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THÔNG TIN CHUNG
I

THÔNG TIN CHUNG
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
RỦI RO 
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THÔNG TIN CHUNG 

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Tên Giao dịch : Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Giấy chứng nhận ĐKDN :
Số 4100259405 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu 
ngày 01/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/10/2017

Vốn điều lệ : 18.060.000.000 đồng

Địa chỉ :
Số 02 Phó Đức Chính, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại : (0256) 822 077

Số fax : (0256) 817 371

Email : congtycpdsnghiabinh@gmail.com

Website : www.duongsatnghiabinh.vn

Mã cổ phiếu : NBR
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
- PHÁT TRIỂN 

Truớc 1976
NBR Trực thuộc Trung 
tâm đường sắt Quy Nhơn 
thuộc đoạn đường sắt II 
Bình Định, Bình Thuận.

 Năm 1976 
Ngày 01/10/1976 theo 
quyết định số 1808/TC-NS 
của Tổng cục Đường sắt 
Việt Nam Công ty trở thành 
Khu đường sắt Nghĩa Bình.

Năm 1979
Ngày 02/02/1979 theo 
quyết định số 106/TC-NS 
của Tổng cục Đường sắt 
Việt Nam thì Khu đường 
sắt Nghĩa Bình trở thành 
Đoạn cầu đường Nghĩa 

Bình.

Năm 1983
Ngày 30/12/1983, tên gọi Đoạn 
cầu đường Nghĩa Bình đổi thành 
Xí nghiệp Quản lý đường sắt Ng-
hĩa Bình theo Quyết định số 908/
TC của Tổng cục Đường Sắt Việt 

Nam.

Năm 1996
Ngày 30/05/1996, Xí nghiệp 
Quản lý đường sắt Nghĩa 
Bình là Đơn vị sự nghiệp 
kinh tế theo Quyết định 
1208/TC của Bộ Giao thông 

vận tải.

Năm 1998
Ngày 17/04/1998, Xí 
nghiệp Quản lý đường 
sắt Nghĩa Bình trở 
thành Xí nghiệp Công 
ích theo Quyết định số 
876/TCCB của Bộ Giao 

thông vận tải.

Năm 2003
Ngày 20/3/2003, Xí 
nghiệp Quản lý đường 
sắt Nghĩa Bình đổi tên 
thành Công ty Quản lý 
đường sắt Nghĩa Bình 
theo Quyết định số 
734/2003/QĐGTVT của 
Bộ Giao thông Vận tải.

Năm 2010
Ngày 29/06/2010, Công 
ty Quản lý đường sắt Ng-
hĩa Bình trở thành Công 
Ty TNHH MTV Quản lý 
Đường sắt Nghĩa Bình 
theo Quyết định số 713/
QĐ-ĐS của Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty 

Đường sắt Việt Nam.

Năm 2015
Ngày 30/10/2015, Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT của Bộ 
Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và 
chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghĩa Bình thành 
Công ty cổ phần. Ngày 11/12/2015, tổ chức phiên đấu giá bán 
cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV 
Quản lý Đường sắt Nghĩa Bình, tổ chức giá đấu thành công với 

giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2016
Ngày 07/04/2016, Công ty cổ 
phần Đường sắt Nghĩa Bình 
được UBCKNN chấp thuận là 
Công ty đại chúng theo công 
văn số 1690/UBCKGSĐC ngày 
07/4/2016 của UBCKNN về 
việc đăng ký Công ty đại chúng. 

Ngày 19/08/2016, giao dịch đầu tiên 
cổ phiếu đăng ký giao dịch với tên 
gọi CTCP Đường sắt Nghĩa Bình trên 
thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội.

Lịch sử qua gần 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng 
thành của Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình là một 
chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ. Công ty đã trải 
qua nhiều lần thay đổi về mặt tổ chức, quản lý cũng như 
tên gọi. Tuy ở những thời điểm, hoàn cảnh khác nhau có 
những khó khăn, thách thức riêng, song Đảng bộ, Ban 
Giám đốc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn bộ công nhân – 
viên chức, lãnh đạo trong Công ty đã thể hiện lập trường 
kiên định, vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, 
bám sát nhiệm vụ chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của ngành đường sắt Việt Nam.

Với sự hợp tác giúp đỡ của có hiệu quả của các sở ngành, 
chính quyền cơ sở nhân dân địa phương hai tỉnh Bình Định 
- Quảng Ngãi và nhân dân dọc hai bên tuyến đường sắt 
đã, toàn thể CBCNVC-LĐ đã xây dựng và phát triển Công 
ty ngày càng vững mạnh. Từ đó, Công ty đã hòa nhập vào 
công cuộc đổi mới của đất nước, của ngành, đóng góp xuất 
sắc vào thành quả ngành Đường sắt cả nước trong giai đoạn 
khôi phục, tái thiết tuyến đường sắt Thống nhất và đặc biệt 
là trong giai đoạn đổi mới đưa ngành Đường sắt Việt Nam 
bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Lịch sử qua gần 45 năm xây dựng, phát trieẻn và trưởng 
thành, Công ty có những tên gọi ở từng thời điểm như sau: 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 11 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 

Lịch sử gần 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài 
đầy khó khăn, gian khổ. Song, với sự quan tâm, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp, ngành đường sắt Việt Nam, UBND hai 
tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi; sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có 
đường sắt đi qua; toàn thể cán bộ công nhân viên - người lao động Công ty bằng sự nhiệt thành, bằng ý chí nghị lực với tinh thần 
lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những thành tựu đáng được ghi nhận.
Do đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cho những cống hiến của cán bộ công nhân viên - người lao động Công ty trong 
suốt quá trình hoạt động, cụ thể như:
- Đơn vị “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới năm 1996;
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001; hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011;
- Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Dẫn đầu phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc, thi đua quyết thắng liên tục;
- Giữ vững Đơn vị văn hoá 2002 - 2011, từ năm 2012 đến 2016 là cơ quan đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp;
- Liên tục đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu thi đua và tiên tiến của Tổng công ty;
- Và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các Bộ, Ngành, Trung Ương và địa phương tặng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
- Là Doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách Pháp luật Thuế năm 2018 do Cục thuế tỉnh Bình Định khen tặng.

Trong năm 2020, NBR đã đạt được một số thành thích như:
- Công ty được nhận bằng khen là doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Doanh 
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2019. Hoàn thành tốt chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của UBND 
tỉnh Bình Định về tổ chức phong trào thi đua, đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng vào đầu năm 2021.
- Là cơ quan, doanh nghiệp đạt xuất sắc về tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” do UBND tỉnh Bình Định khen tặng.

