 

Kinh doanh d鵜ch 
v映 x院p d叡, xăng 

d亥u, vận t違iầ 

30.000.000.000 45% 

 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋n 
 

Cácăm映cătiêuăch栄ăyếuăc栄aăCôngăty 

Khai thác C違ng lƠ m映c tiêu c嘘t lõi c栄a PDN. Hi羽n t衣i, PDN đang hình thƠnh vƠ 
phát tri吋n c挨 sở h衣 t亥ng, kho bưi, đa d衣ng hóa ngƠnh ngh隠 kinh doanh h逢噂ng t噂i 
vi羽c tăng c逢ờng ho衣t đ瓜ng chu厩i cung 泳ng logistics tr違i dƠi t瑛 Bắc vƠo Nam, các 
thƠnh ph嘘 l噂n vƠ các vùng kinh t院 tr丑ng đi吋m 

Chuyên nghi羽p hóa đ瓜i ngũ lưnh đ衣o nhằm đ鵜nh h逢噂ng đ逢ờng l嘘i chi院n l逢嬰c vƠ 
đi隠u hƠnh t嘘t ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a PDN, nơng cao tay ngh隠 vƠ 
quán tri羽t tinh th亥n ph映c v映 khách hƠng đ院n toƠn th吋 cán b瓜 công nhơn viên 

Đ亥u t逢 máy móc, trang thi院t b鵜 hi羽n đ衣i, 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin vƠo ho衣t 
đ瓜ng qu違n lỦ, đi隠u ph嘘i hƠng hóa, container, kho bưiầgia tăng hi羽u qu違 khai thác 
vƠ ti院t ki羽m chi phí 

Nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 nhằm gia tăng năng l詠c c衣nh tranh, đáp 泳ng nhu 
c亥u khách hƠng vƠ t衣o ra n隠n t違ng t嘘i 逢u hóa năng su医t l嬰i nhuận 

[[Chiếnăl逢嬰căphátătri吋nătrungăvàădàiăh衣n 

Trong năm 2018 vƠ nh英ng năm ti院p theo, đ医t n逢噂c đ泳ng tr逢噂c nh英ng vận h瓜i vƠ 
thách th泳c m噂i khi gia nhập vƠ tri吋n khai các Hi羽p đ鵜nh th逢挨ng m衣i t詠 do (FTA) 
v噂i các n逢噂c vƠ C瓜ng đ欝ng Kinh t院 ASEAN, toƠn th吋 Ban lưnh đ衣o vƠ CB-CNV 
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PDN ti院p t映c n厩 l詠c cao nh医t theo đu鰻i chi院n l逢嬰c phát tri吋n b隠n v英ng v噂i các 
m映c tiêu: 

 Đẩy m衣nh ho衣t đ瓜ng kinh doanh c嘘t lõi lƠ khai thác C違ng vƠ Logistics 

 Tăng c逢ờng kh違 năng c衣nh tranh vƠ nắm bắt t嘘t các c挨 h瓜i c栄a th鵜 tr逢ờng 
thông qua mở r瓜ng m衣ng l逢噂i C違ng vƠ Logistics, gi英 v英ng vƠ phát tri吋n th鵜 
ph亥n 

 Phát tri吋n d鵜ch v映 theo c違 chi隠u r瓜ng vƠ chi隠u sơu, đáp 泳ng nhu c亥u ngƠy 
cƠng gia tăng c栄a khách hƠng 

 Tập trung c栄ng c嘘, phát huy ngu欝n nhơn l詠c ch医t l逢嬰ng 

 Đẩy m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin hi羽n đ衣i trong qu違n lỦ, đi隠u hƠnh, 
khai thác 

 T嘘i 逢u hóa quy trình s違n xu医t vƠ hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng 

 Không ng瑛ng nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映, c違i ti院n công ngh羽, đƠo t衣o 
chuyên sơu 

 Ti院p n嘘i truy隠n th嘘ng văn hóa doanh nghi羽p lƠnh m衣nh, đoƠn k院t cùng phát 
tri吋n, phát huy giá tr鵜 doanh nghi羽p 

 Mang đ院n cho khách hƠng, đ嘘i tác, quỦ v鵜 c鰻 đông, CB-CNV vƠ các bên h英u 
quan nh英ng giá tr鵜 v英ng b隠n 

 Đóng góp tích c詠c cho xư h瓜i, t衣o thêm vi羽c lƠm, xơy d詠ng môi tr逢ờng kinh 
doanh minh b衣ch, góp ph亥n thúc đẩy phát tri吋n kinh t院 Vi羽t Nam  

 

Đ欝ng thời cùng xơy d詠ng vƠ phát tri吋n th逢挨ng hi羽u PDN, tích h嬰p các d鵜ch v映 h厩 
tr嬰 nhằm cung c医p cho khách hƠng các gi違i pháp logistics tích h嬰p, toƠn di羽n 
trên ph衣m vi c違 n逢噂c 

HoƠn thi羽n c挨 sở h衣 t亥ng c亥u b院n m噂i B5 ti院p nhận tƠu 30.000 DWT t衣i C違ng Gò 
D亥u, đ亥u t逢 ph逢挨ng ti羽n x院p d叡 theo h逢噂ng hi羽n đ衣i hóa, đ違m b違o m映c tiêu s違n 
xu医t vƠ ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 

H逢噂ng t噂i m映c tiêu s違n l逢嬰ng hƠng hóa khai thác đ衣t 20 tri羽u t医n vƠo năm 2020 

 

M映cătiêuăphátătri吋năb隠năvữngăvàăch逢ơngătrìnhăchínhăliênăquanăđếnăngắnăh衣nă
vàătrungăh衣nă 

Môi tr逢ờng lƠm vi羽c trong c違ng bi吋n luôn ẩn ch泳a nhi隠u nguy c挨 m医t an toƠn liên 
quan đ院n ho衣t đ瓜ng khác nhau nh逢 giao thông, s穎 d映ng đi羽n, lƠm vi羽c trên cao 
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vƠ đ員c bi羽t lƠ ho衣t đ瓜ng nơng h衣 hƠng hóa, v嘘n lƠ m瓜t ho衣t đ瓜ng c嘘t lõi c栄a 
C違ng 

Đ吋 đ違m b違o tăng tr逢ởng vƠ tăng tr逢ởng b隠n v英ng, song song v噂i vi羽c c違i thi羽n 
các ch雨 s嘘 v隠 khai thác vƠ ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 x院p d叡, Công ty đ員c bi羽t quan tơm 
đ院n công tác b違o v羽 s泳c kh臼e vƠ an toƠn cho ng逢ời lao đ瓜ng, bởi con ng逢ời lƠ 
v嘘n quỦ vƠ Công ty luôn xem ng逢ời lao đ瓜ng lƠ tƠi s違n l噂n nh医t 

Đ吋 có th吋 b違o v羽 t嘘t nh医t cho ng逢ời lao đ瓜ng, Công ty chúng tôi luôn tìm ki院m vƠ 
h逢噂ng t噂i các gi違i pháp qu違n lỦ an toƠn hi羽u qu違. M瓜t trong nh英ng cách lƠm mƠ 
Công ty cho rằng r医t h英u ích đ嘘i v噂i công tác an toƠn lƠ tìm ki院m c挨 h瓜i h丑c h臼i 
vƠ chia sẻ, trao đ鰻i kinh nghi羽m gi英a các t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng cùng ngƠnh ngh隠 
ho員c công vi羽c có tính t逢挨ng đ欝ng nhau 

Môiătr逢運ng 

S穎 d映ng hi羽u qu違 vƠ b隠n v英ng tƠi nguyên đ医t khai thác 

Gi違m thi吋u ô nhi宇m không khí trong quá trình ho衣t đ瓜ng 

Qu違n lỦ t嘘t ch医t th違i rắn vƠ ch医t th違i nguy h衣i 

Khai thác h嬰p lỦ, b違o v羽 môi tr逢ờng n逢噂c vƠ s穎 d映ng b隠n v英ng tƠi nguyên n逢噂c 

Xưăh瓜i 

Phát tri吋n b隠n v英ng t衣i các vùng vƠ đ鵜a ph逢挨ng 

Duy trì tăng tr逢ởng kinh t院 nhanh vƠ b隠n v英ng  

Thay đ鰻i mô hình s違n xu医t theo h逢噂ng thơn thi羽n v噂i môi tr逢ờng  

C瓜ngăđ欝ng 

Ti院p t映c t衣o thêm vi羽c lƠm cho ng逢ời lao đ瓜ng  

Nơng cao trình đ瓜 ngh隠 nghi羽p, phù h嬰p v噂i yêu c亥u c栄a Công ty vì s詠 nghi羽p 
phát tri吋n đ医t n逢噂c  

N厩 l詠c tham gia các ch逢挨ng trình xư h瓜i đ吋 xoá đói, gi違m nghèo, đẩy m衣nh th詠c 
hi羽n ti院n b瓜 vƠ công bằng xư h瓜i  

Phát tri吋n v隠 s嘘 l逢嬰ng vƠ nơng cao ch医t l逢嬰ng các d鵜ch v映 chăm sóc s泳c khoẻ, 
c違i thi羽n đi隠u ki羽n lao đ瓜ng vƠ v羽 sinh môi tr逢ờng s嘘ng  
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5. Cácăr栄iăro 
 

PDN kiên đ鵜nh v噂i m映c tiêu tập trung vƠo các ho衣t đ瓜ng kinh doanh c嘘t lõi lƠ khai 
thác c違ng vƠ d鵜ch v映 logistics, cùng v噂i vi羽c đ亥u t逢 có ch丑n l丑c nhằm t嘘i 逢u hóa 
hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng 

Công tác qu違n lỦ r栄i ro đư trở thƠnh m瓜t ho衣t đ瓜ng quan tr丑ng vƠ không tách rời 
trong t鰻ng th吋 h羽 th嘘ng qu違n lỦ c栄a Công ty v噂i s詠 tham gia c栄a t医t c違 các c医p t瑛 
lưnh đ衣o đ院n nhơn viên Công ty. Bên c衣nh đó, Ban ki吋m soát h厩 tr嬰 các đ挨n v鵜 
trong vi羽c ki吋m tra, giám sát vƠ qu違n tr鵜 r栄i ro đ吋 đ違m b違o c挨 ch院 ho衣t đ瓜ng c栄a 
h羽 th嘘ng qu違n lỦ r栄i ro đ逢嬰c vận hƠnh m瓜t cách hi羽u qu違 

Đánhăgiáăcôngătácăqu違nătr鵜ăr栄iăroătrongănĕmă2017 

Tr逢噂c di宇n bi院n còn nhi隠u khó khăn c栄a n隠n kinh t院 trong vƠ ngoƠi n逢噂c trong 
năm 2017, bằng n厩 l詠c vƠ quy院t tơm cao nh医t, PDN đư đ衣t đ逢嬰c k院t qu違 kinh 
doanh đáng khích l羽 

Đ吋 có đ逢嬰c thƠnh qu違 đó, vi羽c ch栄 đ瓜ng ngăn ng瑛a vƠ ki吋m soát đ逢嬰c các y院u 
t嘘 r栄i ro trong kinh doanh có th吋 gơy 違nh h逢ởng đ院n m映c tiêu phát tri吋n c栄a Công 
ty đóng m瓜t vai trò vô cùng quan tr丑ng. Chính vì vậy, ngay t瑛 đ亥u năm, Công ty 
đư xác đ鵜nh danh m映c các r栄i ro tr丑ng y院u. Trên c挨 sở đó, t瑛ng đ挨n v鵜 căn c泳 
vƠo m映c tiêu k院 ho衣ch vƠ đ員c thù v隠 ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 mình s胤 b鰻 sung thêm 
danh sách các r栄i ro c栄a đ挨n v鵜 

Vi羽c tri吋n khai các bi羽n pháp qu違n lỦ r栄i ro th詠c hi羽n ngay t瑛 khi xơy d詠ng k院 
ho衣ch năm vƠ theo đ鵜nh kỳ xuyên su嘘t năm bao g欝m: 

 RƠ soát công tác xơy d詠ng k院 ho衣ch vƠ lập k院 ho衣ch năm c栄a t瑛ng đ挨n v鵜; 
 Theo dõi, đánh giá cắt gi違m chi phí toƠn di羽n t瑛ng đ挨n v鵜 hƠng tháng; 
 Ph嘘i h嬰p v噂i đ挨n v鵜 phơn tích hi羽u qu違 cũng nh逢 đánh giá m泳c đ瓜 r栄i ro c栄a 

t瑛ng d詠 án kinh doanh đ吋 l詠a ch丑n d詠 án kinh doanh phù h嬰p vƠ hi羽u qu違; 
 RƠ soát, theo dõi k院t qu違 th詠c hi羽n c栄a t瑛ng đ挨n v鵜, c違nh báo các nhơn t嘘 

違nh h逢ởng đ院n kh違 năng hoƠn thƠnh m映c tiêu k院 ho衣ch; 
 RƠ soát, b鰻 sung, ch雨nh s穎a, hoƠn thi羽n h羽 th嘘ng các quy trình, quy đ鵜nh; 
 Ti院p t映c duy trì vƠ phát tri吋n các công c映 qu違n lỦ lƠ h羽 th嘘ng ph亥n m隠m ERP, 

CMS, Portal  
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Đánhăgiáăkếtăqu違ăthựcăhi羽n côngătácăqu違nătr鵜ăr栄iăroătrongănĕmă2017 

Nhìn chung, trong năm 2017 toƠn Công ty không có các s詠 v映 nghiêm tr丑ng nƠo 
x違y ra gơy 違nh h逢ởng đ院n ho衣t đ瓜ng chung c栄a Công ty. Các đ挨n v鵜 đư đ隠 cao 

vi羽c qu違n lỦ r栄i ro, t瑛 đó xơy d詠ng h羽 th嘘ng qu違n lỦ, ki吋m soát r栄i ro h英u hi羽u 
góp ph亥n đ違m b違o duy trì ho衣t đ瓜ng hi羽u qu違, an toƠn, 鰻n đ鵜nh; b違o đ違m h羽 
th嘘ng thông tin qu違n lỦ trung th詠c, h嬰p lỦ, đ亥y đ栄 vƠ k鵜p thời; tuơn th栄 pháp luật 
vƠ các quy ch院, quy trình, quy đ鵜nh n瓜i b瓜, vƠ quan tr丑ng nh医t lƠ đ違m b違o hoƠn 
thƠnh t嘘t các m映c tiêu k院 ho衣ch đ隠 ra trong năm 2017 c栄a toƠn Công ty. C映 th吋: 

 Ki吋m soát th詠c hi羽n m映c tiêu chi院n l逢嬰c giai đo衣n 2016-2020; 

 Giám sát th詠c hi羽n m映c tiêu k院 ho衣ch ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh năm 
2017; 

 Xác đ鵜nh danh sách r栄i ro tr丑ng y院u đ吋 lập k院 ho衣ch phòng v羽, 泳ng phó; 
 RƠ soát, b鰻 sung, ch雨nh s穎a chính sách, quy trình, quy đ鵜nh đ吋 phù h嬰p v噂i 

k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh năm 2017; 

 Lập vƠ th詠c hi羽n các k院 ho衣ch ki吋m tra, ki吋m soát n瓜i b瓜, tuơn th栄 quy trình 

vƠ theo dõi, đánh giá vi羽c th詠c thi; 
 T鰻ng k院t báo cáo đánh giá h羽 th嘘ng ki吋m soát qu違n lỦ r栄i ro, 
 

Kếăho衣chăqu違nătr鵜ăr栄iăroănĕmă2018: 

Năm 2018 đ逢嬰c d詠 báo ti院p t映c còn nhi隠u khó khăn, thách th泳c khi kinh t院 th院 
gi噂i vẫn di宇n bi院n ph泳c t衣p, tình hình th鵜 tr逢ờng tƠi chính toƠn c亥u ch逢a khởi 
sắc. Trong n逢噂c, nh英ng c違i cách tƠi khóa vƠ chuy吋n đ鰻i c挨 c医u n院u tri吋n khai 
chậm tr宇 có th吋 lƠm gi違m t嘘c đ瓜 tăng tr逢ởng, m員c dù các doanh nghi羽p vẫn kỳ 
v丑ng kinh t院 Vi羽t Nam khởi sắc v噂i nh英ng n厩 l詠c c栄a Chính ph栄 trong ti院n trình 
tái c挨 c医u kinh t院 vƠ c違i cách th吋 ch院 thông thoáng h挨n, giúp c違i thi羽n năng l詠c 
c衣nh tranh qu嘘c gia vƠ tăng kh違 năng thu hút đ亥u t逢 

Đánh giá nh英ng r栄i ro di宇n bi院n b医t th逢ờng có th吋 tác đ瓜ng b医t l嬰i đ院n tri吋n v丑ng 
kinh t院 trong n逢噂c nói chung vƠ c栄a t瑛ng doanh nghi羽p nói riêng, PDN xác đ鵜nh 
qu違n tr鵜 r栄i ro vẫn luôn đóng vai trò quan tr丑ng trong h羽 th嘘ng qu違n tr鵜 c栄a 

Công ty 

Công tác qu違n lỦ r栄i ro năm 2018 c栄a PDN tập trung vƠo các nhóm r栄i ro tr丑ng 
y院u sau đơy: 
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R栄iăro Ki吋măsoát,ăqu違nălỦăr栄iăroănĕmă2018 

1. Rủi ro chiến lược 

R栄iă roă c衣nhă tranh: M泳c đ瓜 
c衣nh tranh trên th鵜 tr逢ờng ngƠy 
cƠng kh嘘c li羽t, đ嘘i th栄 c衣nh 
tranh ngƠy cƠng tăng v隠 s嘘 
l逢嬰ng, l噂n m衣nh v隠 quy mô 

Cập nhật chi院n l逢嬰c phát tri吋n chung c栄a Công 
ty, xác đ鵜nh v鵜 th院 đ挨n v鵜 trong Công ty đ吋 có 
chính sách 逢u tiên, đ亥u t逢, đ鵜nh h逢噂ng cho 
phù h嬰p 
 

Tận d映ng 逢u th院 v隠 c挨 sở h衣 t亥ng vƠ th逢挨ng 
hi羽u PDN 
 

Nắm bắt tìm hi吋u kỹ thông tin v隠 các đ嘘i th栄 
c衣nh tranh, tìm ra h逢噂ng đi riêng cho mình 
 

Gi英 m嘘i quan h羽 t嘘t vƠ liên l衣c th逢ờng xuyên 
v噂i khách hƠng đ吋 k鵜p tời cập nhật nh英ng thay 
đ鰻i, nhu c亥u c栄a khách hƠng 
 

Xem xét m員t bằng giá c違 th鵜 tr逢ờng đ吋 có m泳c 
đi隠u ch雨nh tăng/ gi違m giá phù h嬰p trong t瑛ng 
giai đo衣n 
 

Liên t映c c違i ti院n quy trình vƠ đ逢a ra gi違i pháp 
d鵜ch v映 đáp 泳ng t嘘t nh医t nhu c亥u c栄a khách 
hƠng 

Thayăđ鰻iăc栄aăth鵜ătr逢運ng Cập nhật k鵜p thời xu th院 c栄a th鵜 tr逢ờng, nhu 
c亥u c栄a khách hƠng, quy trình công ngh羽, v.v... 
 

Xơy d詠ng t鰻 ch泳c b瓜 máy đ吋 s印n sƠng 泳ng 
phó v噂i nh英ng thay đ鰻i theo đ員c thù ho衣t đ瓜ng 
c栄a Công ty 

Nhữngăthayăđ鰻iăv隠ăquyăđ鵜nh,ă
chínhăsáchătừăCơăquanăqu違nă
lỦănhàăn逢噂c 

Cập nhật ph鰻 bi院n k鵜p thời quy đ鵜nh, chính 
sách c栄a các C挨 quan qu違n lỦ NhƠ n逢噂c, các 
hi羽p đ鵜nh, chính sách c栄a qu嘘c t院 
 

Tham d詠 các khóa tập hu医n đƠo t衣o v隠 Luật, 
Hi羽p đ鵜nh, v.v... 
 

Hi吋u vƠ th詠c hi羽n đúng, linh ho衣t các quy đ鵜nh, 
chính sách, ch栄 đ瓜ng cơn đ嘘i, đi隠u ch雨nh các 
chính sách liên quan 
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2. Rủi ro nguy hiểm 

Cácă sựă c嘘ă doă conă ng逢運iă
hoặcă thiênănhiênăgâyă raă 違nhă
h逢ởngăđếnămôiătr逢運ngăxungă
quanh: ô nhi宇m không khí, ô 
nhi宇m môi tr逢ờng n逢噂c (s詠 c嘘 
d亥u trƠn) 

Lập vƠ đ逢a quy trình s違n xu医t áp d映ng th詠c t院 
vƠo ho衣t đ瓜ng khai thác tránh phát sinh nh英ng 
r栄i ro nh逢: d亥u trƠn, gi違m thi吋u tình tr衣ng xe 
trung chuy吋n hƠng hóa quá t違i gơy r挨i vưi b映i 
trên đ逢ờng vƠ ô nhi宇m không khí 
 

Đ鵜nh kỳ ki吋m tra môi tr逢ờng n逢噂c vƠ không khí 
tránh 違nh h逢ởng đ院n s泳c kh臼e ng逢ời lao đ瓜ng 
vƠ môi tr逢ờng xung quanh 
 

Đ亥u t逢 thi院t b鵜 ph映c v映 công tác đ違m b違o v羽 
sinh môi tr逢ờng (xe hút b映i, xe t逢噂i đ逢ờng) 
 

Đ吋 h衣n ch院 r栄i ro nƠy, Công ty đư vƠ s胤 mua 
b違o hi吋m vật ch医t cho các tƠi s違n tham gia 
trong quá trình ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 
 

R栄iă roă v隠ă dựă án: Hi羽n nay 
PDN đang trong giai đo衣n ti院p 
t映c tri吋n khai, hoƠn thƠnh các 
h衣ng m映c công trình nên m瓜t 
trong nh英ng khó khăn mƠ PDN 
ph違i đ嘘i m員t lƠ v医n đ隠 ti院n đ瓜 
th詠c hi羽n công trình mƠ hoƠn 
toƠn ph映 thu瓜c vƠo vi羽c đ隠n bù 
gi違i t臼a vƠ tái đ鵜nh c逢 cho 
ng逢ời dơn t衣i khu v詠c 

Cập nhật k鵜p thời chính sách v隠 giá đ医t đai đ吋 
đ逢a ra m泳c giá đ隠n bù phù h嬰p cho ng逢ời dơn 
 

RƠ soát vƠ yêu c亥u các nhƠ th亥u xơy d詠ng 
th詠c hi羽n đúng ti院n đ瓜 công trình đ吋 s噂m đ逢a 
các h衣ng m映c công trình đi vƠo khai thác, h衣n 
ch院 th医p nh医t các công trình dở dang kéo dƠi 
違nh h逢ởng k院 ho衣ch khai thác vƠ phát sinh chi 
phí do bi院n đ瓜ng giá c違 vật t逢ầ, xúc ti院n m衣nh 
công tác đ隠n bù vƠ xơy lắp m員t bằng các d詠 án 
đư đ逢嬰c duy羽t đ吋 đẩy nhanh ti院n đ瓜 đ医u th亥u, 
thi công vƠ đ逢a vƠo khai thác k鵜p ti院n đ瓜 nhằm 
h衣n ch院 vi羽c b臼 l叡 c挨 h瓜i kinh doanh 

Qu違nălỦăvậnăhànhătàiăs違n Lập biên b違n khi giao/ nhận, qu違n lỦ tƠi s違n vƠ 
h欝 s挨 tƠi s違n 
 

Th詠c hi羽n đúng ch院 đ瓜 b違o trì b違o d逢叡ng theo 
yêu c亥u c栄a nhƠ s違n xu医t ho員c quy trình c栄a 
đ挨n v鵜 
 

Hu医n luy羽n n瓜i b瓜 đ鵜nh kỳ cho nhơn viên m噂i 
v隠 quy trình qu違n lỦ vận hƠnh b違o d逢叡ng tƠi 
s違n 
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3. Rủi ro tài chính  

Thayă đ鰻iă tỷă giá,ă lưiă su医t lƠm 
違nh h逢ởng đ院n k院 ho衣ch đ亥u 
t逢, chi phí đ亥u t逢 

Cập nhật k鵜p thời bi院n đ瓜ng th鵜 tr逢ờng tƠi chính 
th院 gi噂i vƠ trong n逢噂c 
 

Lập ph逢挨ng án 泳ng phó d詠 phòng khi có bi院n 
đ瓜ng tỷ giá, lưi su医t 
 

C挨 c医u l衣i danh m映c vƠ thời gian đ亥u t逢 đ吋 tận 
d映ng l嬰i th院 chính sách m噂i 

Dòngăti隠năvàăkh違ănĕngăthanhă
toán 

Nhanh chóng hoƠn thƠnh biên b違n giao nhận/ 
bƠn giao hƠng hóa, d鵜ch v映 nhằm đẩy nhanh 
ti院n đ瓜 lập hóa đ挨n thu ti隠n khách hƠng 
 

Theo dõi thời h衣n n嬰 đ吋 k鵜p thời nhắc nhở 
khách hƠng tr違 các kho違n n嬰 đ院n h衣n 
 

Quy đ鵜nh ch員t ch胤, c映 th吋 v噂i nhƠ cung c医p v隠 
thời h衣n thanh toán sau khi nhận đ逢嬰c đ亥y đ栄 
b瓜 ch泳ng t瑛 thanh toán 
 

Phòng tƠi chính k院 toán lập k院 ho衣ch thu, chi 
phù h嬰p đ吋 luôn ch栄 đ瓜ng dòng ti隠n  

4. Rủi ro hoạt động  

R栄iăroăm医tăkháchăhàngăquană
tr丑ng: M医t các m嘘i quan h羽 
v噂i các khách hƠng l噂n 違nh 
h逢ởng x医u đ院n doanh thu vƠ 
l嬰i nhuận 

Tìm ki院m vƠ t衣o s詠 khác bi羽t, phát huy th院 
m衣nh c栄a s詠 khác bi羽t đem l衣i giá tr鵜 cho 
khách hƠng nhằm gi英 chơn khách hƠng cũ, thu 
hút khách hƠng m噂i vƠ khách hƠng ti隠m năng 
 

D詠a trên n隠n t違ng lƠ y院u t嘘 con ng逢ời: s詠 
chuyên nghi羽p, kỷ luật, tận tơm đ吋 t衣o nên ch医t 
l逢嬰ng d鵜ch v映 t嘘t lƠm hƠi lòng khách hƠng 
 

Phơn tích đánh giá nguyên nhơn m医t khách 
hƠng (n院u có) đ吋 rút kinh nghi羽m trong vi羽c gi英 
chơn khách hƠng hi羽n h英u vƠ khách hƠng ti隠m 
năng 
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謂nhă h逢ởngă bởiă nhàă cungă
c医p: Ph映 thu瓜c vƠo nhƠ cung 
c医p d鵜ch v映 ho員c nhƠ cung c医p 
d鵜ch v映 không đ違m b違o uy tín, 
ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 lƠm 違nh 
h逢ởng đ院n hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng 
vƠ ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 cung c医p 
cho khách hƠng 

Mở r瓜ng danh sách nhƠ cung c医p, h衣n ch院 r栄i 
ro ph映 thu瓜c 
 

Đ鵜nh kỳ đánh giá năng l詠c ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 
c栄a nhƠ cung c医p đ吋 có chính sách phù h嬰p 
 

Ph嘘i h嬰p v噂i chuyên viên pháp ch院 rƠ soát các 
đi隠u kho違n h嬰p đ欝ng, h衣n ch院 các r栄i ro phát 
sinh 
 

Tìm hi吋u thông tin đ亥y đ栄 c栄a các nhƠ cung 
c医p tr逢噂c khi l詠a ch丑n kỦ h嬰p đ欝ng 
 

L逢u h欝 s挨, theo dõi đánh giá nhƠ cung c医p 
đ鵜nh kỳ tháng/ quỦ/ năm 

Cácăt瓜iăph衣măCNTTăt医năcôngă
vàăxâmăph衣măanăninhădữăli羽uă
kinhădoanhăvàădữăli羽uăkháchă
hàng lƠm gián đo衣n ho衣t đ瓜ng 
s違n xu医t kinh doanh 

Th詠c hi羽n l逢u tr英 b違o mật tƠi li羽u 
 

Ki吋m tra b違o d逢叡ng đ鵜nh kỳ trang thi院t b鵜 công 
ngh羽 
 

Cập nhật các công c映 b違o mật thông tin m噂i đ吋 
nơng c医p, áp d映ng 
 

Nhanh chóng phòng v羽 khi có c違nh báo t瑛 các 
c挨 quan qu違n lỦ ch泳c năng v隠 an ninh m衣ng 

X違yă raă taiă n衣n,ă đâmă vaă gâyă
thi羽tăh衣iăv隠ăconăng逢運i,ăhàngă
hóa,ă tàiă s違nă hoặcă gâyă giánă
đo衣năho衣tăđ瓜ngăSXKD 

Mua b違o hi吋m cho tƠi s違n 
 

Xơy d詠ng đ瓜i ngũ nhơn s詠 qu違n lỦ, vận hƠnh 
chuyên nghi羽p 
 

Ki吋m tra b違o d逢叡ng đ鵜nh kỳ tƠi s違n 
 

Cập nhật k鵜p thời các d詠 báo v隠 môi tr逢ờng, 
thời ti院t v.v... 
 

