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BAO cAO THUONG NIEN 2013

Quy Co'Dong than men!

Loi dau tien, thay m~t HQi dong Quim trj, Ban Tong Giam dOCva Ban kiem soat; chung toi xin gU'i tai Quy

co dong loi chuc suc kh6e va loi chao tran trQng nhat !

Chung ta Vlm chia tay mQt nam 2013 day kho khan va bien dQng cua kinh re the giai va Vi~t Nam. Tuy

van duy tri du'gc da tang tru'ang du chi a muc thap nhung nen kinh te trong mlac van chua phl,lC hoi,

nhUng diem yeu mang tinh h~ thong do chinh sikh chu'a phu hgp van con ton t;li. Nam qua co the xem

nhu' lit mQt trong nhiIng nam kho khan nhal cua Vi~t Nam ke tit thoi kY doi mai, gay imh hu'ang tntc tiep

va tieu qlc den cQng dOng doanh nghi~p.

Du'gc st! tin nhi~m cua Quy cO dong, chung toi da khong ngU'ng cO gang quim tri, dieu himh va giam sat

mQi hQ9t dQng cua Cong tv cO phan V~n tai da phu'dng thuc trong khuon kho phap lu~t, dieu I~ COng tv

mQt each tuan thu, Iinh hOi,'ltva minh bi,'lch nham dam 000 quyen va 1c;1i ich toi cao cung nhu' st! binh

dang cua mQi cO dong; dong thoi tiep tl)C duy tri vi the, gia trj thu'dng hi~u VIETRANSTIMEX la mQt trong

nhii'ng doanh nghi~p uy tin hang dau trong Iinh vt!c v~n tai, xep do va lap d~t thil~t bj sieu tru'ong sieu

trQng va himg dt! an t;li Vi~t Nam, khu vl/c va tren the giai.

Nam 2013 la nam dau tien cong tv co phIm V~n tai da phu'dng thuc trien khai ho~t dQng du'ai mo hinh tai

tau truc hoan chinh. Chung ta doi khi phai chap nh~n hy sinh nhiIng Igi ich tru'ac mat de d~t du'gc ml,lc tieu

chien Iu'gc trong dai h~n vi nen tang Igi the ~nh tranh, diem m~mh van ben viIng va cd hQi phia tru'oc van

con nhieu, kha nang khac phl,lc nhUng diem yeu de vu'Qt qua kho khan la hoan toan co the. Chung toi eam

ket voi Quy co dong dieu do trgng nam 2014 va giai dQ9n con I~i cua nhi~m kY.

Trong khuon kho Bao eao thu'ong nien 2013 nay co the khong neu het nhiIng gi Quy co dong kY vQng do

do chung toi rat mong st! chia se cua Quy Co dong t;li kY D~i hQi dong co dong thu'ong nien nam 2014.

Chung toi chan thanh eam dn st! quan tam, ung hQ va cam thong tit Quy co dong trong nhiIng nam qua.

Tran trQng !

Chu tlch HQi dong Quim trl

NGUYENTANG MANG

Tru'ang Ban Kiem soat

NGUYENTHl THU THUY NGUYEN DANG SAM

ITrang 3 / 108
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 THƯ NGỎ 

 
Quý Cổ ñông thân mến ! 

Lời ñầu tiên, thay mặt Hội ñồng Quản trị, Ban Tổng Giám ñốc và Ban kiểm soát; chúng tôi xin gửi tới Quý 

cổ ñông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ! 

Chúng ta vừa chia tay một năm 2013 ñầy khó khăn và biến ñộng của kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy 

vẫn duy trì ñược ñà tăng trưởng dù chỉ ở mức thấp nhưng nền kinh tế trong nước vẫn chưa phục hồi, 

những ñiểm yếu mang tính hệ thống do chính sách chưa phù hợp vẫn còn tồn tại. Năm qua có thể xem 

như là một trong những năm khó khăn nhất của Việt Nam kể từ thời kỳ ñổi mới, gây ảnh hưởng trực tiếp 

và tiêu cực ñến cộng ñồng doanh nghiệp. 

Được sự tín nhiệm của Quý Cổ ñông, chúng tôi ñã không ngừng cố gắng quản trị, ñiều hành và giám sát 

mọi hoạt ñộng của Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức trong khuôn khổ pháp luật, ñiều lệ Công ty 

một cách tuân thủ, linh hoạt và minh bạch nhằm ñảm bảo quyền và lợi ích tối cao cũng như sự bình 

ñẳng của mọi cổ ñông; ñồng thời tiếp tục duy trì vị thế, giá trị thương hiệu VIETRANSTIMEX là một trong 

những doanh nghiệp uy tín hàng ñầu trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ và lắp ñặt thiết bị siêu trường siêu 

trọng và hàng dự án tại Việt Nam, khu vực và trên thế giới.   

Năm 2013 là năm ñầu tiên Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức triển khai hoạt ñộng dưới mô hình tái 

cấu trúc hoàn chỉnh. Chúng ta ñôi khi phải chấp nhận hy sinh những lợi ích trước mắt ñể ñạt ñược mục tiêu 

chiến lược trong dài hạn vì nền tảng lợi thế cạnh tranh, ñiểm mạnh vẫn bền vững và cơ hội phía trước vẫn 

còn nhiều, khả năng khắc phục những ñiểm yếu ñể vượt qua khó khăn là hoàn toàn có thể. Chúng tôi cam 

kết với Quý cổ ñông ñiều ñó trong năm 2014 và giai ñoạn còn lại của nhiệm kỳ. 

Trong khuôn khổ Báo cáo thường niên 2013 này có thể không nêu hết những gì Quý cổ ñông kỳ vọng do 

ñó chúng tôi rất mong sự chia sẻ của Quý Cổ ñông tại kỳ Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2014. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và cảm thông từ Quý cổ ñông trong những năm qua. 

Trân trọng !  

Chủ tịch Hội ñồng Quản trị  Trưởng Ban Kiểm soát  Tổng Giám ñốc 

 
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN TĂNG MÃNG 

  
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN THỊ THU THỦY 

  
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN ĐĂNG SÂM 
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CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  VVẬẬNN  TTẢẢII  ĐĐAA  PPHHƯƯƠƠNNGG  TTHHỨỨCC  

MMUULLTTII  MMOODDAALL  TTRRAANNSSPPOORRTT  HHOOLLDDIINNGG  CCOOMMPPAANNYY  
  

 

 

Đăng ký doanh nghiệp số  

Vốn ñiều lệ 

Phân loại công ty  

Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 

Địa chỉ trụ sở chính 

 

Số ñiện thoại 

Số fax 

Website 

Mã cổ phiếu 

Mã ISIN 

Sàn giao dịch 

Tài khoản ngân hàng số 

0400101901 

209.723.210.000 ñồng 

Công ty ñại chúng quy mô lớn 

209.723.210.000 ñồng 

Tòa nhà văn phòng 80 – 82 Bạch Đằng 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

511 – 3822057 

511 - 3822478 

www.vietranstimex.com.vn 

VTX 

VN000000VTX2 

UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

56110000000780 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng 

Thành viên của các Hiệp hội : Hiệp hội Vận tải, Xếp dỡ và Lắp ñặt Thiết bị Siêu trường Siêu trọng Thế 
giới (SC&RA - Specialized Carriers & Rigging Association); Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ Logistic 
Toàn cầu (Global Project Logistic Network); Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA); Hiệp hội Doanh 
nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI). 
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2014 

� Dự kiến tháng 05/2014: giao dịch lần ñầu tiên trên Sàn ñăng ký giao dịch 

cho chứng khoán công ty ñại chúng chưa niêm yết (UpCOM) tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

� Ngày 10/04/2014: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp 

Giấy chứng nhận ñăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD. 

2013 

� Ngày 27/06/2013: Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) tiếp 

nhận bàn giao ñại diện phần vốn Nhà nước từ Bộ Giao thông Vận tải 

(MOT). 

� Ngày 02/01/2013 : Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức ñược cấp

ñổi Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp cổ phần sau khi sáp nhập 03 

Công ty con. 

2012 

� Ngày 27/11/2012: Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức hoàn tất việc 

sáp nhập 03 Công ty con là Công ty cổ phần Vận tải thủy Hà Nội, Công 

ty cổ phần Vận tải ña phương thức 2 và Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức 6 vào Công ty mẹ.  

� Ngày 01/11/2010: Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức chính thức 

hoạt ñộng theo loại hình công ty cổ phần trên cơ sở Giấy chứng nhận 

ñăng ký doanh nghiệp số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Đà Nẵng cấp. 

� Ngày 25/10/2010: Công ty Vận tải ña phương thức tổ chức thành công 

Đại hội ñồng cổ ñông lần thứ nhất. 

2010 

� Ngày 21/07/2010: Công ty Vận tải ña phương thức tổ chức thành công 

việc bán ñấu giá cổ phần lần ñầu ra công chúng theo thông báo số 

1272/SGDHN-TCKT ngày 21/07/2010 và Thông báo số 1529/SGDHN-

TCKT ngày 25/08/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 
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� Ngày 28/05/2010:  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 1454/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa 

Công ty Vận tải ña phương thức. 

2008 

� Ngày 11/03/2008: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 598/QĐ-BGTVT của về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp 

thực hiện cổ phần hóa năm 2008; trong ñó có Công ty Vận tải ña 

phương thức. 

2003 

� Ngày 21/10/2003: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 3097/QĐ-BGTVT về việc ñổi tên Công ty Dịch vụ Vận tải II 

thành Công ty Vận tải ña phương thức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải 

và hoạt ñộng theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con. 

1997 

� Ngày 15/05/1997: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 1273QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải Đà 

Nẵng thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận 

tải. 

1995 

� Ngày 27/11/1995: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 4896QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải II 

thành Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ 

Vận tải. 

1993 

� Ngày 11/03/1993: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 385/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành  lập Doanh nghiệp Nhà nước - 

Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo quy 

chế về thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm 

theo Nghị ñịnh số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội ñồng Bộ trưởng 

(Nay là Chính phủ). 

1987 

� Ngày 16/12/1987: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 2339b/TCCB về việc chuyển Công ty Đại lý Vận tải Đường biển 

II thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải ñể 

ñảm nhận nhiệm vụ tổ chức liên hiệp vận chuyển và thực hiện các loại 

dịch vụ vận tải. 

� Ngày 01/08/1983: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 1561QĐ/TCCB về việc ñổi tên Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng 

thành Công ty Đại lý Vận tải ñường biển II trực thuộc Tổng cục ñường 

biển Việt Nam. 
1983 

� Ngày 20/04/1983: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 855/QĐ-TCCB về việc ñổi tên Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II 
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thành Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Đại lý Vận tải ñường 

biển Việt Nam. 

1979 

� Ngày 17/05/1979: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 1096/QĐ-TC về việc ñổi tên Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng 

thành Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II trực thuộc Bộ Giao thông Vận 

tải ñảm nhận công tác ñại lý vận tải hàng hóa tại các tỉnh Miền Trung 

từ Bình Trị Thiên (cũ) ñến Phú Khánh (cũ). 

1976 

� Ngày 27/03/1976: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết 

ñịnh số 1313-QĐ-TC về việc thành lập Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng 

trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải ñảm nhận công tác ñại lý vận tải hàng 

hóa tại các khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và các tỉnh lân cận 

theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải giao. 
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Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức ñã ñăng ký các ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận 

ñăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng 

cấp lần ñầu ngày 01/11/2010 và cấp ñổi lần thứ 5 ngày 15/11/2013, gồm các ngành và mã ngành tương 

ứng như sau: 

 

Tên ngành Mã ngành 

Vận tải hàng hóa bằng ñường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải ña phương thức trong nước và quốc tế. Kinh doanh 

vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ñường bộ. 

4933 (chính) 

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. 5012 

Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ñường sắt và ñường bộ. 5221 

Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ñường thủy 

Chi tiết: Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ñường thủy; ñại lý tàu 

biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh 

vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ñuờng thủy. Quản lý và khai thác cảng 

sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. 

5222 

Bốc xếp hàng hóa 

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa; Các dịch vụ phụ trợ bốc xếp khác. 
5224 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan. 
5210 

Lắp ñặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 3320 

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có ñộng cơ khác. 4520 

Cho thuê máy móc, thiết bị và ñồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, xếp dỡ. 
7730 
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Đại lý du lịch 

Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội ñịa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. 
7911 

Cung ứng lao ñộng tạm thời 

Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong 

lĩnh vực vận tải, xếp dỡ. 

7820 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp ñặt khác trong xây dựng. 4663 

Hoạt ñộng của các trung tâm, ñại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao ñộng, việc 

làm 

Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm. 

7810 

Dịch vụ ñóng gói 

Chi tiết: Dịch vụ ñóng gói, bao bì cho hàng hóa. 
8292 

Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan ñến vận tải 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai 

thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt 

và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom ñồ rác và xử lý 

nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo ñảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ 

cần thiết cho họat ñộng con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và ñiện, 

sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo ñậu và cầu cảng. 

5229 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu ñô thị và khu dân cư. 

Xây dựng cảng sông và cảng biển. 

4290 

 

Vận tải hàng hóa ñường thuỷ nội ñịa 5022 

Bán buôn kim loại và quặng kim loại. 4662 

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa ñược phân vào ñâu 

Chi tiết: Gia công chế tạo sơ mi rơ moóc, rơ moóc chuyên dùng. 
3099 

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có 

ñộng cơ khác) 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải, xếp dỡ, máy móc, thiết bị. 

3315 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ñộng. 5610 

Khai thác quặng sắt. 0710 

Khai thác ñá, cát, sỏi, ñất sét. 0810 

Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. 0990 

Bán buôn ô tô và xe có ñộng cơ khác. 4511 

Đại lý, môi giới, ñấu giá 

Chi tiết: Đại lý, môi giới. 
4610 

Kinh doanh bất ñộng sản, quyền sử dụng ñất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 6810 
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hoặc ñi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu ñô thị và khu dân cư. 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan. 
4661 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa ñược phân vào ñâu 

Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất ñốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất 

xi măng. 

4669 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. 
5510 

Vận tải hành khách ñường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt). 
4931 

Vận tải hành khách ñường thuỷ nội ñịa. 5021 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải. 
4659 

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có ñộng cơ khác. 4530 

Chuẩn bị mặt bằng 

Chi tiết: San lấp mặt bằng. 
4312 

Đóng tàu và cấu kiện nổi 

Chi tiết: Sửa chữa, ñóng mới phương tiện vận tải thủy. 
3011 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí. 
2592 

Hoạt ñộng tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

Chi tiết: Họat ñộng tư vấn kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng giao thông, xây 

dựng phương án vận tải, xếp dỡ. 

71109 

Sản xuất xe có ñộng cơ 

Chi tiết: Sửa chữa, ñóng mới ô tô. 
2910 

Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không. 52239 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và ñộng vật sống 

Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản, hàng thủ công mỹ nghệ 
4620 

Chế biến và bảo quản rau quả 

Chi tiết: Gia công, chế biến các loại hàng nông lâm thổ sản 
1030 

Sản xuất khác chưa ñược phân vào ñâu 

Chi tiết: Gia công, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ 
3290 

# Ghi chú: Nếu có nhà ñầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần thì Công ty sẽ ñăng ký ngành nghề 

kinh doanh theo biểu cam kết WTO và mã ngành theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên 

Hợp Quốc (CPC - Central Product Clasification). 
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Hà Nội 

100 Đại Cồ Việt, 

Quận Hai Bà 

Trưng , Thành phố 

Hà Nội 

Trụ sở chính 

Tòa nhà 80 - 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu 

Thành phố Đà Nẵng 

Hà Nội 

Phường Thanh 

Trì 

Quận Hoàng Mai 

Thành phố Hà 

Nội 

Lào 

Phon Thanh, 

Xaysettha, Thủ ñô 

Viêng Chăn, Cộng 

hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào 

Hải Phòng 

58 Trần Hưng 

Đạo 

Quận Hải An 

Thành phố Hải 

Phòng 

Quảng Ngãi 

Khu kinh tế Dung 

Quất, Xã Bình 

Thạnh 

Huyện Bình Sơn 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Bình 

126 Lê Thành 

Đồng, Thành 

Phố Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng 

Bình 

Campuchia 

Tòa nhà KT Tower, 

số 23, Đường 112 

Phường Đe po 3 

Quận Tua Kok, 

Phnom Penh 

Vương quốc 

Campuchia  

Đà Nẵng 

Lô B3-1; B3-2; 

B3-4 Khu Công 

nghiệp Dịch vụ 

Thủy Sản, Quận 

Sơn Trà 

Thành phố Đà 

Nẵng 

TP HCM 

40 Lê Văn Linh, 

Phường 12, Quận 

4 Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Phú Mỹ, Huyện Tân Thành 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Cần Thơ 

C1/10, Khu dân 

cư An Thới,  

Quận Bình 

Thủy, Thành 

phố Cần Thơ 



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  

 Trang 13 / 108  

 

 
 

 

 

Mô hình quản trị  

Doanh nghiệp mới 

 

� Mô hình quản trị doanh nghiệp mới theo chuẩn mực quốc tế ñã ñược 

áp dụng tại  Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức. Theo ñó mô 

hình quản trị Công ty bao gồm:  

+ Đại hội ñồng cổ ñông;  

+ Ban Kiểm soát; 

+ Hội ñồng Quản trị; 

+ Bộ máy Điều hành ñứng ñầu là Tổng Giám ñốc; các Phó Tổng Giám 

ñốc, Trưởng các Phòng Nghiệp vụ và Giám ñốc các Đơn vị phụ 

thuộc dưới sự ñiều hành của Tổng Giám ñốc.  

� Cơ cấu tổ chức của Công ty ñược xây dựng trên nguyên tắc phân cấp, 

phân công quản lý và ñiều hành theo các khối sản xuất kinh doanh và 

khối chức năng chuyên môn hỗ trợ; có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp 

chặt chẽ với nhau. Tổng Giám ñốc quản lý, ñiều hành thông qua việc 

phân cấp, phân quyền ñể trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của 

các khối thông qua các Phó Tổng Giám ñốc, Trưởng các Phòng Nghiệp 

vụ và Giám ñốc các Đơn vị phụ thuộc. 

� Mô hình quản trị mới ñã tiếp cận với các chuẩn mực, thông lệ quản trị 

tốt nhất trong nước và quốc tế ñang áp dụng. Việc cơ cấu theo mô 

hình quản trị này ñã tăng cường ñược hiệu quả quản lý, ñiều hành và 

nâng cao hiệu quả quản trị của Hội ñồng Quản trị ñối với Bộ máy Điều 

hành; thực hiện chức năng quản trị thông qua hệ thống các quy chế 

quản trị xuyên suốt toàn Công ty về chiến lược, kinh doanh, tài chính, 

ñầu tư, quản lý rủi ro, kiểm soát và chính sách nhân sự. 

� Nhằm tuân thủ pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả quản trị 

công ty theo quy ñịnh pháp luật; Hội ñồng Quản trị sẽ từng bước 

thành lập các Tiểu ban chức năng trực thuộc Hội ñồng Quản trị ñể 

nghiên cứu, tham vấn cho Hội ñồng Quản trị thực hiện công tác ñịnh 

hướng chiến lược, quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, 

nhân sự cấp cao, chế ñộ lương thưởng và ñầu tư. 
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Sơ ñồ tổ chức 

Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

 

 

 

Đại hội ñồng 
Cổ ñông 

Hội ñồng Quản trị 

Tổng giám ñốc 

Khối 
Phòng Nghiệp vụ 

Khối 
Đơn vị phụ thuộc 

CN Cty CP VTĐPT tại 
Quảng Ngãi 

CN Cty CP VTĐPT tại 
Miền Tây 

CN Cty CP VTĐPT 

CN Cty CP VTĐPT-Cty 
VT Đa phương thức 1 

Cty CP VTĐPT-CN VT 
Đa phương thức 2 

Công ty Vận tải 
Đa phương thức 7 

Phòng 
Kinh doanh 

Phòng 
Kỹ thuật Dự án 

Phòng 
Tài chính Kế toán 

Phòng 
Tổ chức Lao ñộng 

Văn phòng Công ty 

Ban kiểm soát 

Công ty Vận tải 
Đa phương thức 9 

VPĐD Cty CPVTĐPT tại 
Vương quốcCampuchia 

VPĐD Cty CPVTĐPT tại 
CHDCND Lào 

Khối 
Văn phòng Đại diện 
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Mô hình kinh doanh v ận 

tải ña phương th ức 

 

� Công ty ñã thực hiện mô hình kinh doanh vận tải ña phương thức qua 

mối liên kết nội bộ theo: 

+ Chiều ngang - Vận tải ñường bộ với Chi nhánh Vận tải ña phương 

thức 2; 

+ Chiều dọc - Vận tải ñường thủy nội ñịa với Chi nhánh Công ty cổ 

phần vận tải ña phương thức; 

+ Cả chiều ngang và chiều dọc với Công ty Vận tải ña phương thức 7. 

� Lên kết theo chiều dọc hoạt ñộng của Công ty và các ñơn vị phụ thuộc 

trong cùng một chuỗi giá trị ngành vận tải ña phương thức: kho bãi - 

vận tải ñường bộ - vận tải ñường thủy. Mối liên kết này ñem lại nhiều 

lợi thế về chi phí, về sự chủ ñộng cân ñối, sử dụng tối ưu các nguồn 

lực, cung ứng chuỗi dịch vụ ra thị trường, khả năng kiểm soát các dịch 

vụ. Tuy nhiên cũng có khó khăn là sẽ bị phân tán nguồn lực, khó tập 

trung vào hoạt ñộng chủ yếu tạo giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi 

giá trị.  

� Liên kết theo chiều ngang hoạt ñộng của Công ty và các ñơn vị phụ 

thuộc trong cùng mảng dịch vụ vận tải ñường bộ với phân ngành vận 

chuyển hàng thiết bị bao kiện và hàng rời. Mối liên kết này tạo ñiều 

kiện ña dạng hóa dịch vụ, tận dụng mạng lưới, nguồn lực ñể tiết kiệm 

chi phí, phân tán rủi ro. Tuy nhiên cũng có trở ngại là thiếu sự chủ 

ñộng ở một số khâu như cung ứng từng khâu dịch vụ trong chuỗi cung 

ứng so với liên kết dọc.  

� Để hạn chế phần nào nhược ñiểm của của 02 mô hình liên kết ñơn 

tuyến nêu trên, doanh nghiệp ñã thực thi mô hình liên kết kinh doanh 

hỗn hợp là sự kết hợp của cả hai dạng liên kết dọc và ngang nêu trên. 
  