NGÀNH NGHỀ 
- ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý, bảo trì, xây dựng 
công trình giao thông đường sắt, đường bộ, thủy lợi và nhà 
các loại. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức ứng phó sự cố thiên 
tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.
Ngành nghề kinh doanh khác bổ trợ cho ngành đường sắt:
- Sản xuất và khai thác đá, cát sỏi, cấu kiện bê tông, thép 
chuyên ngành, dụng cụ lao động, bảo hộ; 
- Thí nghiệm, kiểm nghiệm, tư vấn.
Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp 
luật:
- Kinh doanh vận tải đường bộ; đại lý vé máy bay, ô tô, tàu 
hỏa;
- Đầu tư và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch;

- Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao.

Địa bàn kinh doanh
Công ty hoạt động chủ yếu ở 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi
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CƠ CẤU TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH

1. ĐỘI CẦU ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI
2. ĐỘI CẦU ĐƯỜNG ĐỨC PHỔ
3. ĐỘI CẦU ĐƯỜNG BỒNG SƠN
4. ĐỘI CẦU ĐƯỜNG DIÊN TRÌ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 
VÀ VĂN HÓA THỂ THAO 

ĐƯỜNG SẮT

 PHÒNG KẾ HOẠCH
VẬT TƯ

 PHÒNG KỸ THUẬT
AN TOÀN

 PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN
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Công ty mẹ : TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

- Địa chỉ: 118 Đường Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39.425.972
- Fax: (024) 39.422.866
- Vốn điều lệ: 2.268.000.000.000 đồng

Công ty con , công ty liên kết: Không có 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần bao gồm:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ):
Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty 
không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản 
lý khác trong Công ty. 
GIÁM ĐỐC (GĐ):
Giám đốc là người phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm 
trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
BAN KIỂM SOÁT  (BKS)
thực hiện chức năng giám sát, đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty 
để báo cáo cho ĐHĐCĐ.
CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN: 
Hỗ trợ công việc cho Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh. 

Ngành nghề kinh doanh chính:
• Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; 
• Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; 
• Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; 
• Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường  thủy, 

đường hàng không  
• Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường 

sắt và các sản phẩm cơ khí.
Ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:
• Tư vấn, khảo sát thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; 
• Dịch vụ viễn thông và tin học; 
• Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt; 
• Kinh doanh kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải.
Tỷ lệ góp vốn tại Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình: 9.210.600.000 đồng (tính theo mệnh giá) tương ứng 
51% vốn điều lệ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC  NGÀNH ĐƯỜNG SẮT
Cải tạo nâng cấp các tuyến hiện có, trong đó ưu tiên trên tuyến đường sắt Bắc Nam. 
Đến năm 2030 hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và triến khai xây dựng tại một 
số thành phố lớn khác; cơ bản hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; triển khai xâỵ dựng tuyến đường sắt Tây 
Nguyên, đường sắt nơi các tỉnh ven biển đồng bàng Bắc Bộ và đường sắt đến các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

Phát triển bền vững, nhằm đảm bảo giữ cân bằng giừa phát triên kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Áp dụng công nghệ 
sạch , tiêu hao ít nhiên liệu bằng cách trang bị, đầu tư các thiết bị công nghệ mới tiên tiến.
Thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến kết cấu hạ tầng đường 
sắt để đảm bảo ATCT tuyệt đối; không có tai nạn sự cổ chạy tàu do chủ quan, hạn chế thấp nhất các vụ việc, sự cố tai 
nạn chạy tàu do khách quan; không đế xảy ra TNLĐ chết người. Tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội trên cơ sở mỏ 
rộng sản xuất.

Xây dựng công ty ngày càng phát triển, đưa công ty trờ thành nhà thầu thi công có thương hiệu trong ngành đường sắt. 
Thực hiện hoàn thành 100% khối lượng, kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đặt hàng và nhiệm vụ, 
khối lượng đột xuất khác, đẩy mạnh việc tìm kiếm tham gia nhận thầu, đấu thầu các công trình ngoài. 
Đấy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thêm máy móc thiết bị, sử dụng có hiệu quả các loại máy móc thiết bị 
hiện có, nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và yêu cầu của Chủ đầu tư, tạo ra dịch vụ tốt, có tính cạnh tranh cao. 
Nhận thêm các hợp đồng sửa chữa tạo thêm việc làm, ổn định thu nhập , cải thiện và nâng cao đời sống cho CBCNV; Đảm 
bảo Công ty tăng trưởng bên vững, phù hợp với quy hoạch phát triển cúa ngành.
Hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng phát triển đất nước
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QUẢN TRỊ RỦI RO 

RỦI RO KINH TẾ

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid – 19 khiến nền kinh tế của 
các nước gặp nhiều khó khăn, trì trệ và suy thoái bao gồm chuỗi sản 
xuất – cung ứng – tiêu dùng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng dương trong năm 2020 
đạt 2,91% và ở mức thấp nhất. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 
đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác 
động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước 
ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, vợi sự điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả của Ngân 
hàng Trung ương, các chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số lạm phát 
cũng được kiểm soát tốt ở mức dưới 4%.

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chủ thể trong nền 
kinh tế nên mọi thay đổi, biến động từ kinh tế thế giới hay kinh tế 
trong nước đều ảnh hưởng đến Công ty và các bên liên quan. Vì thế, 
Công ty luôn thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế lẫn chính trị 
để đưa ra các chiến lược trung và dài hạn phù hợp.

Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình hoạt động quản lý, bảo 
trì, sửa chữa, xây dựng công trình giao thông đường sắt. Nguyên 
liệu đầu vào chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất 
của Công Ty. Do vây, giá của các loại nguyên vật liệu tăng sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến đầu vào của NBR, trong khi giá cả dịch vụ công 
không thể điều chỉnh tăng tương ứng, điều đó sẽ tác động không 
tốt lợi nhuận của Công ty.Để hạn chế những tác động của rủi ro giá 
nguyên vật liệu, Công ty luôn giữ mối quan hệ tốt với nhà cung cấp 
để có nguồn hàng ổn định với mức giá cạnh tranh tránh trường hợp 
giá cả bị biến động. 