Cập nhật k鵜p thời các quy đ鵜nh vƠ tuơn th栄 ch員t 
ch胤 các chính sách, quy đ鵜nh v隠 hƠng h違i, an 
toƠn hƠng h違i, chính sách hƠng h違i trong n逢噂c 
vƠ qu嘘c t院 

Quyă môă s違nă xu医tă mởă r瓜ngă
nhanhăhơnăquyămôănhânăsự 

Xơy d詠ng đ瓜i ngũ nhơn s詠, cán b瓜 ti隠m năng 
h厩 tr嬰 khi mở r瓜ng ho衣t đ瓜ng 
 

Luôn cơn đ嘘i quy mô s違n xu医t v噂i ngu欝n l詠c 
phù h嬰p đ吋 đ違m b違o vi羽c phát tri吋n b隠n v英ng 
vƠ ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 
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Gi違iăphápăqu違nătr鵜ăchungăcácăr栄iăro 

Đ吋 công tác qu違n tr鵜 r栄i ro có m瓜t hƠnh lang ho衣t đ瓜ng thông thoáng, PDN đư 
ph嘘i h嬰p nh鵜p nhƠng v噂i các đ挨n v鵜 vƠ các quy ch院 qu違n tr鵜 r栄i ro đư đ逢嬰c ban 
hƠnh. Theo đó, b瓜 phận qu違n tr鵜 r栄i ro th逢ờng xuyên nắm bắt, cập nhật các v医n 
đ隠 phát sinh t衣i đ挨n v鵜 vƠ nhanh chóng xơy d詠ng, tri吋n khai quy trình ki吋m soát 
qu違n lỦ r栄i ro, nhi羽m v映 c映 th吋: 

 RƠ soát, góp Ủ đ吋 hoƠn thi羽n quy trình s違n xu医t kinh doanh c栄a t瑛ng đ挨n v鵜 
 Ti院n hƠnh ki吋m soát n瓜i b瓜 đ鵜nh kỳ vƠ đ瓜t xu医t nhằm gi違m thi吋u chi phí b医t 

h嬰p lỦ; gi違m th医t thoát đ吋 tăng hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng 

 Ph嘘i h嬰p v噂i đ挨n v鵜 phơn tích hi羽u qu違 vƠ l詠a ch丑n ph逢挨ng án kinh doanh 
phù h嬰p tr逢噂c khi tri吋n khai 

 RƠ soát, theo dõi k院t qu違 th詠c hi羽n c栄a t瑛ng đ挨n v鵜, c違nh báo các nhơn t嘘 
違nh h逢ởng đ院n kh違 năng hoƠn thƠnh m映c tiêu, đánh giá vƠ ki院n ngh鵜 bi羽n 
pháp x穎 lỦ nh英ng t欝n t衣i 

Đ吋 gi違m thi吋u các r栄i ro trên, ngoƠi vi羽c mua các lo衣i b違o hi吋m r栄i ro trong quá 
trình khai thác c違ng, Công ty đang n厩 l詠c trong vi羽c gi違i phóng hƠng hóa nhanh 
cho khách hƠng, c違i cách th栄 t映c giao nhận hƠng t衣i Công ty đ吋 rút ngắn thời 
gian chờ đ嬰i cho khách hƠng, thi院t lập quan h羽 h嬰p tác v噂i các đ嘘i tác chi院n 
l逢嬰c, các nhƠ th亥u vận t違i, kinh doanh khai thác c違ng, t衣o thƠnh chu厩i cung 泳ng 
d鵜ch v映 khép kín đ吋 đ逢a hƠng hóa t瑛 kho nhƠ máy c栄a khách hƠng v隠 đ院n c違ng 
đích c栄a n挨i nhận hƠng vƠ phát huy l嬰i th院 v隠 v鵜 trí đ鵜a lỦ thuận l嬰i g亥n các khu 
công nghi羽p 
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Tìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh 

T鰻ăchứcăvàănhânăsự 

Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ătìnhăhìnhăthựcăhi羽năcácădựăán 

Tìnhăhìnhătàiăchính 

Cơăc医uăc鰻ăđông,ăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăsởăhữu 

Báoăcáoătácăđ瓜ngăliênăquanăđếnămôiătr逢運ngăvàăxưăh瓜iă 
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1. Tìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh 
 

Tìnhăhìnhăchung 

Trong năm 2017, tình hình kinh t院 th院 gi噂i chuy吋n bi院n ph泳c t衣p, cùng v噂i lƠn 
sóng di chuy吋n các đ挨n v鵜 s違n xu医t t瑛 Trung Qu嘘c qua các qu嘘c gia khác trong 
đó có Vi羽t Nam vẫn đang ti院p t映c di宇n ra. Nhu c亥u v隠 nguyên li羽u, vật li羽u s違n 
xu医t t衣i các qu嘘c gia nh逢 Campuchia, Myanmar gia tăng. Chính sách v隠 h衣n ch院 
khai thác than đẩy nhu c亥u nhập khẩu than ph映c v映 cho các nhƠ máy nhi羽t đi羽n, 
nhƠ máy có s穎 d映ng than đá ph映c v映 s違n xu医t đẩy lên cao. Vi羽c si院t ch員t các quy 
đ鵜nh v隠 vận chuy吋n đ逢ờng b瓜 t衣o nên nhu c亥u vận chuy吋n bằng đ逢ờng th栄y, các 
quy đ鵜nh v隠 b違o v羽 môi tr逢ờng 違nh h逢ởng bu瓜c các đ挨n v鵜 khai thác c違ng đ亥u t逢 
vƠo các bi羽n pháp h衣n ch院 phát tán b映i trong quá trình x院p d叡 ra môi tr逢ờng. 
Bên c衣nh đó, giá than vƠ sắt thép trên th鵜 tr逢ờng th院 gi噂i di宇n bi院n ph泳c t衣p 

 Giá than cu嘘i năm 2017 tăng g亥n 2 l亥n so v噂i đ亥u năm 2017 do nhu c亥u 
nhập than c栄a Trung Qu嘘c tăng cao so v噂i các tháng đ亥u năm, c瓜ng v噂i tình 
tr衣ng h衣n ch院 khai thác than c栄a chính ph栄 Trung Qu嘘c  

 Giá sắt thép th院 gi噂i bi院n đ瓜ng nên s違n l逢嬰ng sắt thép nhập C違ng ở khu v詠c 
c違ng bi吋n nhóm 5 cũng có nhi隠u bi院n đ瓜ng 

 

NgƠnh khai thác c違ng đ逢嬰c xem lƠ d鵜ch v映 ph映 tr嬰 cho n隠n kinh t院, khi kinh t院 
phát tri吋n, nhu c亥u vận chuy吋n nguyên li羽u, thƠnh phẩm tăng lƠ đ瓜ng l詠c chính 
cho ngƠnh khai thác c違ng phát tri吋n. NgƠnh khai thác c違ng bi吋n, khai thác 
container ở Vi羽t Nam ch栄 y院u hi羽n nay m噂i ch雨 phát tri吋n ở c違ng gom hƠng ph映c 
v映 vùng kinh t院 m映c tiêu, hƠng hóa sau khi rời c違ng s胤 đ逢嬰c trung chuy吋n qua 1 
c違ng qu嘘c t院 khác tr逢噂c khi lên tƠu l噂n đ吋 vận chuy吋n đ院n c違ng đích. Các c違ng 
l噂n có kh違 năng khai thác các tuy院n qu嘘c t院 hi羽n ch逢a phát huy đ逢嬰c đ鵜nh 
h逢噂ng, ch逢a khai thác đ逢嬰c kh違 năng thông qua theo đ鵜nh h逢噂ng. Các c違ng 
bi吋n l噂n t丑a l衣c trên lu欝ng sông Th鵜 V違i m噂i ch雨 khai thác đ逢嬰c kho違ng 25% năng 
l詠c thông qua 

Tuy nhiên, tình tr衣ng quy ho衣ch c違ng bi吋n, c挨 sở h衣 t亥ng ph映c v映 cho ngƠnh 
c違ng bi吋n hi羽n nay vẫn còn nhi隠u b医t cập, tình tr衣ng d逢 th瑛a công su医t ở khu 
v詠c Cái Mép - Th鵜 V違i vƠ Hi羽p Ph逢噂c đ員c bi羽t nghiêm tr丑ng. Trong khi đó khu 
v詠c C違ng Cát Lái luôn quá t違i, gơy ùn tắc đ逢ờng b瓜. Các c違ng khai thác hƠng 
t鰻ng h嬰p, trung chuy吋n container n瓜i đ鵜a nh逢 C違ng Đ欝ng Nai nhìn chung ho衣t 
đ瓜ng t逢挨ng đ嘘i 鰻n đ鵜nh vƠ đ欝ng hƠnh cũng s詠 phát tri吋n chung c栄a vùng kinh t院 
m映c tiêu h逢噂ng đ院n khi hình thƠnh 
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Vi羽c quy ho衣ch phát tri吋n c違ng bi吋n trong khu v詠c c違ng bi吋n nhóm 5 ch逢a đi vƠo 
th詠c ch医t. Các c違ng khai thác container d逢 th瑛a công su医t, c違ng t鰻ng h嬰p ph映c 
v映 các KCN lơn cận đang đ逢嬰c c医p phép xơy d詠ng vƠ hình thƠnh t衣o đi隠u ki羽n 
cho các doanh nghi羽p gi違m chi phí logistics, tuy nhiên cũng gơy nên s詠 c衣nh 
tranh gay gắt gi英a các đ挨n v鵜 kinh doanh c違ng v噂i nhau v隠 ngu欝n hƠng, trong khi 

các c違ng ch逢a khai thác h院t công su医t đư đ逢嬰c xơy d詠ng 

Cu嘘i quỦ 3/2017 đoƠn công tác c栄a chính ph栄 đư th鵜 sát ho衣t đ瓜ng khai thác c違ng 
vƠ logistics ở Khu v詠c Đông Nam b瓜 vƠ có ch雨 đ衣o B瓜 Giao Thông tìm cách gi違m 
t違i cho h衣 t亥ng C違ng Cát Lái, t瑛 đó các doanh nghi羽p khai thác c違ng, ICD cũng 
đư có các b逢噂c đi隠u ch雨nh kinh doanh phù h嬰p. Các hưng tƠu cũng đư tập trung 
đ逢a hƠng v隠 C違ng trên lu欝ng Th鵜 V違i sau đó trung chuy吋n v隠 các ICD đ吋 gi違m t違i 
cho h衣 t亥ng đ逢ờng b瓜 khu v詠c C違ng Cát Lái. Ho衣t đ瓜ng c栄a các C違ng trung 
chuy吋n, ICD đư đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u vận chuy吋n hƠng hóa 

Ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăc栄aăPDN 

Đ欝ng Nai lƠ đ鵜a bƠn có quá trình h瓜i nhập, phát tri吋n công nghi羽p s噂m vƠ m衣nh 
m胤 ở mi隠n Đông Nam B瓜. S詠 hình thƠnh vƠ phát tri吋n c栄a C違ng Đ欝ng Nai đóng 
vai trò quan tr丑ng trong vi羽c h厩 tr嬰 trung chuy吋n hƠng hóa đ院n các nhƠ máy t丑a 
l衣c trong các khu công nghi羽p (KCN) c栄a t雨nh nhƠ. C違ng Đ欝ng Nai có 02 nhánh 
c違ng tr詠c thu瓜c: C違ng Long Bình Tơn vƠ C違ng Gò D亥u 
 

C違ng Long Bình Tơn 

T丑a l衣c t衣i m衣ng bắc h衣 l逢u c亥u Đ欝ng Nai đ逢嬰c xơy d詠ng v噂i t鰻ng chi隠u dƠi c亥u 
c違ng lƠ 244 m có m詠c n逢噂c tr逢噂c b院n sơu nh医t lƠ 8m. C違ng có th吋 ti院p nhận tƠu 
có t違i tr丑ng lên t噂i 5.000 DWT. HƠng hóa thông qua c違ng ch栄 y院u lƠ container, 
sắt thép nguyên li羽u vƠ thƠnh phẩm, than đá, vật li羽u xơy d詠ng, nông s違n chuy吋n 
đ院n các Doanh nghi羽p nằm trên đ鵜a bƠn t雨nh Đ欝ng Nai, Bình D逢挨ng, Lơm Đ欝ng, 
Bình Thuận 

C違ng Long Bình Tơn bắt đ亥u chuy吋n đ鰻i công năng sang khai thác hƠng 
container t瑛 cu嘘i năm 2011. K院t qu違 khai thác C違ng Long Bình Tơn trong năm 
2017: s違n l逢嬰ng hƠng t鰻ng h嬰p thông qua lƠ 860 ngƠn t医n, s違n l逢嬰ng tác nghi羽p 
ngƠnh khai thác container đ衣t 435 ngƠn teu 

Trong năm 2018, C違ng Long Bình Tơn ti院p t映c hoƠn thi羽n h羽 th嘘ng c挨 sở h衣 t亥ng 
ph映c v映 cho vi羽c nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映: mở r瓜ng vƠ hoƠn thi羽n di羽n tích 
kho, bưi, nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映, hoƠn thi羽n quy trình, b瓜 máy 
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đ吋 cung c医p chu厩i cung 泳ng cho khách hƠng 

D詠 ki院n năm 2018, PDN s胤 ti院p t映c đ亥u t逢 mở r瓜ng 50 m c亥u tƠu, h羽 th嘘ng kho 
bưi, c栄ng c嘘 ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 vƠ gia tăng ho衣t đ瓜ng trong chu厩i cung 泳ng 
logistics 

 

  

 

C違ng Gò D亥u 

 

Có di羽n tích 549.400m2 g欝m 06 c亥u c違ng v噂i t鰻ng chi隠u dƠi c亥u trên 782m vƠ 
kh違 năng ti院p nhận tƠu l噂n nh医t lên đ院n 30.000DWT, ho衣t đ瓜ng chính lƠ x院p d叡 
hƠng t鰻ng h嬰p, d鵜ch v映 kho, bưi, hƠng hóa thông qua c違ng ch栄 y院u lƠ than đá, 
nguyên vật li羽u đ吋 s違n xu医t vật li羽u xơy d詠ng, phơn bón vƠ hóa ch医t. C違ng đang 
hoƠn thi羽n thêm di羽n tích bưi 40.000m2 đ逢a vƠo ho衣t đ瓜ng trong năm 2018, đáp 
泳ng l逢嬰ng hƠng x院p d叡 thông qua C違ng ngƠy cƠng gia tăng 

Trong năm, C違ng Gò D亥u đư ti院p nhận h挨n 50 chuy院n tƠu trên 20.000DWT vƠo 
nhận vƠ tr違 hƠng v噂i s違n l逢嬰ng h挨n 1 tri羽u t医n hƠng hóa, đóng góp hi羽u qu違 
đáng k吋 vƠo hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh c栄a công ty. T瑛 vi羽c nƠy cho th医y ch栄 
tr逢挨ng nơng c医p c亥u c違ng đi đúng xu h逢噂ng c栄a th鵜 tr逢ờng, đáp 泳ng đ逢嬰c nhu 
c亥u xu医t nhập hƠng hóa c栄a các đ挨n v鵜 s違n xu医t kinh doanh trong khu v詠c th鵜 
tr逢ờng m映c tiêu. Góp ph亥n vƠo vi羽c nơng cao tính c衣nh tranh c栄a các đ挨n v鵜 s違n 
xu医t kinh doanh t衣i th鵜 tr逢ờng Đông Nam B瓜 

Trong năm 2017, t鰻ng s違n l逢嬰ng x院p d叡 thông qua c亥u c違ng t衣i c違ng Gò D亥u 
đ衣t 4.8 tri羽u t医n. Hi羽n PDN đư đ亥u t逢, nơng c医p, hoƠn thi羽n c挨 sở h衣 t亥ng, trang 
thi院t b鵜 đ吋 đáp 泳ng k鵜p thời nhu c亥u c栄a khách hƠng trong vƠ ngoƠi khu v詠c v噂i 
đ鵜nh h逢噂ng trở thƠnh trung tơm hậu c亥n c栄a các t雨nh Mi隠n Đông Nam B瓜 

637,0   

795,0   

860   

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Đvt: Ngàn tấn

S違n l逢嬰ng hƠng t鰻ng h嬰p 

336

374

435

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Đvt: Ngàn teu

S違n l逢嬰ng container
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Trong năm 2018 PDN d詠 ki院n s胤 ti院p t映c đ亥u t逢 thêm 01 b院n tƠu 30.000 DWT vƠ 
các thi院t b鵜 kèm theo đ吋 tập trung khai thác các ngu欝n hƠng m噂i t衣i KCN Nh挨n 
Tr衣ch, KCN Long ThƠnh, các KCN lơn cận đáp 泳ng l逢嬰ng hƠng x院p d叡 thông 
qua c違ng ngƠy cƠng gia tăng, gi違m thi吋u chi phí, thời gian cho khách hƠng khi s穎 
d映ng các d鵜ch v映 t衣i PDN 
 

Kếtăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanhănĕmă2017 
 

ST

T 
Các ch雨 tiêu ĐVT 

K院 ho衣ch 
giao 

K院t qu違 
đ衣t đ逢嬰c 

Tỷ l羽 % 
So v噂i 

k院 ho衣ch 

Tỷ l羽 % 
So v噂i 

cùng kỳ 
2016 

1 T鰻ng doanh thu Tr đ欝ng 440.000 525.068 119 122 

2 L嬰i nhuận sau thu院 Tr đ欝ng 64.800 76.493 118 113 

3 C鰻 t泳c d詠 ki院n  % 25 30 120 120 

4 Lưi c挨 b違n trên c鰻 phi院u đ/cp - 5.523 - 114,18 

5 T鰻ng v嘘n đ亥u t逢 XDCB Tr đ欝ng 102.375 49.845 48,69 79,29 

 

 

 

2.888

3.778

4.809

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Đvt: Ngàn tấn

S違năl逢嬰ngăhàngăt鰻ngăh嬰pă
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Doanh thu 

Trong năm 2017, t鰻ng doanh thu toƠn công ty đ衣t 525.068 tri羽u đ欝ng, v逢嬰t 19% 

so k院 ho衣ch đ隠 ra, tăng tr逢ởng 22% so v噂i năm 2016. Các m違ng kinh doanh c栄a 
công ty đ隠u có m泳c tăng tr逢ởng cao, trong đó: 

Doanh thu t瑛 m違ng khai thác hƠng t鰻ng h嬰p (bao g欝m doanh thu x院p d叡 hƠng 

t鰻ng h嬰p, doanh thu bưi vƠ kho hƠng) đ衣t 304.951 tri羽u đ欝ng, tăng 19% so v噂i 
năm 2016, chi院m 57,88% trong c挨 c医u doanh thu 

Doanh thu t瑛 m違ng khai thác container - Kho vận logistics đ衣t 212.307 tri羽u đ欝ng, 
tăng 28% so v噂i năm 2016, chi院m 40,29% trong c挨 c医u doanh thu. Đơy lƠ m違ng 
kinh doanh đ逢嬰c đ逢a vƠo ho衣t đ瓜ng t瑛 cu嘘i năm 2011, cho đ院n nay có t嘘c đ瓜 
tăng tr逢ởng t嘘t 
 

 
Đvt: Triệu đồng 

 

Nhìn chung, mô hình kinh doanh khai thác c栄a PDN còn mang tính truy隠n th嘘ng 
thu亥n túy, ch逢a ti院p cận đ逢嬰c nhi隠u v噂i nhu c亥u trong chu厩i cung 泳ng c栄a khách 
hƠng. Bên c衣nh đó, t嘘c đ瓜 đ亥u t逢 trang thi院t b鵜 đang đ逢嬰c tri吋n khai tích c詠c 
nh逢ng vẫn ch逢a đáp 泳ng s詠 phát tri吋n c栄a th鵜 tr逢ờng. C挨 sở h衣 t亥ng giao thông 
đư đ逢嬰c đ亥u t逢 nhằm rút ngắn thời gian vận chuy吋n đ逢ờng b瓜 t瑛 các KCN ở 
Đ欝ng Nai đ院n các c違ng n逢噂c sơu, đi隠u nƠy lƠm gi違m giá tr鵜 chu厩i vận chuy吋n 
bằng sƠ lan mƠ công ty đang cung c医p, gơy 違nh h逢ởng đ院n ho衣t đ瓜ng c栄a PDN 
 

208966,0   

255648,0   

304951,0   

113641,0   

166355,0   

212307,0   

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Doanh thu theo ngƠnh hƠng

T鰻ng h嬰p

Container - Kho vận
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L嬰iănhuận 

L嬰i nhuận sau thu院 năm 2017 đ衣t 76.493 tri羽u đ欝ng, v逢嬰t 18% so v噂i k院 ho衣ch 
vƠ tăng tr逢ởng 13% so cùng kỳ năm 2016 

 

2. T鰻ăchứcăvàănhânăsự 
 

ThànhăviênăBanăđi隠uăhành 

 

 

ỌNGăNGUY右NăNG窺CăTU遺Nă 
T鰻ngăGiámăđ嘘c 

 1995 – 1996 Nhơn viên Đi隠u đ瓜 Phơn C違ng Gò D亥u – 

thu瓜c C違ng ĐN 
 

 1996 – 04/1998 Cán b瓜 ph映 trách Th逢挨ng v映 C違ng 
Đ欝ng Nai 
 

 04/1998 – 12/1998 Cán b瓜 ph映 trách phòng Th逢挨ng v映 
C違ng Đ欝ng Nai 
 

 12/1998 – 2000 Phó phòng Th逢挨ng v映 C違ng Đ欝ng Nai 
 

 2000 – 2005 Tr逢ởng phòng khai thác th逢挨ng v映 C違ng 
Đ欝ng Nai 
 

 2006 – 08/2007 ThƠnh viên HĐQT, Tr逢ởng phòng khai 
thác – Đi隠u đ瓜 Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai 
 

 09/2007 – 08/2009 Phó T鰻ng Giám đ嘘c Công ty CP 
C違ng Đ欝ng Nai 
 

 09/2009 – 2/2012 tr嬰 lỦ T鰻ng Giám đ嘘c kiêm Tr逢ởng 
Phòng Khai thác container Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 3/2012 – 3/2016: ThƠnh viên HĐQT, Phó T鰻ng Giám 
đ嘘c Kinh doanh Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 03/2016 – Nay: T鰻ng Giám đ嘘c Công ty CP C違ng Đ欝ng 
Nai 
 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần do công ty phát hành (cá nhân): 
0,456% 
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ỌNGăĐ姥ăVĔNăSỂMă 
PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

 1982 – 1989 Cán b瓜 kỹ thuật Sở Giao thông Vận t違i 
Đ欝ng Nai 
 

 1989 – 1996 Cán b瓜 kỹ thuật C違ng Đ欝ng Nai 
 

 1997 – 2000 Tr逢ởng phòng K院 ho衣ch-Kỹ thuật C違ng 
Đ欝ng Nai 
 

 2000 – 2005 Phó Giám Đ嘘c C違ng Đ欝ng Nai 
 

 2006 – 6/2010 Phó ch栄 t鵜ch HĐQT, Phó T鰻ng Giám đ嘘c 
Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 7/2010 – 3/2016 Ch栄 t鵜ch HĐQT, Phó T鰻ng Giám đ嘘c 
Kỹ thuật vƠ n瓜i chính Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 3/2016 – Nay Phó Ch栄 t鵜ch HĐQT, Phó T鰻ng Giám đ嘘c 
Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần do công ty phát hành (cá nhân): 
0,46%; đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN 10% 

   

  