Giới thi ệu các d ịch vụ kinh doanh chính  

 

Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức là một trong những công ty hàng ñầu trong lĩnh vực vận tải, 

xếp dỡ và lắp ñặt thiết bị siêu trường, siêu trọng; vận tải ña phương thức của Việt Nam, cũng như khu 

vực Đông Nam Á và cả Châu Á. Hiện tại, Công ty ñang cung cấp các dịch vụ chính với công nghệ tiên 

tiến và thiết bị hiện ñại như:  

� Vận tải ñường bộ: Với hệ thống mạng lưới chi nhánh và văn phòng ñại diện trải dài trên lãnh thổ 

Việt Nam, Lào và Campuchia, ñược trang bị hàng chục xe ñầu kéo rơ moóc/sơmi rơ moóc với tải 
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trọng kéo theo từ 40 tấn - 250 tấn/xe, sơmi rơ moóc container, sơmi rơ moóc sàn thấp (Lowbed),  

hàng trăm trục rơ moóc thủy lực (Modular trailers) với tải trọng 32 tấn/trục; Công ty có khả năng 

cung cấp dịch vụ vận tải ñường bộ an toàn, ñúng tiến ñộ; bên cạnh ñó ñảm bảo tư vấn cho khách 

hàng các phương án vận tải hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm với thời gian và chi phí hợp lý. 

� Vận tải ñường sông: Hiện tại, Công ty ñang sở hữu các ñội xà lan, tàu kéo ñường sông có trọng tải 

từ 400 DWT ñến 2.000 DWT ở hai khu vực phía Bắc và Nam, với ñội ngũ thuyền viên giàu kinh 

nghiệm, thông thạo các tuyến ñường thủy nội ñịa, ñủ khả năng vận tải ñường thủy các thiết bị siêu 

trường, siêu trọng mà hạ tầng giao thông ñường bộ không thể cho phép. 

� Vận tải ñường biển: Trong những năm qua, Công ty ñã thiết lập mối quan hệ với các hãng tàu, chủ 

tàu và các hãng vận tải lớn trên thế giới và khu vực ñể cung cấp dịch vụ vận tải ñường biển theo 

nhu cầu của khách hàng.  

� Vận tải ña phương thức: Đây là một trong những thế mạnh của VIETRANSTIMEX với hệ thống trang 

thiết bị ñồng bộ, hiện ñại và ñội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải ña phương 

thức. Việc kết hợp các loại hình vận tải ñường biển, ñường bộ, ñường thủy nội ñịa qua các quốc gia 

láng giềng cùng với mô hình phối hợp vận tải ñầu kéo ô tô  - rơ mooc, hệ thống ñẩy thủy lực, trượt 

ñẩy, v…v… ñược sử dụng trong vận chuyển các cấu kiện, trang thiết bị siêu trường siêu trọng.  

� Dịch vụ load-out/in và di chuyển (Site moving) hàng siêu trường siêu trọng bằng rơ moóc: Đây là 

dịch vụ ñặc biệt, sử dụng hệ thống rơ moóc thủy lực kéo bằng ñầu kéo hạng nặng hoặc và rơ moóc 

tự hành (SPMT - Self-Propelled Modular Transporter) có khả năng vận chuyển, ñưa các cấu kiện 

nặng ñến 3.500 tấn từ trên bờ xuống sà lan hoặc  ngược lại.  

� Dịch vụ xếp dỡ, lắp ñặt bằng cần cẩu bánh lốp có sức nâng từ 30 tấn – 120 tấn, thiết bị nâng/kéo–

ñẩy trượt (Skidding/Strand jack), kích thủy lực: VIETRANSTIMEX là ñơn vị hàng ñầu Việt Nam trong 

lĩnh vực xếp dỡ, lắp ñặt thiết bị bằng phương pháp thủ công. 

� Kinh doanh kho bãi: Hệ thống kho bãi của VIETRANSTIMEX trải ñều trên các vùng miền cả nước 

như Hà Nội (15.146 m2), Đà Nẵng (14.830 m2), Cát Lái - TP. HCM (15.028 m2), Phú Mỹ - Bà Rịa 

Vũng Tàu (8.419 m2), Dung Quất – Quảng Ngãi (54.029 m2). Hệ thống kho bãi này ñược Công ty 

khai thác sử dụng trong dịch vụ logistics và cho thuê kho bãi. Các dịch vụ khác: Dịch vụ khai thuê 

thủ tục hải quan; Dịch vụ môi giới hàng hải, ñại lý tàu biển và ñại lý giao nhận vận chuyển quốc tế; 

Tư vấn, thiết kế xây dựng phương án vận tải, xếp dỡ và gia cố hạ tầng giao thông; Cho thuê 

phương tiện, thiết bị vận tải, xếp dỡ…vv. 
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Tầm nhìn 
“Trở thành một doanh nghiệp vận tải - xếp dỡ với công nghệ tiên tiến, 

quản lý chuyên nghiệp, ñổi mới liên tục và toàn diện” 

  

Sứ mệnh 

“Mang ñến cho khách hàng sự an toàn, tin tưởng tuyệt ñối; vì lợi ích tối 

cao của cổ ñông; không ngừng nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần 

cho người lao ñộng trong ngôi nhà chung VIETRANSTIMEX, góp phần vào 

công cuộc xây dựng ñất nước ngày càng phồn vinh” 

  

Giá trị cốt lõi Giá trị - Trung thực và Sáng tạo 

  

Các mục tiêu 

� Tạo dựng ñược lợi thế cạnh tranh bền vững. 

� Giữ vững vị trí là một trong những nhà thầu vận tải hàng siêu trường 

siêu trọng, hàng dự án và thiết bị toàn bộ hàng ñầu Việt Nam, từng 

bước phát triển ñể trở thành một trong những nhà thầu vận tải hàng 

ñầu Đông Nam Á.  

� Đảm bảo là một trong những cổ phiếu trong lĩnh vực vận tải có hiệu 

quả kinh doanh lớn hơn chỉ số trung bình ngành. 

  



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  

 Trang 19 / 108  

 

 

 

Chiến lược cạnh tranh 
Tiếp tục theo ñuổi chiến lược cạnh tranh hỗn hợp giữa dịch vụ khác biệt 

và giá cả hợp lý. 

  

Biện pháp thực hiện 

� Thực thi cạnh tranh linh hoạt trên phân khúc vận tải, xếp dỡ hàng 

siêu trường siêu trọng và hàng dự án; ñồng thời sẵn sàng mở rộng 

kinh doanh các ngành nghề tạo thêm lợi thế cạnh tranh và gia tăng 

hiệu quả. 

� Tập trung vào các khách hàng mục tiêu thuộc các ngành công nghiệp 

có triển vọng tăng trưởng cao như: xây lắp dầu khí, sản xuất và 

truyền tải ñiện, xi măng, hóa chất và giao thông. 

� Liên danh với các tập ñoàn vận tải hàng ñầu trên thế giới có cùng 

ngành nghề, công nghệ tiên tiến và năng lực mạnh ñể ñấu thầu vận 

tải trong nước và quốc tế. 

� Sử dụng hợp lý ñòn bẩy tài chính ñể ñổi mới công nghệ, ñầu tư năng 

lực phương tiện thiết bị vận tải xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng. 

Tăng cường sử dụng nhà thầu phụ ñể triển khai các dự án vận 

chuyển hàng thông thường.    

� Phát triển nguồn nhân lực và hệ thống quản trị trở thành năng lực cốt 

lõi; công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng và công nghệ 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật vận tải, xếp dỡ và lắp ñặt thiết bị siêu 

trường siêu trọng.    

  

Kế hoạch phát triển 

kinh doanh 

� Các năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh 

nghiệp vận tải ñặc biệt là các ñối thủ cạnh tranh mới ñã ñầu tư mạnh 

trang thiết bị công nghệ cũng như các doanh nghiệp vận tải nước 

ngoài ñã dần dần ñược thành lập và kinh doanh tại thị trường Việt 

Nam. Sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO nên thị trường vận chuyển, 

bốc xếp các thiết bị siêu trường siêu trọng cạnh tranh ngày càng khốc 

liệt. Trước thực trạng này VIETRANSTIMEX ñã xác ñịnh nếu không có 

chiến lược khác biệt, phát huy ñiểm mạnh của doanh nghiệp mình thì 

sẽ khó cạnh tranh với các ñối thủ cùng ngành. 
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� Chiến lược kinh doanh của VIETRANSTIMEX trong giai ñoạn này là: 

chiến lược lựa chọn, phát triển thị trường mục tiêu, giữ vững và phát 

triển thị trường hiện tại, thâm nhập thị trường mới và kết hợp với 

chiến lược giá cả. Năm 2012 Công ty ñã thành lập 2 chi nhánh tại 

Campuchia và Lào ñể ñón ñầu các dự án ñang ñược ñầu tư mạnh vào 

2 nền kinh tế nói trên thông qua sự phát triển mạnh của khu vực Kinh 

tế Vũng Áng và ñường xuyên Á và các dự án phát triển, nâng cấp hệ 

thống ñiện lực của Campuchia. Đặc biệt việc ñầu tư áp dụng công 

nghệ kỹ thuật cao kết hợp với việc gửi kỹ sư ñi ñào tạo ở các nước 

tiên tiến ñã giúp Công ty thành công trong việc ñột phá vào lĩnh vực 

mới mà các doanh nghiệp vận tải trong nước chưa có khả năng vươn 

tới và ñã có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài với 

chiến lược ñi tắt ñón ñầu sau hội nhập và mang lại kết quả tốt bằng 

cách mở rộng thị trường load-out/load-in các cấu kiện của ngành dầu 

khí/ñóng tàu/cảng tại khu vực Vũng Tàu/ TP.HCM và Hải Phòng. 

  

 

Các mục tiêu ñối với 

môi trường, xã hội và 

cộng ñồng  

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Công ty còn chú trọng ñến những lợi 

ích lâu dài của cộng ñồng thông qua các hoạt ñộng xã hội thông qua các 

chương trình ñóng góp và ủng hộ về vật chất, trách nhiệm cộng ñồng và 

chương trình tài trợ; Công ty cũng khuyến khích nhân viên cùng tham gia 

vào các chương trình cộng ñồng như: 

� Đền ơn ñáp nghĩa: Được sống trong môi trường hòa bình, nền 

chính trị ổn ñịnh như hiện nay, chúng tôi luôn nhớ ñến những người 

anh hùng, các chiến sĩ ñã hi sinh vì ñộc lập, tự do của tổ quốc. Chính 

vì vậy Công ty luôn có các hoạt ñộng nhằm tri ân gia ñình các liệt sỹ 

có công với cách mạng: như nhận phụng dưỡng 03 mẹ Việt Nam Anh 

Hùng, tặng quà và ủng hộ tài chính cho các tổ chức xã hội từ thiện. 

� Khắc phục hậu quả thiên tai: Công ty có trụ sở chính ngay tại 

Thành phố Đà Nẵng, trung tâm của Miền Trung nơi thường xuyên 

hứng chịu các ñợt thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản; cùng với 

Nhà nước, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng nhằm hỗ trợ 

về vật chất và tinh thần ñối với các ñồng bào chịu ảnh hưởng từ các 

ñợt hạn hán, bão và lũ lụt. 

� Xóa ñói giảm nghèo: Với tinh thần tương thân tương ái trong ñối 

với những hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn, công tác xóa ñói giảm nghèo 

và trực tiếp hỗ trợ ñồng bào tại một số khu vực ñặc biệt khó khăn của 



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  

 Trang 21 / 108  

 

Miền Trung. 

� Nghĩa vụ ngân sách: Quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, 

doanh nghiệp luôn nhận thức ñúng việc thực hiện nghĩa vụ với ngân 

sách Nhà nước, bảo ñảm ñúng chế ñộ sổ sách kế toán và hoá ñơn 

chứng từ, mỗi khi chính sách thuế có sửa ñổi, bổ sung, ñơn vị kịp thời 

nắm bắt ñể triển khai thực hiện. Công ty nằm trong danh sách 1.000 

doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 
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Rủi ro kinh tế 

� Kể từ sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

từ năm 2007, nền kinh tế Việt Nam ñã bắt ñầu có những bước hội 

nhập với nền kinh tế thế giới. Cũng chính vì vậy, sự chuyển ñộng của 

nền kinh tế trong nước ngày càng gắn kết chặt chẽ với xu thế chung 

của nền kinh tế thế giới.  

� Giai ñoạn 2011 – 2013 ñánh dấu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế 

và khủng hoàng tài chính thế giới ñến nền kinh tế Việt Nam khi tốc ñộ 

tăng trưởng GDP chỉ ñạt bình quân 5,63%/nămi, trong khi năm 2010, 

tăng trưởng GDP ñạt 6,78%ii. Việc tốc ñộ tăng trưởng giảm sút, cùng 

với lạm phát tăng cao, thâm hụt ngân sách lớn tác ñộng rất lớn tới môi 

trường kinh doanh khi hàng loạt doanh nghiệp ngừng hoạt ñộng hay 

thậm chí tuyên bố phá sản. Theo nhận ñịnh của giới chuyên môn, ñến 

năm 2014, nước ta vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi khủng 

hoảng. Mặc dù vậy, với những chính sách và biện pháp cải cách mạnh 

mẽ của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế trong nước ñang bước ñầu có 

những chuyển biến tích cực và dần ñi vào ổn ñịnh. 

� Với ñặc thù hoạt ñộng trong ngành vận tải thiết bị siêu trường siêu 

trọng phục vụ cho các dự án công nghiệp và giao thông, ñiều kiện môi 

trường kinh doanh cùng với hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong 

nước có ảnh hưởng không nhỏ ñến doanh thu, lợi nhuận. 



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  

 Trang 23 / 108  

 

  

Rủi ro lạm phát 

� Cũng giống như tốc ñộ tăng trưởng và lãi suất, tình hình lạm phát 

cũng là một trong những yếu tố của nền kinh tế vĩ mô có tác ñộng tới 

hoạt ñộng kinh doanh của VIETRANSTIMEX.  

� Trong hai năm 2010 và 2011 khi tỷ lệ lạm phát ở mức hai con số lần 

lượt là 11,75% và 18,13%iii, tình hình kinh tế - xã hội ñã gặp phải 

nhiều bất ổn, hoạt ñộng sản xuất ñình trệ, gây nhiều khó khăn cho các 

doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, ñến năm 2012, nhờ những chính 

sách và biện pháp quyết liệt của Đảng và Chính Phủ, chỉ số giá tiêu 

dùng chỉ tăng 6,81% so với năm trước ñó, lạm phát phần nào ñược 

kiềm chế. Trên cơ sở ñó, mặt bằng lãi suất ñược giảm ñáng kể, thị 

trường ngoại hối ổn ñịnh, mở ra những cơ hội thuận lợi cho môi 

trường sản xuất, kinh doanh trong nước. Trong năm 2013, Quốc Hội 

vẫn ưu tiên ñặt mục tiêu kiềm chế lạm phát và kết quả là tình hình chỉ 

số giá tiêu dùng trong năm diễn biến khả quan, mặc dù tháng 8 và 

tháng 9, CPI ñột ngột tăng so với cùng kỳ năm ngoái (lần lượt là 

0,83% và 1,06%)iv. Kết quả năm 2013, CPI chỉ tăng 6,04% 5 thấp 

hơn kế hoạch ñề ra.  

� Sự biến ñộng của lạm phát trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

tới giá cả ñầu vào, cũng như nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 

của Công ty.Việc này ñòi hỏi Công ty phải linh hoạt trong việc ñiều 

chỉnh các chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh ñang có 

những biến ñộng mạnh. 

  

Rủi ro pháp lý 

� Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung 

ñến toàn ngành cũng như nền kinh tế. Trong hoàn cảnh hệ thống 

pháp lý Việt Nam ñang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, những 

thay ñổi trong chính sách quản lý của Chính phủ ñều có những tác 

ñộng nhất ñịnh ñến tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

� Là doanh nghiệp cổ phần nên hoạt ñộng của Công ty chịu ảnh hưởng 

của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, khi ñăng ký giao dịch cổ phiếu trên 

thị trường chứng khoán, Công ty phải tuân theo Luật Chứng khoán, 

các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Bên cạnh ñó, hành lang pháp lý cho hoạt ñộng vận tải ña phương 

thức, vận tải xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng của Công ty vẫn chưa 
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ñáp ứng ñược yêu cầu cũng như phù hợp với các quy ñịnh và thông lệ 

quốc tế. 

� Trong ngành vận tải xếp dỡ ñặc biệt là thiết bị siêu trường siêu trọng 

chỉ cần những sơ suất, thiếu sót hoặc lỗi nhỏ của nhân viên có thể dẫn 

ñến sự cố gây thiệt hại tài sản, con người; phát sinh trách nhiệm dân 

sự ñối với bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý ñối với nhà nước. 

  

Rủi ro thị trường chứng 

khoán 

� Công ty thực hiện việc ñăng ký giao dịch cổ phiếu trong bối cảnh thị 

trường có nhiều biến ñộng. Việc biến ñộng giá cổ phiếu của Công ty sẽ 

không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh mà 

còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tình hình thực hiện công bố 

thông tin và ñặc biệt là quan hệ cung cầu trên thị trường. Quan hệ này 

lại chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vĩ mô của nền kinh tế trong nước 

và thế giới; các yếu tố vi mô liên quan ñến doanh nghiệp và tâm lý của 

nhà ñầu tư...vv 

� Trong trường hợp giá cổ phiếu của các công ty ñăng ký giao dịch nói 

chung và cổ phiếu của Công ty nói riêng giảm giá hoặc khối lượng giao 

dịch ít sẽ gián tiếp ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

  

Rủi ro thị trường 

 

� Thị trường vận chuyển hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phụ trợ tại Việt 

Nam ñang có sự cạnh tranh gay gắt do việc ngày càng gia tăng về số 

lượng các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt ñộng trong lĩnh vực 

này. 

� Nhu cầu hàng hóa có thể phát sinh theo triển vọng tăng trưởng kinh tế 

và thay ñổi theo chính sách ñiều hành kinh tế vĩ mô tại từng giai ñoạn; 

trong khi ñó lĩnh vực vận tải, xếp dỡ thiết bị siêu trường siêu trọng ñòi 

hỏi phải có vốn lớn ñể ñầu tư cho trang thiết bị phương tiện chuyên 

dùng. Nếu doanh nghiệp theo ñuổi chiến lược ñầu tư ñón ñầu ñể ñáp 

ứng ñủ năng lực vận tải ñể thực hiện các hợp ñồng tiềm năng thì có 

thể rơi vào tình trạng dư thừa nguồn lực trong khi thiếu doanh thu ñể 

cân ñối chi phí thường xuyên cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 

suy thoái hoặc giảm phát.    
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Rủi ro giá dầu 

 

� Nguyên nhiên liệu ñầu vào chính của các công ty dịch vụ vận tải như 

VIETRANSTIMEX chủ yếu là xăng dầu. Đây là mặt hàng chịu sự quản 

lý chặt chẽ của Nhà nước, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào biến 

ñộng giá thế giới. Những năm gần ñây, giá xăng dầu liên tục tăng cao 

và có những diễn biến khó lường khiến các doanh nghiệp vận tải gặp 

rất nhiều khó khăn trong việc quản lý chi phí, gây ảnh hưởng không 

nhỏ ñến kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như doanh thu, lợi nhuận 

của Công ty. 

� Năm 2013 giá xăng có 5 lần tăng giá với tổng mức tăng là 3.200 

ñồng/lít và 6 lần giảm giá với số tiền giảm là 2.160 ñồng. Như vậy 

năm 2013 giá xăng ñã tăng tổng cộng 1.060 ñồng/lít. Theo thống kê 

năm 2013 thì hầu như cứ mỗi lần giá xăng tăng hoặc giảm thì VN-

Index ñều bị ảnh hưởng ñáng kể. Mức tăng giá xăng khá mạnh lần 

này có thể sẽ tác ñộng lớn ñến chỉ số CPI tháng tới.   

� Tỷ lệ chi phí nhiên liệu bình quân chung ngành giao thông vận tải 

trong giá thành vận tải ñường bộ khoảng 19% và trong vận tải ñường 

thủy khoảng 34%; riêng ñối với Công ty bình quân khoảng 14 %. 

 

Thống kê các lần tăng/giảm giá xăng dầu trong năm 2013 

  

Rủi ro về tín dụng và 

tỷ giá 

 

� Vốn vay từ ngân hàng là một nguồn vốn không thể thiếu trong quá 

trình hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 

VIETRANSTIMEX nói riêng. Với việc thực hiện các dự án từ khi kí kết 
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hợp ñồng, bắt ñầu thực hiện cho ñến khi hoàn thành thường kéo dài 

nhiều năm khiến nhu cầu vốn lưu ñộng của Công ty khá lớn. Do ñó, 

Công ty thường xuyên phải sử dụng vốn vay từ ngân hàng với lãi suất 

thả nổi.  

� Trong giai ñoạn 2010 – 2011, lãi suất cho vay luôn ở mức cao 20 – 

25%/năm. Điều này gây khó khăn cho khối doanh nghiệp trong việc 

tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, dẫn ñến tình trạng ñình trệ hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh và nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản 

vì gánh nặng tài chính. Từ ñầu năm 2012 ñến nay, mặt bằng lãi suất 

huy ñộng ñã giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản toàn hệ thống 

ngân hàng ñược cải thiện ñáng kể, từ ñó, các doanh nghiệp trong nước 

có thể tiếp cận ñược nguồn vốn vay với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Thời 

ñiểm hiện tại, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 9-11%/năm, ñối với lĩnh 

vực ưu tiên là 7-9%/năm, thậm chí những doanh nghiệp hoạt ñộng tốt 

có thể vay với mức lãi suất 6-7%/năm. 

� Cũng giống như các doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức cũng phải ñối mặt với rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, với chính 

sách cân ñối nguồn vốn hợp lý, Công ty vẫn luôn kiểm soát ñược rủi ro 

này, ñảm bảo thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ trả nợ. 

� Việc thực hiện các dự án vận tải thiết bị toàn bộ thường kéo dài từ khi 

ký kết hợp ñồng, bắt ñầu thực hiện ñến khi hoàn tất có thể mất ñến 

một vài năm, việc giải ngân thanh toán của khách hàng chậm; do ñó 

nhu cầu vốn lưu ñộng là rất lớn. Do ñó, Công ty phải sử dụng nguồn 

vốn vay lớn từ Ngân hàng với lãi suất thả nổi; vì vậy lãi suất biến ñộng 

và tăng cao trong sẽ gây áp lực cho chi phí tài chính, làm ảnh hưởng 

không nhỏ ñến hiệu quả kinh doanh. 

� Trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh, Công ty thường xuyên có những 

giao dịch thanh toán cước phí, mua sắm, ñổi mới, sửa chữa hay bảo trì 

trang thiết bị chuyên dùng bằng ngoại tệ. Chính vì vậy, rủi ro về biến 

ñộng tỷ giá vẫn luôn là một thách thức mà Công ty phải ñối mặt. 

  

Rủi ro quy mô doanh 

nghiệp 

 

� Doanh nghiệp có quy mô lớn dẫn ñến chi phí thường xuyên sẽ lớn. Nếu 

doanh thu không ñủ lớn ñể cân ñối các chí phí ñặc biệt là phần ñịnh phí  

thì kết quả kinh doanh sẽ lỗ. 
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Rủi ro nguồn nhân lực 

 

� Thị trường lao ñộng trong lĩnh vực vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng 

luôn thiếu nhân lực có trình ñộ chuyên môn cao và chuyên biệt. Cạnh 

tranh gay gắt về kinh doanh có thể dẫn ñến các nhân sự có chuyên 

môn ñặc biệt là ñối tượng bị thu hút bởi các tập ñoàn nước ngoài với 

thương hiệu nổi tiếng, khả năng tài chính mạnh. 

� Trước các rủi ro có thể xảy ra, Công ty ñặt mục tiêu xây dựng các chính 

sách ñãi ngộ cạnh tranh với thị trường ñể duy trì ñược ñội ngũ nhân tài, 

ñồng thời xác ñịnh chính sách ñào tạo là trọng ñiểm ñể nâng cao trình 

ñộ nhân viên, phát huy hết tiềm lực của ñội ngũ nhân sự hiện tại. Để 

tạo ñộng lực phát huy sức mạnh nguồn nhân lực sẵn có, chương trình 

ñánh giá hiệu quả công việc không ngừng ñược cải thiện, chính sách chi 

trả thu nhập ñược ñánh giá theo kết quả hoàn thành và giá trị công 

việc.  

  

Rủi ro khác 

� Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang 

tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm 

nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu 

xảy ra sẽ ñể lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác ñộng trực 

tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh và phát triển của Công ty. 

  

 Chiến lược ñối phó với rủi ro 

 

 

 

 

� Đánh giá rủi ro là một yêu cầu bắt buộc của Công ty ñối với các phương 

án về sản xuất kinh doanh, tín dụng, ñầu tư và phát hành chứng khoán. 

� Công ty ñã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về an toàn và quy trình an 

toàn tương ñương Hệ Thống Quản Lý An Toàn - Sức Khỏe Nghề Nghiệp 

OHSAS 18001 trong các công ñoạn vận tải xếp dỡ. 

� Tham gia bảo hiểm cho con người, hàng hóa và trang thiết bị phương 

tiện. 
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Năm 2013 ngoài việc tiếp tục thực hiện các hợp ñồng ñã trúng thầu, Công ty tập trung nguồn lực lớn 

cho việc tiếp tục vận chuyển vật tư, thiết bị Nhà máy nhiệt ñiện Mông Dương 2 và ñã kết thúc dự án với 

khối lượng thực hiện trong năm 2013 khoảng 25.000 FT. Đối  với dự án Mông Dương 1 ñã thực hiện 

trong năm 2013 khối lượng 21.000 FT với doanh thu khá lớn tương ứng khoảng 65% khối lượng công 

trình. Đây là 2 công trình có khối lượng thực hiện và doanh thu lớn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong 

doanh thu và hiệu quả của Công ty. 

 

Sau ñây là những công trình, dự án lớn tiêu biểu về mặt quy mô và công nghệ kỹ thuật thực hiện mà 

Công ty ñã thực hiện trong năm 2013: 

 

LĨNH VỰC DẦU KHÍ  

  

Ngày 07/3/2013, tại cảng Vietsovpetro, 

Vietranstimex ñã hạ thủy kiện chân ñế nặng 1200 

tấn từ vị trí chế tạo lên trên sà lan bằng phương 

pháp trailer. Phạm vi công việc gồm bố trí trí các 

ñoàn rơ-moóc tự hành SPMT, hệ thống bơm 

ballast, dầm phân lực, cầu dẫn sà lan…vv 

 

Vietranstimex ñã thực hiện công tác hạ thủy thành 

công cho khối thượng tầng giàn Hải Sư Trắng 

(ngày 05/4/2013) và khối thượng tầng giàn Hải Sư 

Đen (ngày 08/4/2013 tại cảng hạ lưu PTSC Vũng 

Tàu. Khối thượng tầng giàn Hải Sư Trắng (nặng 

1850 tấn) và giàn Hải Sư Đen (nặng 1482 tấn) 

ñược vận chuyển từ bãi chế tạo ra cầu cảng và hạ 

thủy xuống sà lan bằng hệ thống rơ-moóc ñặc 

chủng SPMT tự hành với số lượng 97 trục.  
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Ngày 09/5/2013, tại cảng Vietsovpetro, 

Vietranstimex ñã hạ thủy kiện khối thượng tầng 

nặng 1200 tấn từ vị trí chế tạo lên trên sà lan 

bằng phương pháp trailer. Phạm vi công việc gồm 

bố trí trí các ñoàn rơ-moóc tự hành SPMT, hệ 

thống bơm ballast, dầm phân lực, cầu dẫn sà 

lan…vv  

 

 

Vietranstimex ñã thực hiện công tác hạ thủy thành 

công cho khối thượng tầng giàn Thăng Long vào 

04/7/2013 tại cảng hạ lưu PTSC Vũng Tàu. Khối 

thượng tầng giàn Thăng Long nặng 1350 tấn ñược 

vận chuyển từ bãi chế tạo ra cầu cảng và hạ thủy 

xuống sà lan bằng 76 trục rơ-moóc tự hành SPMT.  

 

Vietranstimex ñã thực hiện công tác hạ thủy 2 

khối chân ñế của dự án giàn khai thác dầu khí Hải 

Sư Nâu Nam vào ngày 02/9/2013 và Hải Sư Nâu 

Bắc vào ngày 21/9/2013 tại cảng hạ lưu PTSC 

Vũng Tàu. Trọng lượng của mỗi chân ñế là 1200 

tấn ñược 86 trục rơ-moóc ñặc chủng tự hành 

SPMT Cometto vận chuyển từ bãi chế tạo ra cầu 

cảng và hạ thủy xuống sà lan. 

 

 

Dự án Vận chuyển cụm thiết bị chính cho trạm máy 

nén PM3 Cà Mau. Lô hàng thiết bị nén khí (4 kiện 

chính vối trọng lượng 40 tấn/kiện và hàng trăm tấn 

hàng phụ kiện, với giá trị hàng triệu USD) có lộ 

trình vận chuyển phức tạp ñược Vietranstimex tiếp 

nhận tại cảng Tp. HCM và vận chuyển 320km bằng 

sà lan biển ñến cảng Nhà Máy ñạm Cà Mau.Tại cầu 

cảng, các kiện hàng ñược các phương tiện chuyên 

dùng thực hiện ñổ bộ từ sà lan lên bờ. 
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Vietranstimex ñã tiến hành gia cố cầu ñường và 

ghép nối các ñoàn rơ-moóc có nhiều hàng trục ñể 

ñảm bảo vận chuyển an toàn, ñáp ứng yêu cầu của 

chủ ñầu tư về việc ñảm bảo an toàn tuyệt ñối cho 

hàng hóa. 

Ngày 06/10/2013, Vietranstimex ñã thực hiện 

công việc hạ thủy khối thượng tầng giàn khai thác 

Sư Tử Vàng nặng 750 tấn tại cảng Vietsovpetro.  

 

 

 

LĨNH VỰC ĐIỆN   

  

Vietranstimex và Germadept cùng liên danh ñể 

thực hiện cho chủ hàng Marubeni Logistics Corp 

(Nhật Bản) Dự án Nhà Máy Nhiệt ñiện Nghi Sơn I. 

Công việc thực hiện trong dự án này bao gồm: 

Tiếp nhận hàng hóa tại Cảng PTSC Nghi Sơn, 

Thanh Hóa; Vận chuyển hàng hóa bằng ñường bộ 

từ cảng PTSC Nghi Sơn ñến công trường nhà máy; 

Giao hàng trên phương tiện tại công trường. Khối 

lượng hàng: khoảng 60.000FT (khối lượng do 

Vietranstimex thực hiện) 
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Phạm vi công việc Dự án nhiệt ñiện Mông Dương 2 

của Vietranstimex: Nhận hàng tại cảng Hải Phòng, 

vận chuyển ñường thủy và ñường bộ ñến công 

trường NM Mông Dương 2 (tỉnh Quảng Ninh) và 

giao hàng trên phương tiện. Chủ ñầu tư: The AES 

Corporation of the United States với khối lượng 

hàng:  50.000 FT, kiện nặng nhất: Máy biến áp 480 

tấn. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2012 ñến 

04/2013. 

Vietranstimex làm thủ tục hải quan, tiếp nhận vận 

chuyển khối lượng thiết bị 366.000 FT từ cảng Hải 

Phòng/ Vịnh Hạ Long ñến công trường Dự án nhà 

máy Nhiệt ñiện Mông Dương 1 (1.050 MW) cho 

Tổng thầu Hyundai (HDEC) và chủ ñầu tư là Tập 

ñoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Kiện hàng tiêu 

biểu: Steam drum 230 tấn (04 kiện), kích thước 

23m x 3m x 3m; MBA 170 tấn (06 kiện), kích 

thước 10m x 4m x 4m. Thời gian thưc hiện hợp 

ñồng từ tháng 10/2012 – 6/2015.  

 

Vietranstimex ñã vận chuyển 2 máy biến thế (79 

tấn/máy) từ TP HCM ra huyện ñảo Phú Quốc trong 

tháng 9/2013. Đây là 2 kiện hàng thuộc loại lớn 

nhất từ trước tới nay vượt biển ñưa ra huyện ñảo. 

Máy biến thế và phụ kiện  ñã ñược sà lan tiếp nhận 

tại cảng TP HCM, vận chuyển 425 km ñường sông 

và biển ñến cảng Phú Quốc. Tại ñảo Phú Quốc, 

Vietranstimex ñã tự thi công cầu cảng ñể cho sà 

lan cập bến, xe moóc ñổ bộ lên bờ, gia cố tuyến 

vận chuyển ñảm bảo ñể vận chuyển an toàn ñến 

nhà máy và bốc xếp lắp ñặt vào bệ vận hành.  

Máy phát ñiện nặng 178 tấn của nhà máy Thép 

Formosa Hà Tĩnh ñược cẩu từ tàu ngoại lên rơ-

moóc ñặc chủng của Vietranstimex tại cảng Vũng 

Áng, chằng buộc chắc chắn và vận chuyển về 

công trường. Đây là kiện hàng nặng nhất của nhà 

máy ñược vận chuyển tính ñến thời ñiểm thực 

hiện.  
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Vietranstimex ñưa 2 kiện rotor vào vị trí lắp ñặt tại 

công trường nhà máy Nhiệt ñiện Mông Dương 2 

(Quảng Ninh). Trọng lượng rotor vận chuyển 90 

tấn/ kiện. 

Vietranstimex vận chuyển kiện bao hơi 160 tấn 

của tổ máy ñầu tiên về ñến bến công trường Nhà 

máy nhiệt ñiện Mông Dương 1 và ñưa kiện hàng 

vào vị trí dầm nâng phục vụ lễ lắp ñặt vào ngày 

22/06/2013 ñúng tiến ñộ yêu cầu. 

 

 

LĨNH VỰC HÓA CHẤT  

  

 

Vietranstimex nhận hàng tại cảng Hải Phòng, làm 

thủ tục hải quan, vận chuyển ñường thủy và ñường 

bộ kết hợp ñến công trường Dự án mở rộng nhà 

máy Đạm Hà Bắc, Bắc Giang cho chủ ñầu tư là Tập 

ñoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Tổng khối 

lượng hàng:  300.000 FT; kiện nặng nhất: Reactor 

420 tấn, kích thước 27m x 6m x 5,8m; Syngas 

cooler 461 tấn, kích thước 45m x 5m x 5,5m.  Thời 

gian thực hiện từ tháng 10/2012 ñến 12/2014. 
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Lô hàng STST tiếp theo của dự án Nhà máy Đạm 

Hà Bắc gồm 01 kiện Nitrogen Buffer nặng 197 tấn, 

kích thước: 22,1 x 4,35 x 3,97 m ñược 

Vietranstimex vận chuyển bàn giao tại công 

trường.  

 
  

Lô hàng nặng thứ hai của dự án Nhà máy Đạm Hà 

Bắc gồm 7 kiện với các kiện ñặc biệt siêu trường 

như: kiện CO2 Production Column với kích thước 

D42 x R3,4 x C3,4m; kiện Methanol Wash Column 

top nặng 123 tấn với kích thước D35,1 x R4,1 x 

C4,1m; kiện Methanol Wash Column bottom nặng 

143 tấn với kích thước D34,96 x R4,1 x C4,1m; kiện 

Fly Ash 5,95m; kiện Filter nặng 157 tấn với kích 

thước D17,76 ñã ñược bàn giao an toàn cho nhà 

máy.  

Đây là lô hàng có 09 kiện hàng ñặc biệt nặng và 

STST của dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc trong ñó 

tiêu biểu là: kiện Syngas Cooler nặng 461 tấn với 

kích thước D44,5 x R6,17 x C5,52m; kiện Reactor 

nặng 420 tấn với kích thước D26,4 x R6,17 x 

C5,8m và kiện Reactor nặng 126 tấn với kích 

thước D39,2 x R3,0 x C3,0m. 
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Để ñến ñược bến nghiêng công trường dự án Nhà 

máy Đạm Hà Bắc, ñoàn sà lan vận chuyển phải 

vượt qua một cự ly ñường sông khá dài 140km, 

ñặc biệt là trên tuyến có rất nhiều cầu ñường bộ, 

ñường sắt băng ngang với tĩnh không thấp. Đoàn 

sà lan phải dừng lại ñể bơm dằn ballast nhằm giảm 

ñộ cao trước khi ñi qua.  

 

  

LĨNH VỰC GIAO THÔNG  

  

Vietranstimex ñã thực hiện công tác bốc xếp và 

vận chuyển cho 2 cần cẩu giàn container hiệu KE 

(nặng 550 tấn/cẩu) từ bãi lắp dựng ra cầu cảng 

vận hành tại cảng Cát Lái, TP HCM. Do tuyến 

ñường vận chuyển chật hẹp và tiến ñộ thực hiện 

yêu cầu rất gấp (6 giờ/cẩu), Vietranstimex ñã sử 

dụng 36 trục rơ-mooc tự hành SPMT có khả năng 

quay 3600 ñể vận chuyển.  
 

 

Hai cần cẩu khung số hiệu RTG005 và RTG 006 ñã 

ñược Vietranstimex vận chuyển thành công từ cảng 

Chùa Vẽ ñến Tân Cảng Hải Phòng (5km ñường 

sông) bằng sà lan trọng tải 2.000 tấn và tàu kéo 

lớn. Vietranstimex làm công tác chằng buộc và bơm 

dằn ballast ñể cần cẩu (kích thước: D26m x 

R13,5m x C22m) roll on xuống sà lan an toàn. 
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Sau quá trình ñánh giá nghiêm ngặt về năng lực 

phương tiện và kỹ thuật tính toán, Vietranstimex 

ñã ñược lựa chọn là nhà vận tải cho các du thuyền 

siêu sang ñược ñóng mới tại nhà máy ñóng tàu 

của Úc tại KCN Đông Xuyên Vũng Tàu. Phạm vi 

công việc bao gồm việc nâng các du thuyền ñã 

ñược hoàn thiện từ vị trí chế tại lên trên sàn hệ 

thống rơ-moóc ñặc chủng SPMT, vận chuyển từ 

nhà xưởng ra bãi và xoay một góc 1800  ñể 

chuyển hướng kiện hàng, sau ñó vận chuyển ra 

triền hạ thủy chuyên dụng và dỡ hạ du thuyền 

xuống ñường trượt ñể hạ thủy. 

 

 

LĨNH VỰC KHÁC  

  

 

Lô hàng 9 bồn bia của nhà máy bia Tiền Giang 

ñã ñược Vietranstimex tiếp nhận và vận chuyển 

từ cảng TP Hồ Chí Minh ñến công trường tại 

KCN Mỹ Tho, Tiền Giang. 09 bồn bia với kích 

thước mỗi bồn: D19,5m x R6,6m x C6,6m; 

nặng 30 tấn/bồn ñã ñược xếp lên 4 sà lan trọng 

tải 650 tấn và vận chuyển về cảng Mỹ Tho. Tại 

cầu cảng Mỹ Tho, Vietranstimex ñấu 2 cần cẩu 

với sức nâng mỗi cẩu là 80 tấn ñể bốc từ sà lan 

ñưa lên rơ-moóc ñặc chủng sau ñó vận chuyển 

bằng ñường bộ về nhà máy. Tại nhà máy, 

Vietranstimex sử dụng cần cẩu trọng tải 500 

tấn và 80 tấn ñể lắp dựng các bồn vào bệ vận 

hành. 

Vietranstimex ñã thực hiện vận chuyển kiện Turbine 

D9,0m x R4,93m x C4,90m; nặng 80 tấn và kiện 

Genator D7,3m x R4,57m x C4,06m; nặng 71 tấn từ 

cảng TP HCM ñến Nhà máy ñường Ninh Hòa, Khánh 

Hòa. Vietranstimex là ñơn vị duy nhất tại Việt Nam 

sở hữu loại rơ-moóc ñặc chủng sàn thấp với trọng 

tải ñăng ký 100 tấn với chiều cao chỉ 40cm do hãng 
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Cometto chế tạo ñể ñưa kiện hàng vượt 500 km từ 

cảng TP HCM về công trường an toàn. 

Vietranstimex ñã ký hợp ñồng với chủ hàng 

Posco E&C Việt Nam ñể vận chuyển thiết bị của 

2 gói thầu cung cấp thép kết cấu ñược sản xuất 

tại Vũng Tàu với khối lượng ban ñầu là 35.650 

tấn / khoảng 180.000FT nhà máy Thép 

Formosa Hà Tĩnh. Tiến ñộ vận chuyển của 2 gói 

thầu này bắt ñầu từ tháng 9/2013 và kết thúc 

tháng 11/2014. Đến cuối tháng 10/2013, 

Vietranstimex ñã vận chuyển ñược khoảng 

2000 tấn/ 15.000 FT. 

Ngày 16/1/2013, Vietranstimex ñã sử dụng 2 cần 

cẩu bánh lốp 90 tấn & 110 tấn và ñoàn rơ-moóc ñặc 

chủng Cometto ñể thực hiện việc bốc xếp và vận 

chuyển 2 kiện cáp (77 tấn/kiện) của dự án cáp treo 

khu du lịch Bà Nà, TP Đà Nẵng. Công việc gồm ñấu 

kết hợp 2 cần cẩu lớn ñể bốc xếp hàng lên ñoàn rơ-

moóc ñặc chủng thủy lực Cometto, chằng buộc và 

vận chuyển từ dưới chân núi lên vị trí lắp ñặt. Với 

các ñoạn ñường có ñộ dốc 14~15%, Vietranstimex 

phải ñiều ñộng 2 ñầu kéo ñặc chủng ñể kết hợp kéo 

kiện hàng ñi theo ñường ñèo dốc quanh co lên vị trí 

tập kết. 

 

 

 

� Ngoài các dự án lớn, quan trọng nêu trên; Công ty còn thực hiện nhiều công trình, dự án nhỏ lẻ khác 

mặc dù hiệu quả không cao nhưng phần nào tạo ñược nguồn thu ñể trả lương và một số chi phí liên 

quan. 
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� Ngoài ra một số dự án lớn với khối lượng thiết bị lớn, hàng về thành nhiều ñợt theo tiến ñộ xây dựng; 

Công ty ñã thực hiện trong năm 2013 và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2014, gồm có: 

+ Nhà máy Nhiệt ñiện Mông Dương 1; 

+ Nhà máy Nhiệt ñiện Mông Dương 2; 

+ Nhà máy Đạm Hà Bắc; 

+ Nhà máy Nhiệt ñiện Ô Môn. 

� Hiện nay, Công ty có 03 dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu năm, gồm có: 

+ Vận tải, xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng và hàng dự án; 

+ Khai thuê hải quan và lưu kho bãi; 

+ Dịch vụ vận tải, xếp dỡ. 

� Cơ cấu doanh thu thuần giai ñoạn 2012 – 2013: 

2012 2013 
Nguồn doanh thu 

Giá trị % Giá trị % 

Bán hàng hóa 20.392 7,31% 1.528 0,41% 

Dịch vụ vận tải 258.301 92,69% 376.920 99,59% 

Doanh thu thuần  278.693 100% 378.448 100% 

 

� Nguồn doanh thu của Công ty ñến từ hai mảng kinh doanh là: Bán hàng hóa (nhiên liệu xăng dầu, 

cát, ñá, sơn, v…v…), và cung cấp các dịch vụ vận tải, vận tải ña phương thức, vận chuyển, bốc xếp 

các thiết bị siêu trường siêu trọng, và các dịch vụ vận tải liên quan.  

� Dịch vụ vận tải là mảng kinh doanh chính khi tỷ trọng doanh thu từ mảng này luôn chiếm trên 90% 

tổng doanh thu thuần của Công ty. Bên cạnh ñó, doanh thu từ việc bán hàng hóa chiếm tỷ trọng nhỏ 

không ñáng kể và sang ñến năm 2013 thì Công ty ñã gần như cắt giảm mảng kinh doanh này do 

không ñem lại hiệu quả. 
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Sơ lược tình hình  

kinh tế năm 2013 

 

Qua báo cáo tổng kết của Tổng cục Thống kê công bố ngày 23/12/2013, 

nhìn chung tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013 ñã ñạt ñược nhiều cải 

thiện ñáng kể. 