RỦI RO VỀ GIÁ VẬT TƯ NHIÊN LIỆU

Kết quả kinh doanh thu được từ các công trình xây dựng cơ 
bản của Công ty đều chịu ảnh hưởng của sự bất ổn định về 
giá cả nguyên vật liệu đầu vào, các chính sách kinh tế của Nhà 
nước trong việc phát triển ngành xây dựng cơ bản.
Ngành đường sắt là một ngành mang tính đặc thù, đòi hỏi sử 
dụng các loại máy móc chuyên dụng, hiện đại và nguồn nhân 
lực dài hạn có chất lượng; Do đó lạc hậu về công nghệ hay bất 
cập trong chính sách chế độ đối với người lao động đều được 
xem là rủi ro đáng quan tâm.
Bên cạch đó, xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp xây 
dựng cơ bản dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt. Công ty sẽ phải 
đối mặt với rất nhiều khó khăn để giữ vững và mở rộng thị 
phần cùng như việc khẳng định vị thế của mình trong ngành.
Đặc thù của hoạt động quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia 
là một trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, có tính 
chất lưu động, độc hại, nguy hiểm, điều kiện lao động ngoài 
trời, vừa thi công vừa chạy tàu, do đó sản phẩm phải làm đi 
làm lại nhiều lần, ảnh hường đến năng suất lao động, đồng 
thời có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và sự cố; Tình 
trạng Người và phương tiện không chấp hành luật lệ giao 
thông khi qua đường ngang biển báo, tự ý băng qua đường 
sẳt, tự mở lối đi dân sinh đã gây không ít khó khăn cho công 
tác đảm bảo an toàn chạy tàu là những rủi ro cần thiết phải 
tính đến.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
khu vực miền Trung là nơi có dải đất đẹp, độ dốc lớn, sông 
suối nhiều. Do đó vào mùa mưa bão, lũ lụt, nguy cơ xói lở, trôi 
đường, cây đổ vào đường sắt, đá trôi từ trên đồi xuống lấp 
hết miệng cống, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu là rất lớn. 
Để hạn chế, giảm thiểu rủi ro trên, hàng năm, Công ty luôn 
chú trọng công tác phòng chống lụt bão, từ việc dự trữ vật tư, 
máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó thiên tai cho đến việc đầu 
tư gia cố chống xói lở nền đường và các loại máy móc thiết bị 
khác để đảm bảo kịp thời khi cần ứng cứu. Ngoài ra, mỗi 12 
tháng, Công ty đều thành lập tổ xung kích, đội xung kích khi 
thời tiết xấu và mùa mưa bão đều phải trực 100% tại cung để 
ứng phó kịp thời.
Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, ngành 
đường sắt Việt Nam từng là phương tiện vận chuyển chiếm ưu 
thế so với các loại hình vận tải khác. Tuy nhiên trước xu thế 
phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cách mạng 
công nghiệp 4.0 đã mở đường cho một loạt các phương thức 
vận tải khác như: đường bộ, đường biển, hàng không với đặc 
điểm tiết kiệm thời gian, linh hoạt cao hơn so với đường sắt. Vì 
vậy hàng năm, Công ty luôn có kế hoạch phát triển khoa học 
công nghệ, tích cực đầu tư thiết bị dài hạn và ngắn hạn, thêm 
vào đó là tiếp tục khai thác hiệu quả nhất kết cấu hạ tầng hiện 
có, đa dạng hóa dải vé, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

RỦI RO LUẬT PHÁP 

CTCP Đường sắt Nghĩa Bình là doanh nghiệp hoạt động 
theo hình thức công ty cổ phần đại chúng và được đăng 
ký giao dịch (UPCOM) trên Sở giao dịch chứng khoán 
Hà Nội. Vì vậy tất cả mọi hoạt động của Công ty đều 
được điều tiết bởi hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Đất 
đai,… Tuy nhiên, hiện nay văn bản pháp luật Việt Nam 
vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện để đảm bảo tính 
minh bạch và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, 
NBR luôn chủ động cập nhật và theo dõi các chính sách, 
chủ trương mới của Nhà nước, luật pháp và thông lệ 
quốc tế để đưa ra mục tiêu, cũng như là kế hoạch phù 

hợp hoạt động kinh doanh của Công ty.

RỦI RO LUẬT KHÁC
Ngoài các rủi ro đã đề cập ở trên thì hoạt động kinh doanh của Công ty cũng 
bị ảnh hưởng bởi những rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh…hoặc các rủi ro không dự báo trước được nhưng lại gây 
thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Để hạn chế, giảm thiểu những rủi ro 
trên, Công ty đã chủ động phòng tránh bằng các biện pháp như: mua bảo 
hiểm cho người lao động và tài sản của Công ty, xây dựng cơ sở vật chất hạ 
tầng, trang bị các thiết bị bảo vệ an toàn theo quy định và hằng năm Công 
ty đều tổ chức đào tạo, học và thi để cấp chứng chỉ nghề cho toàn bộ công 
nhân làm công tác trực tiếp phục vụ chạy tàu. Ngoài ra, liên tục tổ chức các 
lớp học, nâng cao trình độ tay nghề cho lực lượng duy tu để thi công đảm 
bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Tình hình chung ngành đường sắt năm 2020

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT - KINH DOANH 

Năm 2020 là một năm tương đối khó khăn đối với ngành vận tải đường sắt cả nước nói chung và Công ty cổ phần đường sắt 
Nghĩa Bình nói riêng. Ngành đường sắt chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, đồng thời bão lũ xảy ra tại miền Trung 
vừa qua đã khiến sản lượng vận tải hành khách sụt giảm nghiêm trọng và sẽ gặp nhiều khó khăn trong những năm tới.
“Những khó khăn nội tại về hạ tầng là điểm nghẽn và yếu, không thể làm một sớm một chiều trong thời gian ngắn mà trong 
thời gian dài về nhận thức, đầu tư, quản lý bảo trì; bộ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì 
đầu tư hạ tầng đường sắt là cực kỳ cũ và lạc hậu vì có nhiều yếu tố đặc thù; tái cơ cấu bộ máy VNR chậm tác động đến nhiều 
hoạt động quản lý khai thác kết cấu hạ tầng,” Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay.
Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong năm 2020 an toàn giao thông đường sắt có những kết quả tích cực. 
Tính chung cả năm cải thiện tốt hơn so với năm 2019, giảm được cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; 
kiểm soát được tai nạn do chủ quan, giảm tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.Cụ thể như: số vụ tai nạn giao thông đường sắt là 
91 vụ, giảm 166 vụ so với năm 2019, trong .Số người chết là 39 người; số người bị thương là 23 người, giảm 157 người. Để 
đạt những kết quả tích cực trong công tác giao thông ngành vận tải đường sắt đã siết chặt các giải pháp ngăn ngừa tai nạn, 
sự cố do chủ quan, trong đó đẩy mạnh áp dụng công nghệ để tăng cường giám sát. 