ỌNGăTR井NăVĔNăNGUYểN 

PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

 T瑛 1999 – 2001: Nhơn viên Công ty XD GT SƠi Gòn 
 

 T瑛 2001 – 2003: Nhơn viên Công ty TNHH TV XD Vi羽t 

H逢ng 
 

 T瑛 2003 – 2010: Tr逢ởng BQL D詠 án Khu qu違n lỦ 
đ逢ờng b瓜 - đ逢ờng th栄y Đ欝ng Nai 
 

 T瑛 2010 – 2015: Tr逢ởng BQL D詠 án T鰻ng Công ty CP 
Phát tri吋n KCN 
 

 T瑛 01/2016 đ院n nay: Phó T鰻ng giám đ嘘c Công ty CP 
C違ng Đ欝ng Nai 
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ỌNGăHUỲNHăNG窺CăTU遺N 

Kếătoánătr逢ởng 

 06/1995 – 09/2005: nhơn viên k院 toán, xu医t nhập khẩu 
Công ty May Công nghi羽p Đ欝ng Nai 
 

 10/2005 – 11/2006: nhơn viên k院 toán C違ng Gò D亥u B 
– Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 12/2006 – 27/04/2011: Tr逢ởng ban tƠi v映 C違ng Gò D亥u 
B – Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 28/04/2011 – 10/2011: ThƠnh viên HĐQT, Tr逢ởng ban 
tƠi v映 C違ng Gò D亥u B – Công ty CP C違ng  Đ欝ng Nai 
 

 10/2011 – 12/2015: ThƠnh viên HĐQT, Phó phòng TƠi 
chính k院 toán Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 12/2015 – Nay: ThƠnh viên HĐQT, K院 toán tr逢ởng, 
Giám đ嘘c tƠi chính, Ng逢ời đ衣i di羽n công b嘘 thông tin 

Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai 
 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần do công ty phát hành (cá nhân): 
0,02%; đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN 10% 

 

 

Sựăthayăđ鰻iătrongăBanăđi隠uăhành 

Trong năm 2017, HĐQT đư ban hƠnh Ngh鵜 Quy院t s嘘 20/2017/NQ-HĐQT ngƠy 
22/03/2017 v隠 vi羽c tái b鰻 nhi羽m Ọng Nguy宇n Ng丑c Tu医n gi英 ch泳c v映 T鰻ng Giám 
đ嘘c đi隠u hƠnh trong thời h衣n hai (02) năm k吋 t瑛 ngƠy 25/03/2017 

 

S嘘ăl逢嬰ngăcánăb瓜,ănhânăviên 

Tính đ院n thời đi吋m ngƠy 31/12/2017, t鰻ng s嘘 lao đ瓜ng c栄a PDN lƠ 267 ng逢ời, 
phơn theo c挨 c医u nh逢 sau: 
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 Quan hệ lao động: 

- 100% lao đ瓜ng có kỦ H嬰p đ欝ng lao đ瓜ng 

- Đ違m b違o các quy隠n l嬰i c栄a ng逢ời lao 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a Luật Lao đ瓜ng 

- Th臼a 逢噂c lao đ瓜ng tập th吋, n瓜i quy lao 
đ瓜ng, thang b違ng l逢挨ng đ逢嬰c đăng kỦ 
đ亥y đ栄 v噂i c挨 quan qu違n lỦ lao đ瓜ng vƠ 
đ逢嬰c cập nhật khi các chính sách c栄a 
NhƠ n逢噂c thay đ鰻i 

- Tuy羽t đ嘘i không s穎 d映ng lao đ瓜ng trẻ 
em vƠ lao đ瓜ng c逢叡ng b泳c 

 Cơ cấu lao động: PDN hi羽n đang 
sở h英u m瓜t ngu欝n nhơn l詠c quỦ báu 
luôn tơm huy院t vƠ gắn bó cùng Công 
ty, có c医u trúc nhơn s詠 57% đ衣t trình 
đ瓜 đ衣i h丑c vƠ trên đ衣i h丑c, 79% ở đ瓜 
tu鰻i d逢噂i 45. L詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng 鰻n 
đ鵜nh v噂i tỷ l羽 thôi vi羽c hƠng năm r医t 
th医p chính lƠ m瓜t đi吋m sáng v隠 
ngu欝n l詠c, t衣o ti隠n đ隠 thuận l嬰i cho 
chi院n l逢嬰c phát tri吋n c栄a Công ty 
trong nh英ng năm sắp t噂i  

 

 

 

 

 

 

Nam 
82%

Nữ
18%

Cơ cấu lao động theo giới tính

18-30
21%

31-45
58%

>45
21%

Cơ cấu lao động theo độ tuổi
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 Tổ chức công đoàn PDN:  

 -  Luôn lƠ nh鵜p c亥u n嘘i hi羽u qu違 gi英a 
Công ty vƠ ng逢ời lao đ瓜ng, tham m逢u 
cho Ban lưnh đ衣o Công ty các chính sách 
chăm lo đời s嘘ng vƠ đ違m b違o quy隠n l嬰i 
chính đáng cho CB-CNV, đ欝ng thời cũng 
lƠ kênh ti院p nhận các Ủ ki院n, thắc mắc 
c栄a CB-CNV chuy吋n lên Công ty đ吋 có 
các đ隠 xu医t gi違i pháp vƠ x穎 lỦ h嬰p tình 
h嬰p lỦ cho c違 Công ty vƠ ng逢ời lao đ瓜ng 

 -   Các thƠnh viên BCH Công đoƠn đ逢嬰c 
phơn công nhi羽m v映 c映 th吋 theo t瑛ng lĩnh 
v詠c ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty đ吋 

đ違m b違o t医t c違 ng逢ời lao đ瓜ng c栄a Công 
ty đ隠u đ逢嬰c quan tơm đ亥y đ栄 vƠ sát sao 

Chínhăsáchăđ嘘iăv噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 

LƠ đ挨n v鵜 ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c d鵜ch v映, y院u t嘘 con ng逢ời luôn đ逢嬰c PDN chú 
tr丑ng đ亥u t逢. Bên c衣nh ch院 đ瓜 đưi ng瓜 v噂i m泳c thu nhập h医p dẫn, PDN luôn t衣o 
môi tr逢ờng lƠm vi羽c năng đ瓜ng, sáng t衣o nhằm khai thác t嘘i đa năng l詠c c栄a CB-

CNV, góp ph亥n vƠo s詠 thƠnh công c栄a PDN 

PDN cam k院t th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c v隠 ch院 đ瓜, chính 
sách đ嘘i v噂i ng逢ời lao đ瓜ng nh逢: B違o hi吋m Xư h瓜i, B違o hi吋m y t院, B違o hi吋m th医t 
nghi羽p, ch院 đ瓜 ngh雨 phép, ch院 đ瓜 ngh雨 d逢叡ng s泳c – ph映c h欝i s泳c kh臼e v.v... 

NgoƠi ra, PDN còn áp d映ng m瓜t s嘘 ch院 đ瓜, chính sách riêng nhằm thu hút, thúc 
đẩy vƠ t衣o s詠 gắn bó lơu dƠi c栄a Ng逢ời lao đ瓜ng v噂i PDN nh逢: Ch院 đ瓜 tr嬰 c医p 
khó khăn th逢ờng xuyên vƠ đ瓜t xu医t, ch院 đ瓜 du l鵜ch, thăm quan, ngh雨 mát, ch院 đ瓜 
khám s泳c kh臼e đ鵜nh kỳầ 

PDN xơy d詠ng các chính sách v隠 khen th逢ởng, quy đ鵜nh tr違 l逢挨ng, quy đ鵜nh đƠo 
t衣o nhằm khuy院n khích, thu hút ngu欝n nhơn s詠 ch医t l逢嬰ng cao, t衣o đi隠u ki羽n cho 
nhơn s詠 m噂i vƠo PDN th吋 hi羽n đ逢嬰c b違n thơn, phát huy h院t nh英ng năng l詠c, 
kinh nghi羽m s印n có vƠ thăng ti院n trong công vi羽c 

 Vi羽c xơy d詠ng vƠ ban hƠnh áp d映ng b瓜 tiêu chuẩn năng l詠c các v鵜 trí giúp ng逢ời 
lao đ瓜ng có đ逢嬰c c挨 h瓜i ch栄 đ瓜ng trong vi羽c phát tri吋n năng l詠c b違n thơn vƠ 
thăng ti院n trong công vi羽c, PDN ch栄 đ瓜ng trong vi羽c đƠo t衣o, nơng cao năng l詠c 
ngu欝n nhơn s詠 

2% 4%
7%

87%

Lưnh đ衣o đi隠u hƠnh Qu違n lỦ c医p trung

Qu違n lỦ c挨 sở Nhơn viên
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Năm 2017 công tác nhơn s詠 c栄a PDN tập trung ch栄 y院u vƠo 2 m映c tiêu chính: 

 Nơng cao năng l詠c c栄a ngu欝n nhơn s詠 

 Xơy d詠ng, b鰻 sung, đi隠u ch雨nh các quy trình, quy ch院 lƠm vi羽c, ph嘘i h嬰p 

các b瓜 phận, đ挨n v鵜, xơy d詠ng h羽 th嘘ng tiêu chuẩn năng l詠c cho t医t c違 

các v鵜 trí, ch泳c danh c栄a Công ty 

 Tăng c逢ờng công tác giám sát vƠ th詠c thi các bi羽n pháp ch院 tƠi nhằm 

nơng cao Ủ th泳c tuơn th栄, tinh th亥n t詠 giác vƠ ph嘘i h嬰p trong công vi羽c 

c栄a ng逢ời lao đ瓜ng trong Công ty 

 Tập trung đƠo t衣o các năng l詠c, kỹ năng, chuyên môn c嘘t lõi cho đ瓜i ngũ 
qu違n lỦ, bán hƠng vƠ tr詠c ti院p s違n xu医t 

 Xơy d詠ng danh sách quy ho衣ch cán b瓜 nhằm ch栄 đ瓜ng trong công tác 
cán b瓜, đáp 泳ng ngu欝n nhơn s詠 k院 th瑛a trong các giai đo衣n sắp t噂i 

  HoƠn thi羽n các chính sách nhơn s詠 vƠ c違i thi羽n môi tr逢ờng lƠm vi羽c đ瓜ng 
l詠c 

 RƠ soát vƠ b鰻 sung, đi隠u ch雨nh các chính sách, quy đ鵜nh nhơn s詠 nh逢: 
N瓜i quy lao đ瓜ng, quy đ鵜nh tr違 l逢挨ng, quy đ鵜nh qu違n lỦ phép ... nhằm t衣o 

m瓜t môi tr逢ờng lƠm vi羽c đ瓜ng l詠c, công bằng, bình đẳng, t衣o đi隠u ki羽n 

cho ng逢ời lao đ瓜ng có c挨 h瓜i đóng góp vƠ đ逢嬰c ghi nhận, khen th逢ởng 

x泳ng đáng 

 Th詠c hi羽n t嘘t các ch院 đ瓜, chính sách phúc l嬰i cho ng逢ời lao đ瓜ng nh逢: t鰻 
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ch泳c tham quan ngh雨 mát cho ng逢ời lao đ瓜ng, t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng văn 
hóa nhơn kỷ ni羽m ngƠy thƠnh lập công ty (ngƠy h瓜i gia đình C違ng Đ欝ng 

Nai), t鰻 ch泳c khám s泳c kh臼e đ鵜nh kỳ v噂i nhi隠u danh m映c ngoƠi quy đ鵜nh, 

t鰻 ch泳c các đ嬰t sinh ho衣t tập th吋, teambuilding, t鰻 ch泳c các ch逢挨ng trình 
văn hóa văn ngh羽, th吋 thao ... 

 

Trong năm 2018 vƠ nh英ng năm ti院p theo, cùng v噂i s詠 l噂n m衣nh, mở r瓜ng quy 
mô, ph衣m vi ho衣t đ瓜ng c栄a PDN, nhi隠u d詠 án đang vƠ s胤 ti院p t映c đi vƠo ho衣t 
đ瓜ng, vi羽c ti院p t映c phát tri吋n ngu欝n nhơn l詠c ch医t l逢嬰ng cao lƠ m瓜t trong nh英ng 
nhi羽m v映 tr丑ng tơm. Bên c衣nh đó, Công ty s胤 ti院p t映c tri吋n khai các ch逢挨ng trình 
đƠo t衣o, tập hu医n, nơng cao trình đ瓜, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng m隠m cho 
CB-CNV thông qua các ch逢挨ng trình đƠo t衣o n瓜i b瓜, đƠo t衣o bởi các t鰻 ch泳c 
ch医t l逢嬰ng vƠ uy tín 

 

3. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ătìnhăhìnhăthựcăhi羽năcácădựăánă 
 

a.ăăăTìnhăhìnhăthựcăhi羽năcácădựăánăl噂nătrongăcôngăty 

Khu v詠c Long Bình Tơn 

PDN đư tri吋n khai th詠c hi羽n các d詠 án nh逢: 

 D詠 án mở r瓜ng C違ng Đ欝ng Nai giai đo衣n 1 (3,0ha) 
- T鰻ng m泳c đ亥u t逢: 126,824,000,000 đ欝ng 

- Ngu欝n v嘘n đ亥u t逢: V嘘n t詠 có + v嘘n vay 

- Ti院n đ瓜 th詠c hi羽n d詠 án: năm 2012 đư đ逢a vƠo khai thác chính th泳c 

 D詠 án mở r瓜ng C違ng Đ欝ng Nai giai đo衣n 2A (9,18ha) 
- M映c tiêu c栄a d詠 án: Đ亥u t逢 xơy d詠ng C違ng Đ欝ng Nai giai đo衣n 2 

- T鰻ng m泳c đ亥u t逢: 438.557.369.000 đ欝ng 

- Ngu欝n v嘘n đ亥u t逢: V嘘n t詠 có + v嘘n vay 

- Ti院n đ瓜 th詠c hi羽n: 

o Năm 2014: Đư hoƠn thƠnh công tác đ隠n bù, gi違i phóng m員t bằng, san 
l医p m員t bằng đ逢嬰c 5ha/9,18ha 

o Năm 2015: HoƠn thƠnh công tác đ隠n bù, gi違i phóng m員t bằng; Đ亥u t逢 
xơy d詠ng đ逢ờng bưi, nhƠ kho, kè b違o v羽 bờ, các công trình h衣 t亥ng 
kỹ thuật 
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o Năm 2016: Đ亥u t逢 san l医p m員t bằng ph亥n di羽n tích còn l衣i 
(4ha/9,18ha) xơy d詠ng bưi, nhƠ kho, kè b違o v羽 bờ, h羽 th嘘ng thoát 
n逢噂c, h羽 th嘘ng đi羽n chi院u sáng 

 D詠 án mở r瓜ng C違ng Đ欝ng Nai giai đo衣n 2B (5,53ha) 
- Ch逢a có gi医y ch泳ng nhận đ亥u t逢 nên ch逢a có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 

- Giá tr鵜 đ亥u t逢 t瑛 khi bắt đ亥u khởi công d詠 án: 5,547 tỷ đ欝ng 

- Giá tr鵜 đ亥u t逢 năm 2017: 5.547 tỷ đ欝ng 

- Ti院n đ瓜 d詠 án: 
o Năm 2017: Tri吋n khai san l医p m員t bằng 1,2ha 

 D詠 án mở r瓜ng C違ng Đ欝ng Nai khu v詠c Long Bình Tơn giai đo衣n 2B (0,9ha) 
- Giá tr鵜 đ亥u t逢 năm 2017: 3,7 tỷ đ欝ng  

- Đư hoƠn thƠnh công tác đ隠n bù, san l医p m員t bằng vƠ chính th泳c đ逢a vƠo 
ho衣t đ瓜ng t瑛 quỦ 4/2017 

 D詠 án mở r瓜ng C違ng Đ欝ng Nai giai đo衣n 3 

Công ty đang tri吋n khai các th栄 t映c xin gi噂i thi羽u đ鵜a đi吋m 

 

NgoƠi ra, trong năm 2017 PDN đư đ亥u t逢 vƠ đ逢a vƠo s穎 d映ng ngáng ch映p bán 
t詠 đ瓜ng, đẩy nhanh ti院n đ瓜 tác nghi羽p vƠ mang l衣i hi羽u qu違 tích c詠c cho ho衣t 
đ瓜ng khai thác d鵜ch v映 container t衣i C違ng Long Bình Tơn 
 

Khu v詠c Gò D亥u 

 D詠 án C違ng Gò D亥u B giai đo衣n 2 

- T鰻ng m泳c đ亥u t逢: 318.213.147.000 đ欝ng 

- Ngu欝n v嘘n đ亥u t逢: V嘘n t詠 có + v嘘n vay 

- Ti院n đ瓜 th詠c hi羽n: 
o Bắt đ亥u đ逢a D詠 án vƠo khai thác năm t瑛 năm 2015 

o Năm 2016: HoƠn thƠnh thi công bưi s嘘 4 (di羽n tích 2,7ha) 
o Năm 2017: HoƠn thƠnh thi công bưi s嘘 5 (di羽n tích 4ha) vƠ hƠng rƠo 

 D詠 án giai đo衣n 1 C違ng Gò D亥u B 

- M映c tiêu c栄a d詠 án: đi隠u ch雨nh d詠 án Giai đo衣n 1 C違ng Gò D亥u B 

- T鰻ng m泳c đ亥u t逢: 423.579.581.000 đ欝ng 

- Ngu欝n v嘘n đ亥u t逢: V嘘n t詠 có + v嘘n vay 

- Ti院n đ瓜 th詠c hi羽n: 
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o Năm 2015: đ逢a vƠo khai thác chính th泳c b院n tƠu 30.000DWT (b院n 
B4) 

o Năm 2016: Đ亥u t逢 mua sắm cẩu, thi院t b鵜 lƠm hƠng cho b院n tƠu 
30.000DWT (b院n B4) 

o Năm 2017: Đ亥u t逢 h羽 th嘘ng đi羽n vƠ tr衣m bi院n áp; Đ亥u t逢 hoƠn 
thƠnh đ逢ờng n瓜i b瓜; Đ亥u t逢 h羽 th嘘ng PCCC c亥u c違ng 
 

 D詠 án C違ng Gò D亥u khu A 

- T鰻ng m泳c đ亥u t逢: 104,262 tỷ đ欝ng 

- Ngu欝n v嘘n đ亥u t逢: V嘘n t詠 có + v嘘n vay 

- Giá tr鵜 đ亥u t逢 t瑛 khi bắt đ亥u khởi công d詠 án: 85,646 tỷ đ欝ng 

- Giá tr鵜 th詠c hi羽n năm 2017: 4,107 tỷ đ欝ng 

- Ti院n đ瓜 th詠c hi羽n d詠 án:  
o Năm 2013: Đ亥u t逢 nơng c医p đ逢ờng n瓜i b瓜  

o Năm 2016: Đ亥u t逢 h羽 th嘘ng x穎 lỦ n逢噂c th違i. 

o Năm 2017: Đ亥u t逢 h羽 th嘘ng PCCC c亥u c違ng; Đ亥u t逢 hoƠn thƠnh 
đ逢ờng n瓜i b瓜 

 

Trong năm 2017, PDN đư hoƠn thƠnh th違m nh詠a các đ逢ờng n瓜i b瓜 trong khu 
v詠c C違ng Gò D亥u, thuận ti羽n cho khách hƠng tác nghi羽p t衣i C違ng, t衣o mỹ quan 
vƠ c違i thi羽n t嘘t h挨n đ嘘i v噂i công tác v羽 sinh môi tr逢ờng C違ng 
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b.ăăăTìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăvàătàiăchínhăc栄aăcácăCôngătyăliênăkết 

Công ty CP C違ng Long ThƠnh vƠ Công ty CP D鵜ch v映 C違ng Đ欝ng Nai lƠ các 
Công ty liên k院t ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c x院p d叡, vận t違i, kinh doanh xăng d亥u. 
Trong năm 2017 k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a các Công ty nh逢 sau: 

Doanh thu vƠ L嬰i nhuận sau thu院 c栄a Công ty CP C違ng Long ThƠnh l亥n l逢嬰t lƠ 
18,610 tỷ đ欝ng (tăng 10% so cùng kỳ) vƠ 6,09 tỷ đ欝ng (đ衣t 14,6% so cùng kỳ) 

Doanh thu vƠ L嬰i nhuận sau thu院 c栄a Công ty CP D鵜ch v映 C違ng Đ欝ng Nai l亥n 
l逢嬰t lƠ 82,852 tỷ đ欝ng (đ衣t 91,4% so cùng kỳ) vƠ 2,446 tỷ đ欝ng (đ衣t 54,8% so 

cùng kỳ) 
 
Côngătyănắmăgiữătrênă50%ăv嘘năđi隠uăl羽 

T鰻ng Công ty CP Phát tri吋n Khu Công Nghi羽p: S嘘 l逢嬰ng 6.297.480 c鰻 ph亥n 
(chi院m tỷ l羽 51% v嘘n đi隠u l羽 c栄a PDN) 
 

 

Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢ădàiăh衣năvàoăCôngătyăkhác 

PDN đư đ亥u t逢 7.000.000.000 đ欝ng vƠo Công ty CP Sonadezi Chơu Đ泳c, đ鵜a ch雨: 
Xư Su嘘i Ngh羽, Huy羽n Chơu Đ泳c, T雨nh BƠ R鵜a – Vũng TƠu 

 

4. Tìnhăhìnhătàiăchính 
 

a)   Tình hình tƠi chính 
 

Ch雨ătiêu 
Nĕm 
X - 1 

Nĕm 
X 

%ătĕngăgi違m 

T鰻ng giá tr鵜 tƠi s違n 

Doanh thu thu亥n 

L嬰i nhuận t瑛 ho衣t đ瓜ng kinh doanh 

L嬰i nhuận khác 

L嬰i nhuận tr逢噂c thu院 

L嬰i nhuận sau thu院 

733.944 

421.917 

68.557 

2.881 

71.438 

67.714 

845.327 

517.500 

83.694 

1.320 

85.014 

76.493 

115,18 

122,65 

122,08 

45,83 

119,00 

112,96 

Đvt: Triệu đồng 
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b) Các ch雨 tiêu tƠi chính ch栄 y院u: 

Ch雨 tiêu 
Năm  
X - 1 

Năm  
X 

Ghi chú 

1. Ch雨 tiêu v隠 kh違 năng thanh 
toán 

+ H羽 s嘘 thanh toán ngắn h衣n: 
TƠi s違n ngắn h衣n/N嬰 ngắn h衣n 

+ H羽 s嘘 thanh toán nhanh: 
TƠi s違n ngắn h衣n - HƠng t欝n kho 

N嬰 ngắn h衣n 

 

 

0,90 

 

 

0,90 

 

 

 

1,01 

 

 

1,01 

 

2. Ch雨 tiêu v隠 c挨 c医u v嘘n 

+ H羽 s嘘 N嬰/T鰻ng tƠi s違n 

+ H羽 s嘘 N嬰/V嘘n ch栄 sở h英u  

 

0,49 

0,96 

 

0,51 

1,03 

 

3. Ch雨 tiêu v隠 năng l詠c ho衣t đ瓜ng 

+ Vòng quay hƠng t欝n kho: 
Giá v嘘n hƠng bán/HƠng t欝n kho 
bình quơn  
Doanh thu thu亥n/T鰻ng tƠi s違n 
 

 

 

57,5% 

 

 

61,2% 

Ho衣t đ瓜ng SXKD 
c栄a PDN ch栄 y院u lƠ 
cung c医p d鵜ch v映, 
nên ch雨 tiêu hƠng 
t欝n kho không đáng 
k吋 

4. Ch雨 tiêu v隠 kh違 năng sinh lời 
+ H羽 s嘘 L嬰i nhuận sau 
thu院/Doanh thu thu亥n 

+ H羽 s嘘 L嬰i nhuận sau thu院/V嘘n 
ch栄 sở h英u 

+ H羽 s嘘 L嬰i nhuận sau thu院/T鰻ng 
tƠi s違n 

+ H羽 s嘘 L嬰i nhuận t瑛 ho衣t đ瓜ng 
kinh doanh/Doanh thu thu亥n  
ầầầ. 

 

0,16 
 

0,18 

 

0,09 

 

0,16 

 

0,15 
 

0,18 

 

0,09 

 

0,17 
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5. Cơăc医uăc鰻ăđông,ăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăsởăhữu 
 

C鰻ăph亥n 

- T鰻ng s嘘 c鰻 ph亥n: 12.347.987 c鰻 phi院u 

- Lo衣i c鰻 ph亥n: C鰻 phi院u ph鰻 thông 

- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n h衣n ch院 chuy吋n nh逢嬰ng: Không 

- S嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n chuy吋n nh逢嬰ng t詠 do: 12.347.987 c鰻 phi院u 
 

Cơăc医uăc鰻ăđông 

STT Lo衣iăc鰻ăđông 

S嘘ăl逢嬰ngăCPăsởăhữu 
Tỷăl羽ăsởă
hữuăCP Tựădoăchuy吋nă

nh逢嬰ng 
T鰻ngăc瓜ng 

I C鰻ăđôngănhàăn逢噂c 6.297.480 6.297.480 51,00% 

II C鰻ăđôngăn瓜iăb瓜 116.016 116.016 0,94% 

III C鰻ăđôngătrongăn逢噂c 5.698.366 5.698.366 46,15% 

 Cá nhân 1.927.301 1.927.301 15,61% 

 Tổ chức 3.771.065 3.771.065 30,54% 

IV C鰻ăđôngăn逢噂căngoài 236.125 236.125 1,91% 

 Cá nhân 4.405 4.405 0,03% 

 Tổ chức 231.720 231.720 1,88% 

T鰻ngăc瓜ng 12.347.987 12.347.987 100% 

Nguồn số liệu: Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 17/01/2018 
 

Tìnhăhìnhăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăsởăhữu 

- Không có 

Giaoăd鵜chăc鰻ăphiếuăquỹ 

- Không có 

Cácăchứngăkhoánăkhác 

- Không có 
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6. Báoă cáoă tácă đ瓜ngă liênă quană đếnă môiă tr逢運ngă vàă xưă h瓜iă c栄aă
Côngăty 

Tr違i qua h挨n m瓜t ph亥n t逢 th院 kỷ hình thƠnh vƠ phát tri吋n, đ院n nay PDN đ逢嬰c bi院t 
đ院n nh逢 m瓜t đ鵜a đi吋m l嬰i th院 trong vi羽c trung chuy吋n hƠng hóa c栄a t雨nh Đ欝ng 
Nai. Có th吋 khẳng đ鵜nh thƠnh qu違 đáng ghi nhận nƠy đ逢嬰c đúc k院t t瑛 s詠 栄ng h瓜 
c栄a các c挨 quan h英u quan, s詠 h嬰p tác quỦ báu c栄a các C鰻 đông, các v鵜 đ嘘i tác, 
khách hƠng vƠ s詠 n厩 l詠c, ph医n đ医u c栄a tập th吋 CB-CNV PDN trên n隠n t違ng kiên 
đ鵜nh theo đu鰻i chính sách phát tri吋n b隠n v英ng c栄a Công ty 

PDN luôn đ員t nh英ng m映c tiêu kinh doanh c栄a Công ty vƠ trách nhi羽m xư h瓜i c栄a 
doanh nghi羽p, b違o v羽 môi tr逢ờng, s穎 d映ng ti院t ki羽m năng l逢嬰ng, t衣o công vi羽c 
鰻n đ鵜nh, nơng cao đời s嘘ng cho CB-CNV, th詠c hi羽n các công tác xư h瓜i t瑛 thi羽n 
v.vầnhằm gia tăng giá tr鵜 cho doanh nghi羽p, c瓜ng đ欝ng vƠ xư h瓜i 

PDN tơm ni羽m m瓜t doanh nghi羽p ch雨 thật s詠 v英ng m衣nh trên n隠n t違ng văn hóa 
doanh nghi羽p lƠnh m衣nh, đoƠn k院t, n挨i th院 m衣nh c栄a m厩i cá nhơn h嬰p thƠnh 
s泳c m衣nh tập th吋, cùng nhau toƠn tơm, toƠn l詠c vì m映c tiêu phát tri吋n chung. VƠ 
trong m瓜t th院 gi噂i mƠ m丑i cá th吋 đ隠u có s詠 t逢挨ng quan mật thi院t v噂i nhau, PDN 
th医u hi吋u s詠 l噂n m衣nh c栄a doanh nghi羽p không th吋 tách rời quỹ đ衣o k院t n嘘i ch員t 
ch胤 v噂i các bên h英u quan bao g欝m c鰻 đông, nhƠ đ亥u t逢, khách hƠng, đ嘘i tác, c挨 
quan ch泳c năng, môi tr逢ờng, xư h瓜i, v.v...  