� Sự phát triển ổn ñịnh và bền vững của nền kinh tế sẽ là nền tảng ñể 

phát triển cho các ngành nghề kinh doanh mà ñặc biệt là ngành vận 

tải, sự phát triển của nền kinh tế cùng với sự tăng trưởng của thương 

mại xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp ñến doanh thu của các công 

ty vận tải. Năm 2013 kết thúc với với tăng trưởng GDP ước tính tăng 

5,42% so với năm 2012.  
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� Dòng vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2013 ñăng ký ước 

ñạt 21,6 tỷ USD, tổng vốn giải ngân ước 11,5 tỷ USD. Đây là các mức 

cao nhất 4 năm qua của dòng vốn FDI. Một số dự án có vốn FDI lớn 

ñược cấp phép trong năm 2013 như Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh 

Hóa)  tăng vốn 2,8 tỷ USD; Dự án nhiệt ñiện ñốt than BOT Vĩnh Tân 1 

vốn 2,018 tỷ USD; Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Thái Nguyên 2 tỷ USD…vv 

  

 

Tổng quan tình hình  

thị trường vận tải 2013 

 

� Vận tải hàng hóa năm 2013 ước tính ñạt 1011,1 triệu tấn, tăng 5,4% 

và 208,5 tỷ tấn.km, giảm 0,4% so với năm trước, bao gồm: Vận tải 

trong nước ñạt 980,3 triệu tấn, tăng 5,7% và 91,2 tỷ tấn.km, tăng 

5,2%; vận tải ngoài nước ñạt 30,8 triệu tấn, giảm 4,4% và 117,3 tỷ 

tấn.km, giảm 4,3%. Vận tải hàng hoá ñường bộ ñạt 765,1 triệu tấn, 

tăng 5,9% và 46,8 tỷ tấn.km, tăng 6,5%; ñường sông ñạt 180,8 triệu 

tấn, tăng 7,3% và 39,3 tỷ tấn.km, tăng 6,3%; ñường biển ñạt 58,5 

triệu tấn, giảm 5,1% và 118 tỷ tấn.km, giảm 4,6%; ñường sắt ñạt 6,5 

triệu tấn, giảm 6,8% và 3,8 tỷ tấn.km, giảm 5,5%. 

� Phân khúc thị trường vận tải, xếp dỡ và lắp ñặt các thiết bị siêu trường 

siêu trọng và thiết bị toàn bộ của các dự án lớn mà Công ty ñang hoạt 

ñộng cũng như nhóm khách hàng mục tiêu ñang hướng tới trong lĩnh 

vực dầu khí, ñiện, giao thông, hóa dầu, hóa chất và xi măng trong 

năm 2013 bị ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình tăng trưởng kinh tế và 

chính sách ñiều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. 
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Đối thủ cạnh tranh 

 

Theo Hiệp hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) hiện có khoảng 

hơn 1.000 doanh nghiệp cạnh tranh trong lĩnh vực logistics, vận tải ña 

phương thức. Bên cạnh ñó, rào cản của việc thâm nhập vào thị trường 

này ñối với các tập ñoàn vận tải quốc tế ñang dần ñược gỡ bỏ khiến mức 

ñộ cạnh tranh dịch vụ vận tải ña phương thức trở nên rất gay gắt. 

� Một số ñối thủ cạnh tranh chính là các doanh nghiệp trong nước như: 

Gemadept (Mã chứng khoán: GMD), Transimex (Mã chứng khoán: 

TMS), Tranaco (Mã chứng khoán: STS), TAGI, Song Toàn, Dân Sanh, 

Thành Trang và Huy Hoàng. 

� Các tập ñoàn hàng ñầu thế giới trong lĩnh vực vận chuyển, xếp dỡ và 

lắp ñặt thiết bị siêu trường siêu trọng, logistics ñã thành lập công ty 

con, công ty liên doanh, công ty TNHH tại Việt Nam như: Mammoet, 

ALE – Heavy Lift, Sarens, Nippon Express, Tiong Woon, Tat Hong và 

Kamigumi. Đây là những tập ñoàn ña quốc gia có năng lực, tiềm lực 

tài chính mạnh và kinh nghiệm quốc tế ñủ khả năng chi phối phân 

khúc thị trường hàng siêu trường siêu trọng.  

� Một số chủ ñầu tư, nhà thầu chính nước ngoài hay trong các ngành 

dầu khí, ñiện lực còn ưu tiên về năng lực của nhà cung cấp dịch vụ 

vận tải, ngoài ra ñại bộ phận khách hàng chỉ quan tâm ñến giá cả do 

ñó việc cạnh tranh giá cả trong ngành là rất gay gắt. 

 

Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm 2013  

Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2013 ñã ñược Đại hội ñồng cổ ñông giao 

 

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ñang chững lại chưa phục hồi, thị trường vận tải trong nước cạnh 

tranh ngày càng khốc liệt hơn, ñơn giá cước vận tải hàng siêu trường siêu trọng và thiết bị toàn bộ 

của các dự án công nghiệp lớn không những không tăng mà còn giảm dẫn ñến lợi nhuận biên bị ảnh 

hưởng rất lớn; bên cạnh ñó, Công ty ñã phải duy trì chính sách giảm giá ñối với một số khách hàng ñể 

chia sẻ khó khăn chung, giữ vững thị phần và uy tín phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài trong 

khi ñó các nhà thầu phụ của Công ty trong các dự án lớn không ngừng tăng giá nên Công ty ñã phải 

chấp nhận giảm bớt phần lợi nhuận của mình.  
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Đơn vị tính: ñồng  

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch  

2013 

Thực hiện 

2013 

Thực 

hiện 

2013/ 

Kế 

hoạch 

2013 

Thực 

hiện 

2013/ 

Thực 

hiện 

2012 

Tổng doanh thu 293.541.431.756 331.200.000.000 399.474.943.443 121% 136% 

Tổng chi phí 290.044.427.012 321.180.000.000 395.453.273.631 123% 136% 

Lợi nhuận trước 

thuế  
3.497.004.744 10.020.000.000 4.021.669.812 40% 115% 

Thuế TNDN  764.685.029 2.505.000.000 2.863.343.365 114% 374% 

Lợi nhuận sau 

thuế 
2.732.319.715 7.515.000.000 1.158.326.447 15% 42% 

* Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2013 ñã kiểm toán 

Tổng doanh thu thực hiện 2013 tăng 21% so với kế hoạch 2013 và tăng 36% so với thực hiện 2012. 

Tuy nhiên tổng chi phí thực hiện năm 2013 lại tăng tới 23% so với kế hoạch 2013 và tăng 36% so với 

thực hiện 2012 làm cho lợi nhuận trước thuế năm 2013 không tăng tuyến tính theo doanh thu.  

Nguyên nhân chủ yếu là do ñơn giá vận tải cũng như giá trúng thầu các công trình, dự án không tăng 

mà còn giảm; thêm vào ñó một số khoản mục chi phí chính với tỷ trọng lớn cũng tăng nhẹ; ngoài ra 

tỷ trọng hàng container, hàng thông thường của các công trình, dự án chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều 

về mặt khối lượng cũng như doanh thu so với hàng siêu trường siêu trọng nên Công ty phải tăng 

cường thuê nhà thầu phụ bên ngoài làm cho chi phí dịch vụ mua ngoài 2013 tăng mạnh so với năm 

2012. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm mạnh do thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh do Công 

ty chuyển nhượng bất ñộng sản. 

Ngoài ra, Công ty còn chịu hệ quả từ quá trình cổ phần hóa với nhiều bất ñộng sản ñược ñánh giá lại 

có giá trị lớn nhưng không có khả năng sinh lời tương ứng trong khi các khoản chi phí vẫn phải trích 

lập ñầy ñủ. Thêm vào ñó là tình hình chung về thanh quyết toán công trình ñầu tư xây dựng kéo dài, 

nợ ñọng kèm theo nhiều thủ tục giữa chủ ñầu tư với nhà thầu chính; hệ lụy là các nhà thầu phụ phải 

thường xuyên vay thêm vốn lưu ñộng ñể duy trì hoạt ñộng dẫn ñến chi phí tài chính tăng thêm. 
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Danh sách Bộ máy Điều hành 
 

 

Tổng Giám ñốc 
Ông Nguyễn Đăng Sâm 

Khối các Phòng ban 
chuyên môn 

Khối các Đơn vị 
Chi nhánh phụ thuộc 

Khối các Văn phòng Đại diện 

Phó Tổng Giám ñốc 
Ông Võ Duy Nghi 

Phó Tổng Giám ñốc 
Ông Ngô Tứ 

Phó Tổng Giám ñốc 
Ông Phan Văn Phúc 

Phó Tổng Giám ñốc 
Ông Trần Nguyên Giáp 

Bà Bùi Thị Ngọc Hà 
Kế toán trưởng kiêm Trưởng 

Phòng Tài chính Kế toán 

Ông Bùi Đức Độ 
Giám ñốc 

CN Cty CP VTĐPT 

Ông Nguyễn Anh Phương 
Trưởng VPĐD Cty CP VTĐPT 
tại Vương quốc Campuchia 

Ông Nguyễn Thành Chung 
Trưởng Phòng  
Kỹ thuật Dự án 

Ông Nguyễn Văn Thường 
Trưởng Phòng  

Tổ chức Lao ñộng 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thủy 
Trường Phòng Kinh doanh 

Ông Lê Văn Trịnh 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT 

Tại Quảng Ngãi 

Ông Cao Xuân Hải 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT 

Tại Miền Tây 

Ông Hà Thanh Chung 
Trưởng VPĐD Cty CP VTĐPT 

tại CHDCND Lào 

Ông Tô Ngọc Vân 
Giám ñốc Cty CP VTĐPT-CN 

VT Đa phương thức 2 

Ông Dương Việt Cường 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT 
Cty VT ña phương thức 1 

Ông Trần Nguyên Giáp 
Giám ñốc Cty 

Vận tải ña phương thức 7 

Ông Nguyễn Đắc Trí 
Chánh văn phòng 

Ông Nguyễn Thanh Chương 
Giám ñốc Công ty 

Vận tải ña phương thức 9 
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Tổng Giám ñốc 

Ông Nguyễn Đăng Sâm 

  
� Quốc tịch : Việt Nam   

� Dân tộc : Kinh 

� Ngày sinh : 28/12/1943  

� CMND số: 201372915;  Ngày cấp: 23/06/2010;  Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng 

� Hộ khẩu thường trú: 88 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

� Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư vận tải ô tô 

� Trình ñộ ngoại ngữ: Anh văn 

� Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 20/07/1959   

ñến 07/1965 
Ty Giao thông vận tải Quảng Bình 

Cán bộ thống kê kế hoạch, Phó bí thư 

Đoàn cơ sở 

Từ 08/1965        

ñến 10/1967 
Trường trung cấp vận tải ñường sắt Cán bộ lớp và Thường vụ Đoàn TNLĐ 

Từ 11/1967       

ñến 05/1976 
Ty Giao thông vận tải Quảng Bình 

Cán bộ kế hoạch; Trưởng Ban tham 

mưu vận tải; Trưởng phòng vận tải 

Từ 06/1976        

ñến 09/1983 
Sở Giao thông vận tải Bình Trị Thiên 

Trưởng phòng vận tải; Trưởng phòng 

Kế hoạch tổng hợp; Đảng ủy viên 

Đảng bộ Văn phòng Sở. Năm 1979 tốt 

nghiệp kỹ sư vận tải ô tô. 

Từ 10/1983        

ñến 12/1988 

Trung tâm ñiều hòa vận tải khu vực 

miền Trung – Bộ Giao thông vận tải 
Phó giám ñốc – Bí thư Chi bộ 

Từ 01/1989        

ñến 05/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức Tổng Giám ñốc – Bí thư Đảng ủy 

Từ 06/2010        

10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức Tổng Giám ñốc  

Từ 11/2010            

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Ủy viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám 

ñốc  
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Phó Tổng Giám ñốc  

phụ trách kinh doanh 

Ông Võ Duy Nghi 

 
� Quốc tịch :  Việt Nam   

� Dân tộc : Kinh 

� Ngày sinh : 01/04/1968 

� CMND số: 201048594;  Ngày cấp: 12/10/1999;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

� Hộ khẩu thường trú: 56 Thanh Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

� Trình ñộ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh 

� Trình ñộ ngoại ngữ: Anh văn 

� Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ năm 1993 

ñến năm 1997 
Công ty Vận tải ña phương thức Nhân viên Phòng Kinh doanh 

Từ năm 1998 

ñến năm 2003 
Công ty Vận tải ña phương thức Phó Phòng Kinh doanh 

Từ năm 2004 

ñến năm 2007 
Công ty Vận tải ña phương thức Trưởng Phòng Kinh doanh 

Từ 04/ 2008 

ñến 10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức Phó Tổng Giám ñốc  

Từ 11/2010        

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức Phó Tổng Giám ñốc 
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Phó Tổng Giám ñốc 

Phụ trách Kỹ thuật – Dự án 

Ông Ngô Tứ 

 
� Quốc tịch:  Việt Nam   

� Dân tộc: Kinh 

� Ngày sinh: 04/08/1960  

� CMND số: 200264375;  Ngày cấp: 10/06/2008;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

� Hộ khẩu thường trú: 50 Hàn Thuyên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

� Trình ñộ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí ñộng lực 

� Trình ñộ ngoại ngữ : Anh văn 

� Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 07/1979 

ñến 08/1981 
C21 – E467 – F342 Bộ ñội 

Từ 09/1981 

ñến 06/1986 
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Sinh viên 

Từ 03/1987 

ñến 11/1998 
Công ty Vận tải ña phương thức Kỹ sư phòng Kỹ thuật vật tư 

Từ 12/1998 

ñến 12/2000 
Công ty Vận tải ña phương thức Phó phòng Kỹ thuật vật tư  

Từ 01/01/2001        

ñến 15/07/2008 
Công ty Vận tải ña phương thức Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư 

Từ 16/07/2008 

ñến 30/10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức Phó Tổng giám ñốc 

Từ 19/02/2004 

ñến 30/10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức Ủy viên Hội ñồng quản trị 

Từ 01/11/2010 

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức Phó Tổng giám ñốc  
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Phó Tổng Giám ñốc  

Phụ trách Tài chính 

Ông Phan Văn Phúc 

 
� Quốc tịch :  Việt Nam   

� Dân tộc : Kinh 

� Ngày sinh : 30/07/1970   

� CMND số: 201046399;  Ngày cấp: 17/04/2010;  Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng 

� Hộ khẩu thường trú : 37 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

� Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kế toán 

� Trình ñộ ngoại ngữ: Anh văn 

� Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 03/1993 

ñến 03/1996 
Công ty Vận tải ña phương thức Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ 

Từ 04/1996 

ñến 01/1997 
Công ty Vận tải ña phương thức Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội 

Từ 02/1997 

ñến 06/1999 
Công ty Vận tải ña phương thức Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ 

Từ 07/1999 

ñến 02/2005 
Công ty Vận tải ña phương thức Phó Phòng Tài chính Kế toán 

Từ 03/2005        

ñến 10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài 

chính Kế toán 

Từ 11/2010             

ñến nay 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài 

chính Kế toán 

Từ 16/11/2012 

ñến 24/03/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Phó Tổng giám ñốc kiêm Kế toán 

trưởng và Trưởng Phòng Tài chính Kế 

toán 

Từ 25/03/2013 

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức Phó Tổng giám ñốc 
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Phó Tổng Giám ñốc 

Phụ trách Kinh doanh khu vực 

Ông Trần Nguyên Giáp 

 
� Quốc tịch :  Việt Nam   

� Dân tộc : Kinh 

� Ngày sinh: 15/01/1971 

� CMND số: 024672928;  Ngày cấp: 08/12/2006;  Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh 

� Hộ khẩu thường trú: 377/8/31 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

� Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

� Trình ñộ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn 

� Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 01/05/1997 

ñến 30/08/1999 

Công ty Dịch vụ vận tải II (Công ty Vận 

tải ña phương thức) 

Chuyên viên Chi nhánh Dịch vụ Vận tải 

II tại TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/09/1999 

ñến 13/05/2001 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Trưởng bộ phận Thủ tục hải quan, giao 

nhận hàng hóa Ban Phú Mỹ I 

Từ 14/05/2001 

ñến 30/04/2003 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Trưởng bộ phận ñiều ñộ, giao nhận và 

thủ tục hải quan Chi nhánh DVVT II tại 

TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/05/2003 

ñến 30/05/2004 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Phó giám ñốc Chi nhánh DVVT II tại 

TP Hồ Chí Minh 

Từ 01/06/2004        

ñến 30/06/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Phó giám ñốc kiêm Trưởng phòng Kinh 

doanh Công ty vận tải ña phương thức 

7 

Từ 01/07/2010 

ñến 30/10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Giám ñốc Công ty Vận tải ña phương 

thức 7 

Từ 01/11/2010 

15/11/2012 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Giám ñốc Công ty Vận tải ña phương 

thức 7 

Từ 16/11/2012 

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Phó Tổng Giám ñốc Công ty kiêm Giám 

ñốc Công ty Vận tải ña phương thức 7 
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Kế toán trưởng 

Bà Bùi Thị Ngọc Hà 

 
� Quốc tịch : Việt Nam 

� Dân tộc : Kinh 

� Ngày sinh : 25/06/1979   

� CMND số: 201430302 ; Ngày cấp: 25/06/2011; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

� Hộ khẩu thường trú : K123/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

� Trình ñộ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế ngành kế toán 

� Trình ñộ ngoại ngữ: Anh văn 

� Quá trình công tác : 

Thời gian Đơn vị công tác Vị trí công việc 

Từ 09/2001  

ñến 12/2005 
Trung tâm Anh văn Hội Việt  Mỹ Kế toán tổng hợp 

Từ 03/2006  

ñến 10/2010 
Công ty Vận tải ña phương thức 

Nhân viên phòng Tài chính kế 

toán 

Từ 11/2010  

ñến 04/2011 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Nhân viên phòng Tài chính kế 

toán 

Từ 05/2011  

ñến 03/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức Phó phòng Tài chính kế toán 

Từ 25/03/2013 

ñến 31/12/2013 
Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

Kế toán trưởng Công ty cổ phần 

Vận tải ña phương thức kiêm 

Trưởng phòng Tài chính Kế toán 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của  

Bộ máy Điều hành 

 

Stt Chức danh Họ và tên 
Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

% 

1 Tổng Giám ñốc Nguyễn Đăng Sâm 28.569 0,136 

2 Phó Tổng giám ñốc Võ Duy Nghi 70.549 0,336 

3 Phó Tổng giám ñốc Ngô Tứ 25.699 0,123 

4 

Phó Tổng giám ñốc 

kiêm Giám ñốc Công ty 

Vận tải ña phương thức 7 

Trần Nguyên Giáp 80.461 0,384 

5 Phó Tổng giám ñốc  Phan Văn Phúc 22.051 0,105 

6 Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Hà 11.414 0,054 

7 Trưởng Phòng Kỹ thuật Dự án Nguyễn Thành Chung 29.347 0,140 

8 Trưởng Phòng Tổ chức Lao ñộng Nguyễn Văn Thường 23.984 0,114 

9 Trường Phòng Kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Thủy 16.769 0,080 

10 Chánh văn phòng Nguyễn Đắc Trí 24.951 0,119 

11 Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT Bùi Đức Độ 13.230 0,063 

12 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT tại 

Quảng Ngãi 
Lê Văn Trịnh 11.996 0,057 

13 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT tại Miền 

Tây 
Cao Xuân Hải 6.791 0,032 

14 
Giám ñốc CN Cty CP VTĐPT-Cty Vận 

tải ña phương thức 1 
Dương Việt Cường 14.940 0,071 

15 Giám ñốc Cty CP VTĐPT-Chi nhánh Tô Ngọc Vân 495 0,002 
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Vận tải ña phương thức 2 

16 
Giám ñốc Công ty Vận tải ña 

phương thức 9 
Nguyễn Thanh Chương 59.658 0,284 

17 
Trưởng VPĐD Cty CP VTĐPT tại 

Vương quốc Campuchia 
Nguyễn Anh Phương 7.027 0,034 

18 
Trưởng VPĐD Cty CP VTĐPTtại 

CHDCND Lào 
Hà Thanh Chung 1.505 0,007 

 Tổng cộng  449.436 2,143 

 
  

Những thay ñổi của 

Bộ máy Điều hành trong năm 2014 

 

Quyết ñịnh 

01/2013/QĐ-HĐQT 02/01/2013 Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Chung làm Trưởng VPĐD tại Lào  

03/2013/QĐ-HĐQT 25/02/2013 

Luân chuyển Ông Nguyễn Thành Chung thôi chức danh Giám 

ñốc Công ty VTĐPT 9 về nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Kỹ 

thuật Dự án 

04/2013/QĐ-HĐQT 25/02/2013 

Luân chuyển Ông Nguyễn Thanh Chương thôi chức danh 

Trưởng Phòng Kỹ thuật Dự án về nhận nhiệm vụ Giám ñốc 

Công ty VTĐPT 9 

08/2013/QĐ-HĐQT 22/03/2013 
Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ñối với Ông Phan Văn 

Phúc 

09/2013/QĐ-HĐQT 22/03/2013 
Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Hà làm Kế toán trưởng từ ngày 

25/03/2013. 

18/2013/QĐ-HĐQT 02/07/2013 

Chấp thuận ñơn thôi việc của Ông Trần Nguyễn Hải, miễn 

nhiệm chức danh Giám ñốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải ña phương thức 
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19/2013/QĐ-HĐQT 02/07/2013 
Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Độ giữ chức vụ Quyền Giám ñốc Chi 

nhánh Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

20/2013/QĐ-HĐQT 21/08/2013 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và bán ñấu giá quyền 

sử dụng ñất và vật kiến trúc trên ñất tại 934 Nguyến Thị 

Định, Quận 2, TP HCM 

21/2013/QĐ-HĐQT 06/09/2012 Cử Đoàn cán bộ ñi công tác tại Cộng hòa Liên bang Nga 

22/2013/QĐ-HĐQT 07/10/2013 
Miễn nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện của Công ty tại 

Vương Quốc Campuchia ñối với  Ông Hak Veng Tay 

23/2013/QĐ-HĐQT 07/10/2013 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phương làm Trưởng Văn phòng 

Đại diện của Công ty tại Vương Quốc Campuchia 
 

  

Thống kê nhân sự 

 

Tiêu chí Nam Nữ Tổng 

Phân theo trình ñộ học vấn 403 44 447 

Tiến sỹ 1 0 1 

Thạc sỹ 4 4 8 

Cử nhân/Kỹ sư 132 29 161 

Cao ñẳng, trung cấp, công nhân, lao ñộng phổ thông 266 11 277 

Phân theo phân công lao ñộng 403 44 447 

 Hội ñồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám ñốc 11 2 13 

 Lao ñộng quản lý 25 3 28 

 Lao ñộng trực tiếp 367 39 406 
 

  

 

Chính sách nhân sự 

 

• Tại VIETRANSTIMEX, chúng tôi luôn tôn trọng và ñề cao con 
người, tôn trọng và ñề cao văn hóa, cá tính và sự ñóng góp 
của mỗi cá nhân. 