Bảng hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính  TH 2019  TH 2020   KH 2020 TH 2020/
TH 2019 TH2020/KH 2020

Doanh thu thuần 
về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

Tỷ đồng 150,10 179,42   170,45  119,53%    105,26%

Lợi nhuận sau 
thuế

Tỷ đồng  3,67 3,97   3,97  108,17%    100%

Tỷ lệ chia cổ tức %  12,2 2.203,32 %    100%

Bảng cơ cấu doanh thu 

Doanh thu thuần Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 %Năm 2020/ Năm 
2019

Doanh thu xây lắp, bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

Tỷ đồng 150,09 179,43 119,50%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
Danh sách ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Ông Mai Văn Tân Giám đốc

2 Ông Lưu Thanh Tùng Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/04/2019

3 Ông Trần Văn Hảo Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 21/11/2019

4 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc

5 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng
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Sơ yếu lý lịch 

ÔNG MAI VĂN TÂN  
GIÁM ĐỐC 

Chức vụ Giám đốc
Năm sinh 1/1/1963
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng đường sắt
Quá trình công tác:
-  Từ 04/1982 - 
06/1985 

Tập sự, kỹ thuật viên Đội đường 
401 Quảng Ngãi thuộc Đoạn cầu 
đường Nghĩa Bình.

-  Từ 06/1985 - 
03/1990 

Đội phó Đội đại tu Đường sắt 
409 thuộc Xí nghiệp QLĐS Nghĩa 
Bình.

-  Từ 03/1990 - 
01/1998

Kỹ thuật viên, thống kê Đội 
QLĐS 409 Diêu Trì thuộc Xí ng-
hiệp QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 01/1998 - 
09/2000

Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội 
QLĐS 409 Diêu Trì thuộc Xí ng-
hiệp QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 9/2000 - 03/2008 Phó trưởng phòng Kế hoạch - 
Vật tư thuộc Công ty QLĐS Ng-
hĩa Bình.

-  Từ 03/2008 - 
11/2015

Phó trưởng phòng TCCB - LĐ 
thuộc Công ty TNHH MTV QLĐS 
Nghĩa Bình.

-  Từ 04/11/2015 - 
30/11/2015

Phó giám đốc Công ty TNHH 
MTV QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 01/12/2015 - 
07/01/2016

Giám đốc Công ty TNHH MTV 
QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 08/01/2016 - nay Giám đốc Công ty cổ phần 
Đường sắt Nghĩa Bình.

Số cổ phiếu sở hữu 
cá nhân

5.840 cổ phiếu tương ứng 0,32% 
vốn điều lệ

Số cổ phiếu được ủy 
quyền đại diện cho 
TCT Đường sắt Việt 
Nam

460.530 cổ phiếu tương ứng 
25,5% vốn điều lệ

Chức vụ Phó Giám đốc

Năm sinh 10/11/1979
Trình độ chuyên 
môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cử 
nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

- Từ 10/2001 – 
12/2003

Kỹ thuật viên Phòng kỹ thuật – Xí 
nghiệp QLĐS Nghĩa Bình

- Từ 01/2004 – 
12/2004

Kỹ thuật viên Xí nghiệp kinh doanh 
dịch vụ - xây dựng công trình

- Từ 01/2005 – 
03/2009

Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật Công 
ty QLĐS Nghĩa Bình

- Từ 04/2009 – 
04/2017

Phó phòng Kỹ thuật – An toàn, 
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa 
Bình

- Từ 05/2017 – 
03/2019

Đội trưởng đội cầu đường Diêu Trì, 
Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa 
Bình

- Từ 04/2019 – nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 
Đường sắt Nghĩa Bình

Số cổ phiếu sở hữu 
cá nhân

2.920 cổ phần tương ứng 0,16% 
vốn điều lệ

ÔNG LƯU THANH TÙNG 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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ÔNG TRẦN VĂN HẢO 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

ÔNG NGUYỄN THANH 
HẢI

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Chức vụ Phó Giám đốc
Năm sinh 15/12/1975
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
11/1992 – 6/2000 Công nhân duy tu đường sắt Đội đường 407 Phù 

Cát, Xí Nghiệp QLĐS Nghĩa Bình 
06/2000 – 01/2004 Cung trưởng cung Vân Sơn, Đội 407, Công ty 

QLĐS Nghĩa Bình
01/2004 – 04/2016 Chuyên viên phòng kế hoạch – vật tư, Công ty 

QLĐS Nghĩa Bình
04/2016 – 01/2019 Phó trưởng phòng tổ chức – hành chính Công ty 

cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
02/2019 – 11/2019 Trưởng phòng tổ chức – hành chính Công ty 

QLĐS Nghĩa Bình
11/2019 – nay Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng 

phòng tổ chức – hành chính Công ty cổ phần 

Đường sắt Nghĩa Bình
Số cổ phiếu sở hữu cá 

nhân

3.385 cổ phần tương ứng 0,19% vốn điều lệ

Chức vụ Phó Giám đốc
Năm sinh 12/3/1969
Trình độ chuyên 
môn

Kỹ sư Kinh tế xây dựng Giao thông vận tải

Quá trình công tác:
-  Từ 06/1988 – 
06/1990

Công nhân phụ xe tải phòng Vật tư, Xí nghiệp 
QLĐS Nghĩa Bình

-  Từ 06/1990 – 
08/1997

Công nhân lái xe phòng Vật tư thuộc Xí nghiệp 
QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 08/1997 – 
02/1998

Nhân viên phòng Vật tư thuộc Xí nghiệp QLĐS 
Nghĩa Bình.

-  Từ 02/1998 – 
01/2004

Phó trưởng phòng Vật tư thuộc Xí nghiệp QLĐS 
Nghĩa Bình.

-  Từ 01/2004 – 
01/2011

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty 
QLĐS Nghĩa Bình.

-  Từ 26/01/2011 
– 15/12/2011

Chánh văn phòng Công ty TNHH MTV QLĐS Ng-
hĩa Bình.

-  Từ 16/12/2011 
– 07/01/2016

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐS Nghĩa 
Bình

-  Từ 08/01/2016 
– nay

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa 
Bình

Số cổ phiếu sở 
hữu cá nhân

4.630 cổ phần tương ứng 0,26% vốn điều lệ
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BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHUNG 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Chức vụ Kế toán trưởng
Năm sinh 17/08/1976
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 
-  Từ 06/1999 - 02/2012 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán, Công ty 

TNHH MTV QLĐS
Nghĩa Bình

-  Từ 03/2012 - 02/2014 Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Công ty 

TNHH MTV QLĐS 
Nghĩa Bình

-  Từ 03/2014 - 01/2015 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Công ty TNHH 

MTV QLĐS Nghĩa Bình.
-  Từ 02/2015 - 07/01/2016 Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV QLĐS Nghĩa 

Bình.
-  Từ 08/01/2016 - nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa 

Bình.
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 5.630 cổ phần tương ứng 0,31% vốn điều lệ

Những thay đổi trong Ban Điều hành: không có

Số lượng cán bộ, nhân viên 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tổng số lượng người lao động 
(người) 615 585 582 544 588

Thu nhập bình quân (đồng/
tháng/người) 7.370.000 8.320.000 9.197.000 10.117.000 11.012.000