Trong năm 2018 vƠ nh英ng năm ti院p theo, tập th吋 Ban lưnh đ衣o vƠ CB-CNV PDN 

ti院p t映c n厩 l詠c h院t mình trong công cu瓜c ki院n t衣o n隠n t違ng phát tri吋n b隠n v英ng 
nhằm không ng瑛ng phát huy giá tr鵜 doanh nghi羽p, gia tăng l嬰i ích đem đ院n cho 
c鰻 đông, khách hƠng, đ嘘i tác vƠ c瓜ng đ欝ng, góp ph亥n tích c詠c vƠo s詠 phát tri吋n 
chung c栄a đ医t n逢噂c  

Ho衣t đ瓜ng v隠 phát tri吋n b隠n v英ng 
 

Nh英ng năm g亥n đơy, cùng v噂i đƠ h瓜i nhập ngƠy cƠng sơu r瓜ng c栄a Vi羽t Nam 
vƠo kinh t院 khu v詠c vƠ th院 gi噂i thông qua vi羽c tham gia vƠo các t鰻 ch泳c kinh t院 
l噂n, đ欝ng thời tri吋n khai các hi羽p đ鵜nh th逢挨ng m衣i song ph逢挨ng vƠ đa ph逢挨ng 
v噂i các n逢噂c, vai trò c栄a các doanh nghi羽p cƠng trở nên tr丑ng y院u vƠ lƠ đ瓜ng l詠c 
cho s詠 phát tri吋n đ医t n逢噂c song song v噂i vi羽c đi隠u ch雨nh các chính sách c栄a 

NhƠ n逢噂c theo nh逢 l瓜 trình cam k院t, giúp doanh nghi羽p c違i thi羽n vƠ nơng cao 
năng l詠c c衣nh tranh  

V噂i chính sách phát tri吋n b隠n v英ng đư đ隠 ra, PDN đư vƠ đang tri吋n khai nh英ng 
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hƠnh đ瓜ng c映 th吋 nhằm không ng瑛ng nơng cao hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh, 

đ欝ng thời phát huy trách nhi羽m xư h瓜i c栄a doanh nghi羽p. Trong năm 2018, PDN 

ti院p t映c phát huy vƠ hi羽n th詠c hóa chính sách phát tri吋n b隠n v英ng trên nhi隠u m員t, 
bao g欝m: 

 C栄ng c嘘 vƠ phát huy môi tr逢ờng lƠm vi羽c hi羽u qu違; 

 Đ隠 cao văn hóa vƠ nh英ng giá tr鵜 c嘘t lõi c栄a doanh nghi羽p; 

 Đ違m b違o ch院 đ瓜 đưi ng瓜 vƠ phúc l嬰i phù h嬰p đ吋 thu hút, duy trì vƠ phát tri吋n 
ngu欝n nhơn l詠c ch医t l逢嬰ng; khuy院n khích tinh th亥n tận t映y, n厩 l詠c ph医n đ医u, 
c亥u th鵜, sáng t衣o, phát huy t嘘i đa năng l詠c cá nhơn vƠ s泳c m衣nh tập th吋;  

 Chú tr丑ng trách nhi羽m xư h瓜i c栄a doanh nghi羽p, b違o v羽 môi tr逢ờng, s穎 d映ng 
ti院t ki羽m năng l逢嬰ng, t衣o thêm vi羽c lƠm cho ng逢ời lao đ瓜ng; 

 Th詠c hi羽n các công tác xư h瓜i, các ch逢挨ng trình t逢挨ng thơn t逢挨ng ái h厩 tr嬰 
đ欝ng bƠo b鵜 thiên tai, ng逢ời có hoƠn c違nh khó khăn, trẻ m欝 côi, ng逢ời 
tƠn tật, c挨 nh叡, sinh viên nghèo hi院u h丑c v.v...  

 

Đ吋 tuơn th栄 chính sách nƠy, trong nh英ng năm qua, các d詠 án đ亥u t逢 vƠ mở r瓜ng 
c違ng đ隠u đ逢嬰c đánh giá tác đ瓜ng môi tr逢ờng, thi院t k院 vƠ xơy d詠ng theo h逢噂ng 
ti院t ki羽m năng l逢嬰ng, h衣n ch院 t嘘i đa nh英ng tác h衣i gơy ra đ嘘i v噂i môi tr逢ờng 

Các gi違i pháp qu違n lỦ, ti院t ki羽m năng l逢嬰ng vƠ nhiên li羽u 
 

Chi phí nhiên li羽u, năng l逢嬰ng chi院m tỷ tr丑ng đáng k吋 trong c挨 c医u chi phí c栄a 
Công ty. Chính vì th院, PDN luôn chú tr丑ng ki吋m soát ch員t ch胤 vi羽c tiêu th映 nhiên 
li羽u, năng l逢嬰ng nhằm gi違m chi phí, tăng hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng. Đ欝ng thời, s穎 
d映ng ti院t ki羽m nhiên li羽u, năng l逢嬰ng cũng chính lƠ góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢ờng 
s嘘ng. Công tác ki吋m soát tiêu th映 nhiên li羽u, năng l逢嬰ng đ逢嬰c PDN tri吋n khai 
th逢ờng xuyên, liên t映c ở m丑i m員t c栄a ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh vƠ bằng 
nhi隠u hình th泳c, bao g欝m nh逢ng không gi噂i h衣n:  

 Ch雨 đ衣o quy院t li羽t vƠ đ欝ng tình c栄a Ban lưnh đ衣o công ty, lưnh đ衣o các phòng 
ban, đ挨n v鵜 vƠ Ủ th泳c ti院t ki羽m năng l逢嬰ng c栄a t瑛ng nhơn viên trong công ty 

 B違o trì h羽 th嘘ng c挨 đi羽n tuơn th栄 theo k院 ho衣ch b違o trì đ鵜nh kỳ hƠng năm đư 
đ逢嬰c phê duy羽t vƠ tuơn th栄 theo nh英ng khuy院n cáo c栄a nhƠ s違n xu医t nhằm 
đ違m b違o máy móc ho衣t đ瓜ng t嘘t, 鰻n đ鵜nh, ít h逢 h臼ng vƠ tăng tu鰻i th丑 thi院t b鵜 

 Đi隠u ch雨nh l鵜ch đóng/ ngắt h羽 th嘘ng đi隠u hòa không khí, đèn chi院u sáng, qu衣t 
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thông gió, các thi院t b鵜 s穎 d映ng năng l逢嬰ng thông qua h羽 th嘘ng qu違n lỦ tập 
trung 

 Tách các line đèn, line qu衣t, quy ho衣ch khu v詠c ch泳c năng vƠ lập trình đi隠u 
khi吋n đèn, qu衣t t衣i m瓜t s嘘 khu v詠c ch泳c năng sao cho t嘘i 逢u hóa trong vi羽c 
s穎 d映ng đi羽n 

 Vi羽c đ亥u t逢 lắp đ員t các thi院t b鵜 đi羽n hi羽n đ衣i v噂i đ瓜 鰻n đ鵜nh cao đư góp ph亥n 
gi違m thi吋u tiêu hao năng l逢嬰ng không c亥n thi院t 

 Thay bóng đèn dơy tóc hay compact bằng bóng đèn công ngh羽 LED đ吋 v瑛a 
tăng đ瓜 sáng, ti院t ki羽m đi羽n năng v瑛a có đ瓜 b隠n cao 

 Theo dõi hƠng ngƠy đ欝ng h欝 đo đ院m đi羽n t衣i t瑛ng khu v詠c đ吋 ki吋m soát đi羽n 
năng nhằm m映c đích ngăn ch員n các s詠 c嘘 b医t th逢ờng x違y ra (n院u có) 

 Các b瓜 phận kỹ thuật ki吋m soát các h羽 th嘘ng ph亥n m隠m nh逢: h羽 th嘘ng 
PCCC, h羽 th嘘ng x穎 lỦ n逢噂c th違i, v.vầđ吋 t嘘i 逢u hóa vi羽c ti院t ki羽m năng l逢嬰ng 

 

H羽 th嘘ng n逢噂c c医p vƠ n逢噂c th違i: 
 Đ違m b違o các h羽 th嘘ng đ逢嬰c vận hƠnh t嘘t, công tác v羽 sinh c嘘ng rưnh, n衣o 

vét đ逢嬰c th詠c hi羽n nghiêm túc theo k院 ho衣ch đ鵜nh kỳ hƠng năm đư đ逢嬰c 
duy羽t 

 Theo dõi đ欝ng h欝 đo đ院m n逢噂c c医p hƠng ngƠy nhằm h衣n ch院 vƠ ngăn ch員n 
các b医t th逢ờng x違y ra (n院u có) 

 KỦ h嬰p đ欝ng v噂i các đ挨n v鵜 chuyên nghi羽p thu gom ch医t th違i l臼ng lẫn d亥u đ吋 
x穎 lỦ đúng theo quy đ鵜nh c栄a các c挨 quan ch泳c năng 

B違o v羽 môi tr逢ờng – An toƠn lao đ瓜ng - An ninh – PCCC 

 PDN thi院t lập c挨 ch院 ki吋m soát d逢噂i s詠 giám sát c栄a b瓜 phận qu違n lỦ r栄i ro 
vƠ các phòng ban ch泳c năng t衣i m厩i đ挨n v鵜 nhằm đôn đ嘘c, nghiêm ch雨nh 
th詠c hi羽n các quy đ鵜nh v隠 an toƠn trong lao đ瓜ng, vận hƠnh c違ng bi吋n, hƠng 
h違i, PCCC, x穎 lỦ ch医t th違i, n逢噂c th違i phù h嬰p theo quy đ鵜nh, s穎 d映ng ti院t 
ki羽m nhiên/ nguyên li羽u trong quá trình vận hƠnh thi院t b鵜, khai thác tƠu, tr欝ng 
cơy xanh t衣o c違nh quan khang trang, s衣ch đẹp trong khu v詠c s違n xu医t 

 KỦ h嬰p đ欝ng thuê đ挨n v鵜 chuyên nghi羽p thu gom quét d丑n v羽 sinh môi tr逢ờng 
trên bưi, kho vƠ tập k院t vƠo các khu v詠c rác th違i riêng; Phơn lo衣i các lo衣i ch医t 
th違i sinh ho衣t, nguy h衣i theo t瑛ng m映c vƠ có dán nhưn rõ rƠng đ吋 thuận ti羽n 
thu gom vƠ x穎 lỦ đúng quy đ鵜nh 

 KỦ h嬰p đ欝ng v噂i công ty chuyên v隠 泳ng c泳u s詠 c嘘 trƠn d亥u 
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 S穎 d映ng hi羽u qu違 tƠi s違n, tránh lưng phí thông qua vi羽c th詠c hƠnh 5S, chuẩn 
hóa quy trình vận hƠnh, tuơn th栄 các ch雨 tiêu đánh giá vƠ đo l逢ờng 

 Tuơn th栄 các quy trình v隠 b違o v羽 môi tr逢ờng trong các ho衣t đ瓜ng s違n xu医t 
kinh doanh 

 Ch栄 đ瓜ng t嘘i đa trong công tác PCCC 

 Đ嘘i v噂i công tác an toƠn v羽 sinh lao đ瓜ng (ATVSLĐ), t衣i m厩i đ挨n v鵜, Công ty 
b嘘 trí cán b瓜 ph映 trách an toƠn lao đ瓜ng. Cán b瓜 ATVSLĐ có trách nhi羽m 
hƠng ngƠy ph違i đi ki吋m tra, giám sát, nhắc nhở, đôn đ嘘c vi羽c th詠c hi羽n n瓜i 
quy lao đ瓜ng vƠ quy đ鵜nh an toƠn lao đ瓜ng, v羽 sinh lao đ瓜ng mƠ Công ty đư 
ban hƠnh; hƠng tháng th詠c hi羽n báo cáo đ鵜nh kỳ v隠 công tác ATVSLĐ 

 Th詠c hi羽n khám s泳c kh臼e đ鵜nh kỳ cho toƠn b瓜 CB-CNV 

 C医p phát trang b鵜 b違o h瓜 lao đ瓜ng vƠ đ欝ng ph映c hƠng năm theo quy đ鵜nh 

 T鰻 ch泳c tập hu医n v隠 ATVSLĐ hƠng năm vƠ theo nhu c亥u cho ng逢ời lao đ瓜ng 

 Th詠c hi羽n báo cáo t鰻ng h嬰p v隠 tình hình tai n衣n lao đ瓜ng đ院n c挨 quan ch泳c  
năng theo quy đ鵜nh  

 Phòng ng瑛a vƠ h衣n ch院 t嘘i đa tai n衣n lao đ瓜ng, b羽nh ngh隠 nghi羽p  

 

Chính sách liên quan đ院n ng逢ời lao đ瓜ng 
 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người) 
 

Năm M泳c l逢挨ng bình quơn 

2011 11.240.000 

2012 13.640.000 

2013 12.520.000 

2014 13.190.000 

2015 14.110.000 

2016 15.572.000 

2017 18.018.000 
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Chế độ làm việc 

Công ty th詠c hi羽n ch院 đ瓜 lao đ瓜ng theo Luật lao đ瓜ng vƠ các quy đ鵜nh c栄a pháp 
luật 

Môi tr逢ờng lƠm vi羽c đ逢嬰c thi院t k院 thoáng mát, thơn thi羽n, l詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng 
tr詠c ti院p đ逢嬰c trang b鵜 đ亥y đ栄 các ph逢挨ng ti羽n b違o h瓜 lao đ瓜ng, v羽 sinh lao 
đ瓜ng, các nguyên tắc an toƠn lao đ瓜ng đ逢嬰c tuơn th栄 nghiêm ng員t 

Chính sách lương thưởng, phụ cấp phúc lợi cho người lao động 

 Chính sách l逢挨ng th逢ởng 

S詠 thƠnh công c栄a PDN luôn gắn li隠n v噂i các y院u t嘘 con ng逢ời. Do đó, l逢挨ng 
th逢ởng cho CB-CNV luôn lƠ m嘘i quan tơm hƠng đ亥u c栄a Ban lưnh đ衣o Công ty. 
Công ty xơy d詠ng quy ch院 tr違 l逢挨ng d詠a trên m泳c đ瓜 ph泳c t衣p, đóng góp c栄a 
t瑛ng v鵜 trí công vi羽c đ違m b違o tính công bằng vƠ khuy院n khích ng逢ời lao đ瓜ng 
phát huy h院t năng l詠c b違n thơn, tr違 l逢挨ng cho ng逢ời lao đ瓜ng đ亥y đ栄 vƠ đúng 
h衣n. Chính sách l逢挨ng th逢ởng phù h嬰p vƠ đ栄 h医p dẫn đ吋 gi英 chơn các cán b瓜 
ch栄 ch嘘t, ng逢ời lao đ瓜ng c栄a Công ty cũng nh逢 thu hút nhơn tƠi 

 Chính sách ph映 c医p 

NgoƠi ti隠n l逢挨ng vƠ th逢ởng, Ng逢ời lao đ瓜ng ở Công ty còn đ逢嬰c h逢ởng các 
kho違n ph映 c医p, tr嬰 c医p khác theo l逢挨ng tùy thu瓜c vƠo v鵜 trí công tác, năng l詠c 
lƠm vi羽c, m泳c đ瓜 đóng góp c栄a m厩i ng逢ời vƠ k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty 

 Các chính sách v隠 phúc l嬰i cho ng逢ời lao đ瓜ng 

 NgƠy qu嘘c t院 ph映 n英 8/3 & ngƠy ph映 n英 Vi羽t Nam 20/10 (nhơn viên n英) 

 NgƠy qu嘘c t院 thi院u nhi 1/6 (con nhơn viên d逢噂i 16 tu鰻i) 

 Sinh nhật nhơn viên 

 Nhơn viên khi k院t hôn h嬰p l羽 

 Ng逢ời thơn (cha/ mẹ ru瓜t, cha/ mẹ v嬰/ ch欝ng, v嬰/ ch欝ng, con cái) c栄a 
nhơn viên khi qua đời 

 Ngh雨 mát hƠng năm cho nhơn viên 

 H厩 tr嬰 nhiên li羽u đi l衣i 
 

Bên c衣nh đó, Công ty cũng th逢ờng xuyên t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng teambuilding, 
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văn hóa, văn ngh羽, th吋 thao, ngƠy gia đình đ吋 CB-CNV có c挨 h瓜i giao l逢u vƠ trau 
d欝i th吋 ch医t 

 Chính sách thu hút vƠ đƠo t衣o ngu欝n nhơn l詠c 

V噂i m泳c thu nhập 鰻n đ鵜nh, nhi隠u c挨 h瓜i thăng ti院n, môi tr逢ờng lƠm vi羽c t嘘t, chính 
sách v隠 lao đ瓜ng đƠo t衣o ngu欝n nhơn l詠c luôn đ逢嬰c Ban lưnh đ衣o chú tr丑ng 
quan tơm nên công ty luôn nhận đ逢嬰c s詠 gắn bó vƠ c嘘ng hi院n h院t mình c栄a toƠn 
th吋 CB-CNV. Bên c衣nh đó, v噂i các chính sách phù h嬰p nƠy PDN cũng lƠ n挨i thu 
hút đ逢嬰c s詠 quan tơm c栄a các ngu欝n nhơn l詠c bên ngoƠi 

Trong năm 2017, Công ty đư t鰻 ch泳c 22 khóa hu医n luy羽n đƠo t衣o nghi羽p v映 cho 
317 l逢嬰t CB-CNV tham gia, trong đó bao g欝m: Khóa đƠo t衣o căn b違n v隠 h嬰p 
đ欝ng logistics; Nơng cao năng l詠c qu違n tr鵜 vƠ t鰻 ch泳c tƠi chính; Qu違n lỦ khai thác 
container; Qu違n tr鵜 mua hƠng hi羽u qu違 trong Doanh nghi羽p; Kỹ năng CSKH vƠ 
gi違i quy院t khi院u n衣i; v.vầ 

 Chính sách l逢挨ng th逢ởng cho cán b瓜 nhơn viên 

K吋 t瑛 tháng 10/2017 đ院n nay Công ty đư thay đ鰻i vƠ áp d映ng c挨 ch院 tr違 l逢挨ng 
xác đ鵜nh tính ch医t, trách nhi羽m vƠ m泳c đ瓜 đóng góp c栄a t瑛ng v鵜 trí công vi羽c, 
công bằng, h医p dẫn vƠ c衣nh tranh so v噂i th鵜 tr逢ờng lao đ瓜ng. Chính sách ti隠n 
l逢挨ng, th逢ởng d詠a vƠo KPI c栄a t瑛ng cá nhơn nhằm phát huy t嘘i đa s詠 đóng góp 
c栄a nhơn viên vƠo m映c tiêu hoƠn thƠnh k院 ho衣ch kinh doanh cho nh英ng năm ti院p 
theo.  

 

Trách nhi羽m đ嘘i v噂i c瓜ng đ欝ng đ鵜a ph逢挨ng 
 

Giai đo衣n 2016 – 2020, PDN liên ti院p phát huy nh英ng thƠnh qu違 đư đ衣t đ逢嬰c, 
v逢嬰t qua nh英ng khó khăn, th穎 thách trên b逢噂c đ逢ờng h瓜i nhập, k鵜p thời nắm bắt 
nh英ng c挨 h瓜i tăng tr逢ởng đ吋 không ng瑛ng phát tri吋n. C映 th吋 trong năm 2017, 

Công ty đư phát huy chính sách phát tri吋n b隠n v英ng trên các khía c衣nh: 
 

- C栄ng c嘘 vƠ phát huy môi tr逢ờng lƠm vi羽c hi羽u qu違 

- Đ隠 cao văn hóa vƠ nh英ng giá tr鵜 c嘘t lõi c栄a doanh nghi羽p 

- Xơy d詠ng các ch院 đ瓜 đưi ng瓜 vƠ phúc l嬰i phù h嬰p nhằm thu hút, duy trì vƠ 
phát tri吋n ngu欝n nhơn l詠c ch医t l逢嬰ng, khích l羽 tinh th亥n c嘘ng hi院n, phát huy t嘘i 
đa năng l詠c cá nhơn 
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- Chú tr丑ng trách nhi羽m đ嘘i v噂i xư h瓜i, b違o v羽 môi tr逢ờng, s穎 d映ng ti院t ki羽m 
năng l逢嬰ng, t衣o công vi羽c vƠ thu nhập 鰻n đ鵜nh cho CB-CNV 

- Th詠c hi羽n công tác xư h瓜i, các ch逢挨ng trình t瑛 thi羽n h厩 tr嬰 ng逢ời nghèo v.vầ 

 

C挨 ch院 ti院p nhận Ủ ki院n t瑛 các bên liên quan 
 

LƠ m瓜t trong nh英ng doanh nghi羽p đi吋n hình trong t雨nh Đ欝ng Nai đ逢嬰c niêm y院t 
trên sƠn giao d鵜ch ch泳ng khoán, PDN luôn chú tr丑ng ho衣t đ瓜ng quan h羽 nhƠ đ亥u 
t逢, minh b衣ch thông tin, t衣o đi隠u ki羽n thuận l嬰i cho các C鰻 đông vƠ nhƠ đ亥u t逢 
ti院p cận thông tin v隠 tình hình ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty cũng nh逢 ti院p nhận các Ủ 
ki院n ph違n h欝i, đ隠 xu医t t瑛 C鰻 đông, nhƠ đ亥u t逢 vƠ các bên liên quan 

Riêng đ嘘i v噂i ng逢ời lao đ瓜ng, Công ty luôn s印n sƠng lắng nghe vƠ trao đ鰻i Ủ ki院n 
v噂i ng逢ời lao đ瓜ng qua các kênh truy隠n thông nh逢 email, đi羽n tho衣i, tr詠c ti院p, 
v.vầ Bên c衣nh đó, Ban ch医p hƠnh Công đoƠn c栄a Công ty luôn quan tơm sơu 
sắc đ院n đời s嘘ng c栄a CB-CNV, ti院p thu Ủ ki院n đóng góp, thắc mắc c栄a CB-CNV 

vƠ k鵜p thời ph違n ánh đ院n Ban lưnh đ衣o Công ty xem xét vƠ k鵜p thời ph違n h欝i giúp 
cho ng逢ời lao đ瓜ng an tơm lƠm vi羽c, t衣o nên giá tr鵜 b隠n v英ng cho Công ty 

PDN cũng th逢ờng xuyên cập nhật thông tin v隠 ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty vƠ ti院p 
nhận m丑i ph違n h欝i, thắc mắc c栄a các c鰻 đông, nhƠ đ亥u t逢 vƠ các bên thông qua 
các bu鰻i g員p g叡, trao đ鰻i đ鵜nh kỳ hƠng quỦ, hƠng năm, Website Công ty, các 
ph逢挨ng ti羽n truy隠n thông, đƠi, báo tờ, báo đi羽n t穎, v.vầ  

V噂i vai trò lƠ m瓜t trong nh英ng Công ty đ衣i chúng, y院u t嘘 minh b衣ch thông tin 
đ逢嬰c đ員t lên hƠng đ亥u vƠ lƠ m瓜t trong nh英ng tiêu chí h院t s泳c quan tr丑ng trong 
mắt nhƠ đ亥u t逢. Chính vì vậy, PDN nghiêm túc tuơn th栄 các quy đ鵜nh NhƠ n逢噂c 
trong công b嘘 thông tin, cập nhật các thay đ鰻i, s詠 ki羽n thông qua Website c栄a 
Công ty, các ph逢挨ng ti羽n truy隠n thông, 曳y Ban Ch泳ng Khoán NhƠ N逢噂c, Sở 
Giao D鵜ch Ch泳ng Khoán TP.HCM (HOSE) vƠ các t鰻 ch泳c liên quan  
 

Cam k院t v噂i các bên liên quan 
 

 Đ嘘i v噂i NhƠ n逢噂c 

Tuơn th栄 các chính sách, quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c liên quan đ院n lĩnh v詠c ngƠnh 
ngh隠 kinh doanh c栄a Công ty, th詠c hi羽n các nghĩa v映 v隠 thu院 vƠ ngơn sách NhƠ 
n逢噂c, th詠c hi羽n báo cáo đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh  
 

 Đ嘘i v噂i C鰻 đông, nhƠ đ亥u t逢 
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Đ違m b違o quy隠n l嬰i cho C鰻 đông, nhƠ đ亥u t逢 

Th詠c hi羽n báo cáo vƠ công b嘘 thông tin đúng quy đ鵜nh 

Cung c医p thông tin minh b衣ch vƠ đ亥y đ栄; T衣o đi隠u ki羽n cho C鰻 đông, nhƠ 
đ亥u t逢 tìm hi吋u v隠 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty 