• Là thành viên của VIETRANSTIMEX, bạn không chỉ ñược 
ñánh giá cao và ñược tưởng thưởng xứng ñáng cho những 
ñóng góp cá nhân, mà còn ñược khuyến khích phát huy năng 
lực và kiến thức của mình ñể cùng ñồng lòng chung sức xây 
dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tin cậy, tôn 
trọng lẫn nhau, thực sự hòa ñồng... thông qua chính sách 
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tiền lương gồm phần cứng (theo thâm niên, bằng cấp theo 

Nhà nước quy ñịnh) và phần mềm (theo vị trí công việc ñảm 

nhận thực tế, năng lực cống hiến và thực tế luôn cao hơn 

phần cứng) và kết quả hoàn thành công việc hàng tháng. 
• Là thành viên của VIETRANSTIMEX, bạn sẽ có cơ hội phát 

triển nghề nghiệp của mình trong một lĩnh vực vận tải 
ñặc biệt tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang ñến cho bạn 
một môi trường học hỏi không ngừng, giúp bạn nâng cao 
kiến thức và kỹ năng chuyên môn. 

• Tại VIETRANSTIMEX, chúng tôi tin rằng chỉ có học hỏi không 
ngừng mới có thể cạnh tranh trong kinh doanh và ñạt ñược 
sự thành công bền vững. Mỗi nhân viên, dù ở vị trí nào, chức 
vụ nào, cũng thường xuyên ñược trau dồi và học tập những 
kỹ năng nghề nghiệp mới. 

• Chính vì thế, các chương trình ñào tạo của VIETRANSTIMEX 
luôn ñược nghiên cứu, thiết kế và cập nhật phù hợp với nhu 
cầu của từng nhân viên. 
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Công ty ñã có chủ trương dừng ñầu tư phương tiện thiết bị vận tải xếp dỡ trong năm 2013, chỉ triển 

khai ñầu tư một số máy móc thiết bị, công cụ, trang thiết bị văn phòng, các công trình kiến trúc cần 

thiết phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, nhà văn phòng làm việc. Do tình hình thị trường vận 

tải năm 2013 không khả quan dẫn ñến nhu cầu phát triển năng lực chưa cần thiết nên Hội ñồng Quản 

trị ñã chủ ñộng ñiều chỉnh cắt giảm kế hoạch ñầu tư 2013 từ 11.765.000.000 ñồng xuống còn 

4.983.686.909 ñồng tương ứng giảm 58% so với kế hoạch.  

BBááoo  ccááoo  ttììnnhh  hhììnnhh  ññầầuu  ttưư  nnăămm  22001133  

                                                                                                                                                      Đơn vị tính: ñồng 

Stt Hạng mục 
Kế hoạch 

2013 

Thực hiện 

2013 

Chuyển sang 

 2014 

1 Phương tiện thiết bị 3.945.000.000 3.945.000.000 0 

2 Xây dựng cơ bản 6.805.000.000 430.282.000 6.374.718.000 

3 Trang thiết bị văn phòng 1.015.000.000 608.404.909 0 

  Tổng cộng 11.765.000.000 4.983.686.909 6.374.718.000 

 

Thuê tài chính của Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (theo hình thức sell & 

lease back) 03 tài sản gồm: xe cẩu Krupp 70 tấn, xe cẩu Krupp 35 tấn và xe cẩu PH 90 tấn với tổng giá 

trị là 3,945 tỷ ñồng. 

Đầu tư hệ thống giám sát mức nước và cân bằng sà lan; hệ thống chiếu sáng phục vụ sản xuất tại 

công trường, container phục vụ quản lý tài sản, bản quyền các phần mềm SQL, Window, Window 

Server, MS Office và máy tính ... với giá trị 608 triệu ñồng. Trang thiết bị văn phòng trong năm 2013 

chủ yếu tập trung công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, thay thế phụ tùng là chính, giá trị sửa chữa 

không lớn. 

Về xây dựng cơ bản ñã hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy tại vùng kho bãi Phú Mỹ với giá trị 

430 triệu ñồng. 

Thanh lý các tài sản không còn phù hợp ñể thu hồi vốn, tập trung tổ chức ñấu giá bán tài sản trên ñất 

và quyền sử dụng ñất, quyền thuê ñất tại 246 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị; tại xã Tiến Hóa, huyện 
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Tuyên Hóa và số 2 Lê Lợi, Đồng Hới, Quảng Bình. Ngoài việc thu hồi chuyển sang vốn lưu ñộng gần 15 

tỷ ñồng kịp thời phục vụ cho sản xuất, còn mang lại hiệu quả gần 9 tỷ ñồng. Ngoài ra, sau khi thanh lý 

ñã sử dụng một phần nguồn vốn thu hồi tài sản trên ñất tại số 2 Lê Lọi, Đồng Hới,Quảng Bình ñể ñầu 

tư nhà ñiều hành cho Công ty Vận tải ña phương thức 2 tại số 126 Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng 

Bình với giá trị 3,450 tỷ ñồng. 

Trong quá trình triển khai do phải ưu tiên bố trí nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nên phải hoãn 

lại và chuyển sang năm 2014: 

� Triển khai sẵn sàng ñể chọn nhà cung cấp chuẩn bị cho việc ñầu tư gia công chế tạo 02 bộ mâm 

xoay 300 tấn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và thiết bị toàn bộ 

cho các dự án. 

� Xây dựng nhà xưởng cơ khí, gara tại vùng kho bãi Vũng Thùng, KCN thủy sản Thọ Quang, Đà nẵng. 

� San lấp, gia cố nền bãi tại vùng kho bãi Thanh Trì, Hà Nội. 
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Tình hình tài chính 

 

� Năm 2013, tổng giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty ñược giữ 

ở mức khá ổn ñịnh với mức biến ñộng không ñáng kể. Tổng tài sản ñạt 

508.442 triệu ñồng (tăng 0,84% so với năm 2012), giá trị vốn chủ sở 

hữu ñạt 229.762 triệu ñồng (giảm 0,06% so với năm 2012). 

� Tài sản ngắn hạn tăng 29% so với năm 2012, nguyên nhân do tình 

hình tài chính khó khăn, các khách hàng lớn của Công ty cố tình kéo dài 

thời gian thanh toán và trả nợ, do vậy các khoản nợ khó ñòi của Công 

ty cũng ñã tăng nên khoản trích lập dự phòng phải thu khó ñòi của 

công ty tăng mạnh so với năm 2012.  

� Tài sản dài hạn giảm 12% so với năm 2012, trong ñó chủ yếu giảm về 

tài sản cố ñịnh 32,6 tỷ và các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 15,3 tỷ 

nguyên nhân do trong năm 2013 công ty ñã rà soát và thanh lý một số 

phương tiện thiết bị ñã lạc hậu và hết thời gian sử dụng, ñồng thời ñể 

tập trung nguồn lực Công ty ñã sáp nhập 03 công ty con vào Công ty 

và thoái vốn tại công ty liên doanh. 

� Tài sản của Công ty ñều ñược ñầu tư ñúng và phát huy hiệu quả trong 

những năm vừa qua, tuy nhiên hiện nay Công ty ñang còn một số tài 

sản vô hình là quyền sử dụng ñất và tài sản trên ñất chưa phát huy hết 

tiềm năng sinh lời. Chính vì vậy mà Hội ñồng Quản trị ñã yêu cầu Ban 

Tổng giám ñốc phải tìm các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả khai thác  

trong năm 2014. 

Đơn vị tính: ñồng 

Stt Chỉ tiêu  2013  2012 

I Tài sản ngắn hạn 208.600.121.176 161.680.680.242 

1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 15.812.843.810 20.648.307.443 

2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn   0 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 126.145.890.442 86.227.395.886 

 - Trong ñó: dự phòng phải thu khó ñòi 5.997.146.968 1.859.010.774 
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4 Hàng tồn kho 42.995.586.399     40.488.748.901  

5 Tài sản ngắn hạn khác 23.645.800.525     14.316.228.012  

II Tài sản dài hạn 299.842.170.332 342.514.256.219 

1 Các khoản phải thu dài hạn   0 

2 Tài sản cố ñịnh 286.486.174.470    319.064.098.799  

 - Tài sản cố ñịnh hữu hình 194.603.683.020 224.369.958.791 

 - Tài sản cố ñịnh thuê tài chính 21.441.225.238 21.047.880.919 

 - Tài sản cố ñịnh vô hình 65.537.767.975 69.845.123.484 

 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.903.498.237 3.801.135.605 

3 Bất ñộng sản ñầu tư 0 0 

4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 816.000.000 16.090.224.712 

5 Tài sản dài hạn khác 12.539.995.862 7.359.932.708 

III Tổng cộng tài sản 508.442.291.508 504.194.936.461  

 

 

Nợ dài hạn năm 2013 giảm mạnh tới 32% nhưng nợ ngắn hạn tăng tới 

30% làm cho nợ phải trả năm 2013 tăng 2% so với năm 2012, trong ñó 

chủ yếu là phải trả người bán tăng 16,8 tỷ và vay nợ ngắn hạn tăng 9,4 

tỷ. Như vậy với số liệu trên cho thấy tình hình nợ hiện tại của Công ty là 

bình thường.  

Ảnh hưởng lớn nhất ñến giá thành sản xuất kinh doanh năm 2013 của 

Công ty phải kể ñến ñó là chi phí thuê dịch vụ ngoài chiếm tỷ trọng lớn 

với tốc ñộ tăng tới 2 lần. 

                                                                                                                                                                                                                                            

Đơn vị tính: ñồng 

Stt Chỉ tiêu  2013  2012 

 Nợ phải trả 278.680.785.145 274.298.806.045 

1 Nợ ngắn hạn 192.552.792.222 147.713.445.561 

  - Trong ñó: vay và nợ ngắn hạn 111.088.050.103 101.731.570.639 

2 Nợ dài hạn 86.127.992.923 126.585.360.484 

  - Trong ñó: vay và nợ dài hạn 73.841.462.522 110.291.825.708 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 2 năm 2012 và 2013 

 

 

  2013 2012 

P/E  235,37  

P/S  0,68  

P/B 1,19  

Chỉ số  

ñịnh giá 

EPS  55 137 

Tổng tài sản 508.442.291.508 504.194.936.461 

Vốn chủ sở 
hữu 

229.761.506.363 229.896.130.416 

Doanh thu 
thuần 

378.448.159.487 278.692.681.484 

Quy mô 

Thị giá vốn 272.640.173.000 N/A 

 

 

# Ghi chú: Thị giá cổ phần của Công ty là 13.000 ñồng/cổ phần trên cơ 
sở tham khảo giá giao dịch trên thị trường phi tập trung và dự tính theo 
phương pháp hệ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách có chiết khấu của 
Công ty. 

  2013 2012 

Tăng trưởng EPS 
so với năm trước 

-59,57% -76,49% 

Tăng trưởng tài 
sản 

0,84% -3,87% Tăng trưởng 

Tăng trưởng 
doanh thu 

36,09% 5,89% 

Đòn bẩy tài chính 1,21 1,19 

Tài sản cố 
ñịnh/Vốn chủ sở 
hữu 

1,25 1,39 
Khả năng  

tài chính 

Khả năng thanh 1,08 1,09 
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  2013 2012 

ROA 0,23% 0,53% 

ROE 0,50% 1,20% 

Tỷ lệ lãi gộp 0,14 0,20 

Tỷ suất lãi từ 
hoạt ñộng kinh 
doanh 

-0,02 -0,01 

Tỷ suất lợi 
nhuận sau thuế 

0,003 0,010 

EBITDA 71.167.889.699 78.572.302.124 

Khả năng 
sinh lời 

EBIT 26.075.545.201 36.085.862.440 

Vòng quay hàng 
tồn kho 

7,80 5,66 

Hiệu quả 
Vòng quay tổng 
tài sản 

0,75 0,54 
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Số liệu tổng hợp về cổ ñông của Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức tại thời ñiểm ngày 

31/12/2013 có các ñặc ñiểm như sau: 

� Tổng số cổ phần là 20.972.321 cổ phần với mệnh giá 10.000 ñồng/cổ phần tương ứng với 100% 

vốn ñiều lệ là 209.723.210.000 ñồng. 

� 100% là cổ ñông trong nước, bao gồm cả thể nhân và pháp nhân. 

� 100% là cổ phần phổ thông. 

� Không có cổ phiếu quỹ. 

Stt Phân loại cổ ñông Số lượng (cổ phần) Tỷ lệ (%) 

1 Hội ñồng Quản trị 103.212 0,49 

2 Ban Kiểm soát 35.140 0,17 

3 Cán bộ quản lý 420.867 2,01 

4 CBCNV 2.054.253 9,80 

5 Cổ ñông ngoài 18.358.849 87,54 

 Tổng cộng 20.972.321 100,00 
 
 

58,60%

14,30%

4,77%

1,28%

21,04%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC)

Công ty cổ phần quản lý quỹ ñầu tư  MB

Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept)

Thể nhân
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Các cổ ñông lớn là pháp nhân 

  

 

 

• Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 

• Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

• www.scic.vn 

• Tỷ lệ sở hữu – 58,60% 

 
  

 SCIC là cổ ñông n ắm quy ền kiểm soát / c ổ phần chi ph ối ñối với Công ty  

 

 

 

 

• Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)  

• Lầu 5, Tòa nhà Petro Tower, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 

• www.ptsc.com.vn 

• Tỷ lệ sở hữu – 14,30% 

• Hạn chế chuyển nhượng 03 năm từ ngày 01/11/2010 ñến ngày 

01/11/2013 – 14,30% 

• Mã chứng khoán: PVS 

 
 

 

 

 

• Công ty Quản lý Quỹ ñầu tư MB (MB Capital) 

• Tòa nhà Hanoi Toserco, số 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 

• www.mbcapital.com.vn 

• Tỷ lệ sở hữu – 4,77% 

 
 

 

 

 

• Công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept) 

• Cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

• www.gemadept.com.vn 

• Tỷ lệ sở hữu – 1,28% 

• Mã chứng khoán: GMD 
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Quá trình tăng Vốn ñiều lệ của Công ty 

                                                                                                                       Đơn vị: triệu ñồng 

Thời gian 
Vốn ñiều lệ 

ñăng ký 
Vốn thực góp 

Giá trị tăng 

vốn thực góp 
Phương thức 

01/11/2010 200.000 200.000  

Cổ phần hóa theo Quyết 

ñịnh số 1454/QĐ-BGTVT 

ngày 28/5/2010 của Bộ 

Giao thông vận tải. 

Lần 1:  

02/01/2013 
209.723,21 209.723,21 9.723,21 

Phát hành tăng vốn 

thực hiện hoán ñổi cổ 

phiếu các công ty con 

ñể tiến hành sáp nhập 

vào công ty mẹ.   

 

Tại thời ñiểm báo cáo, Công ty không ñầu tư tài chính, góp vốn cổ phần tại bất cứ một công ty liên kết 

nào hay nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối tại bất cứ một công ty con nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  

 Trang 67 / 108  

 

 
  

 

 

 

  

 

Đánh giá kết quả hoạt 

ñộng sản xuất kinh 

doanh 2013 

 

Tuy việc dự báo tình hình kinh tế của các ngành giao thông, công nghiệp 

mà Công ty ñã ñưa ra trong năm kế hoạch 2013 trên cơ sở nhận ñịnh, 

ñánh giá chính thức của Chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế và các 

chuyên gia uy tín nhưng cũng không thể lường trước ñược hết những 

vấn ñề phức tạp nên Công ty cần rút kinh nghiệm hết sức thận trọng ñể 

kỳ vọng ñạt ñược chỉ tiêu kế hoạch ñược khả quan hơn. Do ñó việc chỉ 

ñạt ñược 40% lợi nhuận trước thuế và 15% lợi nhuận sau thuế so với kế 

hoạch 2013 là một bài học cho việc ñề ra chỉ tiêu kế hoạch khả thi trong 

những năm tiếp theo. 

Về hoạt ñộng kinh doanh, mặc dù doanh thu năm 2013 tăng mạnh 

35,79% so với số liệu báo cáo của Công ty mẹ năm 2012 nhưng ñây là 

do việc sáp nhập 03 Công ty con vào Công ty mẹ. Nếu so sánh với số 

liệu báo cáo hợp nhất năm 2012 thì doanh thu toàn Công ty năm 2013 

tăng 10,71% ñạt 378.448 triệu ñồng và bằng 114,26% kế hoạch ñã ñặt 

ra. Mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu nhưng Công ty không có lãi 

từ hoạt ñộng kinh doanh chính.   

Lợi nhuận khác của Công ty tăng mạnh trong năm 2013 ñạt 13.034 triệu 

ñồng (tăng 81,22% so với năm 2012) chủ yếu do nguồn thu từ việc bán 

thanh lý tài sản cố ñịnh mà Công ty sở hữu. Cũng nhờ sự ñóng góp của 

lợi nhuận khác mà tính cả năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Công ty 

ñạt 4.022 triệu ñồng, tăng 15,01% so với năm 2012. Tuy nhiên, lợi 

nhuận sau thuế chỉ ñạt 1.158 triệu ñồng, giảm 57,62% so với năm 2012, 

bằng 15,00% kế hoạch.  
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Ban Tổng giám ñốc cùng bộ máy ñiều hành ñã nỗ lực làm hết trách 

nhiệm và khả năng của mình nhưng trước những khó khăn khách quan 

không thể dự báo và một phần nội tại của Công ty ñã làm cho kết quả 

kinh doanh năm 2013 không ñược như mong ñợi của cổ ñông nhưng về 

mặt chiến lược, thị phần của Công ty cơ bản vẫn ñảm bảo, khách hàng 

mục tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm và thứ hạng của Công ty tại Việt Nam, 

trong khu vực và trên thế giới vẫn ñược khẳng ñịnh. 

Hàng năm, Tập ñoàn truyền thông ña phương tiện KHL công bố Bảng xếp hạng thường niên ñối với 50 

công ty vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng hàng ñầu thế giới (IC Transport 50) trong số hơn 1.300 

công ty thành viên của SC&RA ñến từ 43 quốc gia. Năm 2013 với ñoàn phương tiện vận tải có tổng 

trọng tải 10.487 tấn, Công ty tiếp tục nằm trong Top IC Transport 50 với thứ hạng 32/50 và là doanh 

nghiệp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á trong bảng xếp hạng thường niên này. 

KHL  (www.khl.com) là tập ñoàn truyền thông ña quốc gia lớn nhất và uy tín nhất thế giới, chuyên cung cấp các thông tin có liên 
quan trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp như: công nghệ và thiết bị xây dựng, vận chuyển, xếp dỡ, lắp ñặt, cho thuê phương 
tiện thiết bị, …vv thông qua việc xuất bản các tạp chí chuyên ngành, ấn phẩm, bản tin ñiện tử, sách kỹ thuật, tổ chức các hội 
thảo, triển lãm, hội nghị thường niên, cung cấp dữ liệu thống kê qua khảo sát, ñánh giá ñộc lập và xếp hạng các công ty trong 
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lĩnh vực này trên toàn cầu. 
KHL thành lập năm 1989 có trụ sở chính tại East Sussex, Vương quốc Anh và là thành viên của Hiệp hội vận 
tải và lắp ñặt thiết bị siêu trường siêu trọng quốc tế (Specialized Carriers & Rigging Association  - vi ết tắt là 
SC&RA). 
Hàng tháng, KHL xuất bản trên toàn thế giới nhiều tạp chí chuyên ngành xây dựng công nghiệp; trong ñó nổi 
tiếng với tạp chí International Cranes and Specilized Transport , nơi quy tụ và là diễn ñàn trao ñổi của các 

chuyên gia, nhà thầu, các hãng cung cấp thiết bị và chủ ñầu tư. Đây là tạp chí chuyên ngành vận tải, lắp ñặt thiết bị siêu trường 
siêu trọng và là tạp chí chính thức của SC&RA. Bảng xếp hạng thường niên 50 công ty vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng 
hàng ñầu thế giới hàng năm (IC Transport 50) ñược công bố trên tạp chí International Cranes and Specilized Transport. 

 

Những cải tiến về cơ 

cấu tổ chức, chính 

sách và quản lý 

 

Tổng giám ñốc ñã ñã ñiều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, liên tục ñưa 

ra những giải pháp mới ñể kịp thời thay ñổi nhằm nỗ lực hoàn thành nhiệm 

vụ ñược giao vì lợi ích tối cao của cổ ñông bằng những biện pháp cụ thể 

trong năm 2013 như sau: 

# Tổ chức nhân sự: 

• Hoàn thành các công tác hậu sáp nhập các công ty con, triển khai ký 

kết lại toàn bộ hợp ñồng lao ñộng, chuyển giao bảo hiểm xã hội, lập 

thủ tục bổ nhiệm lại các chức danh sau khi kiện toàn lại bộ máy 

nhân sự cho các ñơn vị phụ thuộc. 

• Tổ chức lại bộ máy Công ty Vận tải ña phương thức 9 theo hướng 

gọn nhẹ, tăng cường cho các Xí nghiệp trực tiếp sản xuất tại hiện 

trường. Tiếp tục hoàn thiện khoán khai thác xe thông thường cho 

công ty Vận tải ña phương thức 9 theo hướng vừa ñảm bảo vận 

chuyển hàng dự án khi có yêu cầu vừa khai thác hàng ngoài trong 

những thời gian chờ hàng dự án nhằm tăng ngày vận doanh cho 

phương tiện, bảo ñảm doanh thu cho Công ty và thu nhập cho công 

nhân lái xe. Đẩy mạnh khoán thực hiện dự án ñối với hàng siêu 

trường siêu trọng. 

• Giao VPĐD tại Campuchia cho Công ty Vận tải Đa phương thức 7 

trực tiếp quản lý và ñiều hành. 

• Xây dựng, bổ sung và ñiều chỉnh Điều lệ Công ty báo cáo Hội ñồng 

Quản trị trình Đại hội ñồng cổ ñông 2013 thông qua; Quy chế quản 

trị nội bộ, Quy chế quản lý và ñiều hành sản xuất kinh doanh và các 

bộ tiêu chuẩn, ñịnh mức trình Hội ñồng Quản trị phê duyệt kịp thời 

phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu. 

• Đề nghị Hội ñồng Quản trị phê duyệt việc luân chuyển, bổ nhiệm và 

miễn nhiệm một số chức danh quản lý. 