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
I Theo trình độ 538 100
1 Trình độ trên đại học 2 0,37
2 Trình độ đại học, cao đẳng 82 15,24
3 Trình độ trung cấp 71 13,2
4 Công nhân kỹ thuật 353 65,61
5 Lao động phổ thông 30 5,58
II Theo tính chất hợp đồng lao động 538 100
1 Hợp đồng không thời hạn 459 85,32
2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0
3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 79 14,68

III Theo giới tính 538 100
1 Nam 483 89,78
2 Nữ 55 10,22
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Trong năm 2020, Công ty có đầu tư mua sắm tài sản cố định gồm những tài sản sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

I Máy móc, thiết bị công tác

1 Máy chèn đường cơ cấu thủy lực model XYD-2AIII Bộ 3 248.200.000 744.600.000

2 Máy khoan TVG cầm tay Cái 8 109.500.000 876.000.000

3 Máy khoan ray TFR 330P Cái 2 145.000.000 290.000.000

4 Máy cưa ray K1270 Cái 2 131.600.000 263.200.000

5 Dàn đèn phục vụ thi công PCB Bộ 2 95.000.000 190.000.000

II Phương tiện vận tải

1 Xe ô tô 16 chỗ Huyndai SOLATI Xe 1 857.511.818 857.511.818

  

ĐVT: đồng 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Hệ số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,18 1,12

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,08 0,80

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản % 67,69 75,48

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 209,46 307,9

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 24,54 10,79

Vòng quay tổng tài sản vòng 2,23 2,09

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 
(ROS) % 2,45 2,22

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân (ROE) % 16,11 17,00

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình 
quân (ROA) % 5,00 5,00

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/do-
anh thu thuần % 3,09 2,70
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1,18
1,08

1,12

0,80

Nhìn chung hai chỉ tiêu khả năng thanh toán của 

Công ty đều dịch chuyển theo xu hướng giảm. 

Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,18 

lần (2019) xuống còn 1,12 lần (2020) và hệ số 

thanh toán nhanh giảm từ 1,08 lần (2019) xuống 

còn 0,80 lần (2020). Nguyên nhân dẫn đến hệ số 

thanh toán ngắn hạn giảm là do nợ ngắn hạn tăng. 

Trong khoản nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản phải 

trả người bán và nười mua trả tiền trước tăng. Tuy 

các chỉ tiêu thanh toán có phần giảm so với năm 

2019, nhưng Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh 

toán các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

ĐVT: lần

Năm 2019 Năm 2020

Khả năng thanh toán ngắn hạn 

Khả năng thanh toán nhanh

67,69%

209,46%

75,48%

307,90%

Năm 2019 Năm 2020

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Năm 2019 Năm 2020

Vòng quay tổng tài sản

Vòng quay hàng tồn kho

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như: ROS, ROE, ROA 

của Công ty trong năm 2020 biến động so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó chỉ tiêu ROE tăng nhưng không đáng kể 

tiếp theo là ROA vẫn giữ nguyên và ROS giảm 2,22%. Năm 

2020, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó 

khăn do tình hình dịch bệnh và bão lũ miền trung nhưng 

Công ty đã kiểm soát khá tốt các khoản chi phí do áp dụng 

quản lý kỹ thuật,các nguồn nhân lực và chi phí phù hợp …

dẫn đến doanh thu NBR vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ 

cụ thể Lợi nhuận sau thuế đạt 3,97 tỷ đồng tăng 8,36% so 

với năm trước. 

Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty 

trong năm 2020 không có sự cải thiện so với năm 

2019, khi các chỉ tiêu đều tăng nhẹ.  Cụ thể, hệ số nợ 

phải trả/tổng tài sản tăng từ 67,69% lên 75,48%, hệ số 

nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 209,46% lên 

307,90%. Nguyên nhân chủ yếu nhờ Công ty gia tăng 

thêm các hợp đồng sửa chữa lắp đặt dẫn đến tạo thêm 

việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản 
biến động nhiều vào năm 2020. Số vòng quay hàng 
tồn kho của NBR năm 2020 có sự giảm mạnh so với 
năm 2019, cụ thể là giảm 24,54 vòng xuống 10,79 
vòng. Nguyên nhân là vì trong năm 2020, Công ty 
mua thêm các nguyên vật liệu để đảm bảo hoạt 
động kinh doanh. Mặt khác, khoản phải thu từ các 
hợp đồng mới tăng sấp xỉ 31 tỷ đồng dẫn đến tổng 
tài sản của NBR tăng lên tương ứng. Cho thấy hoạt 
động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ở mức ổn 
định. 

ĐVT: %

24,54

2,23

10,79

2,09

ĐVT: vòng

Năm 2020

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Hệ số lợi nhuận sau thuế/VTổng tài sản

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuân 

2,17% 2,45%

27,61%

15,96%

10,00%

5,44%

2,97% 3,09%

Năm 2019

ĐVT: %
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

Thông tin cổ phần tại thời điểm:
Vốn điều lệ công ty: 18.060.000.000 đồng
Tổng cổ phiếu phát hành: 18.060cổ phiếu
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ sở hữu

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam 921.060 cổ phiếu 51,00%

STT Đối tượng
Số lượng cổ 

đông 
Số lượng cổ phiếu sở 

hữu Giá trị (đồng)
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL
(người) (cổ phiếu)

I Cổ đông trong nước 435 1.802.700 18.027.000.000 99,82
1 Cổ đông nhà nước 1 921.060 9.210.600.000 51
2 Cổ đông tổ chức - - -
3 Cổ đông cá nhân 434 881.640 8.816.400.000 48,82

II Cổ đông nước ngoài 2 3.300 33.000.000 0,18

- Cá nhân 1 200 2.000.000 0,01
- Tổ chức 1 3.100 31.000.000 0,17

III Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 437 1.806.000 18.060.000.000 100

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 
Trong năm 2020, Công ty không thay đổi vốn điều lệ

Trong năm 2020, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ
Các chứng khoán khác: không có
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG 

Công ty sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là các nguyên vật liệu, vật tư chuyên dùng như: Ray, Ghi, 
Tâm Ghi, Tà vẹt các loại, phụ kiện liên kết (lập lách, đinh, cóc,...) và các nguyên vật liệu thông thường khác như: Xi măng, 
Sắt, Cát, Đá,... Tất cả các nguyên vật liệu đều được mua sắm , kiểm nghiệm theo đúng quy chế quản lý vật tư, hàng hóa 
của Công ty và có nhãn hiệu, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng , được sử dụng đúng định mức quy định. Vì vậy, công ty luôn 
có những biện pháp chặt chẽ để kiểm soát đầu vào cũng như đầu ra, không để nguyên vật liệu bị thất thoát bất thường.