N厩 l詠c không ng瑛ng nhằm mang l衣i nh英ng giá tr鵜 v英ng b隠n cho C鰻 đông, 
nhƠ đ亥u t逢  
 Đ嘘i v噂i khách hƠng, đ嘘i tác 

L医y ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 lƠm tr丑ng tơm trong ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 

Mang đ院n cho khách hƠng, đ嘘i tác nh英ng gi違i pháp t嘘i 逢u vƠ phù h嬰p nh医t 
Gi英 v英ng các cam k院t v噂i khách hƠng, đ嘘i tác, đ違m b違o h嬰p tác hi羽u qu違, cùng 
có l嬰i 
 

 Đ嘘i v噂i cán b瓜 công nhơn viên 

T衣o môi tr逢ờng lƠm vi羽c t嘘t vƠ c挨 h瓜i thăng ti院n 

Ch院 đ瓜 đưi ng瓜 phù h嬰p 

Khích l羽 tinh th亥n c嘘ng hi院n, c亥u th鵜, sáng t衣o, phát huy t嘘i đa năng l詠c cá nhơn 

vƠ s泳c m衣nh tập th吋 

 Đ嘘i v噂i c瓜ng đ欝ng đ鵜a ph逢挨ng 

Chia sẻ trách nhi羽m xư h瓜i 
Chung tay vì l嬰i ích c瓜ng đ欝ng 

T衣o thêm vi羽c lƠm cho ng逢ời lao đ瓜ng 

Góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢ờng 

Đóng góp vƠo s詠 phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ医t n逢噂c 

 

Cácădanhăhi羽uătiêuăbi吋u quaăcácănĕm 
 

Nĕmă2014: 
ThƠnh tích xu医t sắc trong phong trƠo thi đua yêu n逢噂c 05 năm (2010 – 2014) do 
UBND T雨nh Đ欝ng Nai trao t員ng 

ThƠnh tích xu医t sắc trong phong trƠo thi đua yêu n逢噂c năm 2013 – 2014 do 
UBND T雨nh Đ欝ng Nai trao t員ng 

Danh hi羽u tập th吋 lao đ瓜ng xu医t sắc năm 2014 do UBND T雨nh Đ欝ng Nai trao t員ng 
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Nĕmă2015: 
Danh hi羽u tập th吋 lao đ瓜ng xu医t sắc năm 2015 do UBND T雨nh Đ欝ng Nai trao t員ng 

 
 

 

Nĕmă2016: 
Huơn ch逢挨ng lao đ瓜ng h衣ng nh医t do Ch栄 t鵜ch n逢噂c CHXHCNVN trao t員ng 
 

                                              

 

Nĕmă2017: 
Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh Đ欝ng Nai công nhận danh hi羽u chi院n sỹ thi đua c医p T雨nh đ嘘i 
v噂i 03 cá nhơn theo Quy院t đ鵜nh s嘘 2457/QĐ-UBND ngƠy 14/07/2017 

Ch栄 t鵜ch UBND t雨nh Đ欝ng Nai khen t員ng các tập th吋, cá nhơn có thƠnh tích xu医t 
sắc trong phong trƠo thi đua yêu n逢噂c năm 2016 theo Quy院t đ鵜nh s嘘 1067/QĐ-
UBND ngƠy 05/04/2017 
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Đ衣t gi違i tập th吋 hoƠn thƠnh xu医t sắc nhi羽m v映 do T鰻ng Công ty Sonadezi khen 
t員ng 

Gi違i vô đ鵜ch bóng đá do T鰻ng Công ty Sonadezi vƠ C映m thi đua s嘘 4 t鰻 ch泳c 
h逢ởng 泳ng phong trƠo thi đua chƠo m瑛ng các ngƠy l宇 l噂n trong năm vƠ đ衣t các 
gi違i th逢ởng cao t衣i H瓜i thao truy隠n th嘘ng năm 2017 

Đ衣t các gi違i th逢ởng: gi違i nh医t ph亥n thi văn ngh羽 - Doanh nghi羽p đoƠn k院t vui ca; 
gi違i nhì ph亥n thi đẩy m衣nh văn hóa doanh ngh羽p; gi違i nhì toƠn đoƠn t衣i ch逢挨ng 
trình “ Doanh nghi羽p đ衣t chuẩn văn hóa tiêu bi吋u xu医t sắc” t雨nh Đ欝ng Nai, l亥n th泳 
I, năm 2017  
Trong Công ty, năm 2017 T鰻ng Giám đ嘘c cũng ban hƠnh Quy院t đ鵜nh công nhận 
thƠnh tích bao g欝m: 242 cá nhơn lao đ瓜ng tiên ti院n; 35 cá nhơn chi院n sỹ thi đua 
c医p c挨 sở; 10 tập th吋 lao đ瓜ng tiên ti院n; 04 tập th吋 đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 Tập th吋 lao 
đ瓜ng xu医t sắc; 02 cá nhơn đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 khen t員ng danh hi羽u chi院n sỹ thi đua 
c医p T雨nh; 02 cá nhơn, 02 tập th吋 đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 t員ng bằng khen c栄a UBND T雨nh; 
Đ逢嬰c c映m thi đua s嘘 4 đ隠 xu医t Tập th吋 lao đ瓜ng thi đua xu医t sắc vƠ Cờ thi đua 
c医p T雨nh; 01 cá nhơn đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 t員ng bằng khen c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 
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Đánhăgiáătìnhăhìnhăs違năxu医tăkinhădoanh 

Tìnhăhìnhătàiăchính 

Nhữngăc違iătiếnăv隠ăcơăc医uăt鰻ăchức,ăchínhăsách,ăqu違nălỦ 

Kếăho衣chăphátătri吋nătrongăt逢ơngălai 

Gi違iătrìnhăc栄aăBanăGiámăđ嘘căđ嘘iăv噂iăỦăkiếnăki吋mătoán 

Báoăcáoăđánhăgiáăliênăquanăđếnătráchănhi羽măv隠ămôiătr逢運ngă
vàăxưăh瓜i 
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1. Đánhăgiáătìnhăhình s違năxu医tăkinhădoanh 

a. Đánh giá k院t qu違 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh năm 2017 

 Đ違m b違o hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh, hi羽u qu違 kinh t院 

Sau h挨n 28 năm ho衣t đ瓜ng, v噂i s詠 phát tri吋n năng đ瓜ng c違 chi隠u r瓜ng lẫn chi隠u 
sơu, doanh thu vƠ l嬰i nhuận c栄a PDN tăng tr逢ởng đ隠u, đ員c bi羽t trong hai năm 
li隠n k隠 lƠ 2016 vƠ 2017 v瑛a qua, hai ch雨 s嘘 tƠi chính quan tr丑ng nƠy đ隠u đư v逢嬰t 
ch雨 tiêu do ĐHĐCĐ đ隠 ra 

Năm 2017, PDN tập trung các ngu欝n l詠c đ吋 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng kinh doanh c嘘t 
lõi lƠ khai thác c違ng vƠ d鵜ch v映 logistics. Đơy cũng chính lƠ chi院n l逢嬰c xuyên su嘘t 
c栄a PDN trong k院 ho衣ch 05 năm - giai đo衣n 2016 - 2021 

Đvt: Triệu đồng 

 Đóng góp vƠo n隠n kinh t院 c栄a Vi羽t Nam 

Đi吋m n鰻i bậc trong k院t qu違 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh năm 2017 c栄a PDN lƠ 
s違n l逢嬰ng khai thác ngƠnh hƠng t鰻ng h嬰p v逢嬰t m嘘c 5 tri羽u t医n/ năm vƠ t鰻ng 
doanh thu v逢嬰t m嘘c 500 tỷ đ欝ng. PDN đư n厩 l詠c phát tri吋n d鵜ch v映 vƠ ngu欝n 
khách hƠng m噂i, duy trì s詠 栄ng h瓜 t嘘t c栄a các khách hƠng hi羽n h英u đáp 泳ng nhu 
c亥u ngƠy cƠng cao c栄a hưng tƠu, đ亥u t逢 thêm thi院t b鵜 ph映c v映 s違n xu医t, c違i ti院n 
quy trình vƠ ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映, ti院t ki羽m chi phí, nơng cao ch医t l逢嬰ng ngu欝n 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

96.940
126.818

171.352
207.758

273.096

336.745

430.388 

525.069 

34.186 36.126 46.727 47.532 50.322 54.010 71.438 85.014 

Tổng DT LNTT
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nhơn l詠c chính lƠ các y院u t嘘 đóng góp cho s詠 thƠnh công trong ho衣t đ瓜ng c栄a 
PDN trong năm qua 

Riêng đ嘘i v噂i th鵜 tr逢ờng vận t違i bi吋n trong năm qua vẫn còn nhi隠u khó khăn, các 
Công ty vận t違i bi吋n trong n逢噂c cũng liên ti院p đ嘘i m員t v噂i nhi隠u thách th泳c ở 
phía tr逢噂c vƠ ho衣t đ瓜ng c栄a PDN cũng đang ph違i đ嘘i m員t v噂i s詠 c衣nh tranh kh嘘c 
li羽t, giá c逢噂c ti院p t映c gi違m sơu, giá d亥u tăng, tình tr衣ng d逢 th瑛a tr丑ng t違i tuy院n 
n瓜i đ鵜a, v.v... Trong tình hình đó, v噂i s詠 kiên trì vƠ n厩 l詠c cao nh医t, PDN đư 
không ng瑛ng c違i ti院n ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 đ吋 có nh英ng đóng góp nh医t đ鵜nh vƠo k院t 
qu違 s違n xu医t kinh doanh chung c栄a PDN 

 Mang l衣i giá tr鵜, l嬰i ích cho các bên liên quan 

Đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước: trong nhi隠u năm li隠n, c映 th吋 trong 
năm 2017 PDN đư th詠c hi羽n nghĩa v映 thu院 31.511 tri羽u đ欝ng, v逢嬰t 46,6% so 

cùng kỳ 2016 

Góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu của Việt Nam: PDN cung c医p các d鵜ch v映 
c違ng vƠ gi違i pháp logistics hi羽u qu違 v噂i chi phí h嬰p lỦ góp ph亥n nơng cao năng 
l詠c c衣nh tranh cho các doanh nghi羽p xu医t nhập khẩu, đi隠u nƠy đ員c bi羽t quan 
tr丑ng trong giai đo衣n h瓜i nhập kinh t院 toƠn c亥u 

Tăng cường quan hệ hơp tác với các nước: PDN góp ph亥n tăng c逢ờng m嘘i quan 
h羽 h嬰p tác kinh t院 gi英a Vi羽t Nam v噂i các qu嘘c gia láng gi隠ng vƠ trong khu v詠c  

Lợi ích kinh tế cho Cổ đông: Bên c衣nh vi羽c đóng góp cho xư h瓜i vƠ cho ngƠnh, 
m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 hƠng đ亥u c栄a m瓜t doanh nghi羽p lƠ mang l衣i l嬰i ích 
kinh t院 cho c鰻 đông vƠ các bên liên quan. Trong năm 2017, PDN đư hoƠn 

thƠnh v逢嬰t các ch雨 tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ phê duy羽t vƠ ti院n hƠnh chi tr違 c鰻 

t泳c năm 2017 cho c鰻 đông v噂i tỷ l羽 d詠 ki院n 25% trên v嘘n đi隠u l羽 

Lợi ích đối với người lao động: Thu nhập bình quơn c栄a ng逢ời lao đ瓜ng trong 
năm 2017 đ衣t 18.018.000 đ欝ng/tháng, v逢嬰t 16,85% so cùng kỳ 2016  

Lợi ích cho khách hàng, đối tác: Thông qua vi羽c th詠c hi羽n t嘘t cam k院t đ嘘i v噂i 
khách hƠng, đ違m b違o hƠng hóa đ逢嬰c x院p d叡 vƠ vận hƠnh an toƠn, đúng thời 
gian, không ng瑛ng nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 nhằm mang đ院n cho khách 
hƠng, đ嘘i tác nh英ng gi違i pháp toƠn di羽n, hi羽u qu違 vƠ ti院t ki羽m nh医t 



54 

 

 

T鰻ng k院t năm 2017, v噂i đ鵜nh h逢噂ng đúng đắn c栄a Ban lưnh đ衣o vƠ s詠 quy院t 
tơm, đ欝ng thuận c栄a toƠn th吋 CB-CNV, PDN đư hoƠn thƠnh v逢嬰t m泳c k院 ho衣ch 
s違n xu医t kinh doanh đăng kỦ v噂i Đ衣i h瓜i đ欝ng C鰻 đông, c映 th吋 nh逢 sau: 

Đvt: tỷ đồng 

k院t qu違 kinh doanh 
Th詠c hi羽n 

2017 

K院 ho衣ch 
2017 

% hoƠn thƠnh 
k院 ho衣ch 

2017 

Doanh thu bán hƠng vƠ cung c医p d鵜ch v映 517.500 440.000 117,600 

L嬰i nhuận k院 toán tr逢噂c thu院 85.014 72.000 118,08 

Tỷ su医t l嬰i nhuận k院 toán tr逢噂c thu院/doanh 
thu thu亥n 

16,43 16,36 100,41 

 

So sánh k院t qu違 kinh doanh v噂i năm 2016 

  Đvt: tỷ đ欝ng 

k院t qu違 kinh doanh 
Th詠c hi羽n 

2016 

Th詠c hi羽n 
2017 

% tăng gi違m 

Doanh thu bán hƠng vƠ cung c医p d鵜ch v映 421.917 517.500 122,65 

L嬰i nhuận k院 toán tr逢噂c thu院 71.438 85.014 119,00 

Tỷ su医t l嬰i nhuận k院 toán tr逢噂c thu院/doanh 
thu 

16,93 16,43 97,02 

              
K院t qu違 l嬰i nhuận tr逢噂c thu院 năm 2017 đ衣t 118,08% so v噂i k院 ho衣ch, tăng 

19,00% so v噂i năm 2016. Trong năm 2017, PDN đư luôn ch栄 đ瓜ng nơng cao 
ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映, n厩 l詠c phát tri吋n khách hƠng, th鵜 ph亥n vƠ ti院p t映c đ亥u t逢 c挨 
sở h衣 t亥ng đáp 泳ng nhu c亥u ho衣t đ瓜ng đ吋 hoƠn thƠnh các ch雨 tiêu đ逢嬰c Đ衣i h瓜i 
đ欝ng C鰻 đông giao, đ欝ng thời t衣o đƠ cho tăng tr逢ởng trong s違n xu医t kinh doanh 
cho các năm ti院p theo 

b. Nh英ng thay đ鰻i vƠ bi院n đ瓜ng l噂n v隠 chi院n l逢嬰c kinh doanh vƠ th鵜 tr逢ờng  

V隠 m員t thuận l嬰i, th逢挨ng hi羽u C違ng Đ欝ng Nai đư t瑛 lơu xơy d詠ng đ逢嬰c hình 違nh 
chuyên nghi羽p vƠ đáng tin cậy đ嘘i v噂i khách hƠng, đi隠u nƠy t衣o ra th鵜 ph亥n 
chi院m 逢u th院 vƠ 鰻n đ鵜nh trong khu v詠c. Công ty luôn nhận đ逢嬰c s詠 h厩 tr嬰 t瑛 Ban 
lưnh đ衣o c栄a các c違ng bi吋n khu v詠c phía Nam trong Hi羽p H瓜i C違ng Bi吋n Vi羽t 
Nam (VPA) k院t n嘘i v噂i các c違ng n逢噂c sơu khu v詠c Th鵜 V違i trung chuy吋n hƠng 
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hóa bằng sƠ lan. Bên c衣nh đó, h羽 th嘘ng c挨 sở h衣 t亥ng đ逢ờng xá t瑛 các khu 
công nghi羽p dẫn đ院n Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai liên t映c đ逢嬰c hoƠn thi羽n 
vƠ nơng c医p, hƠng hóa đ逢嬰c luơn chuy吋n d宇 dƠng t瑛 Công ty đ院n các khu công 
nghi羽p vƠ ng逢嬰c l衣i 

Tuy nhiên Công ty hi羽n t衣i vẫn đang g員p khó khăn trong vi羽c huy đ瓜ng v嘘n đ吋 
th詠c hi羽n các d詠 án t衣i khu v詠c C違ng Long Bình Tơn vƠ C違ng Gò D亥u. Đ欝ng 
thời m泳c đ瓜 c衣nh tranh đ嘘i v噂i ngƠnh hƠng t鰻ng h嬰p cƠng gia tăng khi h羽 th嘘ng 
c違ng n逢噂c sơu t衣i khu v詠c Th鵜 V違i – Cái Mép d詠 th瑛a công năng dẫn đ院n 
chuy吋n đ鰻i t瑛 khai thác hƠng container sang hƠng t鰻ng h嬰p. Bên c衣nh nh英ng 
đi吋m sáng trong b泳c tranh chung c栄a n隠n kinh t院 2017, th鵜 tr逢ờng vẫn còn nhi隠u 
bi院n đ瓜ng vƠ khó khăn. Giai đo衣n non trẻ c栄a ngƠnh vƠ s詠 h医p dẫn c栄a th鵜 
tr逢ờng logistics đư thu hút vƠ t衣o nên s詠 c衣nh tranh gay gắt trong ngƠnh. HƠng 
lo衣t các th逢挨ng v映 M&A trong lĩnh v詠c vận t違i bi吋n liên ti院p di宇n ra, các liên minh 
vận t違i m噂i ra đời, xu h逢噂ng tƠu container tr丑ng t違i l噂n hình thƠnh đư t衣o nên 

nhu c亥u đ嘘i v噂i các c違ng n逢噂c sơu có kh違 năng đón tƠu tr丑ng t違i l噂n trở nên c亥n 
thi院t h挨n bao giờ h院t 

Đ泳ng v英ng tr逢噂c nh英ng thay đ鰻i c栄a th鵜 tr逢ờng, nhanh chóng tận d映ng t嘘t 
nh英ng c挨 h瓜i, kiên đ鵜nh v噂i chi院n l逢嬰c tập trung vƠo lĩnh v詠c kinh doanh c嘘t lõi, 
năm 2017, PDN đư g員t hái đ逢嬰c nh英ng thƠnh qu違 tích c詠c v噂i s詠 tăng tr逢ởng 
医n t逢嬰ng không ch雨 v隠 quy mô mƠ còn ở ch医t l逢嬰ng vƠ ph衣m vi cung c医p d鵜ch 
v映, t瑛ng b逢噂c v逢挨n lên khẳng đ鵜nh vai trò, v鵜 th院 c栄a m瓜t nhƠ Khai thác c違ng vƠ 
Logistics t衣i Vi羽t Nam  

c. Phơn tích doanh thu, l嬰i nhuận vƠ chi phí 

Doanh thu thu亥n vƠ chi phí 
 

 

N瓜i dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Doanh thu thu亥n 
              

322.426   
              

421.917   
              

517.500   

Giá v嘘n hƠng bán 
              

214.472   
              

287.688   
              

365.102   

Chi phí bán hƠng 
              

13.133   
              

12.339   
              

15.473   

Chi phí qu違n lỦ doanh nghi羽p 
              

35.948   
              

37.494   
              

38.672   

Chi phí tƠi chính 
              

9.602   
              

19.747   
              

18.922   
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Tỷ l羽 so v噂i doanh thu thu亥n 

Doanh thu thu亥n 100% 100% 100% 

Giá v嘘n hƠng bán 67% 68% 71% 

Chi phí bán hƠng 4% 3% 3% 

Chi phí qu違n lỦ doanh nghi羽p 11% 9% 7% 

Chi phí tƠi chính 3% 5% 4% 
 
 

d. Phơn tích k院t qu違 th詠c hi羽n so v噂i k院 ho衣ch vƠ cùng kỳ năm tr逢噂c 

Năm 2017 PDN đư đ衣t đ逢嬰c k院t qu違 kinh doanh tăng tr逢ởng t嘘t, c映 th吋: 

V隠 Doanh thu: 

T鰻ng doanh thu thu亥n cung c医p d鵜ch v映 đ衣t 517,5 tỷ đ欝ng tăng 22,65% so v噂i 
năm 2016 vƠ v逢嬰t 17,6% ch雨 tiêu k院 ho衣ch đ逢嬰c giao nhờ vƠo vi羽c c違i ti院n hi羽u 
qu違 ch医t l逢嬰ng ho衣t đ瓜ng kinh doanh vƠ khai thác tri羽t đ吋 công năng các b院n tƠu 
hi羽n h英u 

V隠 L挨i nhuận: 

L嬰i nhuận sau thu院 năm 2017 đ衣t 76,493 tỷ đ欝ng, tăng 12,96% so v噂i năm 2016 

vƠ v逢嬰t 18,04% so v噂i ch雨 tiêu k院 ho衣ch 2017. L嬰i nhuận sau thu院 v逢嬰t so v噂i 
k院 ho衣ch lƠ do l嬰i nhuận g瓜p t瑛 ho衣t đ瓜ng kinh doanh chính vƠ hi羽u qu違 tích c詠c 

t瑛 ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 vƠo các công ty liên k院t, trong khi đó các chi phí tăng không 
nhi隠u, chi phí tƠi chính gi違m so cùng kỳ 

Ch雨ătiêu Đvt TH 2016  
(1) 

KH 2017  
(2) 

TH 2017  
(3) 

(3)/(2) (3)/(1) 

Doanh thu cung 
c医p d鵜ch v映 

Tỷ 
đ欝ng 

421.917 440.000 517.500 117,6% 122,65% 

L嬰i nhuận tr逢噂c 
thu院 

Tỷ 
đ欝ng 

71.438 72.000 85.014 118,08% 119% 

Tỷ su医t 
LNTT/Doanh thu 

% 16,93% 16,36% 16,43% - - 
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2. Tìnhăhìnhătàiăchính 
 

Tình hình tƠi s違n 

Cu嘘i năm 2017, giá tr鵜 t鰻ng tƠi s違n c栄a Công ty lƠ 845.327 tri羽u đ欝ng, tăng m衣nh 
15,18% so v噂i năm 2016. Trong đó, tƠi s違n ngắn h衣n có giá tr鵜 243.705 tri羽u 
đ欝ng, chi院m 28,83% trong c挨 c医u tƠi s違n. Các kho違n ti隠n vƠ t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n 
chi院m tỷ tr丑ng 21,04% trong t鰻ng tƠi s違n, tăng 7,36% so v噂i năm 2016. Các 
kho違n ph違i thu khách hƠng trung bình tăng 4,29% so v噂i năm 2016. Đ院n cu嘘i kỳ 
các kho違n nƠy chi院m tỷ tr丑ng 7,63% trong t鰻ng tƠi s違n 

Do đ員c thù c栄a ho衣t đ瓜ng kinh doanh cung c医p d鵜ch v映, giá tr鵜 hƠng t欝n kho c栄a 
Công ty luôn nằm ở m泳c r医t th医p, chi院m 0,06% trong t鰻ng tƠi s違n 

Giá tr鵜 tƠi s違n dƠi h衣n cu嘘i năm lƠ 601.623 tri羽u đ欝ng tăng 5,29% so cùng kỳ, 
chi院m tỷ tr丑ng 71,17% trong t鰻ng tƠi s違n, trong đó ph亥n l噂n lƠ tƠi s違n c嘘 đ鵜nh 
chi院m 49,0% 

 

Tình hình n嬰 ph違i tr違 

Năm 2017 lƠ năm Công ty đẩy m衣nh đ亥u t逢 vƠ s穎a ch英a vƠo các d詠 án mở r瓜ng 
vƠ nơng c医p h羽 th嘘ng c亥u c違ng, kho bưi, nhƠ văn phòng. Ngu欝n v嘘n đ逢嬰c Công 
ty 逢u tiên s穎 d映ng trong thời đi吋m hi羽n t衣i lƠ v嘘n vay t瑛 bên ngoƠi do m泳c đ瓜 
đòn bẩy tƠi chính các năm tr逢噂c ở m泳c th医p, t鰻ng giá tr鵜 vay n嬰 ngắn h衣n vƠ dƠi 
h衣n lƠ 428.162 tri羽u đ欝ng, tăng 19,33% so cùng kỳ vƠ chi院m tỷ tr丑ng 50,65% 

trong c挨 c医u ngu欝n v嘘n 

Ngu欝n v嘘n ch栄 sở h英u c栄a Công ty tăng tr逢ởng 11,20% so cùng kỳ, l嬰i nhuận 
sau thu院 TNDN tăng 12,96% so cùng kỳ do k院t qu違 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh tăng tr逢ởng t嘘t 
 

3. Nhữngăc違iătiếnăv隠ăcơăc医uăt鰻ăchức,ăchínhăsách,ăqu違nălỦ 

 
C違i ti院n v隠 c挨 c医u t鰻 ch泳c 

PDN luôn xác đ鵜nh ngu欝n nhơn l詠c lƠ y院u t嘘 then ch嘘t quy院t đ鵜nh s詠 phát tri吋n vƠ 
thƠnh công, do đó PDN luôn nghiên c泳u, c違i ti院n chính sách qu違n lỦ, đi隠u hƠnh 
nhằm đ衣t hi羽u qu違 t嘘i 逢u. PDN đư có nh英ng đ鰻i m噂i v隠 c挨 c医u t鰻 ch泳c vƠ chính 
sách qu違n lỦ đi隠u hƠnh trong năm 2017 nh逢 sau: 
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 Ti院p t映c phát tri吋n 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin trong ho衣t đ瓜ng s違n xu医t 

kinh doanh nhằm nắm bắt vƠ phơn tích k鵜p thời tình hình ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh 

doanh thông qua h羽 th嘘ng các báo cáo nhanh đ逢嬰c tích h嬰p v噂i các ph亥n m隠m 

qu違n lỦ 

 Tri吋n khai đ鵜nh h逢噂ng qu違n tr鵜 tập trung các ho衣t đ瓜ng ch泳c năng h厩 tr嬰 s違n 

xu医t kinh doanh nh逢 tƠi chính, nhơn s詠 - ti隠n l逢挨ng, qu違n lỦ r栄i ro, v.vầ đ吋 tích 
h嬰p, phát huy s泳c m衣nh chung mang l衣i hi羽u qu違 cao, đúng đ鵜nh h逢噂ng chi院n 

l逢嬰c phát tri吋n chung c栄a PDN vƠ h厩 tr嬰 các đ挨n v鵜 phát huy l嬰i th院 c栄a PDN đ吋 

tập trung vƠo s違n xu医t, mở r瓜ng kinh doanh 

 Song song đó, PDN ti院p t映c tái c医u trúc theo đ鵜nh h逢噂ng tập trung phát tri吋n 

các ngƠnh ngh隠 kinh doanh c嘘t lõi; qu違n lỦ vƠ phát huy t嘘t ho衣t đ瓜ng Khai thác 
c違ng vƠ Logistics 