# Kỹ thuật vật tư: 
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• Bảo dưỡng sửa chữa lớn và triển khai việc kiểm tu ñặt vật tư cho các 

phương tiện ñặc chủng. 

• Thanh lý một số tài sản là phương tiện, thiết bị có tình trạng hư 

hỏng,  chất lượng kém, hoạt ñộng không hiệu quả.  

• Bổ sung ñiều chỉnh giáo trình nâng bậc kỹ thuật ñể áp dụng trong kỳ 

thi năng bậc năm 2014. 

• Tăng cường công tác quyết toán khoán, quản lý ñịnh mức tiêu hao 

nhiên liệu ñối với các trường hợp thực thanh thực chi. Tăng cường 

công tác giám sát việc quản lý sử dụng phương tiện thiết bị ñúng 

mục ñích và yêu cầu sản xuất của công ty. Nhắc nhở chấn chỉnh các 

vi phạm do lỗi chủ quan cố tình không tuân thủ các quy ñịnh, tiêu 

chuẩn của công ty. 

• Kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật vật tư ở các ñơn vị phụ thuộc. 

# Lao ñộng tiền lương: 

• Công ty ñã thực hiện việc ñiều chỉnh tiền lương, phụ cấp trong toàn 

công ty.  

• Ban hành phương án trả lương gắn với hiệu quả của các ñơn vị, ñảm 

bảo mức thu nhập hợp lý cho CBCNV trong giai ñoạn khó khăn hiện 

nay. Ưu tiên cho các ñơn vị kinh doanh hiệu quả. Điều chỉnh tỉ lệ trả 

lương mềm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng quý.  

• Trong ñó tập trung ưu tiên nâng lương cho ñối tượng công nhân 

trực tiếp. Áp dụng khung lương min – max cho các nhóm công nhân 

nhằm ñiều hòa thu nhập trong năm, hạn chế việc mất cân ñối thu 

nhập do công việc làm phân bổ không ñều giữa các vùng. 

• Nâng các mức phụ cấp hiện trường, ñộc hại, công tác phí phù hợp 

với giá cả thị trường tại các ñịa bàn sản xuất bao gồm ưu tiên tăng 

lương mềm cho ñội ngũ cán bộ nhân viên gián tiếp làm việc ở hiện 

trường xa. 

# Tài chính kế toán: 

• Hoàn tất các thủ tục bàn giao vốn từ Bộ Giao thông Vận tải về Tổng 

Công ty Quản lý và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 

• Trình Hội ñồng Quản trị phê duyệt hạn mức vay vốn cho ñơn vị phụ 

thuộc. 
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• Triển khai công tác quyết toán tài chính ñịnh kỳ quý, bán niên và cả 

năm tại Công ty và các ñơn vị phụ thuộc.  

• Hướng dẫn, giám sát các ñơn vị phụ thuộc, ñặc biệt là các ñơn vị 

mới sáp nhập về công ty tuân thủ quy trình hạch toán kế toán, quản 

lý dữ liệu, báo cáo thống kê theo quy ñịnh của Công ty. 

• Điều chỉnh lại hệ thống quản lý tài chính kế toán toán tại Công ty 

Vận tải ña phương thức 9 phù hợp với yêu cầu quản lý của mô hình 

mới. 

• Tổ chức khóa ñào tạo nghiệp vụ hạch toán kế toán trên chương 

trình kế toán Fast Financial. 

• Tổng hợp báo cáo quản trị, báo cáo thống kê gửi Kiểm toán Nhà 

nước, Bộ Giao thông Vận tải; Sở Giao thông Vận tải, Cục Thống kê, 

Cục thuế của TP Đà Nẵng. 

• Thống kê, phân tích các chi phí sản xuất, quản lý và các chi phí khác 

theo yêu cầu quản lý của lãnh ñạo Công ty. 

# Công tác quản lý khác: 

• Bổ sung, sửa ñổi, ký kết, ñăng ký Nội quy lao ñộng, Thỏa ước lao 

ñộng tập thể theo Bộ Luật Lao ñộng mới. 

• Cử CBCNV tham gia các lớp tập huấn An toàn Vệ sinh lao ñộng, 

tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, ñào tạo hướng dẫn sử dụng rơ 

moóc tư hành SPMT và lên kế hoạch và tổ chức ñào tạo An toàn Vệ 

sinh lao ñộng cho công nhân trực tiếp toàn Công ty. 

• Ban hành bản cập nhật Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng và 

Mục tiêu chất lượng của Công ty, thực hiện ñánh giá tái cấp Giấy 

chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008. 

• Đẩy mạnh các chương trình, hoạt ñộng và sự kiện mang tính tập thể 

như các phong trào thi ñua lao ñộng sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

Thực hiện có hiệu quả các chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng 

như chăm lo nơi ở, tổ chức bếp ăn tập thể tại các công trình trọng 

ñiểm tập trung nhằm bảo ñảm sức khỏe cho người lao ñộng, ñiều 

chỉnh các chính sách cho người lao ñộng kịp thời và ưu tiên cho bộ 

phận trực tiếp, hiện trường. 
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Kế hoạch phát triển 
trong tương lai 

 

Định hướng phát triển trong tương lai nói chung thuộc trách nhiệm của Hội 

ñồng Quản trị và thẩm quyền phê duyệt của Đại hội ñồng cổ ñông thường 

niên 2014. Do ñó trong phần này, Ban Tổng giám ñốc chỉ ñưa ra một số 

vấn ñề trong phạm vi thẩm quyền ñã phân cấp cho Tổng giám ñốc kèm 

theo một số kiến nghị liên quan ñể Hội ñồng Quản trị, Đại hội ñồng cổ 

ñông xem xét phê duyệt; gồm những vấn ñề sau: 

# Khai thác tiếp thị: 

• Trong năm 2014, ngoài các công trình ñã tiếp thị trúng thầu tiếp tục 

thực hiện như Nhà máy Nhiệt ñiện Ô Môn, Mông Dương 1, Nhà máy 

thép Formosa, ...vv thì Công ty sẽ tiếp tục ñẩy mạnh công tác tiếp 

thị các công trình khác ñảm bảo doanh thu và hiệu quả cho Công ty 

như loadout/in các giàn khoan tại Vũng tàu, vận chuyển các cần cẩu 

container cho chủ hàng Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng. 

• Bên cạnh ñó với thế mạnh là mối quan hệ sẵn có với các chủ hàng 

PTSC, Hyundai, Doosan; Công ty sẽ tập trung các nguồn lực ñể thực 

hiện công tác tiếp thị cho các dự án lớn ñã triển khai như: Nhà máy 

Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt ñiện Nghi Sơn 2, Nhiệt ñiện Vĩnh 

Tân 3, Nhiệt ñiện Vũng Áng 2, Nhiệt ñiện Long Phú 1, Nhiệt ñiện 

Vĩnh Tân 4, Nhiệt ñiện Thái Bình 1, ñường dây và các Trạm biến áp 

của hệ thống ñiện quốc gia, các nhà máy bia, ñiện gió, thực hiện 

logistic phân bón, các sản phẩm công nghiệp, xi măng, clinker, dăm 

gỗ...vv  

• Đối với thị trường Lào và Campuchia, Công ty sẽ chỉ ñạo các VPĐD 

tìm hiểu thông tin ñể hỗ trợ cho công tác tiếp thị các dự án. Dự kiến 

một số dự án lớn có thể triển khai trong năm như: các trạm biến áp 

ở Campuchia, các dự án thủy ñiện Sayaburi, Nam Nghiep, Nam Lik, 

Secaman 1, Hong sa, Nam Noy; sẵn sàng ñể tiếp cận thị trường 

Myanmar khi ñiều kiện cho phép. 

• Tiếp tục phát triển mối quan hệ, liên kết kinh doanh với các tập 

ñoàn logistic lớn của thế giới như: Hansa Mayer, SDV,...vv ñể tham 

gia chuỗi cung ứng toàn cầu ñối với các dự án công nghiệp lớn tại 

Việt Nam và khu vực. 
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• Liên danh với Nippon Express ñể triển khai dịch vụ cho thuê cẩu tải 

trọng lớn tại Việt Nam. Liên danh với Fagioli ñể tiếp nhận chuyển 

giao công nghệ kích rút (strand jack) và kích trượt (skidding) ñối với 

thiết bị siêu trường siêu trọng. 

# Tái cơ cấu tài sản và nguồn vốn: 

• Tiếp tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với ñất thuê tại vùng kho 

bãi Cát Lái, Q2, TP Hồ Chí Minh thông qua chào giá. Sau ñó ñầu tư 

lại một vùng kho bãi mới có diện tích lớn hơn tại ñịa ñiểm thích hợp 

với giá trị ñầu tư nhỏ hơn. 

• Tìm kiếm ñối tác chuyển nhượng văn phòng làm việc tại Hà nội, 02 

lô ñất 250 m2 tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh; khu nhà 134 Núi Thành, 

TP Đà nẵng với giá phù hợp. 

# Tổ chức bộ máy và công việc: 

• Triển khai bộ máy quản lý chỉ ñạo hoạt ñộng vận tải  tại các khu 

kinh tế lớn Nghi Sơn, Vũng Áng. Phối hợp liên kết với khu kinh tế 

Hòn La ñang do Công ty Vận tải ña phương thức 2 thực hiện và thị 

trường Lào thành hệ thống ñiều hành thống nhất Bắc Miền Trung.  

• Tiếp tục sắp xếp lại công tác quản lý các bộ phận tạo hiệu quả trong 

công tác ñiều hành sản xuất, tinh giảm biên chế, giảm chi phí. 

• Tăng cường và có giải pháp cụ thể trong công tác kiểm tra ñánh 

giá năng lực và chất lượng quản lý, ñiều hành và phương pháp làm 

việc của ñội ngũ cán bộ quản lý. 

• Xây dựng các phong trào thi ñua và tổ chức thực hiện tốt trong ñơn 

vị trên các lĩnh vực: thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải 

tiến, hợp lý hoá sản xuất, ñể tạo ñộng lực thúc ñẩy sản xuất ñạt 

hiệu quả cao. 

#Kế hoạch về tài chính: 

• Thực hiện triệt ñể các biện pháp huy ñộng vốn ñể ñáp ứng ñược 

nhu cầu vốn trong năm 2014. Trước mắt tập trung nguồn vốn ñể 

phục vụ cho các dự án ñầu tư và kinh doanh có khả năng mang lại 

hiệu quả và thu hồi nợ cao nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu 

kinh tế kế hoạch năm 2014. 

• Tập trung công tác thu hồi công nợ bằng các giải pháp phù hợp, 
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ñúng luật, nhưng phải  ñảm bảo duy trì mối quan hệ khách hàng  

theo tính : Hợp tác - Liên kết - Phát triển. 

• Phân tích, ñánh giá tình hình hoạt ñộng kinh doanh của các ñơn vị 

trực thuộc. Tiến hành ñánh giá hiệu quả trên nguồn vốn ñầu tư của 

từng lĩnh vực ñể cân ñối cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn một cách hợp 

lý. Tiếp tục tổ chức phân tích hoạt ñộng kinh tế của Công ty từ ñó 

rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời ñưa ra các giải pháp khắc 

phục (nếu có vấn ñề) cho công tác quản trị và ñiều hành. 

  

 

Giải trình của Ban 

Tổng Giám ñốc ñối với 

ý kiến kiểm toán  

 

Không có giải trình của Ban Tổng Giám ñốc ñối với ý kiến kiểm toán do ý 

kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần. 
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Đánh giá của Hội ñồng 

Quản trị về các mặt hoạt 

ñộng của Công ty trong 

năm 2013 

 

Tiếp tục ñối mặt trước nhiều khó khăn sau một năm hoạt ñộng, Công 

ty cơ bản ñạt ñược những nhiệm vụ mà Đại hội ñồng cổ ñông thường 

niên 2013 ñã giao phó và Hội ñồng Quản trị xin báo cáo thêm những 

vấn ñề quan trọng phát sinh trong quá trình quản trị và ñiều hành Công 

ty trong năm 2013 như sau: 

� Căn cứ Nghị quyết của Đại hội ñồng cổ ñông 2013 về các chỉ tiêu 

kinh tế kế hoạch; Hội ñồng Quản trị ñã giao nhiệm vụ cho Tổng 

giám ñốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Tuy nhiên trước 

những khó khăn chung, Công ty mới chỉ ñạt ñược chỉ tiêu kế hoạch 

doanh thu 2013 với mức ñộ tăng trưởng 21%. 

� Công ty ñã ổn ñịnh công tác tổ chức, sắp xếp, ñào tạo và ñào tạo lại 

cán bộ quản lý ñáp ứng nhiệm vụ mới, nhằm phát huy nội lực tốt 

nhất ñể phát triển Công ty trong giai ñoạn hậu sáp nhập. 

� Hội ñồng Quản trị ñã cùng với Bộ máy ñiều hành rà soát lại toàn bộ 

việc sử dụng, khai thác các tài sản của Công ty, ñặc biệt là bất ñộng 

sản; ñã triển khai chuyển ñổi mục ñích khai thác/sử dụng (cho 

thuê), thanh lý, nhượng bán các tài sản không ñảm bảo khả năng 

sinh lời, không phục vụ cho mục tiêu chiến lược. 

� Đồng thời, ñã xem xét lại tính hợp lý, hiệu quả của từng khoản mục 

chi phí cấu thành trong tổng chi phí hoạt ñộng của Công ty ñể nâng 

dần tỷ lệ biên lợi nhuận (PM), ñiều này ñặc biệt có ý nghĩa trong bối 

cảnh khủng hoảng kinh tế vẫn chưa qua cũng như tạo cơ sở cho lợi 

thế cạnh tranh bằng giá cho Công ty. 

� Công ty ñã kịp thời bổ nhiệm nhân sự mới cho chức danh Kế toán 
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trưởng ñể Phó Tổng giám ñốc phụ trách tài chính thôi kiêm nhiệm 

ñể tập trung cho công tác quản lý và ñiều hành mảng tài chính kế 

toán ñược tốt hơn.   

  

Đánh giá của Hội ñồng 

Quản trị về hoạt ñộng 

của Ban Tổng Giám ñốc 

trong năm 2013 

 

Hội ñồng Quản trị ñã thực hiện ñầy ñủ kịp thời công tác giám sát, ñịnh 

hướng  thông qua báo cáo và trao ñổi công việc với Bộ máy ñiều hành. 

Ngoài các phiên họp ñịnh kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám ñốc thường 

xuyên trao ñổi với các thành viên chuyên trách Hội ñồng Quản trị ñể xử 

lý kịp thời và hiệu quả các vấn ñề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và 

phát triển Công ty.  

Hội ñồng Quản trị ñánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách 

nhiệm cao ñối với nhiệm vụ ñược giao của Ban Tổng giám ñốc cùng Bộ 

máy ñiều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ñồng cổ 

ñông 2013. 

           

Các kế hoạch và ñịnh 

hướng của Hội ñồng 

Quản trị trong năm 2014 

 

Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược, Hội ñồng Quản trị sẽ tiếp tục tìm 

kiếm các giải pháp quyết liệt hơn ñể khắc phục những tồn tại trong 

năm 2013 nhằm thể hiện  trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

quản trị trong năm 2014; bao gồm: 

• Nhất trí với các kiến nghị của Tổng giám ñốc về ñịnh hướng phát 

triển. 

• Tiếp tục theo dõi, bổ sung ñiều chỉnh kịp thời hệ thống các quy chế, 

quy ñịnh và tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược phát triển và mô hình 

tổ chức và kinh doanh hậu sáp nhập. 

• Xây dựng Bộ tiêu chuẩn nhân sự; trên cơ sở ñó tiếp tục rà soát và 

bổ sung cán bộ có năng lực ñể lựa chọn và ñào tạo ñội ngũ cán bộ 

có chất lượng nhằm ñảm bảo mTiếp tục rà soát và bổ sung cán bộ 

có năng lực, ục tiêu xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp 

cao. 

• Nếu thị trường chứng khoán thuận lợi ưu tiên phát hành thêm cổ 

phiếu, trái phiếu bổ sung vốn lưu ñộng, giảm bớt áp lực của vốn 

vay. 

• Cơ cấu lại danh mục tài sản giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài 
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hạn, trong tài sản dài hạn xác ñịnh cơ cấu vốn hợp lý giữa ñầu tư 

vào TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo ñịnh hướng phát triển của 

Công ty trong thời gian sắp tới. 

• Tiến hành rà soát các khoản công nợ ñể ñẩy mạnh thu hồi công nợ. 

Đôn ñốc thu kịp thời các khoản thu, trong ñó rà soát nắm chắc các 

chủ hàng nợ và nguồn của khách hàng có thể thu. 

• Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành, hạn chế những chi 

phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, chủ ñộng nguồn tiền 

kịp thời phục vụ cho sản xuất. 

• Xây dựng, bổ sung, ñiều chỉnh quy chế tiếp thị và phân phối doanh 

thu của công ty từ ñó giao chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận cho các ñơn 

vị phụ thuộc tự trang trải từng dự án, công việc ñể các ñơn vị chủ 

ñộng và có mục tiêu phấn ñấu cùng Công ty thực hiện nhiệm vụ 

SXKD. 

• Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn ñầu tư; quản trị dòng tiền; 

hạ thấp chi phí vốn bình quân (WACC); cơ cấu hợp lý chi phí hoạt 

ñộng; nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên 

tài sản (ROA); hướng ñến chỉ số trung bình ngành vận tải ñảm bảo 

lợi ích tối ña cho các cổ ñông; rà soát lại các khoản: 

+ Chi phí lãi vay; 

+ Chi phí nhân công; 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài; 

+ Phải thu của khách hàng;  

+ Tài sản cố ñịnh là bất ñộng sản; 

+ Hàng tồn kho. 

• Chủ ñộng tìm kiếm, chọn lọc ñể mời các nhà ñầu tư nước ngoài có 

mục tiêu phù hợp với Công ty và các cổ ñông lớn tham gia ñầu tư 

chiến lược vào Công ty. 

• Hoàn tất trong thời gian sớm nhất nhưng không chậm hơn 

31/12/2014 các vấn ñề quản trị còn tồn tại theo quy ñịnh tại Thông 

tư 121/2012/TT-BTC. 
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Cơ cấu  Hội ñồng Quản trị 

 

 

Hội ñồng Quản trị 

Thành viên  

ñiều hành 

Thành viên  

không ñiều hành 

 

Ông  

Nguyễn Đăng Sâm 

Ủy viên 

Ông  

Nguyễn Tăng Mãng 

Chủ tịch 

Ông Lê Văn Hùng 

Ủy viên 

Ông Hà Tiến Đức 

Ủy viên 

Ông Hoàng Tuấn 

Ủy viên 

Thành viên 

ñộc lập 
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Ông  

Nguyễn Tăng Mãng 

Chủ tịch 

Hội ñồng Quản trị 

Ông  

Nguyễn Đăng Sâm 

Ủy viên  

Hội ñồng Quản trị 

Ông  

Lê Văn Hùng 

Ủy viên 

Hội ñồng Quản trị 

Ông  

Hà Tiến Đức 

Ủy viên 

Hội ñồng Quản trị 

Ông  

Hoàng Tuấn 

Ủy viên 

Hội ñồng Quản trị 

  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của 

Hội ñồng Quản trị 

 

Stt Chức danh Họ và tên 
Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

% 

1 Chủ tịch Hội ñồng Quản trị Nguyễn Tăng Mãng 28.279 0,135 

2 Ủy viên Hội ñồng Quản trị  Nguyễn Đăng Sâm 28.569 0,136 

3 Ủy viên Hội ñồng Quản trị Hà Tiến Đức 23.134 0,110 

4 Ủy viên Hội ñồng Quản trị Lê Văn Hùng 23.230 0,111 

5 Ủy viên Hội ñồng Quản trị Hoàng Tuấn 0 0,000 

 Tổng cộng  103.212 0,492 

 
  

 

Chức danh thành viên hội 

ñồng quản trị do từng 

thành viên Hội ñồng quản 

trị của công ty nắm giữ tại 

các công ty khác 

 

� Ông Hoàng Tuấn: Ủy viên Hội ñồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng 

dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình (PTSC Quảng Bình). 
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Đánh giá hoạt ñộng của 

Hội ñồng Quản trị  

 

 

� Hội ñồng Quản trị ñã tổ chức họp thường kỳ theo ñúng quy ñịnh 

mỗi quý 01 lần và 10 phiên họp không ñịnh kỳ, mở rộng ñể giải 

quyết các vấn ñề quản lý và ñiều hành của Công ty với những nội 

dung cụ thể tại phần những quyết nghị của Hội ñồng quản trị dưới 

ñây. 

� Trong năm 2013, Hội ñồng Quản trị không có cuộc họp bất thường 

nào và không có thành viên nào vắng mặt không tham dự các cuộc 

họp của Hội ñồng quản trị liên tục trong vòng 06 tháng.  

� Trong các phiên họp, số lượng các thành viên Hội ñồng Quản trị 

thực tế có mặt trực tiếp tối thiểu từ 4/5 thành viên trở lên; thành 

viên nào vắng mặt ñều có thông báo lý do và thực hiện biểu quyết 

ñầy ñủ, hợp lệ bằng văn bản các vấn ñề nghị sự của phiên họp ñó. 

� Tại các phiên họp thường kỳ của Hội ñồng Quản trị, Tổng giám ñốc 

báo cáo ñầy ñủ tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty 

và trả lời các chất vấn có liên quan. 

� Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp ñều nhận ñược sự 

ñồng thuận với tỷ lệ 5/5 của các thành viên Hội ñồng Quản trị. 

� Một số nội dung trong các nghị quyết của Hội ñồng Quản trị ñược 

phân công cụ thể cho các thành viên Hội ñồng Quản trị phụ trách 

triển khai; một số nội dung ủy nhiệm cho Tổng giám ñốc thực hiện. 

        

� Căn cứ biên bản họp Hội ñồng Quản trị trong năm 2013, thống kê số buổi họp Hội ñồng Quản trị và 

thành phần tham gia như sau: 

Họ tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không tham dự 

Nguyễn Tăng Mãng Chủ tịch 14/14 100% / 

Nguyễn Đăng Sâm Ủy viên 14/14 100% / 

Lê Văn Hùng Ủy viên 14/14 100% / 

Hà Tiến Đức Ủy viên 14/14 100% / 

Hoàng Tuấn Ủy viên 14/14 100% / 

 

� Đặc biệt, Hội ñồng Quản trị ñã chuẩn bị chu ñáo và tổ chức thành công Đại hội ñồng cổ ñông 
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thường niên năm 2013 vào ngày 29/05/2013 tại 80 - 82 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng và Đại hội 

ñồng cổ ñông ñã ban hành Nghị quyết số 04/2013/NQ-ĐHĐCĐ. 