Công ty ký hợp đồng mua nước tại các Công ty 
cung cấp nước sạch trên địa bàn hai tỉnh Bình Định, 
Quảng Ngãi để phục vụ nước sinh hoạt cho các đơn 
vị trong toàn Công ty. Đối với những khu vực không 
có nước sạch, Công ty cung cấp thiết bị lọc nước 
nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đối 
với những khu vực sản xuất cấu kiện bê tông thì sử 
dụng giếng khoan nơi có nguồn nước ngầm sạch 
nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi 
trường phổ biến trong toàn đơn vị.
Tuyên truyền vận động đến toàn thể CBCNV hưởng 
ứng, thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường 
như ngày môi trường thế giới 05/6, ngày môi trường 
đường sắt ngày 05/11 và các chiến dịch khác về môi 
trường do nhà nước phát động
Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật 
pháp và các quy định về môi trường: không
Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân 
thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

Năng lượng sử dụng trong quá trình hoạt 
động của Công ty gồm có Xăng, dầu, điện, 
nhưng việc sử dụng năng lượng trong quá 
trình hoạt động chiếm rất ít.
Chủ yếu năng lượng được dùng trong 
công tác vận hành một số máy móc thi 
công đường sắt sử dựng cho công tác 
kiểm tra, giám sát, phục vụ làm việc cho 
bộ máy gián tiếp Công ty.
Công ty luôn có sự quan tâm và tiết kiệm 
trong việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng, 
kiểm soát các định mức, đánh giá mức độ 
năng lượng sửu dụng định kỳ. Nếu xảy ra 
hiện tượng bất thường, NBR sẽ có những 
phát hiện sớm và tìm hiểu nguyên nhân từ 
đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả và 
ít tốn kém hơn so với trước đó. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tiêu thụ nướcTiêu thụ năng lượng
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Chính sách đào tạo
Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, thực hiện chính sách thu hút lao động. Tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ.
Cán bộ công nhân viên Công ty đều được đào tạo bài bản đầy đủ chứng chỉ liên quan đến nhiệm vụ của mình làm. Hằng 
năm, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đồng thời tổ chức thi sát hạch đối 
với tất cả các chức danh làm công tác an toàn chạy tàu và vận hành các loại máy thi công đường sắt, đường bộ.
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Công ty luôn Có những chính sách: thực hiện quy hoạch cán bộ nguồn trung và dài hạn, ưu 
tiên đào tạo nâng ca lớp cán bộ trẻ, được học tập trau dồi kĩ năng nghiệp vụ, thường xuyên cử đi các hội thảo chuyên môn 
để nâng cao hơn nữa năng lực quản lý.

Chế độ lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Việc chăm lo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng. Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Công ty gắn liền 
theo từng chu kỳ và từng giai đoạn phát triển đảm bảo tính inh hoạt, công bằng và luôn tạo điều kiện cho người lao động 
chuyên môn cao được hưởng lương xứng với cống hiến của họ. Công ty đảm bảo ổn định việc làm cho 100% người lao 
động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất ng-
hiệp, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạnlao động. Hằng nâm, Công ty tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời, nghỉ mát,các 
hoạt động văn nghệ thể dục thể thao,.. Công đoàn phối hợp với chính quyền phường thường xuyên quan tâm, trợ cấp cho 
người lao động khi gia dình gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ,.. nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV. 

Trách nhiệm vì cộng đồng và xã hội
Xây dựng môi trường làm việc năng động, thoải mái giúp người lao động phát huy hết năng lực cá nhân, găn bó và cống 
hiến cho công ty. Xây dựng chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, chính sách đào tạo, chăm lo tinh 
thần cho người lao động hiệu quả.
Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm 
phục vụ cộng đồng như: Phát triển kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người kinh doanh tại địa phương và các tỉnh, thành 
phố lân cận; tham gia các cuộc vận động, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng nhà tình nghĩa, giữ gìn trật tự trị 
an, an toàn xã hội trên địa bàn.
Trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương, chú trọng các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng và hỗ trợ tài chính phục 

vụ cộng đồng. 

Môi trường làm việc

Trách nhiệm vì môi trường cộng đồng

Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao ở các đơn vị cơ sở; tổ chức gần 100 cán bộ, viên chức lao động đi tham 
quan, du lịch, học tập trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
Trong năm 2020, Công ty đã tiếp tục sử dụng thực hiện một số ứng dụng phần mềm quản lý điều hành, duy trì họp giao ban 
và triển khai các Nghị quyết qua hệ thống trực tuyến đối với các đơn vị trực thuộc, một số sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản 
xuất đã áp dụng vào sản xuất.
Trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, kiểm soát cảnh báo an toàn thường xuyên trên tất cả các đơn vị của Công ty.

Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm 
phục vụ cộng đồng như: Phát triển kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người kinh doanh tại địa phương và các tỉnh, thành 
phố lân cận; tham gia các cuộc vận động, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng nhà tình nghĩa, giữ gìn trật tự trị 
an, an toàn xã hội trên địa bàn.
Xây dựng môi trường làm việc năng động, thoải mái giúp người lao động phát huy hết năng lực cá nhân, găn bó và cống hiến 
cho công ty. Xây dựng chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, chính sách đào tạo, chăm lo tinh thần 
cho người lao động hiệu quả. Trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương, chú trọng các hoạt động đầu tư phát triển cộng 
đồng và hỗ trợ tài chính phục vụ cộng đồng. 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2019 TH 2020 KH 2020 %TH2020/TH 
2019

%TH2020/
KH2020

Tổng tài sản Tỷ đồng 72,76 98,96 - 135,99% -

Doanh thu thuần Tỷ đồng 150,10 179,43 119,54%

Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 4,64 4,84 - 104,31% -

Lợi nhuận khác Tỷ đồng -0,04 -0,18 - - -

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,6 4,7 - 102,17% -

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,67 3,98 3,97 108,47% 100,25%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 12,20 12,20 12,20 100% 100%

Trong năm, sự ra đời và phát triển của các dịch vụ vận tải hàng không giá rẻ và đường bộ cao tốc tạo ra áp lực cạnh tranh 
rất lớn làm giảm thị phần của vận tải đường sắt. Nhưng với những nỗ lực phát triển về dịch vụ vận tải đường sắt, sự đoàn 
kết và những cố gắng, nỗ lực của CBCNV thì Công ty có những thành tựu đạt được như sau: Doanh thu thuần đạt gần 180 
tỷ đồng, tăng 19,54% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 8,45% so với cùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả hoạt động năm 2020

Kết quả hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh năm 
2020 Thuận lợi