 Xơy d詠ng vƠ phát tri吋n ngu欝n cán b瓜 ngu欝n, cán b瓜 ti隠m năng; nghiên c泳u 

các chính sách phúc l嬰i, b違o hi吋m phù h嬰p đ吋 thu hút vƠ gi英 chơn ngu欝n nhơn 
s詠 t嘘t, lƠnh ngh隠, nhi羽t tình đóng góp vƠo s詠 phát tri吋n chung c栄a PDN 

 

Chi院n l逢嬰c đ嘘i v噂i ngu欝n cung c医p 

Mở r瓜ng danh sách các nhƠ th亥u cung c医p d鵜ch v映 vận t違i th栄y b瓜 nhằm t衣o ra 
s詠 linh ho衣t, ch栄 đ瓜ng trong vi羽c l詠a ch丑n d鵜ch v映 vận t違i th栄y b瓜 t嘘t nh医t cung 
c医p cho khách hƠng, đ欝ng thời gia tăng kh違 năng th逢挨ng l逢嬰ng chi phí h嬰p lỦ 
v噂i nhƠ cung c医p d鵜ch v映, l詠a ch丑n công ngh羽 phù h嬰p đ吋 đ違m b違o kh違 năng 
khai thác t嘘i đa hi羽u qu違 c栄a vi羽c đ亥u t逢 

Liên k院t vƠ mở r瓜ng chu厩i d鵜ch v映 v噂i các đ挨n v鵜 có th院 m衣nh v隠 vận t違i đ吋 khai 
thác thêm th鵜 tr逢ờng không ph違i th院 m衣nh c栄a PDN, đáp 泳ng k鵜p thời vƠ linh ho衣t 
các nhu c亥u c栄a khách hƠng, mở r瓜ng th鵜 tr逢ờng ho衣t đ瓜ng. V隠 m員t dƠi h衣n, 
chi院n l逢嬰c nƠy s胤 gia tăng s詠 nhận bi院t th逢挨ng hi羽u PDN trong nhận th泳c c栄a 
khách hƠng, tích lũy kinh nghi羽m, t衣o ti隠n đ隠 đ吋 PDN phát tri吋n thƠnh m瓜t nhƠ 
cung c医p d鵜ch v映 logistics toƠn di羽n vƠ chuẩn m詠c 

PDN đa d衣ng hóa các ngu欝n l詠c cung c医p cho s違n xu医t đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u c栄a 
khách hƠng, v噂i chi院n l逢嬰c thuê ngoƠi nh英ng gì không ph違i lƠ th院 m衣nh c栄a 
mình, PDN đư xơy d詠ng đ逢嬰c h羽 th嘘ng các nhƠ cung c医p thi院t b鵜, ph逢挨ng ti羽n 
vận chuy吋n th栄y, b瓜, nhơn công s違n xu医t đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u cung c医p d鵜ch v映 
tr丑n gói c栄a khách hƠng 

Xơy d詠ng tiêu chuẩn cho các nhƠ cung c医p d鵜ch v映, th逢ờng xuyên đánh giá, hi羽u 
ch雨nh các tiêu chuẩn nƠy cho phù h嬰p v噂i nhu c亥u v隠 ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 ngƠy 
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cƠng cao c栄a khách hƠng; Đ違m b違o ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 cung c医p cho khách 
hƠng theo đúng các cam k院t đư th嘘ng nh医t vƠ kỦ k院t v噂i khách hƠng 

Phát tri吋n thêm các nhƠ cung c医p d鵜ch v映 vƠ công nhơn x院p d叡 đ吋 đa d衣ng hóa 
vƠ đ違m b違o ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 cung c医p cho khách hƠng đ逢嬰c thông su嘘t vƠ 
hi羽u qu違; Đ亥u t逢 thêm các thi院t b鵜 x院p d叡 ch栄 l詠c nhằm nơng cao năng su医t vƠ 
an toƠn lao đ瓜ng; Ch栄 đ瓜ng khai thác t嘘i đa c挨 sở h衣 t亥ng trong Công ty 
 

 

Chi院n l逢嬰c kinh doanh 
 

PDN chú tr丑ng đ院n vi羽c kinh doanh xoay quanh giá tr鵜 lõi c栄a Công ty: khai thác 
c違ng bi吋n, kinh doanh d鵜ch v映 logistics, ICD. Vi羽c mở r瓜ng ph衣m vi kinh doanh 

đ違m b違o đúng các tiêu chí v隠 giá tr鵜 c嘘t lõi vƠ l嬰i th院 c栄a PDN 

Th詠c hi羽n chi院n l逢嬰c mở r瓜ng liên k院t vƠ thuê ngoƠi nh英ng d鵜ch v映 không ph違i lƠ 
th院 m衣nh nhằm gia tăng ch医t l逢嬰ng cung c医p d鵜ch v映, ti院t ki羽m chi phí đ嘘i v噂i 
nh英ng d鵜ch v映 không ph違i lƠ th院 m衣nh c栄a Công ty vƠ linh ho衣t mở r瓜ng các lo衣i 
hình d鵜ch v映 đáp 泳ng nhu c亥u đa d衣ng c栄a khách hƠng 

Trong năm 2018, PDN tập trung ngu欝n l詠c cho vi羽c phát tri吋n:  
  D鵜ch v映 ICD, Logistics nhằm đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u gi違m t違i cho các c違ng 

t丑a l衣c trong TP.HCM đang lên quy ho衣ch di dời cũng nh逢 gi違m áp l詠c giao 

thông cho khu v詠c C違ng Cát Lái Quận 2 - TP.HCM theo đúng tinh th亥n c栄a ĐoƠn 
công tác Chính ph栄 lƠm vi羽c v噂i TP.HCM vƠ các t雨nh Đông Nam B瓜 cu嘘i quỦ 
3/2017; Tích c詠c đôn đ嘘c các c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c có liên quan đ吋 nhanh 

chóng hoƠn thƠnh các d詠 án đư tri吋n khai th詠c hi羽n nhằm tăng c逢ờng năng l詠c 

l逢u tr英, thông qua đ吋 đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u c栄a các đ挨n v鵜 s違n xu医t kinh doanh 

trong đ鵜a bƠn 
  Nơng cao kh違 năng ti院p nhận l逢嬰ng tƠu 20.000 - 30.000DWT t衣i khu v詠c Gò 
D亥u thông qua vi羽c nơng c医p các c亥u c違ng có s印n nhằm đáp 泳ng nhu c亥u ngƠy 
cƠng cao c栄a vi羽c s穎 d映ng đ瓜i tƠu nƠy trong ho衣t đ瓜ng vận chuy吋n hƠng hóa 
xu医t nhập khẩu. Ti院p t映c tìm ki院m ngu欝n tƠi chính đ吋 xơy d詠ng vƠ b鰻 sung thêm 
kh違 năng ti院p nhận các ph逢挨ng ti羽n vận chuy吋n trong kho違ng 20.000 -

30.000DWT 
  Gia tăng năng l詠c c衣nh tranh thông qua vi羽c nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 

cung c医p cho khách hƠng, kéo dƠi vƠ hoƠn thi羽n chu厩i cung 泳ng d鵜ch v映 

logistics, qu違n tr鵜 chi phí đ吋 đ違m b違o năng l詠c c衣nh tranh trên th鵜 tr逢ờng 
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 K院t h嬰p v噂i H違i Quan Đ欝ng Nai th詠c hi羽n thông quan t衣i C違ng Đ欝ng Nai, 

góp ph亥n gi違m thời gian th栄 t映c, chi phí c栄a doanh nghi羽p trong quá trình th詠c 

hi羽n nghi羽p v映 xu医t nhập khẩu hƠng hóa ph映c v映 s違n xu医t kinh doanh 
  Th詠c hi羽n chi院n l逢嬰c mở r瓜ng liên k院t vƠ thuê ngoƠi nh英ng d鵜ch v映 không 
ph違i lƠ th院 m衣nh nhằm gia tăng ch医t l逢嬰ng cung c医p d鵜ch v映, ti院t ki羽m chi phí đ嘘i 

v噂i nh英ng d鵜ch v映 không ph違i lƠ th院 m衣nh c栄a PDN vƠ linh ho衣t mở r瓜ng các lo衣i 

hình d鵜ch v映 đáp 泳ng nhu c亥u đa d衣ng c栄a khách hƠng 

 

Mở r瓜ng, phát tri吋n d鵜ch v映 m噂i, th鵜 tr逢ờng m噂i 
 

PDN đang tri吋n khai các d詠 án hoƠn thi羽n c挨 sở h衣 t亥ng vƠ mở r瓜ng ph衣m vi c栄a 
chu厩i logictics cung c医p cho khách hƠng; Tập trung khai thác d鵜ch v映 chu厩i n瓜i 
đ鵜a (tuy院n Bắc-Nam) vƠ d鵜ch v映 t瑛 kho t噂i tƠu mẹ cho các khách hƠng trong quy 
ho衣ch ph衣m vi tác đ瓜ng c栄a PDN 

Mở r瓜ng, phát tri吋n đa d衣ng hóa các d鵜ch v映 logistics vƠ hoƠn thi羽n chu厩i cung 
c医p d鵜ch v映, đ亥u t逢 xơy d詠ng h羽 th嘘ng kho t衣i khu v詠c Long Bình Tơn vƠ Gò D亥u 

Tập trung khai thác ti隠m năng c栄a các th鵜 tr逢ờng t衣i Lơm Đ欝ng, Bình Thuận, 
Bình D逢挨ng vƠ phía Bắc Tp.HCM 

Ti院p t映c khai thác thêm các phơn khúc còn l衣i c栄a th鵜 tr逢ờng Đ欝ng Nai nhằm 
tăng s違n l逢嬰ng thông qua c違ng c栄a nhóm đ嘘i t逢嬰ng khách hƠng ch逢a s穎 d映ng 
các d鵜ch v映 c栄a PDN 

 

Đẩy m衣nh qu違ng bá th逢挨ng hi羽u 
 

Trong năm 2017, Công ty đư th詠c hi羽n nhi隠u hình th泳c qu違ng bá th逢挨ng hi羽u 
trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng 

Qu違ng cáo trên các t衣p chí, trang website c栄a các Hi羽p h瓜i trong ngƠnh logistics 

TƠi tr嬰 cho các ch逢挨ng trình phát sóng trong t雨nh 

NgoƠi ra, PDN cũng tham gia nhi隠u ch逢挨ng trình xư h瓜i nhằm chia sẻ khó khăn, 
đ瓜ng viên tinh th亥n hi院u h丑c c栄a các em h丑c sinh nghèo vùng sơu vùng xa, xơy 
d詠ng nhƠ tình th逢挨ngầ 
 

Trong năm qua, PDN tập trung nhi隠u vƠo công tác đẩy m衣nh th逢挨ng hi羽u tập 
trung t衣i khu v詠c Đ欝ng Nai, chăm sóc khách hƠng, duy trì c栄ng c嘘 quan h羽 v噂i 
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các hi羽p h瓜i, c挨 quan ban ngƠnh, đ逢a thông tin lên các báo t衣p chí ti隠m năng 
trong m違ng xu医t nhập khẩu nh逢: 
  Đ逢a hình 違nh, th逢挨ng hi羽u C違ng đ院n các báo, t衣p chí ti隠m năng trong m違ng 

kinh t院 xu医t nhập khẩu nh逢: T衣p chí Vi羽t Nam logistics review, t衣p chí Th逢挨ng 
m衣i HƠng h違i, báo Di宇n ĐƠn Doanh Nghi羽p, Hi羽p h瓜i đ衣i lỦ môi gi噂i hƠng h違i, 

Báo H違i quan, v.vầ 
 

 Ph嘘i h嬰p tham gia các s詠 ki羽n t衣i Đ欝ng Nai: Đ逢a hình 違nh C違ng đ院n các s詠 

ki羽n t衣i khu v詠c C違ng Đ欝ng Nai nh逢: Đ嘘i tho衣i doanh nghi羽p FDI ĐƠi Loan, Nhật 

B違n t衣i Đ欝ng Nai, h瓜i ngh鵜 c栄a VCCI, h瓜i ngh鵜 c栄a đ衣i di羽n WTO t衣i Vi羽t Nam v隠 

Logistics t衣i TP.HCM 
  Gi噂i thi羽u hình 違nh, tr逢ng bƠy brochure t衣i các khu công nghi羽p trong khu 

v詠c Đ欝ng Nai 
  NgoƠi ra, PDN cũng tham gia nhi隠u ch逢挨ng trình xư h瓜i nhằm chia sẻ khó 
khăn, đ瓜ng viên tinh th亥n hi院u h丑c c栄a các em h丑c sinh nghèo vùng sơu vùng xa, 
xơy d詠ng nhƠ tình th逢挨ngầ 
 

D詠 ki院n trong năm 2018, ngoƠi các vi羽c duy trì các ho衣t đ瓜ng nh逢 trong 2017, 
PDN lên k院 ho衣ch tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng sau:  
  H羽 th嘘ng hóa các ho衣t đ瓜ng chăm sóc khách hƠng bằng vi羽c áp d映ng công 
ngh羽 vƠo qu違n lỦ 
  Duy trì vi羽c thăm h臼i vƠ tim hi吋u nhu c亥u c栄a khách hƠng th逢ờng xuyên 
nhằm nắm bắt nhu c亥u vƠ cơn nhắc vi羽c lôi kéo cũng nh逢 phát tri吋n d鵜ch v映 

nhằm đáp 泳ng s詠 thay đ鰻i trong nhu c亥u v隠 d鵜ch v映 c栄a khách hƠng  
  Tri吋n khai ho衣t đ瓜ng Digital marketing nhằm thu thập thông tin khách hƠng 
ti隠m năng, t瑛 đó có h逢噂ng ti院p cận vƠ bi羽n pháp tri吋n khai bán hƠng đ衣t hi羽u 

qu違 
  T鰻 ch泳c nghiên c泳u th鵜 tr逢ờng đ吋 đ逢a ra nh英ng đ鵜nh h逢噂ng m映c tiêu th鵜 
tr逢ờng phù h嬰p 
  Tham gia các Hi羽p h瓜i, Trung tơm xúc ti院n th逢挨ng m衣i đ吋 nắm bắt các xu 
h逢噂ng hƠng hóa, lu欝ng luơn chuy吋n vƠ s違n l逢嬰ng hƠng hóa l逢u thông t瑛 đó đ鵜nh 

h逢噂ng đ亥u t逢 các ngu欝n l詠c đ吋 khai thác t嘘t ngu欝n hƠng m映c tiêu 
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4. Kếăho衣chăphátătri吋nătrongăt逢ơngălai 
 

K院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh 

Đ吋 th詠c hi羽n t嘘t T亥m nhìn vƠ S泳 m羽nh mƠ HĐQT giao phó, Ban T鰻ng Giám đ嘘c 
đư đ隠 ra ph逢挨ng h逢噂ng hƠnh đ瓜ng trong giai đo衣n 2016 - 2020 nh逢 sau: 

 V隠 ho衣t đ瓜ng SXKD: Đẩy m衣nh tăng tr逢ởng ho衣t đ瓜ng SXKD c嘘t lõi theo 
h逢噂ng đ亥u t逢 m衣nh c違 chi隠u sơu vƠ chi隠u r瓜ng, phát tri吋n thêm d鵜ch v映 m噂i, th鵜 
tr逢ờng m噂i (khai thác c違ng, ICD vƠ Kho vận Logistics) 

  V隠 nhơn l詠c: Phát tri吋n ngu欝n nhơn l詠c ch医t l逢嬰ng cao, đáp 泳ng s詠 phát 
tri吋n các d詠 án c栄a PDN, chuẩn hóa nghi羽p v映 vƠ ngo衣i ng英, gắn li隠n đưi ng瓜 
thông qua vi羽c th詠c hi羽n đánh giá theo KPIs, kỷ luật vƠ trách nhi羽m 
  V隠 công ngh羽: 永ng d映ng công ngh羽 thông tin gắn li隠n v噂i ho衣t đ瓜ng s違n xu医t 
  V隠 c挨 sở h衣 t亥ng:  

 Khu v詠c Gò D亥u: hoƠn thi羽n nơng c医p b院n tƠu A3 vƠ B3 lên 30.000DWT 

vƠ đ逢a vƠo khai thác k吋 t瑛 QuỦ 2 năm 2018 cùng trang thi院t b鵜; Đ亥u t逢 m噂i 
b院n tƠu B5 (30.000 DWT) vƠ các thi院t b鵜 kèm theo 
  Khu v詠c Long Bình Tơn: mở r瓜ng thêm 50m c亥u tƠu đ吋 đón đ亥u l逢嬰ng 
hƠng hóa sau khi các ICD trong TP.HCM di dời ra kh臼i trung tơm thƠnh ph嘘, 
đ欝ng thời tăng c逢ờng khai thác ngu欝n hƠng m噂i t衣i các KCN lơn cận nhằm 
đáp 泳ng l逢嬰ng hƠng x院p d叡 thông qua c違ng ngƠy cƠng gia tăng, gi違m thi吋u 
chi phí, thời gian cho khách hƠng khi s穎 d映ng d鵜ch v映 t衣i PDN. M映c tiêu hoán 
đ鰻i 1,0ha bưi cho VT-Gas đ吋 đ逢a vƠo khai thác bưi container 

Năm 2018 Công ty xơy d詠ng k院 ho衣ch t瑛 kh違o sát, đánh giá v隠 tăng tr逢ởng nhu 
c亥u luơn chuy吋n hƠng hóa trong năm. Đ欝ng thời lập k院 ho衣ch d詠a trên s詠 cơn 
đ嘘i kh違 năng đ亥u t逢 mở r瓜ng c挨 sở h衣 t亥ng b院n c違ng, kho bưi vƠ đa d衣ng hóa 
các d鵜ch v映 logistics 

Công tác t鰻ng h嬰p các y院u t嘘 thuận l嬰i vƠ khó khăn cũng đóng vai trò quan tr丑ng 
trong vi羽c xơy d詠ng vƠ xem xét tính kh違 thi c栄a k院 ho衣ch năm 2018. V隠 m員t 
thuận l嬰i, Công ty tận d映ng nh英ng l嬰i th院 v隠 v鵜 trí đ鵜a lỦ, đ員c đi吋m t詠 nhiên v隠 
lu欝ng l衣ch, l逢嬰ng khách hƠng l噂n vƠ 鰻n đ鵜nh qua nhi隠u năm. Ban lưnh đ衣o vƠ đ瓜i 
ngũ CB-CNV luôn n厩 l詠c lao đ瓜ng theo t逢 duy đ鰻i m噂i, năng đ瓜ng vƠ có kinh 
nghi羽m lơu năm trong ngƠnh 
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HoƠn thi羽n h羽 th嘘ng c挨 sở h衣 t亥ng ph映c v映 cho nhu c亥u c栄a khách hƠng, đ違m 
b違o c違i thi羽n ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 tăng h挨n so v噂i năm 2017. Mở r瓜ng ph衣m vi vƠ 
quy mô c栄a d鵜ch v映 logictics nhằm đem l衣i giá tr鵜 gia tăng cho khách hƠng vƠ 
t瑛ng b逢噂c xơy d詠ng phong cách lƠm vi羽c chuyên nghi羽p h挨n  

Phơn tích th鵜 tr逢ờng m映c tiêu, đánh giá  các y院u t嘘 thuận l嬰i vƠ khó khăn, t瑛 đó 
có các ph逢挨ng án th詠c hi羽n k院 ho衣ch vƠ xem xét d詠 phòng các r栄i ro cũng nh逢 
có các bi羽n pháp đ吋 ph医n đ医u đ衣t đ逢嬰c k院 ho衣ch đư xơy d詠ng trong năm 2018 

Gi違i pháp th詠c hi羽n 
 
Gi違iăphápătrongăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh 

Ti院p t映c ti院n hƠnh nghiên c泳u th鵜 tr逢ờng t鰻ng h嬰p d英 li羽u, đánh giá, phơn tích 
nhu c亥u khách hƠng, t瑛 đó tận d映ng t医t c違 các ngu欝n l詠c bên trong vƠ bên ngoƠi 
đ吋 mở r瓜ng th鵜 tr逢ờng, k院t h嬰p ho衣t đ瓜ng v噂i các hi羽p h瓜i, công ty forwarder vƠ 
các công ty vận t違i đ吋 gia tăng kh違 năng mở r瓜ng khách hƠng m噂i, xơy d詠ng 
ch逢挨ng trình chăm sóc khách hƠng phù h嬰p trong t瑛ng phơn khúc vƠ áp d映ng 
chính sách giá theo phơn khúc t逢挨ng 泳ng, áp d映ng chính sách th逢ởng ph衣t v噂i 
h嬰p đ欝ng nhƠ th亥u ph映 vƠ h嬰p đ欝ng x院p d叡 v噂i khách hƠng 

Gia tăng khai thác s違n l逢嬰ng đ嘘i v噂i các hưng tƠu, các khách hƠng trong th鵜 
tr逢ờng m映c tiêu s穎 d映ng d鵜ch v映 c栄a các hưng tƠu 

Tận d映ng t医t c違 các ngu欝n l詠c bên trong vƠ bên ngoƠi đ吋 mở r瓜ng th鵜 tr逢ờng, k院t 
h嬰p ho衣t đ瓜ng v噂i các Hi羽p h瓜i, Công ty forwarder vƠ các Công ty vận t違i đ吋 gia 
tăng kh違 năng mở r瓜ng khách hƠng m噂i. PDN đẩy m衣nh ho衣t đ瓜ng mở r瓜ng th鵜 
tr逢ờng bằng hình 違nh th逢挨ng hi羽u uy tín PDN, phát tri吋n d鵜ch v映 bán c逢噂c vận 
t違i bi吋n n瓜i đ鵜a vƠ qu嘘c t院 

Ti院p t映c phát tri吋n m違ng kinh doanh ngƠnh d鵜ch v映 logistics t衣i khu v詠c Long 
Bình Tơn bằng vi羽c tìm ki院m ngu欝n hƠng t瑛 các khách hƠng ti隠m năng trong khu 
v詠c, tăng c逢ờng gi噂i thi羽u vƠ qu違ng bá đ院n các đ嘘i t逢嬰ng có nhu c亥u s穎 d映ng 
d鵜ch v映 

Xơy d詠ng chính sách hoa h欝ng vƠ chính sách môi gi噂i c衣nh tranh nh逢ng vẫn 
đ違m b違o hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng kinh doanh 

 

Gi違iăphápătrongăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医t 
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Ti院p t映c nơng cao ch医t l逢嬰ng d鵜ch v映 thông qua vi羽c đƠo t衣o cán b瓜 tác nghi羽p, 
đ亥u t逢 máy móc thi院t b鵜 hi羽n đ衣i vƠ 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin nhằm đáp 泳ng 
nhu c亥u khách hƠng 

Tăng năng su医t tác nghi羽p c違 hƠng hóa t鰻ng h嬰p vƠ hƠng container, ph医n đ医u 
v逢嬰t k院 ho衣ch đ隠 ra 

Nơng cao tinh th亥n trách nhi羽m, xơy d詠ng thái đ瓜 s印n sƠng ph映c v映 khách hƠng 
vƠ gi違i đáp các thông tin khi khách hƠng có nhu c亥u, k鵜p thời ch医n ch雨nh tác 
phong vƠ m泳c đ瓜 tuơn th栄 n瓜i quy c栄a công nhơn vƠ nhơn viên 

Tăng c逢ờng năng l詠c đi隠u ph嘘i c栄a c医p qu違n lỦ trong vi羽c gi違i quy院t các v医n đ隠 
liên quan đ院n khách hƠng, nhƠ th亥u cũng nh逢 các v医n đ隠 phát sinh khác trong 
khu v詠c s違n xu医t 

B嘘 trí h嬰p lỦ các thi院t b鵜 s違n xu医t nhằm gia tăng hi羽u qu違 khai thác tƠi s違n c栄a 
Công ty 

 
  

5. Gi違iătrìnhăc栄aăBanăGiámăđ嘘căđ嘘iăv噂iăỦăkiếnăki吋mătoán 
 

Không có 

 

6. Đánhăgiáă liênăquanăđếnă tráchănhi羽măv隠ămôiă tr逢運ngă&ăxưăh瓜iă
c栄aăcôngăty 

 

Tráchănhi羽măv隠ămôiătr逢運ng 
 

ụ th泳c b違o v羽 môi tr逢ờng, s穎 d映ng ti院t ki羽m năng l逢嬰ng, duy trì c違nh quan xanh 
- s衣ch - đẹp vƠ thu hút gi違i quy院t công ăn vi羽c lƠm cho nhơn dơn đ鵜a ph逢挨ng 

Đóng góp vƠo s詠 phát tri吋n kinh t院 sở t衣i lƠ nh英ng tiêu chí hƠng đ亥u c栄a PDN 
bên c衣nh hi羽u qu違 s違n xu医t kinh doanh 

 

 

Tráchănhi羽măc栄aădoanhănghi羽păđ嘘iăv噂iăxưăh瓜i 
 

Tr違i qua h挨n m瓜t ph亥n t逢 th院 kỷ, PDN không ng瑛ng n厩 l詠c đ吋 đ違m đ逢挨ng c違 hai 
s泳 m羽nh: đóng góp cho s詠 phát tri吋n c栄a c瓜ng đ欝ng, xư h瓜i đ欝ng thời gia tăng 
l嬰i ích cho chính doanh nghi羽p vƠ các bên h英u quan. C瓜ng đ欝ng bên trong PDN 
chính lƠ đ瓜i ngũ CB-CNV vƠ c瓜ng đ欝ng chung quanh PDN chính lƠ c鰻 đông, 
khách hƠng, đ嘘i tác mƠ r瓜ng h挨n lƠ s詠 h厩 tr嬰 t瑛 phía các c挨 quan, ban ngƠnh 
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cùng nhi隠u thƠnh ph亥n trong xư h瓜i. V噂i tinh th亥n trách nhi羽m cao nh医t h逢噂ng 
đ院n c瓜ng đ欝ng c違 bên trong vƠ bên ngoƠi Công ty, PDN xác đ鵜nh rõ trách nhi羽m 
c栄a Công ty nh逢 sau:  

 Đ違m b違o vi羽c lƠm 鰻n đ鵜nh vƠ ch院 đ瓜 đưi ng瓜 đ嘘i v噂i ng逢ời lao đ瓜ng:  