� Sau ñây là nội dung chính các Nghị quyết/Quyết ñịnh của Hội ñồng Quản trị ñã ban hành sau các 

phiên họp trong năm 2012:  

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Nghị quyết 

01/2013/NQ-HĐQT 11/03/2013 
Thông qua các quyết ñịnh thực hiện Quý I/2013 của Hội 

ñồng Quản trị 

02/2013/NQ-HĐQT 15/03/2013 

Thông qua chủ trương ñồng ý ñể Ông Nguyễn Đăng Sâm – 

Tổng Giám ñốc ủy quyền cho Chi nhánh VTĐPT 2 vay vốn 

ngân hàng 

03/2013/NQ-HĐQT 17/04/2013 
Thông qua các quyết ñịnh thực hiện Quý II/2013 của Hội 

ñồng Quản trị 

04/2013/NQ-ĐHĐCĐ 29/05/2013 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 

05/2013/NQ-HĐQT 30/05/2013 
Thông qua Quy chế quản lý và ñiều hành sản xuất kinh 

doanh của Công ty 

06/2013/NQ-HĐQT 15/06/2013 
Ủy quyền cho Công ty VTĐPT 7 thực hiện các giao dịch tín 

dụng 

07/2013/NQ-HĐQT 02/07/2013 
Giải quyết công tác cán bộ của Chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải ña phương thức (Hà Nội) 

08/2013/NQ-HĐQT 21/08/2013 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và bán ñấu giá quyền 

sử dụng ñất và vật kiến trúc trên ñất tại 934 Nguyến Thị 

Định, Quận 2, TP HCM 

09/2013/NQ-HĐQT 21/08/2013 
Thông qua các Quyết ñịnh thực hiện Quý III/2013 của Hội 

ñồng Quản trị 

10/2013/NQ-HĐQT 22/11/2013 
Thông qua các Quyết ñịnh thực hiện Quý IV/2013 của Hội 

ñồng Quản trị 

Quyết ñịnh 

01/2013/QĐ-HĐQT 02/01/2013 Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Chung làm Trưởng VPĐD tại Lào  

02/2013/QĐ-HĐQT 08/02/2013 
Ban hành phụ lục sửa ñổi bổ sung Quy chế quản lý và ñiều 

hành sản xuất kinh doanh của Công ty 

03/2013/QĐ-HĐQT 25/02/2013 
Luân chuyển Ông Nguyễn Thành Chung thôi chức danh Giám 

ñốc Công ty VTĐPT 9 về nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Kỹ 
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thuật Dự án 

04/2013/QĐ-HĐQT 25/02/2013 

Luân chuyển Ông Nguyễn Thanh Chương thôi chức danh 

Trưởng Phòng Kỹ thuật Dự án về nhận nhiệm vụ Giám ñốc 

Công ty VTĐPT 9 

05/2013/QĐ-HĐQT 12/03/2013 
Thành lập tổ soạn thảo văn bản quản lý ñiều hành của Công 

ty 

06/2013/QĐ-HĐQT 12/03/2013 
Phê duyệt Phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền ñất 

thuê tại số 02 Lê Lợi, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 

07/2013/QĐ-HĐQT 12/03/2013 

Phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền sử dụng ñất và 

vật kiến trúc trên ñất tại số 246 Lê Duẩn, Thành phố Đông 

Hà, Tỉnh Quảng Trị  

07B/2013/QĐ-HĐQT 16/03/2013 Cử Đoàn cán bộ ñi công tác Hàn Quốc  

08/2013/QĐ-HĐQT 22/03/2013 
Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ñối với Ông Phan Văn 

Phúc 

09/2013/QĐ-HĐQT 22/03/2013 
Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Hà làm Kế toán trưởng từ ngày 

25/03/2013. 

10/2013/QĐ-HĐQT 25/03/2013 

Phê duyệt kết quả trúng thầu chuyển nhượng tài sản gắn liền 

ñất thuê tại số 02 Lê Lợi, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng 

Bình 

11/2013/QĐ-HĐQT 25/03/2013 
Nâng lương Ông Phan Văn Phúc lên bậc 2/2 Phó Tổng Giám 

ñốc Công ty hạng I 

12/2013/QĐ-HĐQT 18/04/2013 
Phê duyệt kết quả trúng thầu chuyển nhượng tài sản gắn liền 

ñất  tại 246 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị  

13/2013/QĐ-HĐQT 18/04/2013 
Phê duyệt Phương án chuyển nhượng tài sản và vật kiến trúc 

trên ñất thuê tại Xã Tiến Hóa, Tỉnh Quảng Bình  

14/2013/QĐ-HĐQT 25/04/2013 Ban hành Quy chế quản trị Công ty 

15/2013/QĐ-HĐQT 06/05/2013 
Phê duyệt kết quả chào giá tài sản và vật kiến trúc trên ñất 

thuê tại Xã Tiến Hóa, Tỉnh Quảng Bình  

16/2013/QĐ-HĐQT 01/06/2013 
Ban hành Quy chế quản lý và ñiều hành sản xuất kinh doanh 

Công ty 

17/2013/QĐ-HĐQT 12/06/2013 Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013  

18/2013/QĐ-HĐQT 02/07/2013 

Chấp thuận ñơn thôi việc của Ông Trần Nguyễn Hải, miễn 

nhiệm chức danh Giám ñốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải ña phương thức 

19/2013/QĐ-HĐQT 02/07/2013 
Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Độ giữ chức vụ Quyền Giám ñốc Chi 

nhánh Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 
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20/2013/QĐ-HĐQT 21/08/2013 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng và bán ñấu giá quyền 

sử dụng ñất và vật kiến trúc trên ñất tại 934 Nguyến Thị 

Định, Quận 2, TP HCM 

21/2013/QĐ-HĐQT 06/09/2012 Cử Đoàn cán bộ ñi công tác tại Cộng hòa Liên bang Nga 

22/2013/QĐ-HĐQT 07/10/2013 
Miễn nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện của Công ty tại 

Vương Quốc Campuchia ñối với  Ông Hak Veng Tay 

23/2013/QĐ-HĐQT 07/10/2013 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phương làm Trưởng Văn phòng 

Đại diện của Công ty tại Vương Quốc Campuchia 

24/2013/QĐ-HĐQT 09/10/2013 

Ban hành bổ sung Quy chế quản lý ñiều hành sản xuất kinh 

doanh của Công ty – Bộ tiêu chuẩn ñịnh mức kinh tế và kỹ 

thuật 

25/2013/QĐ-HĐQT 15/10/2013 

Tiếp tục thực hiện phương án chuyển nhượng và bán ñấu giá 

quyền sử dụng ñất và vật kiến trúc trên ñất tại 934 Nguyến 

Thị Định, Quận 2, TP HCM 

26/2013/QĐ-HĐQT 15/10/2013 
Thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của Chi nhánh Vận tải 

ña phương thức 2 

27/2013/QĐ-HĐQT 12/11/2013 
Cử Ông Võ Duy Nghi – Phó Tổng Giám ñốc ñi Cộng hòa Liên 

bang Malaysia 

28/2013/QĐ-HĐQT 13/12/2013 Chọn sàn niêm yết/giao dịch tập trung cổ phiếu của Công ty 
 
 

� Công ty luôn ñảm bảo tính tuân thủ luật pháp thông qua việc công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán theo quy ñịnh tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 báo cáo trực tiếp cho Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước và cổ ñông bằng văn bản thông qua trang thông tin ñiện tử của Công ty 

tại chuyên mục “Quan hệ cổ ñông”; ñồng thời thực hiện các báo cáo giám sát theo quy ñịnh của cơ 

quan chủ quản phần vốn nhà nước là Bộ Giao thông Vận tải và sau này là Tổng Công ty cổ phần 

Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Định kỳ hàng quý, Công ty ñều có báo cáo tổng hợp kết quả sản 

xuất kinh doanh, những nội dung chính về công tác quản lý và ñiều hành trong kỳ và ñịnh hướng kế 

hoạch cho kỳ tiếp theo cho cổ ñông chiến lược là Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 

Việt Nam (PTSC) và cổ ñông Nhà nước là SCIC. 

� Hội ñồng Quản trị và những người có liên quan không thực hiện các giao dịch cổ phiếu và có liên 

quan ñến bất kỳ hợp ñồng nào có lợi ích cá nhân. 
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Hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng Quản trị  

ñối với Tổng Giám ñốc 

 
� Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013, Hội ñồng Quản trị ñã ban 

hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và giao cho Ban Tổng giám ñốc triển khai thực hiện. 

� Định kỳ hàng quý, Tổng Giám ñốc ñều có báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, những nội 

dung chính về công tác quản lý và ñiều hành trong quý và ñịnh hướng kế hoạch cho các quý tiếp 

theo. 

� Trên cơ sở báo cáo của Tổng Giám ñốc cùng với kết quả của hoạt ñộng giám sát, Hội ñồng Quản trị 

họp mở rộng kiểm ñiểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý trước và ñề ra các mục tiêu công việc 

trong quý; sau ñó giao cho Tổng Giám ñốc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 

vào kỳ họp quý sau. 

� Ngoài ra, căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám ñốc và các tài liệu kèm theo, Hội ñồng Quản trị ñã triệu 

tập một số phiên họp ñột xuất với thành phần phù hợp ñể thông qua các chủ trương, ñịnh hướng 

nhằm kịp thời giải quyết các vấn ñề chung của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội ñồng Quản trị. 

 

Hoạt ñộng của các tiểu ban thuộc  

Hội ñồng Quản trị 

 
# Ban chỉ ñạo Tái cấu trúc Công ty 

Trong năm 2013, Ban chỉ ñạo Tái cấu trúc Công ty ñã triển khai thực hiện một số nội dung công việc 

quan trọng như sau:  

� Theo dõi, chỉ ñạo chấm dứt tư cách pháp nhân của các Công ty con (Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức 2, Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 6 và Công ty cổ phần Vận tải Thủy Hà Nội) 

vào ngày 31/12/2012 ñể triển khai hoạt ñộng kinh doanh dưới hình thức ñơn vị phụ thuộc Công ty 

cổ phần Vận tải ña phương thức từ ngày 01/01/2013. 

� Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện các công việc còn lại ñể hoàn thành phương án tái cấu trúc và sáp nhập 

các Công ty con vào Công ty mẹ như: ñăng ký xin cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp, 

thực hiện thủ tục hoán ñổi cổ phiếu cho cổ ñông các Công ty con; triển khai hoàn thiện các nội dung 

quản lý về tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, kiểm kê tài sản, chuyển ñổi quyền sở hữu tài sản, bàn 

giao tài sản và vốn; ủy quyền cho các ñơn vị ñược thế chấp cầm cố và vay vốn tại các tổ chức tín 

dụng.  

� Tổ chức, chỉ ñạo thực hiện việc sửa ñổi bổ sung hệ thống văn bản quản lý và ñiều hành trong toàn 

Công ty bao gồm: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế quản lý và ñiều hành sản xuất 

kinh doanh Công ty, Bộ tiêu chuẩn nhân sự, kinh tế và kỹ thuật. 

# Ban giám sát hoạt ñộng ñơn vị phụ thuộc 

Trong năm 2013, Ban giám sát hoạt ñộng ñơn vị phụ thuộc ñã triển khai thực hiện một số nội dung 
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công việc quan trọng sau:  

� Phối hợp với Ban Tổng Giám ñốc trong việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2013 cho các ñơn vị phụ thuộc. 

� Tăng cường công tác giám sát, củng cố hoạt ñộng ñể sớm ổn ñịnh tình hình kinh doanh tại các ñơn 

vị phụ thuộc, ñặc biệt là Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức (Hà Nội) và Chi nhánh 

Vận tải ña phương thức 2 với  mục tiêu không có ñơn vị nào thua lỗ trong năm 2013. Qua ñó sắp 

xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự, ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị tại khu vực. 

� Phối hợp với Ban Tổng giám ñốc thành lập Tổ giám sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại các ñơn vị 

phụ thuộc tự trang trải (Tổ giám sát) với chức năng: giám sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; tổ 

chức kiểm tra, thẩm ñịnh kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm; kiến 

nghị hình thức kỷ luật ñối với lãnh ñạo các ñơn vị có hành vi thiếu trung thực trong báo cáo kết quả 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.  

� Ban Kiểm soát ñã phối hợp cùng Tổ giám sát ñã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh tại các ñơn vị phụ thuộc. Tiến hành kiểm soát hoạt ñộng tại khối văn phòng Công ty 

ñể chuẩn bị quyết toán tài chính năm 2013 và tiến hành kiểm soát việc thực hiện các dự án ñầu tư, 

thanh lý tài sản năm 2013 của Công ty. 
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Cơ cấu Ban Kiểm soát 

 

 

 

 

   

Bà 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông  

Ông Văn Khương 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Ông  

Châu Hoài Thanh 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

 

 

 

Ban Kiểm soát 

Thành viên 

Chuyên trách 

Thành viên 

Kiêm nhiệm 

Bà 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Ông Châu Hoài Thanh 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Ông Ông Văn Khương 

Ủy viên Ban Kiểm soát 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của 

Ban Kiểm soát 

 

Stt Chức danh Họ và tên Số cổ phần sở hữu 
Tỷ lệ 

% 

1 Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Thủy 16.065 0,077 

2 Ủy viên Ban kiểm soát Ông Văn Khương 19.075 0,091 

3 Ủy viên Ban kiểm soát Châu Hoài Thanh 0 0,000 

 Tổng cộng  35.140 0,168 

 
  

# Phiên họp thứ nhất – Năm 2013 

� Thời gian: 14 giờ 00 ngày 18/03/2013 

� Nội dung chính: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp ñể trình bày kế hoạch hoạch hoạt ñộng của 

BKS trong năm 2013 ñồng thời triển khai cụ thể kế hoạch hoạt ñộng của Ban. 

� Thành phần dự họp:  

• Gồm có: 03/03 thành viên tham dự, riêng Ông Châu Hoài Thanh gián tiếp tham dự thông qua 

hình thức gửi nội dung và biểu quyết qua email. 

• Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát. 

• Thư ký: Ông Ông Văn Khương - Thành viên Ban kiểm soát. 

 

# Phiên họp thứ hai – Năm 2013 

� Thời gian: 09 giờ 00 ngày 23/12/2013 

� Nội dung chính: Ban kiểm soát công ty tiến hành họp ñể báo cáo kết quả làm việc 03 quý năm 2013 

và tiếp tục triển khai các công việc cụ thể quý 4/2013 

� Thành phần dự họp:  

• Gồm có: 03/03 thành viên tham dự, riêng Ông Châu Hoài Thanh gián tiếp tham dự thông qua 

hình thức gửi nội dung và biểu quyết qua email. 

• Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát. 

Thư ký: Ông Ông Văn Khương - Thành viên Ban kiểm soát. 
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Đánh giá hoạt ñộng của Ban Kiểm soát 

 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

� Hoàn thành việc lập kế hoạch hoạt ñộng của Ban kiểm soát năm 2013 và triển khai cụ thể các công 

việc thực hiện trong năm. 

� Theo dõi, giám sát nội dung quyết toán tài chính năm 2012 trước và sau khi Công ty Kiểm toán xem 

xét báo cáo tài chính năm 2012 của công ty mẹ và công ty con cụ thể: Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức 6 ngày 10/01/2013, Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 2 ngày 31/12/2012, 

Công ty cổ phần Vận tải  thủy Hà Nội ngày 31/12/2012 và Công ty mẹ ngày 28/03/2013. 

� Lập báo cáo ñánh giá một số nội dung cụ thể tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải ña phương 

thức: ñánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản 2012; ñánh giá về hiệu quả phương án bán và cho thuê 

tài sản; ñánh giá về tình hình thực hiện doanh thu và công nợ năm 2012. 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

� Lập và hoàn thiện các báo cáo của Ban kiểm soát Công ty phục vụ Đại hội ñồng cổ ñông năm 2013.  

� Theo dõi, ñánh giá các chỉ tiêu tài chính Quyết toán quý 1 năm 2013 của văn phòng Công ty và các 

ñơn vị phụ thuộc. 

� Theo dõi tiến ñộ và giám sát việc Cục thuế ñịa phương kiểm tra thuế tại các công ty con phục vụ 

cho việc sáp nhập cụ thể: Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 2, Cục thuế Quảng Bình tiến 

hành kiểm tra từ ngày 04/04/2013 ñến ngày 09/04/2013 thời hạn kiểm tra 02 năm 2011, 2012 và 

ngày 10/04/2013 ñã có biên bản kiểm tra; Công ty cổ phần Vận tải  thủy Hà Nội, Cục thuế Hà Nội 

ñã tiến hành thanh tra từ 28/03/2013 ñến 25/06/2013 thời hạn kiểm tra từ năm 2010, 2011, 2012 

và ngày 25/06/2013 ñã có Biên bản và kết luận thanh tra. 

� Tham gia công tác bàn giao vốn, tài sản từ các Công ty con về Công ty mẹ; ñồng thời bàn giao vốn 

từ Công ty mẹ cho các ñơn vị phụ thuộc. 

� Kết hợp với Tổ giám sát nội bộ triển khai kế hoạch kiểm tra 02 ñơn vị phụ thuộc tại phía bắc là Chi 

nhánh Công ty Vận tải ña phương thức và Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức – 

Công ty Vận tải ña phương thức 1 thời gian từ 19/05/2013 ñến ngày 25/05/2013 và Chi nhánh Vận 

tải ña phương thức 2 từ ngày 26/06/2013 ñến ngày 28/06/2013. 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

� Giám sát, ñánh giá các chỉ tiêu tài chính Quyết toán Quý 2 năm 2013 của văn phòng Công ty và các 
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ñơn vị phụ thuộc . 

� Phối hợp với kiểm toán ñộc lập ñể xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng ñầu năm 2013 của Công ty 

mẹ và các công ty phụ thuộc. 

� Lập phương án xử lý và truy thu thuế tại Công ty cổ phần Vận tải  thủy Hà Nội theo biên bản và 

quyết ñịnh thanh tra của Cục thuế Thành phố Hà Nội gửi báo cáo Hội ñồng Quản trị. 

� Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Kỹ thuật Dự án lập thuyết minh số liệu tài chính 

toàn Công ty 6 tháng ñầu năm 2013 báo cáo cho Hội ñồng Quản trị. 

� Theo dõi việc kiểm tra thuế của Cục thuế Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức 

6 tiến hành kiểm tra từ ngày 03/09/2013 ñến ngày 24/09/2013 thời hạn kiểm tra từ 2007 ñến 2012 

và ngày 25, 26, 27/09/2013 ñã có biên bản và quyết ñịnh kiểm tra. 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

� Giám sát, ñánh giá các chỉ tiêu tài chính quyết toán Quý 3 năm 2013 của văn phòng Công ty và các 

ñơn vị phụ thuộc. 

� Phối hợp với Tổ giám sát của Công ty cùng kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác sáp nhập 

và công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng tại Công ty Vận tải ña phương thức 7, 

thời gian từ ngày 28/10/2013 ñến 30/10/2013. 

� Triển khai công tác kiểm tra giám sát khối văn phòng Công ty năm 2013: công tác ñầu tư và thanh 

lý tài sản cố ñịnh. 

� Giám sát thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Tham gia, 

xem xét việc thực hiện quy chế tài chính và các quy ñịnh cũng như Nghị quyết của Đại hội ñồng cổ 

ñông, Hội ñồng Quản trị ñã ban hành. 
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TThhùù  llaaoo  ––  LLưươơnngg  ––  TThhưưởởnngg  vvàà  tthhuu  nnhhậậpp  kkhháácc  

ccủủaa  TThhàànnhh  vviiêênn  HHộộii  ññồồnngg  qquuảảnn  ttrrịị,,  TThhàànnhh  vviiêênn  BBaann  kkiiểểmm  ssooáátt  vvàà  TTổổnngg  GGiiáámm  ññốốcc  

NNăămm  22001133  

 

Đơn vị tính: ñồng 

S 

tt 
Họ và tên Thù lao 

Lương 

tháng 

Thưởng  

lễ tết 

Thu nhập 

khác 
Tổng cộng 

1 Nguyễn Tăng Mãng   350.924.100 35.771.000 6.960.000 393.655.100 

2 Nguyễn Đăng Sâm 36.000.000 401.792.500 42.472.000 7.200.000 487.464.500 

3 Hà Tiến Đức   203.644.800 21.328.000 7.080.000 232.052.800 

4 Lê Văn Hùng   195.288.400 20.553.000 7.200.000 223.041.400 

5 Hoàng Tuấn 36.000.000 0 0 0 36.000.000 

6 
Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

  167.371.900 18.440.000 7.200.000 193.011.900 

7 Ông Văn Khương 12.000.000 0 0   12.000.000 

8 Châu Hoài Thanh 12.000.000 0 0 0 12.000.000 

  Tổng cộng         1.589.225.700 

# Ghi chú: Tiền lương của Ông Nguyễn Đăng Sâm tại Phụ lục trên chưa bao gồm số tiền lương phải trả 
cho người lao ñộng ñã nghỉ hưu nhưng ñược tiếp tục làm việc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 
17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ LĐTB&XH là 95.349.312 ñồng.           
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LLưươơnngg  ––  TThhưưởởnngg  vvàà  tthhuu  nnhhậậpp  kkhháácc  ccủủaa    

CCáánn  bbộộ  qquuảảnn  llýý  

NNăămm  22001133  
  
  

Đơn vị tính: ñồng 

Stt Họ và tên 
Lương 

tháng 

Thưởng lễ 

tết 

Thu nhập 

khác 
Tổng cộng 

1 Võ Duy Nghi 265.712.500 27.268.000 7.200.000 300.180.500 

2 Ngô Tứ 242.141.300 25.649.000 7.200.000 274.990.300 

3 Trần Nguyên Giáp 252.724.200 27.082.000 12.110.000 291.916.200 

4 Phan Văn Phúc 253.911.400 24.290.000 7.200.000 285.401.400 

5 Bùi Thị Ngọc Hà 176.646.000 14.718.000 5.700.000 197.064.000 

6 Nguyễn Thành Chung 178.647.600 20.167.000 7.080.000 205.894.600 

7 Nguyễn Văn Thường 207.132.800 21.863.000 7.200.000 236.195.800 

8 Nguyễn Thị Mỹ Thủy 185.778.000 20.875.000 7.200.000 213.853.000 

9 Nguyễn Đắc Trí 193.235.700 20.785.000 6.990.000 221.010.700 

10 Bùi Đức Độ 57.866.000 10.014.867 7.560.000 75.440.867 

11 Lê Văn Trịnh 147.382.700 34.460.000 7.200.000 189.042.700 

12 Cao Xuân Hải 98.618.700 14.378.000 22.662.500 135.659.200 

13 Dương Việt Cường 174.532.400 15.986.000 7.200.000 197.718.400 

14 Tô Ngọc Vân 97.936.591 12.217.909 3.390.000 113.544.500 

15 Nguyễn Thanh Chương 195.223.000 21.387.000 6.870.000 223.480.000 

16 Nguyễn Anh Phương 105.856.350 14.179.000 12.080.000 132.115.350 

17 Hà Thanh Chung 146.691.100 1.000.000 7.200.000 154.891.100 

  Tổng cộng       3.448.398.617 
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Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các 
khoản lợi ích chưa thể hoặc không thể 
lượng hóa bằng tiền 

 

 

• Không có các khoản lợi ích phi vật chất. 
• Các khoản lợi ích chưa thể lượng hoá bằng tiền 

như: chi phí ñi lại công tác.  