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám 
sát tình hình sản xuất, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác nâng 
cao công nghệ, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD.
Trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD; các phòng tham mưu Công ty và 
các đơn vị thành viên đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ.
Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp nhất là các vị trí đường ngang biển báo, lối đi tự mở và hành 
lang an toàn giao thông đường sắt.
Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa 

Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

Khó khăn

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn; ngành đường sắt chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, đồng thời 
bão lũ xảy ra tại miền Trung vừa qua đã khiến sản lượng vận tải hành khách sụt giảm nghiêm trọng , hư hại vật chất và sẽ gặp 
nhiều khó khăn trong những năm tới.
Cạnh tranh gay gắt với các phương tiện vận tải khác (đường bộ, đường hàng không,..)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả 
Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2019 31/12/2020

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 49,25 74,7
Nợ dài hạn Tỷ đồng 0 0

Tổng nợ Tỷ đồng 49,27 74,7

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

Năm 2019

Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2019 31/12/2020

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 58,06 83,92
Tài sản dài hạn Tỷ đồng 14,71 15,04

Tổng tài sản Tỷ đồng 72,77 72,77

Năm 2019 Năm 2020
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Trong năm 2020, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của Công ty đều tăng so với năm 2019, kéo theo 
Tổng tài sản của Công ty tăng sấp xỉ 36% cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu tổng tài sản , tài sản 
ngắn hạn tăng là do Công ty nhận thêm hợp đồng các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tại các đoạn 
đường có khoản phải thu từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là khoảng 46 tỷ đồng chiếm phần lớn 
trong tài sản ngắn hạn của Công ty. 

ĐVT: đồng ĐVT: đồng
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Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Trong năm 2020, Tổng nợ phải trả của Công ty tăng so với năm 2019 . Công ty không có 
khoản nợ dài hạn nhưng nợ ngắn hạn có xu hướng tăng so với năm 2019 là 51,67% đạt giá 
trị 74 tỷ đồng do Công ty đã thanh toán khoản mục trả tiền cho người bán và  khoản mục 
người mua trả tiền trước tăng đồng thời chi phí nhân công tăng cũng vì các hoạt động sửa 
chữa, bảo dưỡng nhiều hơn. 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ CÔNG TY 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 

Bước vào năm kế hoạch, Công tác quản lý trong được Ban Giám đốc  đã xác định rõ những khó khăn, thuận lợi và nhiệm vụ cơ 
bản, từ đó xây dựng các biện pháp kịp thời và hiệu quả, đạt được doanh thu và lợi nhuận cao nhất. Công tác quản lý của Ban 
Lãnh đạo luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người lao động có những đãi ngộ tốt nhất về môi trường cũng như phúc lợi xã hội.
Các thành viên trong công tác quản lý công ty tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết 
định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao 
Trong năm 2020, Công ty đã chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm 
chủ đầu tư, tiếp thị nhận thầu để tìm kiếm việc làm cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời, chủ động tham gia đấu thầu một 
số gói thầu, dự án phù hợp với năng lực của Công ty.
Kết quả đạt được, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.
Ban điều hành Công ty luôn bám sát các Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết 
toán các công trình đã và đang thi công, bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Tuy nhiên, một số công trình còn vướng 
mắc về cơ chế thanh toán với chủ đầu tư nên chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến dở dang, công nợ chưa thanh toán.
Năm 2020, Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ 
cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần Tỷ đồng 195,54
Sản lượng Tỷ đồng 215,204
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,98
Tỉ lệ trả cổ tức %  12,2

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý công ty nhằm phục vụ: công tác thi đua – khen thưởng. 
Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến kết cấu hạ tầng đường 
sắt để đảm bảo an toàn tuyệt đối; không có tai nạn, sựu cố chạy tàu do chủ quan, hạn chế thấp nhất các vụ việc sự cố, tai nạn chạy 
tàu do khách quan; không để xảy ra tai nạn lao động chết người, giảm số  vụ tai nạn lao động nặng
Giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ; 
Văn thư và lưu trữ tốt hơn; 
Công tác phối hợp giữa Ban chấp hành Đảng bộ với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty phù hợp với mô hình sản xuất mới.
 Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đầu tư thêm máy móc thiết bị, sử dụng hiệu quả các loại máy móc thiết bị hiện có. Khai thác 
và sử dụng hệ thống camera hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông đường sắt tại các điểm chắn đường có gác.
Rà soát, bổ sung quản lý kỹ thuật cầu, đường, hầm, ghi và các công trình kiến trúc toàn tuyến trên máy tính kèm theo tài liệu, hình 
ảnh.
Chỉ đạo và tiếpp tục rà soát quản lý, sử dụng khai thác có hiệu quả các loại máy công trình, thiết bị thi công cơ giới hóa trong công 
tác sửa chữa kết cấu hạ tầng.

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của Công ty, Ban Giám 
đốc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác như sau:
Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch phát triển, bồi dưỡng và 
đào tạo lực lượng lao động có tay nghề, bậc thợ cao, có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệp vụ được giao. 
Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường 
công tác quản trị giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh.
Thực hiện hoàn thành 100% mục tiêu tiến độ, chất lượng thi 
công tại các công trình, đặc biệt phải đạt được mục tiêu tiến độ 
đề ra, chất lượng công trình quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu 
hạ tầng đường sắt, giữ vững công lệch tốc độ, tải trọng và đặc 
biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu
Triển khai thực hiện tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm nguồn việc, 
bổ sung giá trị sản lượng. Tăng cường tiếp thị đấu thầu lĩnh vực 
xây dựng cơ bản, dịch vụ nhà hàng

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị năm 2021

STT Tên tài sản Số lượng

01 Toa xe gắn cẩu chuyên dùng 01

Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác 
quyết toán với Chủ đầu tư, đẩy mạnh công tác nghiệm thu 
khối lượng xây lắp hoàn thành; thanh toán, quyết toán dứt 
điểm các công trình đã thi công hoàn thành những năm trước.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ thi công mới vào sản 
xuất nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục xây dựng các 
biện pháp, giải pháp để quản lý chi phí trực tiếp, tiết kiệm chi 
phí giá thành sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh.
Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chích sách, quy trình 
trong công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính kế toán, 
sử dụng vật tư. Sử dụng vốn có hiệu quả phục vụ sản xuất 
kinh doanh.
Nâng cao quản trị chất lượng nội bộ. Hệ thống giám sát nội 
bộ tiếp tục được củng cố để kiểm soát chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ nhằm đảm bảo nhất quán trong việc kiểm soát chất 
lượng của mọi sản phẩm dịch vụ. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỘNG ĐỒNG 

Mục tiêu phát triển bền vững là trọng tâm gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh 
đạo khuyến khích toàn bộ người lao động phải luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên 
và xã hội bằng những hành động thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó 
biến đổi khí hậu, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong tất cả các hoạt động 
của Công ty.
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BÁO CÁO CỦA BAN-
QUẢN TRỊ 