Trong chi院n l逢嬰c phát tri吋n ngu欝n nhơn l詠c, PDN xác đ鵜nh: M丑i ng逢ời lao đ瓜ng 
không phơn bi羽t gi噂i tính, trình đ瓜, tu鰻i tácầ đ隠u đ逢嬰c đ嘘i x穎 công bằng, đ逢嬰c 
t衣o m丑i đi隠u ki羽n t嘘t nh医t đ吋 lƠm vi羽c, c嘘ng hi院n, đ隠 b衣t t逢挨ng x泳ng v噂i thƠnh 
qu違 đ衣t đ逢嬰c thông qua các ch院 đ瓜, chính sách đ嘘i v噂i ng逢ời lao đ瓜ng. Đời s嘘ng 
CB-CNV vƠ gia đình đ逢嬰c quan tơm đúng m泳c, môi tr逢ờng lƠm vi羽c an toƠn, 
thơn thi羽n, chuyên nghi羽p, h嬰p tác d詠a trên n隠n t違ng văn hóa Công ty 

PDN tuơn th栄 ch員t ch胤 các quy đ鵜nh c栄a Luật lao đ瓜ng, xơy d詠ng thang b違ng 
l逢挨ng phù h嬰p vƠ th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các ch院 đ瓜 v隠 BHXH, BHYT, BHTN, đ瓜ng 
viên tinh th亥n CB-CNV thông qua các ho衣t đ瓜ng team building, du l鵜ch, dư ngo衣i, 
h瓜i thao, h瓜i di宇n văn ngh羽, v.vầ Môi tr逢ờng lƠm vi羽c chuyên nghi羽p, thơn thi羽n, 
đ欝ng lòng vƠ đoƠn k院t cao, góp ph亥n nơng cao vai trò lƠm ch栄 c栄a ng逢ời lao 
đ瓜ng vƠ t衣o đ瓜ng l詠c không ng瑛ng ph医n đ医u trong ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh vì l嬰i ích chung 

 Trách nhi羽m trong cung c医p d鵜ch v映: 

C亥u th鵜, tận tơm, chuyên nghi羽p, h嬰p tác vƠ chia sẻ trên c挨 sở các bên cùng có 
l嬰i chính lƠ kim ch雨 nam trong vi羽c cung c医p d鵜ch v映 c栄a PDN 

Kinh doanh trong đi隠u ki羽n th鵜 tr逢ờng có nhi隠u bi院n đ瓜ng, tăng gi違m theo “h挨i 
thở” th鵜 tr逢ờng vƠ s泳c c衣nh tranh ngƠy cƠng gay gắt, PDN luôn có nh英ng 
ph逢挨ng án d詠 phòng, ph嘘i h嬰p, h厩 tr嬰 đ嘘i tác, khách hƠng trong nh英ng giai 
đo衣n khó khăn vƠ gi違i quy院t nh英ng tình hu嘘ng phát sinh trên c挨 sở c亥u th鵜, chia 
sẻ vƠ h嬰p tác. Tinh th亥n trách nhi羽m, tận tơm, chuyên nghi羽p, cam k院t cao trong 
cung 泳ng d鵜ch v映 chính lƠ ch医t keo gắn k院t gi英a PDN v噂i khách hƠng, đ嘘i tác vƠ 
trở thƠnh nhơn t嘘 quy院t đ鵜nh thƠnh công c栄a Công ty trong nh英ng năm qua cũng 
nh逢 thời gian t噂i 

 Mang l衣i l嬰i ích kinh t院 cho C鰻 đông: 

Bên c衣nh vi羽c đóng góp cho xư h瓜i vƠ cho ngƠnh, m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 
hƠng đ亥u c栄a doanh nghi羽p lƠ mang l衣i l嬰i ích kinh t院 cho C鰻 đông vƠ các bên 
h英u quan 
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Trách nhi羽măxưăh瓜iăđ嘘iăv噂iăc瓜ngăđ欝ng 
 

Th詠c hi羽n cam k院t trong chi院n l逢嬰c phát tri吋n b隠n v英ng, trong đó không nh英ng 
duy trì môi tr逢ờng phát tri吋n kinh doanh 鰻n đ鵜nh, minh b衣ch, phát tri吋n mƠ còn 
quan tơm đ院n trách nhi羽m xư h瓜i c栄a doanh nghi羽p, chung tay chia sẻ vì c瓜ng 
đ欝ng  

Nhi隠u năm qua, PDN không nh英ng t衣o ra nh英ng giá tr鵜 v隠 m員t kinh t院, cung c医p 

vi羽c lƠm 鰻n đ鵜nh cho hƠng trăm ng逢ời lao đ瓜ng vƠ đóng góp tích c詠c vƠo ngơn 
sách qu嘘c gia mƠ còn góp ph亥n chung tay v噂i T鰻ng công ty Sonadezi vƠ nhi隠u 
đ挨n v鵜 trong ngoƠi t雨nh th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình t瑛 thi羽n, đ隠n 挨n đáp nghĩa, 
giúp đ叡 ng逢ời giƠ neo đ挨n, trẻ em b医t h衣nh, c医p h丑c b鰻ng cho h丑c sinh nghèo, 
h厩 tr嬰 d映ng c映 h丑c tập m厩i d鵜p khai tr逢ờng đ吋 cùng các bậc ph映 huynh ti院p s泳c 
cho các em đ院n tr逢ờng. Nh英ng chuy院n đi t瑛 thi羽n đ院n các vùng sơu, vùng xa lƠ 
đ瓜ng l詠c vƠ bƠi h丑c v隠 tình ng逢ời sơu sắc đ丑ng l衣i trong tơm trí m厩i CB-CNV c栄a 
PDN nhằm duy trì vƠ phát huy truy隠n th嘘ng t逢挨ng thơn t逢挨ng ái vƠ Ủ th泳c trách 
nhi羽m đ嘘i v噂i c瓜ng đ欝ng 
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Đánhăgiáăc栄aăHĐQTăv隠ăcácămặtăho衣tăđ瓜ngăc栄aăCôngăty 

Đánhăgiáăc栄aăHĐQTăv隠ăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

Kế ho衣chăvàăđ鵜nhăh逢噂ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
 

1. Đánhă giáă c栄aă H瓜iă đ欝ngă qu違nă tr鵜ă v隠ă cácă mặtă ho衣tă đ瓜ngă c栄aă
Côngăty 

 

Năm 2017 PDN đư đ衣t đ逢嬰c k院t qu違 kinh doanh cao nh医t so v噂i nhi隠u năm qua, 
các ch雨 tiêu do ĐHĐCĐ giao đ逢嬰c hoƠn thƠnh m瓜t cách 医n t逢嬰ng nh医t, đơy cũng 
lƠ b逢噂c đi th泳 hai cho giai đo衣n 5 năm c栄a HĐQT nhi羽m kỳ III (2016 – 2020). C映 
th吋, ch雨 tiêu LNTT v逢嬰t 18,08% so k院 ho衣ch năm, v逢嬰t 19,00% so cùng kỳ 

HĐQT đánh giá cao s詠 đi隠u hƠnh linh ho衣t, quy院t li羽t, k鵜p thời c栄a Ban T鰻ng 
Giám đ嘘c đ吋 đ衣t đ逢嬰c nh英ng k院t qu違 s違n xu医t kinh doanh t嘘t. Ban T鰻ng Giám 
đ嘘c cũng đư th詠c thi m瓜t cách hi羽u qu違 các Ngh鵜 quy院t c栄a HĐQT, các bi羽n 
pháp qu違n tr鵜, tăng c逢ờng ngu欝n nhơn l詠c, chú tr丑ng đ院n khơu cán b瓜, t鰻 ch泳c 
H瓜i ngh鵜 khách hƠng. Bên c衣nh đó, các ho衣t đ瓜ng v隠 môi tr逢ờng đư đ逢嬰c tri吋n 
khai t嘘t, công tác xư h瓜i, c泳u tr嬰 đ逢嬰c quan tơm k鵜p thời, mang l衣i l嬰i ích đích 
th詠c c違 v隠 vật ch医t vƠ tinh th亥n đ嘘i v噂i đ欝ng bƠo có hoƠn c違nh khó khăn ở nhi隠u 
vùng mi隠n trong năm qua 

V隠 công tác giám sát ho衣t đ瓜ng c栄a Ban T鰻ng Giám đ嘘c 

Trong năm qua Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư ch雨 đ衣o th詠c hi羽n t嘘t các ho衣t đ瓜ng liên 
quan đ院n trách nhi羽m b違o v羽 môi tr逢ờng vƠ tham gia nhi隠u ho衣t đ瓜ng mang 
nhi隠u l嬰i ích cho xư h瓜i 
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Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư th詠c hi羽n t嘘t các m員t qu違n tr鵜 nhơn s詠 đ欝ng b瓜 v噂i các 
khơu s違n xu医t kinh doanh, ki羽n toƠn b瓜 máy, tăng c逢ờng ho衣t đ瓜ng logistics vƠ 
khơu Sales & Marketing c栄a Công ty, th詠c hi羽n t嘘t công tác môi tr逢ờng vƠ xư h瓜i, 
nơng cao uy tín vƠ th逢挨ng hi羽u PDN trên th鵜 tr逢ờng 

Đ嘘i v噂i công tác đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 b違n vƠ đ隠n b栄 gi違i t臼a 

D詠a trên k院 ho衣ch đ隠 ra vƠ đ逢嬰c phê duy羽t, t鰻ng m泳c chi phí đ亥u t逢 xơy d詠ng 
c挨 b違n vƠ đ隠n bù gi違i t臼a c栄a Công ty t衣i thời đi吋m cu嘘i năm 2016 lƠ 81.793 tri羽u 
đ欝ng. Trong đó g欝m các h衣ng m映c đ亥u t逢 l噂n nh逢:  

Tại khu vực Gò Dầu 

 Đ亥u t逢 hoƠn thi羽n h羽 th嘘ng đ逢ờng bưi, h羽 th嘘ng PCCC cho c亥u c違ng khu A 

vƠ khu B, h羽 th嘘ng đ逢ờng dơy đi羽n vƠ tr衣m bi院n áp 
 

Tại Long Bình Tân 

 Th詠c hi羽n công tác đ隠n bù gi違i t臼a cho các h瓜 dơn thu瓜c di羽n gi違i t臼a 
 Công trình san l医p thi công di羽n tích 1,2ha 

 Tri吋n khai công trình m逢挨ng thoát n逢噂c chung  

 

Đ嘘i v噂i ch栄 tr逢挨ng tƠi chính 

HĐQT đư phê chuẩn ch医p thuận các ch栄 tr逢挨ng vay tăng thêm v嘘n trung h衣n đ吋 
ph映c v映 công tác đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 b違n   

Trong năm 2017, Ban t鰻ng giám đ嘘c đư ch雨 đ衣o b瓜 phận tƠi chính k院 toán hoƠn 
thƠnh t嘘t nhi羽m v映 vƠ ch泳c năng c栄a đ挨n v鵜 mình. Đ嘘i v噂i công tác qu違n lỦ 
ngu欝n v嘘n luơn chuy吋n, tình hình công n嬰 luôn đ逢嬰c chú tr丑ng theo dõi sát sao 
nhằm gia tăng hi羽u qu違 s穎 d映ng dòng ti隠n vƠ qu違n tr鵜 r栄i ro, th詠c hi羽n trích lập 
d詠 phòng các kho違n ph違i thu theo đúng quy đ鵜nh c栄a pháp luật 

Đ嘘i v噂i công tác ho衣ch đ鵜nh đ亥u t逢, các d詠 án đ亥u t逢 l噂n trong năm đ隠u đ逢嬰c 
tính toán kỹ l逢叡ng nhằm đ違m b違o cơn đ嘘i gi英a tính hi羽u qu違 c栄a d詠 án vƠ chi 
phí s穎 d映ng v嘘n, đ違m b違o dòng ti隠n kh違 d映ng k鵜p thời theo ti院n đ瓜 xơy d詠ng c栄a 
d詠 án 

 

Ph嘘i h嬰p, h厩 tr嬰 trong công tác công b嘘 thông tin theo quy đ鵜nh c栄a các Công ty 
niêm y院t trên th鵜 tr逢ờng ch泳ng khoán 
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Đ嘘i v噂i công tác t鰻 ch泳c vƠ nhơn s詠 

Trong năm HĐQT ch雨 đ衣o Ban T鰻ng Giám đ嘘c tri吋n khai nhi隠u công tác nhơn s詠 
quan tr丑ng, đư lƠm vi羽c v噂i các cán b瓜 lưnh đ衣o ch栄 ch嘘t đẩy m衣nh công tác tìm 
ki院m b欝i d逢叡ng cán b瓜 k院 cận, cán b瓜 ti隠m năng ở các c医p. Ban t鰻ng giám đ嘘c 
cũng đư ch雨 đ衣o tăng c逢ờng ho衣t đ瓜ng qu違n tr鵜 r栄i ro vƠ qu違n tr鵜 tập trung  

Công tác tuy吋n d映ng, đi隠u chuy吋n, b鰻 nhi羽m nhơn s詠 h嬰p lỦ, đ違m b違o đúng 
ng逢ời đúng vi羽c, t衣o ra hi羽u qu違 công vi羽c cao. NgoƠi ra, Ban T鰻ng Giám đ嘘c 
còn ch雨 đ衣o th詠c hi羽n nhi隠u chính sách đưi ng瓜, thu hút nhơn tƠi. Các chính sách 
tr違 l逢挨ng, th逢ởng đ違m b違o theo đúng quy ch院, t衣o ra đ瓜ng l詠c ph医n đ医u cho 
t瑛ng cá nhơn, đ欝ng thời xơy d詠ng c挨 ch院 đánh giá KPI cho Ban lưnh đ衣o vƠ toƠn 
th吋 CB-CNV 

V噂i c挨 c医u t鰻 ch泳c đ逢嬰c HĐQT phê duy羽t g欝m 01 T鰻ng Giám đ嘘c vƠ 02 Phó 
T鰻ng Giám đ嘘c, Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư phát huy đ逢嬰c năng l詠c qu違n lỦ, đi隠u 
hƠnh ph映 trách có hi羽u qu違 các m違ng ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh chính trong 

đ鵜a bƠn t雨nh Đ欝ng Nai vƠ các đ鵜a bƠn lơn cận 

 

Đ嘘i v噂i trách nhi羽m môi tr逢ờng vƠ xư h瓜i 
 

Xơy d詠ng môi tr逢ờng lƠm vi羽c năng đ瓜ng, khoa h丑c cùng v噂i chính sách đƠo t衣o 
phát tri吋n ngu欝n nhơn l詠c liên t映c nhằm khai thác năng l詠c c栄a t瑛ng CB-CNV 

Đ違m b違o vi羽c lƠm vƠ thu nhập 鰻n đ鵜nh cho CB-CNV 

Th逢ờng xuyên th詠c hi羽n công tác xư h瓜i t瑛 thi羽n h厩 tr嬰 c瓜ng đ欝ng trong vƠ 
ngoƠi t雨nh  

2. Đánhăgiáă c栄aăH瓜iă đ欝ngăqu違nă tr鵜ă v隠ă ho衣tă đ瓜ngă c栄aăBană T鰻ngă
giámăđ嘘c 

 
Nhằm k鵜p thời ch雨 đ衣o tháo g叡 khó khăn v逢噂ng mắc trong s違n xu医t kinh doanh, 
ti院n đ瓜 các d詠 án, t衣i m厩i cu瓜c h丑p HĐQT đ鵜nh kỳ/ đ瓜t xu医t luôn có s詠 tham d詠 
c栄a T鰻ng Giám đ嘘c đ吋 đ逢嬰c tr詠c ti院p ti院p thu các Ủ ki院n ch雨 đ衣o c栄a HĐQT vƠ 
tri吋n khai th詠c hi羽n k鵜p thời, mang l衣i hi羽u qu違 cao cho m丑i ho衣t đ瓜ng trong Công 
ty 

Đ嘘i v噂i PDN, Ban lưnh đ衣o cùng đ瓜i ngũ CB-CNV luôn cùng nhau n厩 l詠c ph医n 
đ医u, c違i ti院n chính sách qu違n lỦ, chính sách bán hƠng vƠ đa d衣ng hóa s違n phẩm 
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d鵜ch v映, dẫn đ院n ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh trong năm 2017 đ衣t đ逢嬰c k院t 
qu違 t嘘t đẹp. Nhìn chung, Ban T鰻ng Giám đ嘘c trong năm đư th吋 hi羽n đ逢嬰c năng 
l詠c t嘘t, th詠c hi羽n các gi違i pháp k鵜p thời, đ欝ng b瓜, linh ho衣t giúp Công ty duy trì 
ho衣t đ瓜ng an toƠn, 鰻n đ鵜nh vƠ hoƠn thƠnh v逢嬰t m泳c các ch雨 tiêu đ逢嬰c ĐHĐCĐ 
giao 

  S違n l逢嬰ng khai thác hƠng t鰻ng h嬰p: 5.673.905 t医n, tăng 26% so cùng kỳ 2016 
  S違n l逢嬰ng khai thác container: 435.738 teus, tăng 16% so cùng kỳ 2016 
  Doanh thu thu亥n: 517.500 tri羽u đ欝ng, tăng 22,65% so cùng kỳ 2016 
  L嬰i nhuận tr逢噂c thu院: 85.014 tri羽u đ欝ng, tăng 19,00% so cùng kỳ 2016 

 

 

HƠng tháng theo đ鵜nh kỳ ho員c đ瓜t xu医t, Ban T鰻ng Giám đ嘘c t鰻 ch泳c các cu瓜c 
h丑p giao ban cùng v噂i các b瓜 phận có s詠 tham gia c栄a các thƠnh viên HĐQT đ吋 
cùng lắng nghe vƠ ch雨 đ衣o Ban T鰻ng Giám đ嘘c các v医n đ隠 liên quan đ院n đ鵜nh 
h逢噂ng vƠ bi羽n pháp tháo g叡 các khó khăn v隠 vi羽c tri吋n khai d詠 án, v医n đ隠 tƠi 
chính, các ho衣t đ瓜ng trong toƠn công ty 

H瓜i đ欝ng Qu違n tr鵜 ghi nhận Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư có s詠 chuẩn b鵜 chu đáo 
ph逢挨ng án 泳ng phó tr逢噂c nh英ng bi院n đ瓜ng khó l逢ờng trên th鵜 tr逢ờng nói chung 
vƠ nh英ng khó khăn đ員c thù c栄a ngƠnh nói riêng. Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư nắm bắt 
k鵜p thời nh英ng chuy吋n bi院n v隠 kinh t院 vĩ mô, s詠 bi院n đ瓜ng v隠 giá, k鵜p thời đ逢a ra 
nh英ng quy院t sách, t衣o đ瓜ng l詠c cho tập th吋 CB-CNV cùng chung s泳c, đoƠn k院t, 
nh医t trí đ逢a Công ty v逢嬰t qua m丑i khó khăn. Đơy lƠ s詠 thƠnh công c栄a Công ty 
trong năm qua, trong đó có s詠 đóng góp đáng ghi nhận c栄a Ban T鰻ng Giám đ嘘c 

Hi羽n t衣i Ban T鰻ng Giám đ嘘c đư xơy d詠ng hoƠn t医t vƠ áp d映ng quy trình lập k院 
ho衣ch ngơn sách đ吋 ki吋m soát các ho衣t đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh, d詠 báo các 
v医n đ隠 phát sinh vƠ tìm ra các gi違i pháp d詠 phòng m瓜t cách ch栄 đ瓜ng. NgoƠi ra, 
k院 ho衣ch nƠy còn giúp Công ty ch栄 đ瓜ng ho衣ch đ鵜nh ngu欝n l詠c tƠi chính, nhơn 
l詠c, đ亥u t逢 đáp 泳ng nhu c亥u phát tri吋n, c映 th吋: 

ToƠn Công ty đ逢嬰c phơn chia thƠnh các c映m chi phí vƠ doanh thu đ吋 phơn trách 
nhi羽m c映 th吋 cho các phòng ban 

Thi院t lập cơy th逢 m映c s違n phẩm theo 2 ngƠnh hƠng ch栄 l詠c: T鰻ng h嬰p, Container 
– Kho vận logistics 

Quy trình các phòng ban cũng đ逢嬰c h羽 th嘘ng hóa vƠ ki吋m soát ch員t ch胤 
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Lập Ban ki吋m soát n瓜i b瓜 tr詠c thu瓜c T鰻ng Giám đ嘘c đ吋 th詠c hi羽n công tác t詠 
ki吋m soát, ki吋m soát n瓜i b瓜 vƠ giám sát ch員t ch胤 theo ch雨 đ衣o c栄a T鰻ng Giám 
đ嘘c t衣i các khu v詠c, đ違m b違o ho衣t đ瓜ng hi羽u qu違 
 

3. Kếăho衣chăvàăđ鵜nhăh逢噂ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
 

Th詠c hi羽n các trách nhi羽m vƠ quy隠n h衣n c栄a HĐQT theo đi隠u l羽 vƠ phù h嬰p v噂i 
mô hình qu違n tr鵜 PDN. Năm 2018, HĐQT s胤 tập trung ch雨 đ衣o đ吋 hoƠn thƠnh các 
ch雨 tiêu kinh doanh đ逢嬰c ĐHĐCĐ phê duy羽t; tri吋n khai đúng ti院n đ瓜 các d詠 án 
tr丑ng đi吋m vƠ ti院p t映c th詠c hi羽n chi院n l逢嬰c t亥m nhìn 2020, c映 th吋: 

Th詠c hi羽n k院 ho衣ch s違n xu医t kinh doanh 2018 

M員c dù có m瓜t s嘘 tín hi羽u t嘘t v隠 n隠n kinh t院, gia tăng thêm m瓜t s嘘 thuận l嬰i trong 
b嘘i c違nh khó khăn chung, nh逢ng bên c衣nh đó ti隠m tƠng nhi隠u b医t 鰻n t瑛 các 
chính sách c栄a các c逢ờng qu嘘c có th吋 違nh h逢ởng tr詠c ti院p đ院n l逢嬰ng hƠng hóa 
xu医t nhập khẩu, hƠng h違i, s違n xu医t hƠng hóa trong n逢噂c. 

D詠 ki院n doanh thu vƠ l嬰i nhuận c栄a PDN trong năm 2018 s胤 ti院p t映c lƠ m瓜t thách 
th泳c do th鵜 tr逢ờng vận t違i bi吋n vẫn ch逢a h欝i ph映c. Đ吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c hai ch雨 tiêu 
quan tr丑ng nƠy, HĐQT s胤 tăng c逢ờng ch雨 đ衣o vƠ ph嘘i h嬰p v噂i Ban T鰻ng Giám 
đ嘘c đ吋 có các quy院t đ鵜nh linh ho衣t, nhanh chóng bắt k鵜p đ逢嬰c các thay đ鰻i c栄a th鵜 
tr逢ờng. K院 ho衣ch d詠 ki院n (*) năm 2018 nh逢 sau: 

   Doanh thu: 540 tỷ đ欝ng 

   L嬰i nhuận sau thu院 TNDN: 81,9 tỷ đ欝ng 

(*): Kế hoạch chi tiết sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

 

Tri吋n khai d詠 án tr丑ng đi吋m năm 2018 

D詠 ki院n trong năm 2018, v噂i đ鵜nh h逢噂ng trở thƠnh trung tơm hậu c亥n c栄a các 
t雨nh Mi隠n Đông Nam B瓜, PDN ti院p t映c hoƠn thi羽n nơng c医p b院n tƠu A3 
(20.000DWT) vƠ b院n tƠu B3 (30.000DWT) vƠ đ逢a vƠo khai thác k吋 t瑛 QuỦ 2 năm 
2018, trang thi院t b鵜, đ亥u t逢 m噂i b院n tƠu 30.000 DWT, các thi院t b鵜 kèm theo t衣i 
C違ng Gò D亥u vƠ mở r瓜ng thêm 50m c亥u tƠu t衣i C違ng Long Bình Tơn đ吋 đón đ亥u 
l逢嬰ng hƠng hóa sau khi các ICD trong TP.HCM di dời ra kh臼i trung tơm thƠnh 
ph嘘, đ欝ng thời tăng c逢ờng khai thác ngu欝n hƠng m噂i t衣i các KCN lơn cận nhằm 
đáp 泳ng l逢嬰ng hƠng x院p d叡 thông qua c違ng ngƠy cƠng gia tăng, gi違m thi吋u chi 
phí, thời gian cho khách hƠng khi s穎 d映ng d鵜ch v映 t衣i PDN 
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Tri吋n khai chi院n l逢嬰c t亥m nhìn đ院n năm 2020: 

Năm 2018 lƠ năm th泳 hai th詠c hi羽n k院 ho衣ch trung h衣n 5 năm PDN t亥m nhìn đ院n 
năm 2020. Đ吋 ti院p t映c k院 ho衣ch nƠy, HĐQT s胤 ti院p t映c tri吋n khai các công vi羽c v隠 
đ亥u t逢, qu違n tr鵜, t鰻 ch泳c b瓜 máy vƠ các ch栄 tr逢挨ng quan tr丑ng khác, chính sách 
thu hút cán b瓜 gi臼i, t衣o đ瓜ng l詠c đ吋 khuy院n khích ng逢ời lao đ瓜ng th詠c hi羽n các 
m映c tiêu đư đ隠 ra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
Banăki吋măsoát 

Giaoăd鵜ch,ăthùălaoăvàăcácăkho違năl嬰iăíchăc栄aăHĐQT,ăBană
T鰻ngăGiámăđ嘘căvàăBanăKi吋măsoát 

1. H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
 

ThƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
 

Các thƠnh viên HĐQT t衣i Công ty g欝m 01 Ch栄 t鵜ch HĐQT - lƠ Ng逢ời đ衣i di羽n 
theo pháp luật c栄a Công ty, 01 Phó Ch栄 t鵜ch vƠ 03 thƠnh viên, trong đó có 02 
thƠnh viên tham gia qu違n lỦ đi隠u hƠnh PDN 

 

 

   

ỌNGăTR井NăTHANHăH謂I 
Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
 08/1994 – 09/1995: Nhơn viên Phòng Thi院t k院 - Kỹ 

thuật - Xí nghi羽p xơy lắp CN thu瓜c Công ty Phát tri吋n 
KCN Biên Hòa 

 09/1995 – 07/2000: Nhơn viên B瓜 phận phát tri吋n h衣 
t亥ng - Công ty Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 07/2000 – 01/2002: T鰻 tr逢ởng T鰻 Phát tri吋n h衣 t亥ng - 
Công ty Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 01/2002 – 12/2002: Phó Phòng Kinh doanh - Công ty 
Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 01/2003 – 12/2003: Phó phòng Ph映 trách Phòng Kỹ 
thuật - Công ty Phát tri吋n KCN Biên Hòa 
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 01/2004 – 09/2005: Phó Giám đ嘘c Xí nghi羽p Phát 
tri吋n nhƠ Sonadezi - Công ty Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 09/2005 – 12/2005: Phó T鰻ng Giám đ嘘c - Công ty C鰻 
ph亥n Đ鵜a 嘘c Sonadezi 

 01/2006 – 05/2007: Phó T鰻ng Giám đ嘘c - Công ty C鰻 
ph亥n Sonadezi Long thƠnh 

 05/2007 – 07/2007: Chuyên viên Phòng D詠 án - Công 
ty Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 07/2007 – 09/2007: T鰻ng Giám đ嘘c - Công ty CP PT 
h衣 t亥ng Sonadezi 

 09/2007 – 11/2007: Phó T鰻ng Giám đ嘘c - Công ty CP 
Sonadezi Chơu Đ泳c 

 12/2007 – 10/2008: Tr逢ởng Ban Chuẩn b鵜 D詠 án kiêm 
Tr逢ởng Ban Phát tri吋n h衣 t亥ng - Công ty Phát tri吋n 
KCN Biên Hòa 

 11/2008 – 06/2010: Phó T鰻ng Giám đ嘘c - Công ty 
Phát tri吋n KCN Biên Hòa 

 07/2010 – 11/2010: Phó T鰻ng Giám đ嘘c - T鰻ng Công 
ty Phát tri吋n KCN (Sonadezi) 

 11/2010- 01/2016: TV- HĐTV, Phó T鰻ng Giám đ嘘c, 
Phó Bí th逢 Chi b瓜 2 thu瓜c Đ違ng b瓜 T鰻ng công ty Phát 
tri吋n KCN - T鰻ng công ty Phát tri吋n KCN (Sonadezi) 

 02/2016 -15/03/2016: ThƠnh viên HĐQT – Phó T鰻ng 
Giám đ嘘c T鰻ng Công ty CP Phát tri吋n KCN 
(Sonadezi) 

 15/03/2016 đ院n nay: ThƠnh viên HĐQT – Phó T鰻ng 

Giám đ嘘c T鰻ng Công ty CP Phát tri吋n KCN 
(Sonadezi) kiêm Ch栄 t鵜ch HĐQT ng逢ời đ衣i di羽n theo 

pháp luật c栄a Công ty CP C違ng Đ欝ng Nai   

 Tỷ lệ cổ phiếu đại diện Tổng Công ty CP Phát triển 
KCN là 21% 

    ỌNGăĐ姥ăVĔNăSỂMă 
Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
 

(Đã công bố trong mục Ban Điều Hành) 
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ỌNGăPHANăTR窺NGăDŨNGă 
ThƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
 06/1994 – 09/1995 Chuyên viên Qu違n lỦ TƠi chính 

doanh nghi羽p Sở tƠi chính Đ欝ng Nai. 
 09/1995 – 10/1999 Phó phòng Nghi羽p v映 I C映c qu違n 

lỦ V嘘n – TƠi s違n NhƠ N逢噂c t衣i DN Đ欝ng Nai. 
 10/1999 – 5/2004 Phó phòng Nghi羽p v映 I Chi c映c TƠi 

chính doanh nghi羽p Đ欝ng Nai. 
 5/2004 – 2/2006 Phó phòng K院 ho衣ch t鰻ng h嬰p Quỹ 

đ亥u t逢 phát tri吋n Đ欝ng Nai. 
 2/2006 – 12/2015: ThƠnh viên HĐQT Công ty CP 

C違ng Đ欝ng Nai, Phó Giám đ嘘c Quỹ đ亥u t逢 phát tri吋n 

T雨nh Đ欝ng Nai. 