  

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ ñông nội bộ và 
người liên quan 

 

� Căn cứ hồ sơ nhân sự lưu trữ tại Phòng Tổ chức 

Lao ñộng của Công ty cổ phần Vận tải ña phương 

thức và Danh sách cổ ñông của Công ty cổ phần 

Vận tải ña phương thức tại thời ñiểm ngày 

31/12/2013.  

� Căn cứ hồ sơ giao dịch cổ phần từ ngày 

01/01/2013 ñến 15/06/2013 do Công ty cổ phần 

Chứng khoán MB là ñơn vị quản lý cổ ñông cung 

cấp; hồ sơ giao dịch cổ phần từ ngày 16/06/2013 

ñến ngày 31/12/2013 do Bộ phận quản lý cổ ñông 

của Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức. 

 

� Tổng hợp giao dịch của cổ ñông nội bộ, người có liên quan và các giao dịch có liên quan khác từ 

ngày 01/01/2013 ñến 31/12/2013 như sau: 

Số cổ phiếu sở hữu ñầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

ñông nội 

bộ 
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Lý do tăng, 

giảm 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Quản lý 

quỹ ñầu 

tư Việt 

Nam 

(VFM) 

Đơn vị 

ñược ủy 

thác ñầu 

tư 

2.400.000 11,44% 0 0% 

Thanh lý hợp 

ñồng quản lý 

danh mục ñầu 

tư ký ngày 

16/06/2010 

giữa Ông 

Nguyễn Đăng 

Sâm và Công ty 
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Cổ phần Quản 

lý quỹ ñầu tư 

Việt Nam (VFM) 

2 

Nguyễn 

Đăng 

Sâm 

Ủy viên 

HĐQT, 

TGĐ 

15.010 0,07% 2.415.010 11,515% 

Nhận chuyển 

nhượng từ 

thanh lý hợp 

ñồng quản lý 

danh mục ñầu 

tư ký ngày 

16/06/2010 

giữa Ông 

Nguyễn Đăng 

Sâm và Công ty 

Cổ phần Quản 

lý quỹ ñầu tư 

Việt Nam (VFM) 

 

Nguyễn 

Đăng 

Sâm 

Ủy viên 

HĐQT, 

TGĐ 

2.415.010 11,515% 247.121 1,178% 

 

Nguyễn 

Đăng 

Sâm 

Ủy viên 

HĐQT, 

TGĐ 

247.121 1,178% 28.569 0,136% 

Thanh lý thỏa 

thuận góp vốn 

bằng tiền ñể 

ñầu tư cổ phiếu 

Công ty giữa 

ông Nguyễn 

Đăng Sâm và 

các cá nhân góp 

vốn 

3 

Nguyễn 

Tăng 

Mãng 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

10.451 0,050% 28.279 0,135% (*) 

4 
Hà Tiến 

Đức 

Ủy viên 

HĐQT 
5.969 0,028% 21.167 0,101% (*) 

 
Hà Tiến 

Đức 

Ủy viên 

HĐQT 
21.167 0,101% 23.134 0,110% (**) 

5 Lê Văn Ủy viên 8.847 0,042% 22.730 0,108% (*) 
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Hùng HĐQT 

 
Lê Văn 

Hùng 

Ủy viên 

HĐQT 
22.730 0,108% 23.230 0,111% (**) 

6 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Trưởng 

BKS 6.081 0,029% 15.565 0,074% (*) 

 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Trưởng 

BKS 15.565 0,074% 16.065 0,077% (**) 

7 
Ông Văn 

Khương 

Ủy viên 

BKS 
10.492 0,050% 19.075 0,091% (*) 

8 
Võ Duy 

Nghi 

Phó TGĐ 
42.998 0,205% 60.227 0,287% (*) 

 
Võ Duy 

Nghi 

Phó TGĐ 
60.227 0,287% 62.227 0,297% (**) 

 
Võ Duy 

Nghi 

Phó TGĐ 
62.227 0,297% 70.549 0,336% (**) 

9 Ngô Tứ Phó TGĐ 7.041 0,034% 24.699 0,118% (*) 

 Ngô Tứ Phó TGĐ 24.699 0,118% 25.699 0,123% (**) 

10 

Trần 

Nguyên 

Giáp 

Phó TGĐ 

62.636 0,299% 71.135 0,339% (*) 

 

Trần 

Nguyên 

Giáp 

Phó TGĐ 

71.135 0,339% 80.461 0,384% (**) 

11 
Phan 

Văn Phúc 

Phó TGĐ 
5.413 0,026% 21.051 0,100% (*) 

 Phan Phó TGĐ 21.051 0,100% 22.051 0,105% (**) 
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Văn Phúc 

12 
Bùi Thị 

Ngọc Hà 

Kế toán 

trưởng 
1.729 0,008% 10.414 0,050% (*) 

 
Bùi Thị 

Ngọc Hà 

Kế toán 

trưởng 
10.414 0,050% 11.414 0,054% (**) 

13 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Lan 

Vợ Ông 

Lê Văn 

Hùng, UV 

HĐQT 

8.814 0,042% 14.770 0,070% (*) 

14 

Lê Thế 

Dũng 

Em trai 

Ông Lê 

Văn 

Hùng, UV 

HĐQT 

4.218 0,020% 13.322 0,064% (*) 

15 

Võ Duy 

Trạch 

Em trai 

Ông Võ 

Duy Nghi, 

Phó TGĐ 

2.207 0,011% 9.126 0,044% (*) 

16 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vợ Ông 

Ngô Tứ, 

Phó TGĐ 

7.504 0,036% 19.724 0,094% (*) 

17 

Trần Thị 

Minh  

Dung 

Vợ Ông 

Phan Văn 

Phúc, Phó 

TGĐ 

3.291 0,016% 12.530 0,060% (*) 

18 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Thủy 

Con gái 

Ông 

Nguyễn 

Đăng 

Sâm, 

TGĐ 

4.259 0,020% 16.769 0,080% (*) 
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# Ghi chú:  

Lý do tăng/giảm của giao dịch phát sinh: 

(*): Thanh lý thỏa thuận và nhận chuyển nhượng từ việc góp vốn bằng tiền ñể ñầu tư cổ phiếu Công 

ty cổ phần Vận tải ña phương thức giữa ông Nguyễn Đăng Sâm và các cá nhân giao dịch. 

(**): Nhận chuyển nhượng tự do với các cổ ñông khác qua phương thức thỏa thuận. 

 

Hợp ñồng hoặc giao dịch với  

cổ ñông nội bộ và người liên quan 

Từ ngày 01/01/2013 ñến ngày 31/12/2013 không 

không phát sinh hợp ñồng hoặc giao dịch ñã ñược ký 

kết hoặc ñã ñược thực hiện trong năm với công ty, các 

công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm 

soát của thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám ñốc, các cán bộ quản lý và 

những người liên quan. 

  

 

Việc thực hiện các quy ñịnh  

về quản trị công ty 

 

Các Thành viên Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát 

của Công ty ñã ñáp ứng theo các quy ñịnh của Thông 

tư 121/2012TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính 

tại các Điều 10, 11, 18 và 19. 

Một số nội dung về quản trị công ty mà Công ty ñã 

thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư 121/2012TT-BTC 

ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, gồm có: 

• Các thành viên Hội ñồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám ñốc và Thư ký Công ty ñã có chứng 

chỉ ñào tạo về quản trị công ty và ñã  tham gia 

các chương trình nào về quản trị công ty trong 

năm;  

• Đã bổ sung và sửa ñổi Điều lệ Công ty theo ñiều 

lệ mẫu; 

• Đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị Công 

ty; 

• Đã ñăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Công ty tại 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

với mã chứng khoán là VTX; 

• Đã ñăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu Công ty 
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tại sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội (HNX). 

 

Công ty ñã có kế hoạch khắc phục các vấn ñề về 

tuân thủ quy ñịnh quản trị công ty trong năm 2014, 

gồm có 02 vấn ñề: 

• Thành lập các Tiểu ban chuyên môn: chính sách 

phát triển, nhân sự và lương thưởng trực thuộc 

Hội ñồng Quản trị. 

• Bổ sung thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập 

không ñiều hành. 
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Báo cáo Tài chính  

• Công ty ñưa ra trong Báo cáo thường niên này nội dung của 

Báo cáo Tài chính tổng hợp của Công ty trong năm tài chính 

2013 ñã ñược Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC). 

• Đây là cơ sở pháp lý ñể xử lý các vấn ñề tài chính như nộp 

thuế, trích lập dự phòng, các quỹ và phân phối lợi nhuận theo 

quyết ñịnh của Đại hội ñồng cổ ñông. 

  

Ý kiến kiểm toán 

• Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức ñược Kiểm toán viên chấp nhận toàn phần 

không có ngoại trừ. 

  

Địa chỉ cung cấp toàn văn 

Báo cáo Tài chính 

Quý cổ ñông và các cơ quan hữu quan cần tham khảo toàn văn 

Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải ña 

phương thức ñã ñược kiểm toán xin liên hệ với: 

• Bộ phận Quan hệ cổ ñông tại trụ sở chính của Công ty số 80 

– 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; hoặc 

• Xem trực tiếp trên chuyên mục “Quan hệ cổ ñông” của Trang 

thông tin ñiện tử chính thức của Công ty tại ñịa chỉ 

www.vietranstimex.com.vn 
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BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết
minh

 31/12/2013
VND 

 31/12/2012
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100       208.600.121.176       161.680.680.242 
I. Ti ền và các khoản tương ñương tiền 110         15.812.843.810         20.648.307.443 
1. Tiền 111 5         15.812.843.810         20.648.307.443 
2. Các khoản tương ñương tiền 112                                 -                                 - 
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120                                -                                - 
III. Các kho ản phải thu ngắn hạn 130       126.145.890.442         86.227.395.886 
1. Phải thu khách hàng 131       126.216.415.534         82.422.193.000 
2. Trả trước cho người bán 132           2.842.612.658           3.322.481.986 
3. Các khoản phải thu khác 135 6           3.084.009.218           2.341.731.674 
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi 139         (5.997.146.968)         (1.859.010.774)
IV. Hàng tồn kho 140         42.995.586.399         40.488.748.901 
1. Hàng tồn kho 141 7         43.107.310.579         40.488.748.901 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149            (111.724.180)                                 - 
V. Tài sản ngắn hạn khác 150         23.645.800.525         14.316.228.012 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8           2.244.607.037           1.000.984.954 
2. Thuế GTGT ñược khấu trừ 152                66.841.167                     592.943 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 9              608.692.462              354.521.764 
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10         20.725.659.859         12.960.128.351 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200       299.842.170.332       342.514.256.219 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210                                -                                - 
II. Tài sản cố ñịnh 220       286.486.174.470       319.064.098.799 
1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 11       194.603.683.020       224.369.958.791 

     - Nguyên giá 222       456.958.995.380       431.975.476.128 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 223     (262.355.312.360)     (207.605.517.337)

2. Tài sản cố ñịnh thuê tài chính 224 12         21.441.225.238         21.047.880.919 
     - Nguyên giá 225         25.653.998.182         23.805.140.182 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 226         (4.212.772.944)         (2.757.259.263)

3. Tài sản cố ñịnh vô hình 227 13         65.537.767.975         69.845.123.484 
     - Nguyên giá 228         69.692.115.317         73.290.476.848 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 229         (4.154.347.342)         (3.445.353.364)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 14           4.903.498.237           3.801.135.605 
III. B ất ñộng sản ñầu tư 240                                -                                - 
IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250 15              816.000.000         16.090.224.712 
1. Đầu tư vào công ty con 251                                 -         17.365.673.471 
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252              816.000.000              816.000.000 
3. Dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính dài hạn 259                                 -         (2.091.448.759)
V. Tài sản dài hạn khác 260         12.539.995.862           7.359.932.708 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16         10.207.469.099           5.337.718.708 
2. Tài sản dài hạn khác 268 17           2.332.526.763           2.022.214.000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270       508.442.291.508       504.194.936.461 
 

Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 và các sửa ñổi, bổ sung 

 có liên quan của Bộ Tài chính 
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BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN (ti ếp theo) 
 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

NGUỒN VỐN
Mã
 số

Thuyết
minh

 31/12/2013
VND 

 31/12/2012
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300       278.680.785.145       274.298.806.045 
I. Nợ ngắn hạn 310       192.552.792.222       147.713.445.561 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 18       111.088.050.103       101.731.570.639 
2. Phải trả người bán 312         29.460.525.358         12.648.203.940 
3. Người mua trả tiền trước 313           7.819.644.072           1.075.852.235 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 19           4.129.806.889           3.000.683.389 
5. Phải trả người lao ñộng 315           4.244.518.727           3.314.516.769 
6. Chi phí phải trả 316 20           6.419.697.094           1.363.503.626 
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 21         29.358.574.780         24.478.557.052 
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323                31.975.199              100.557.911 
II. N ợ dài hạn 330         86.127.992.923       126.585.360.484 
1. Vay và nợ dài hạn 334 22         73.841.462.522       110.291.825.708 
2. Doanh thu chưa thực hiện 338         12.286.530.401         16.293.534.776 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400       229.761.506.363       229.896.130.416 
I. Vốn chủ sở hữu 410       229.761.506.363       229.896.130.416 
1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 23       209.723.210.000       200.000.000.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 23         15.257.068.213         15.787.068.213 
3. Quỹ ñầu tư phát triển 417 23              718.000.000              581.000.000 
4. Quỹ dự phòng tài chính 418 23              932.742.488              795.742.488 
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 23           3.130.485.662         12.732.319.715 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                -                                - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440       508.442.291.508       504.194.936.461 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 

CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyết 
minh

 Năm 2013
VND 

 Năm 2012
VND 

1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ 01 24     378.448.159.487      278.692.681.484 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                            -                               -   

3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ 10     378.448.159.487      278.692.681.484 

4. Giá vốn hàng bán 11 25     325.727.857.792      224.241.606.246 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ 20       52.720.301.695        54.451.075.238 

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 26            347.886.077          3.223.971.073 

7. Chi phí tài chính 22 27       25.579.770.981        36.160.004.819 

  Trong ñó: Chi phí lãi vay 23      22.053.875.389       32.588.857.696 

8. Chi phí bán hàng 24              13.299.100             327.827.537 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25       36.487.008.494        24.882.654.096 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30       (9.011.890.803)        (3.695.440.141)

11. Thu nhập khác 31 28       20.678.897.879        11.624.779.199 

12. Chi phí khác 32 29         7.645.337.264          4.432.334.314 

13. Lợi nhuận khác 40       13.033.560.615          7.192.444.885 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 30         4.021.669.812          3.497.004.744 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 30         2.863.343.365             810.781.127 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                            -               (46.096.098)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 30         1.158.326.447          2.732.319.715 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 31                            55                           137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số B 02 - DN 
Ban hành theo QĐ  

Đ 

Phòng  
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 

Mã  Năm 2013  Năm 2012 
CHỈ TIÊU số  VND  VND 

I. L ưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh

1 Lợi nhuận trước thuế 01          4.021.669.812          3.497.004.744 
2 Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao Tài sản cố ñịnh 02        45.092.344.498        42.486.439.684 

- Các khoản dự phòng 03             766.927.164          1.970.543.565 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối ñoái chưa thực hiện 04          3.272.128.559          2.272.518.282 

- Lãi, lỗ từ hoạt ñộng ñầu tư 05       (12.444.241.413)         (6.654.716.269)

- Chi phí lãi vay 06        22.053.875.389        32.588.857.696 

3 Lợi nhuận từ hñ kd trước thay ñổi vốn lưu ñộng 08        62.762.704.009        76.160.647.702 
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09       (38.555.417.139)         (7.705.620.644)

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10            (710.376.947)         (1.734.037.043)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể

 lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11        17.398.095.555         (1.137.475.872)

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12             323.339.842          1.438.303.756 

- Tiền lãi vay ñã trả 13       (22.263.272.679)       (32.548.342.101)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp 14         (3.151.898.001)         (1.435.800.303)

- Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh 15             244.465.944             281.850.082 

- Tiền chi khác từ hoạt ñộng kinh doanh 16            (825.056.704)         (2.691.296.386)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 20        15.222.583.880        30.628.229.191 

II. L ưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư
1. Tiền chi ñể mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21         (5.189.157.632)         (6.300.438.679)

2. Tiền thu từ TLý, n/bán TSCĐ và các TS DH khác 22        19.783.680.743        22.247.340.912 

3. Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 26               60.035.916        12.500.000.000 

4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận ñược chia 27             174.101.793             751.390.224 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư 30        14.828.660.820        29.198.292.457 

III. L ưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài chính

1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33      162.788.169.865      153.316.060.822 

2. Tiền chi trả nợ gốc vay 34     (188.877.489.886)     (202.118.556.713)

3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35         (4.748.619.875)         (7.515.202.000)

4. Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu 36         (4.048.373.844) -                         
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính 40       (34.886.313.740)       (56.317.697.891)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50         (4.835.069.040)          3.508.823.757 

Tiền và tương ñương tiền tồn ñầu kỳ 60        20.648.307.443        17.159.205.500 

Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá hối ñoái ngoại tệ 61                   (394.593)              (19.721.814)
Tiền và tương ñương tiền cuối kỳ 70        15.812.843.810        20.648.307.443 

 

 

 

 

 

Mẫu số B 03 - 

Đ 
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       Báo cáo Thường niên năm 2013 này ñã ñược sự thống nhất giữa Hội ñồng Quản trị, Ban Tổng 
giám ñốc và Ban kiểm soát. 

       Do thời ñiểm phát hành Báo cáo Thường niên 2013 là trước ngày tổ chức Đại hội ñồng Cổ ñông 
thường niên 2014 nên một số vấn ñề thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Đại hội ñồng cổ ñông sẽ 
ñược xem xét, quyết ñịnh tại ngày tổ chức Đại hội ñồng Cổ ñông thường niên 2014.  

       Trân trọng ! 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

 

 

Tổng Giám Đốc 

Nguyễn Đăng Sâm 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin từ bên ngoài Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức ñược ñưa ra trong Báo cáo Thường niên 2013 này dựa vào các 
nguồn thông tin mà doanh nghiệp ñánh giá là ñáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không ñảm 
bảo tính chính xác hay ñầy ñủ của các thông tin này.  

Báo cáo Thường niên 2013 ñược phát hành nhằm mục ñích báo cáo ñịnh kỳ với Cơ quan Quản lý Nhà nước, cổ ñông và công bố
thông tin ra công chúng theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành về chứng khoán mà không mang tính chất khuyến nghị mua hay 
bán hay nắm giữ chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức.  

Công ty cổ phần Vận tải ña phương thức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do bị xử
phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống ñặc biệt mang tính hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng những thông tin và số liệu ñược 
cung cấp trong Báo cáo Thường niên 2013 này. 

Yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân không phải là Cơ quan Quản lý Nhà nước ghi rõ nguồn “VIETRANSTIMEX” khi trích dẫn thông tin từ
Báo cáo Thường niên 2013.  

Xin cảm ơn ! 

 

 



BAO cAo THUONG NIEN 2013

Bao cao Thu'ang nien nam 2013 nay dii du'Q'cstj thong nhat giii'a Hqi dong Qui," trj, Ban Tong

giam doc va Ban kiem soat.

Do thai diem phat hanh Bao cao Thu'ang nien 2013 la tru'ac ngay to chU'cDi;li hqi dong Co dong

thu'ang nien 2014 nen mqt so van de thuqc tham quyen quyet dinh cua Di;li hqi dong co dong se

du'Q'cxem xet, quyet djnh t~li ngay to chU'cDi;li hqi dong Co dong thu'ang nien 2014.

Tran tn;mg !

EN THEO PHAP LUAT
~~ ..
v;,

Nguy~nBang sam

cae thong tin tU ben ngoai Cong tv co phan V~n tai da phu'dng thue du'<;lcdua ra trong Bao cao Thu'ong nien 2013 nay dl,l'a vao cae

nguon th6ng tin ma doanh nghiep danh gia la dang tin ~y, co ~n va mang tinh h<;1pphap. Tuy nhien, doanh nghiep khong dam
bilO tinh ehinh xae hay day du eua cae thong tin nay.

Bao cao Thu'ong nien 2013 du'<;lcphat hanh nham ml,le dich 000 cao d!nh kY vOi Cd quan Quan Iy Nha nu'de, co d6ng va cong bO

th6ng tin ra c6ng chung theo quy dinh cUa phap lu~t hien hanh ve chung khoan ma kh6ng mang tinh chat khuyen ngh! mua hay
oon hay n~m giG'chung khoan eua Cong tv co phan V~n tfli CIaphu'dng thuc.

Cong tv co phan V~n tai CIaphu'dng thUc khong ch!u bat kV trach nhiem nao ve nhUng thi~t hi;ji tnfe tiep hay gian nep do b! xu
phi;jt, do ngau nhien, do mot tinh huong d~c biet mang tinh h~ qua nao phat sinh tU vi~ su dVng nhUng thong tin va sO Ii~u du'Qe
eung cap trong Bcio cao Thu'Ong nien 2013 nay.

Yeu eau mQi to ehue, ca nhan khong phai la Cd quan Quan IV Nha nu'de ghi ro nguon ~VIETRANSTIMEX" khi trich d~n thong tin tU
Bao cao Thu'ong nien 2013.

Xin cam dn!
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