 12/2015 – nay: ThƠnh viên HĐQT Công ty CP C違ng 

Đ欝ng Nai, Giám đ嘘c Quỹ đ亥u t逢 phát tri吋n T.Đ欝ng Nai 

 Tỷ lệ cổ phiếu đại diện Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng 

Nai 3,75%  

 ỌNGăHUỲNHăNG窺CăTU遺N 

ThƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
(Đã công bố trong mục Ban Điều Hành) 

 

 

ỌNGăNGUY右NăTHANHăTỐNGă 
ThƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜  
 T瑛 năm 2001 – 2006: Phó phòng Ngu欝n v嘘n/ Ph映 

trách phòng tín d映ng doanh nghi羽p, Ngơn hƠng liên 
doanh VinaSiam 

 T瑛 năm 2006 – 2007: Chuyên viên phơn tích đ亥u t逢 
c鰻 phi院u, Công ty Qu違n lỦ Quỹ B違o Vi羽t 

 T瑛 tháng 6/2007 đ院n nay: Tr逢ởng phòng phơn tích 
đ亥u t逢/ Giám đ嘘c đ亥u t逢/Phó T鰻ng Giám Đ嘘c, Công 
ty TNHH Qu違n lỦ Quỹ SSI 

 T瑛 15/3/2016 đ院n nay: ThƠnh viên HĐQT Công ty CP 
C違ng Đ欝ng Nai 

 Tỷ lệ cổ phiếu đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài 
Gòn 20% 
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Căn c泳 danh sách c鰻 đông ch嘘t ngƠy 17/01/2018, s嘘 l逢嬰ng c鰻 ph亥n c栄a Công ty 
do các thƠnh viên HĐQT nắm gi英 nh逢 sau: 
 

 

STT H丑ăvàătên Chứcăv映 
Đ衣iădi羽n 

Sởăhữu 

CP 

Nắmăgiữ 

T鰻ng 

C瓜ng 

Tỷăl羽 

% 
Ghiăchú 

1 
Ọng Tr亥n Thanh 
H違i Ch栄 t鵜ch HĐQT 2.593.086 - 2.593.086 21 

Đ衣i di羽n 
pháp luật 

2 Ọng Đ厩 Văn Sơm 
Phó Ch栄 t鵜ch 

HĐQT 
1.234.798 57.216 1.292.014 10,46 Đi隠u hƠnh 

3 
Ọng Huỳnh Ng丑c 
Tu医n 

ThƠnh viên 
HĐQT 

1.234.798 2.520 1.237.318 10,02 Đi隠u hƠnh 

4 
Ọng Phan Tr丑ng 
Dũng 

ThƠnh viên 
HĐQT 

462.504 - 462.504 3,75  

5 
Ọng Nguy宇n 
Thanh Tùng 

ThƠnh viên 
HĐQT 

2.470.251 - 2.470.251 20  

 
 

S嘘 l逢嬰ng ch泳c danh thƠnh viên h瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 do t瑛ng thƠnh viên H瓜i đ欝ng 
qu違n tr鵜 c栄a công ty nắm gi英 t衣i các công ty khác 
 

STT H丑ăvàătên 

S嘘ăl逢嬰ngăchứcădanhă
TV.HĐQTăt衣iăCôngăty 

khác 

 

Tênăcôngăty 

1 Ọng Tr亥n Thanh H違i 2 

- Công ty CP Phát tri吋n Khu Công nghi羽p 

- Công ty CP Đ亥u t逢 Qu嘘c l瓜 91 C亥n Th挨 
– An Giang 

2 Ọng Đ厩 Văn Sơm 2 
- Công ty CP C違ng Long ThƠnh 

- Công ty CP D鵜ch v映 C違ng Đ欝ng Nai 

3 Ọng Nguy宇n Thanh Tùng 3 

- Công ty CP Viglacera H衣 Long 

- Công ty CP kh穎 trùng Vi羽t Nam 

- Công ty CP ph映c v映 m員t đ医t SƠi Gòn 

4 Ọng Phan Tr丑ng Dũng 2 
- Công ty CP Sonadezi Long Bình 

- Công ty CP Đ欝ng Ti院n 

 
Các ti吋u ban thu瓜c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
 

Không có 

 

Ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 năm 2017 
 

Căn c泳 Luật doanh nghi羽p hi羽n hƠnh, Đi隠u l羽 Công ty, Quy ch院 ho衣t đ瓜ng c栄a 
HĐQT vƠ tình hình yêu c亥u th詠c t院 c栄a Công ty, trong năm 2017 HĐQT đư t鰻 
ch泳c 10 cu瓜c h丑p. NgƠy h丑p, danh sách thƠnh viên tham d詠, n瓜i dung vƠ các 
Ngh鵜 quy院t c栄a kỳ h丑p đ逢嬰c công b嘘 chi ti院t trong “Báo cáo qu違n tr鵜 công ty năm 
2017” đ逢嬰c đăng t違i trên website công ty www.dongnai-port.com m映c “Quan h羽 
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c鰻 đông” đ吋 xem xét vƠ gi違i quy院t k鵜p thời các công vi羽c thu瓜c trách nhi羽m c栄a 
HĐQT. Các Ngh鵜 quy院t vƠ Quy院t đ鵜nh đ逢嬰c ban hƠnh nh逢 sau: 
  

STT S嘘ăNQ/QĐ Ngày Kếtăqu違 

1 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 

s嘘: 03/2017/NQ-
HĐQT 

12/01/2017 
Ch嘘t danh sách t衣m 泳ng c鰻 t泳c bằng 
ti隠n đ嬰t 1.2016 

2 

Quy院t đ鵜nh HĐQT 

S嘘: 10/2017/NQ-
HĐQT 

14/02/2017 
Th嘘ng nh医t thời gian t鰻 ch泳c ĐHĐCĐ 
th逢ờng niên năm 2017 

3 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 

s嘘: 20/2017/NQ-
HĐQT 

22/03/2017 

- Th嘘ng nh医t tái b鰻 nhi羽m ông Nguy宇n 
Ng丑c Tu医n gi英 ch泳c v映 T鰻ng Giám 
đ嘘c đi隠u hƠnh thời h衣n 2 năm k吋 t瑛 
ngƠy 25/3/2017  
- Th嘘ng nh医t các ch雨 tiêu KH năm 2017 

4 

Quy院t đ鵜nh HĐQT 

s嘘: 21/2017/NQ-
HĐQT 

22/03/2017 
Tái b鰻 nhi羽m ông Nguy宇n Ng丑c Tu医n 
gi英 ch泳c v映 T鰻ng Giám đ嘘c đi隠u hƠnh 
thời h衣n 2 năm k吋 t瑛 ngƠy 25/3/2017 

5 

Quy院t đ鵜nh HĐQT 

22/2017/QĐ- 
HĐQT 

22/03/2017 Quy院t toán quỹ ti隠n l逢挨ng năm 2016  

6 

Quy院t đ鵜nh HĐQT 

23/2017/QĐ- 
HĐQT 

22/03/2017 
- Phê duy羽t quỹ ti隠n l逢挨ng k院 ho衣ch 
năm 2017 

7 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 

24/2017/NQ- 
HĐQT 

22/03/2017 

Phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng ch雨 đ鵜nh th亥u rút 
g丑n gói th亥u Thi院t k院 b違n v胤 thi công 
công trình c亥u c違ng 30.000DWT thu瓜c 
d詠 án giai đo衣n 1 c違ng Gò D亥u B 

8 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 

31/2017/NQ- 
HĐQT 

28/04/2017 Tr違 c鰻 t泳c l亥n 2 (l亥n cu嘘i) năm 2016 

9 
Ngh鵜 quy院t HĐQT 

35/2017/NQ- 
HĐQT 

19/05/2017 
L詠a ch丑n đ挨n v鵜 ki吋m toán BCTC năm 
2017 
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10 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 

51/2017/NQ- 
HĐQT 

18/09/2017 

Thông qua ph逢挨ng án vay v嘘n trung & 
dƠi h衣n v噂i h衣n m泳c 150 tỷ đ欝ng b鰻 
sung ph映c v映 công tác đ亥u t逢 xơy 
d詠ng c挨 b違n 

11 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 
58B/2017/NQ- 

HĐQT 
05/12/2017 

Thông qua ch栄 tr逢挨ng th臼a thuận 
hoán đ鰻i, di dời khu Mi院u BƠ Ngũ 
HƠnh đ院n v鵜 trí m噂i thu瓜c quy ho衣ch 
C違ng Đ欝ng Nai 

12 

Ngh鵜 quy院t HĐQT 
63/2017/NQ- 

HĐQT 
22/12/2017 

Ch嘘t danh sách t衣m 泳ng c鰻 t泳c bằng 
ti隠n đ嬰t 1.2017 

 

 

Ho衣t đ瓜ng c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 đ瓜c lập không đi隠u hƠnh 

Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên đ逢嬰c PDN t鰻 ch泳c ngƠy 15/3/2016 đư b亥u 
thƠnh viên HĐQT cho nhi羽m kỳ 2016 – 2020, Ban đi隠u hƠnh PDN đư tích c詠c 
vận đ瓜ng c鰻 đông b亥u thƠnh viên HĐQT đ瓜c lập nhằm tuơn th栄 các đi隠u kho違n 
trong Luật doanh nghi羽p hi羽n hƠnh vƠ nơng cao tính minh b衣ch trong ho衣t đ瓜ng 
c栄a PDN 

Theo k院t qu違 b亥u c穎 c栄a toƠn th吋 c鰻 đông tham d詠 đ衣i h瓜i, 5 thƠnh viên HĐQT 
đư đ逢嬰c b亥u công khai đ吋 đ逢嬰c ti院p qu違n công tác đi隠u hƠnh PDN trong nhi羽m 
kỳ m噂i 2016 - 2020 nh逢ng vẫn ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c tiêu chí trở thƠnh thƠnh viên 
đ瓜c lập theo quy đ鵜nh c栄a pháp luật 

PDN s胤 ti院p t映c vận đ瓜ng c鰻 đông tham d詠 Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông th逢ờng niên 
ch丑n l詠a, sƠn l丑c vƠ b亥u c穎 thƠnh viên HĐQT đ瓜c lập nhằm tuơn th栄 pháp luật 
vƠ giúp ho衣t đ瓜ng c栄a PDN luôn hi羽u qu違 vƠ minh b衣ch 

 
 

Ho衣t đ瓜ng c栄a các ti吋u ban trong H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 

H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 Công ty C鰻 ph亥n C違ng Đ欝ng Nai ch逢a thƠnh lập các ti吋u ban 
tr詠c thu瓜c HĐQT. Các thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 kiêm nhi羽m các công vi羽c vƠ 
th詠c hi羽n nhi羽m v映 theo phơn công c栄a HĐQT 
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Danh sách các thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 có ch泳ng ch雨 đƠo t衣o v隠 qu違n tr鵜 
công ty 
 
 

STT H丑ăvàătên Chứcăv映 

1 Ọng Tr亥n Thanh H違i Ch栄 t鵜ch HĐQT 

2 Ọng Đ厩 Văn Sơm Phó Ch栄 t鵜ch HĐQT 

3 Ọng Huỳnh Ng丑c Tu医n ThƠnh viên HĐQT 

4 Ọng Nguy宇n Thanh Tùng ThƠnh viên HĐQT 

 

 

2. Banăki吋măsoát 
 

Kinh t院 vĩ mô năm 2017 m員c dù đư có khởi sắc, tuy nhiên k院t qu違 ch逢a thật s詠 
b隠n v英ng. Trong tình hình đó, PDN đư có nh英ng n厩 l詠c quan tr丑ng đ吋 đ衣t k院t 
qu違 kinh doanh đáng khích l羽 thông qua vi羽c ki吋m soát r栄i ro, cắt gi違m chi phí, 
tăng c逢ờng các d鵜ch v映 nhằm phát tri吋n b隠n v英ng  
 

ThƠnh viên vƠ c挨 c医u c栄a Ban ki吋m soát trong năm 2017 bao g欝m 
 

ST

T 
H丑ăvàătên Chứcăv映 

Đ衣iădi羽n 

Sởăhữu 

CP 

Nắmăgiữ 

T鰻ng 

C瓜ng 

Tỷăl羽 

% 

1 BƠ Lê Th鵜 Bích Loan Tr逢ởng BKS 1.234.798 - 1.234.798 10 

2 
BƠ HoƠng Th鵜 Thu 
Th栄y 

ThƠnh viên BKS - - - - 

3 Ọng Võ Văn Minh ThƠnh viên BKS - - - - 

 

Ho衣t đ瓜ng c栄a Ban ki吋m soát 
 

Trong năm 2017, v噂i s詠 ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 c栄a HĐQT vƠ Ban T鰻ng giám đ嘘c, 
BKS đư th詠c hi羽n vi羽c ki吋m tra, giám sát v隠 ho衣t đ瓜ng cũng nh逢 đ逢a ra các 
khuy院n ngh鵜 nhằm tăng c逢ờng qu違n tr鵜 r栄i ro vƠ nơng cao ch医t l逢嬰ng qu違n tr鵜 c栄a 
Công ty  

Ban ki吋m soát g欝m có 03 thƠnh viên do ĐHĐCĐ b亥u ra đ吋 th詠c hi羽n vi羽c giám 
sát theo quy đ鵜nh c栄a pháp luật vƠ đi隠u l羽 công ty. Trong năm 2017, v噂i s詠 ph嘘i 
h嬰p ch員t ch胤 c栄a HĐQT vƠ Ban T鰻ng Giám đ嘘c, Ban ki吋m soát đư th詠c hi羽n vi羽c 
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ki吋m tra, giám sát v隠 ho衣t đ瓜ng cũng nh逢 đ逢a ra các khuy院n ngh鵜 nhằm tăng 
c逢ờng qu違n tr鵜 r栄i ro vƠ nơng cao ch医t l逢嬰ng qu違n tr鵜 c栄a Công ty 

Trong năm, Ban ki吋m soát đư tham gia t医t c違 các cu瓜c h丑p c栄a HĐQT đ逢嬰c t鰻 
ch泳c đ鵜nh kỳ hƠng quỦ vƠ đ瓜t xu医t, các cu瓜c h丑p giao ban hƠng tháng c栄a Công 
ty do T鰻ng Giám đ嘘c ch栄 trì đ吋 nắm bắt đ亥y đ栄 thông tin liên quan đ院n tình hình 
ho衣t đ瓜ng trong công ty  

NgoƠi ra, đ鵜nh kỳ hƠng quỦ Ban ki吋m soát t鰻 ch泳c ki吋m soát các ho衣t đ瓜ng s違n 
xu医t kinh doanh, thẩm đ鵜nh báo cáo tƠi chính, đánh giá công tác qu違n lỦ, đi隠u 
hƠnh c栄a HĐQT vƠ Ban T鰻ng Giám đ嘘c trong vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 s違n xu医t 
kinh doanh theo Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 
 

Nhận xét vƠ đánh giá c栄a Ban ki吋m soát 

Công ty th詠c hi羽n ch院 đ瓜 lập, g穎i báo cáo vƠ ch医p hƠnh nghĩa v映 đ嘘i v噂i NhƠ 
n逢噂c đ亥y đ栄 vƠ k鵜p thời 

H衣ch toán k院 toán rõ rƠng; sắp x院p l逢u tr英 ch泳ng t瑛 h嬰p lỦ, thuận ti羽n cho công 
tác ki吋m tra, đ嘘i chi院u s嘘 li羽u 

S鰻 sách k院 toán mở đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh 

H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 đư tri吋n khai th詠c hi羽n đúng theo Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 
đông th逢ờng niên đ逢嬰c thông qua t衣i Đ衣i h瓜i 

H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 t鰻 ch泳c h丑p đ鵜nh kỳ, đ瓜t xu医t, l医y Ủ ki院n bằng văn b違n đ吋 gi違i 
quy院t các v医n đ隠 thu瓜c thẩm quy隠n nhằm tuơn th栄 quy đ鵜nh c栄a pháp luật vƠ 

Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

Ban T鰻ng Giám đ嘘c tri吋n khai th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các Ngh鵜 quy院t c栄a Đ衣i h瓜i đ欝ng 
c鰻 đông vƠ H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 

Ban ki吋m soát đ逢嬰c mời tham d詠 các cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, cu瓜c h丑p 
giao ban đ鵜nh kỳ hƠng tháng vƠ đ逢嬰c cung c医p t医t c違 các n瓜i dung liên quan theo 
yêu c亥u 

K院 ho衣ch ho衣t đ瓜ng c栄a BKS trong năm 2018 

Trong năm 2018, BKS s胤 ki吋m tra vƠ đánh giá tr詠c ti院p các b瓜 phận liên quan đ吋 
đ違m b違o nơng cao năng l詠c qu違n tr鵜 vƠ kh違 năng xơy d詠ng vƠ nắm bắt c挨 h瓜i đ吋 
ti院p t映c phát tri吋n b隠n v英ng trong thời gian t噂i 

BKS cam k院t s胤 cùng các b瓜 phận liên quan ph医n đ医u hoƠn thƠnh m映c tiêu chi院n 



81 

 

 

l逢嬰c c栄a Công ty, BKS xin chơn thƠnh c違m 挨n quỦ C鰻 đông đư luôn tin t逢ởng, 
栄ng h瓜 BKS  
 

3. Giaoăd鵜ch,ăthùălaoăvàăcácăkho違năl嬰iăíchăc栄aăHĐQT,ăBĐHăvàăBKS 
 

 

Thù lao c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Ban đi隠u hƠnh vƠ Ban Ki吋m soát 
 

STT Chức v映 Thùălaoăt衣iăPDNă(đ欝ng/tháng) 
1 Ch栄 t鵜ch HĐQT 14.240.000 

2 Phó Ch栄 t鵜ch HĐQT 12.050.000 

3 ThƠnh viên HĐQT 9.859.000 

4 Tr逢ởng BKS Chuyên trách 

5 ThƠnh viên BKS 6.573.000 

 

Các kho違n thu nhập khác t衣i doanh nghi羽p c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Ban đi隠u hƠnh 

vƠ Ban Ki吋m soát 
 

ST

T 
H丑ăvàătên Chứcăv映 

Thuănhập 

(đ欝ng/tháng) Ghiăchú 

1 Tr亥n Thanh H違i Ch栄 t鵜ch HĐQT - 

Đ衣i di羽n ph亥n 
v嘘n c栄a T鰻ng 
Công ty CP 

Phát tri吋n KCN 
(21%) 

2 Đ厩 Văn Sơm Phó T鰻ng Giám đ嘘c 52.000.000 Ban Đi隠u HƠnh 

3 Huỳnh Ng丑c Tu医n K院 toán tr逢ởng 48.000.000 Ban Đi隠u HƠnh 

4 Phan Tr丑ng Dũng ThƠnh viên HĐQT - 

Đ衣i di羽n ph亥n 
v嘘n c栄a Quỹ 
Đ亥u t逢 phát 
tri吋n (3,75%) 

5 Nguy宇n Thanh Tùng ThƠnh viên HĐQT - 

Đ衣i di羽n ph亥n 
v嘘n c栄a Công 
ty CP Ch泳ng 

khoán SƠi Gòn 

(SSI) (20%) 
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6 Nguy宇n Ng丑c Tu医n T鰻ng Giám đ嘘c 70.000.000 Ban Đi隠u HƠnh 

7 Tr亥n Văn Nguyên Phó T鰻ng Giám đ嘘c 52.000.000 Ban Đi隠u HƠnh 

8 Lê Th鵜 Bích Loan Tr逢ởng BKS  48.000.000 Chuyên trách 

9 HoƠng Th鵜 Thu Th栄y ThƠnh viên BKS - 

Đ衣i di羽n Quỹ 
Đ亥u t逢 phát 

tri吋n 

10 Võ Văn Minh ThƠnh viên BKS - 

Đ衣i di羽n Công 
ty CP Ch泳ng 

khoán SƠi Gòn 

(SSI) 
 

 
Giao d鵜ch c鰻 phi院u c栄a c鰻 đông n瓜i b瓜 vƠ nh英ng ng逢ời có liên quan 
 

Không có 

 
H嬰p đ欝ng ho員c giao d鵜ch v噂i c鰻 đông n瓜i b瓜 
 

STT 

TênăTVă
HĐQT/ăTVă

BKS/TGĐăt衣iă
Côngătyă
niêmăyết 

Chứcăv映ăt衣iă
Côngătyă
niêmăyết 

TênăCôngătyăcóă
giaoăd鵜ch 

H嬰păđ欝ngă
giaoăd鵜ch 

Chứcăv映ăt衣iă
Côngătyăcóă
giaoăd鵜ch 

1 Đ厩 Văn Sơm 
Phó Ch栄 t鵜ch 
HĐQT, Phó 

TGĐ 

Công ty CP 
C違ng Long 

ThƠnh 

H嬰p đ欝ng s穎 
d映ng d鵜ch v映 

c違ng 

Ch栄 t鵜ch 
HĐQT 

Công ty CP D鵜ch 
v映 C違ng Đ欝ng 

Nai 

- H嬰p đ欝ng 
d鵜ch v映 x院p d叡 
- H嬰p đ欝ng 
cho thuê thi院t b鵜 
x院p d叡  

ThƠnh viên 
HĐQT 

2 
Nguy宇n Ng丑c 

Tu医n 
T鰻ng Giám 

đ嘘c 

Công ty CP Ti院p 
vận S嘘 1 Đ欝ng 

Nai 

H嬰p đ欝ng thuê 
m員t bằng bưi  

Ch栄 t鵜ch 
HĐQT 
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3 
Tr亥n Văn 
Nguyên 

Phó T鰻ng 
Giám đ嘘c 

Công ty CP D鵜ch 
v映 C違ng Đ欝ng 

Nai 

- H嬰p đ欝ng 
d鵜ch v映 x院p d叡 
- H嬰p đ欝ng 
cho thuê thi院t b鵜 
x院p d叡  

Phó Ch栄 t鵜ch 
HĐQT 

4 
Phan Tr丑ng 

Dũng 
ThƠnh viên 

HĐQT 

Công ty CP 
Sonadezi Long 

Bình 

 H嬰p đ欝ng 
cung c医p vƠ s穎 
d映ng n逢噂c t衣i 
C違ng Gò D亥u 

ThƠnh viên 
HĐQT 

Quỹ Đ亥u t逢 Phát 
tri吋n t雨nh Đ欝ng 

Nai 

H嬰p đ欝ng vay 
v嘘n đ亥u t逢 xơy 
d詠ng c挨 b違n 

Giám đ嘘c 

 
 

Vi羽c th詠c hi羽n các quy đ鵜nh v隠 qu違n tr鵜 công ty 

 
Công ty th詠c hi羽n đ亥y đ栄 vƠ đúng quy đ鵜nh c栄a pháp luật v隠 qu違n tr鵜 Công ty 
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