IV
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 
CÔNG TY 

Một số vấn đề khắc phục:

Trong lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông đường 
sắt: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành 
cần thực hiện tốt việc phối hợp với các cấp chính quyền địa 
phương. Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông đường sắt, 
an ninh trật tự, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. 
Trong năm, Công ty đã nỗ lực rào chắn và cắm toàn bộ biển 
báo các lối đi tự mở, nhưng vẫn nằm ở mức giảm thiểu tai nạn. 
Những tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn chạy tàu ở các đường 
ngang không gác, lối đi tự mở vẫn còn ;
Tình trạng tái lấn chiếm hành lan an toàn giao thông đường 
sắt vẫn còn; do nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự 
án còn hạn chế eo hẹp nên không đủ chi phí xây dựng thêm 
công trình ngoài. 
Công tác tham mưu của một số phòng chuyên môn nghiệp 
vụ đôi lúc chưa nhạy bén, giải quyết công việc chưa được tốt;
Các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ, 
nhất là lực lượng làm công tác an toàn.

Trong năm, được sự quan tâm từ Chính quyền địa phương, Tổng Công ty, cùng sự quyết tâm của 
toàn thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành:
Hoàn thành thực hiện Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các 
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty với Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị lãnh đạo, giám sát Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện vượt kế hoạch sản 
xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua. 
Đảm bảo công tác an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn các công trình và triển khai các biện 
pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt và các phong trào thi đua để chào 
mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của Công ty;
Sắp xếp lại các tổ chức, nhân lực của các phòng nghiệp vụ: Các Cung, Đội, Xí nghiệp giảm đầu mối, 
giảm lao động, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên;
Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ Công ty, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại;
Thực hiện chính sách, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBNV – NLĐ Công ty.
Công tác kiểm tra, sửa chữa các điểm xóc lắc của các đơn vị có nhiều cố gắng, giữ vững chất lượng 
cầu đường;

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
GIÁM ĐỐC 

Hoạt động giám sát

Năm 2020 là một năm khó khăn của các nền kinh tế 
trên toàn thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, tồi tệ nhất 
trong nhiều thập kỉ qua. Kéo theo đó các ngành cũng 
bị ảnh hưởng theo. Hoạt động kinh doanh của Công ty 
cũng gặp nhiều khó khăn. Bằng sự quyết tâm và đoàn 
kết từ Ban Giám đốc đến cán bộ công nhân viên, Công 
ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, một số chỉ 
tiêu tài chính vượt kế hoạch đề ra
Công tác điều hành được phân công cụ thể và chỉ đạo 
quyết liệt, bám sát phương hướng và kế hoạch hoạt 
động theo Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và định 
hướng của Hội đồng quản trị. 
Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát trong công tác kiểm tra, giám sát. 
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Kết quả hoạt động giám sát
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị
Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiên chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty trong việc triển khai các nghị quyết, 
kết luận chí đạo thực hiện các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong 
công tác điều hành năm 2020.
Khép lại năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.
Thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do đại hội cổ đông giao.
Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được quan tâm góp phần mang lại 
hiệu quả, tạo sự an tâm cho khách hàng. 
Công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được chú trọng, góp phần kết nối với nhà 
đầu tư về hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn 
trong năm 2020 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đồng thời xác định năm 2021 sẽ là một 
năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động SXKD của 
Công ty.Công ty triển khia thi công trong năm 2021. 
Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trong năm 2021, 
Cụ thể như sau:
Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, 
an ninh trật tự, kiềm chế và giảm dần tai nạn giao 
thông đường sắt do khách quan so với năm 2021.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy 
chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công 
ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện 
toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản 
lý, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trong 
thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh mang lại hiệu quả cao nhất. Đảm bảo mục tiêu 
tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình, đặc biệt 
phải đạt được mục tiêu tiến độ, chất lượng công trình 
quản lý. Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, 
giữ vững công lệnh tốc, tải trọng và đặc biệt là đảm 
bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.
Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn 
nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt 
động của Công ty nhằm phát huy tối đa đồng vốn 
đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài 
chính, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn, 
minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ 
niệm, ngày lễ lớn trong năm 2021.

Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị 
trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt 
công tác SXKD năm 2021 nhằm phấn đấu đạt và vượt các 
chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ, chất 
lượng, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và phải đảm bảo 
tuyệt đối an toàn chạy tàu của hoạt động quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường sắt.
Tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm nguồn việc, bổ sung giá trị 
sản lượng. Tăng cường tiếp thị đấu thầu lĩnh vực xây dựng 
cơ bản, dịch vụ nhà hàng.
Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công 
tác thanh quyết toán với Chủ đầu tư đẩy mạnh công tác 
nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, thanh quyết 
toán dứt điểm các công trình đã thi công hoàn thành những 
năm trước.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ thi công mới vào sản 
xuất nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục xây dựng các 
biện pháp, giải pháp để quản lý chi phí trực tiếp, tiết kiệm 
chi phí giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực hiện kịp thời chi trả tiền lương và chế độ cho người lao 
động. Đảm bảo mức trả cổ tức hằng năm cho các cổ đông.
Xây dựng Quy chế trả lương Trung tâm dịch vụ Văn hóa - 
Thể thao đường sắt.
Thực hiện đầy đủ các chế độ, chích sách, quy trình trong 
công tác. Tổ chức cán bộ và công tác tài chính kế toán, vật 
tư. Sử dụng đồng vốn có hiệu quả phục vụ sản xuất kinh 
doanh.
Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và người lao động, đảm 
bảo thu nhập bình quân người lao động tăng 10% so với 
năm 2021.
Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã 
hội năm 2021 hướng tới kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính 
trị - văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước, của ngành, 
của Công ty.
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Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
TH 2020 KH 2021 % KH 2020/TH2019

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 179,426 195,94 109,00%

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,98 3,98 100,00%

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 12,20 12,20 100,00%

Các kế hoạch định hướng 2021:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đồng thời xác định yếu tố nội lực về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty cũng 
như xét đến các công việc mà Công ty triển khai thi công trong năm 2021. Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trong năm 
2021, cụ thể: 
Tiêp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chê, quy định liên quan đên công tác quản lý điều hành, làm cơ sở pháp lý cho 
Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng định biên bộ 
máy gián tiếp phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
mang lại hiệu quả cao nhất.
Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm 
phát huy tối đa đồng vốn đầu tư của các cố đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hoá các hoạt động theo 
đúng quy định.
Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi 
công, đảm bảo chất lượng, giừ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trong hoạt động 
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.
 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO

V
QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị

 

ÔNG NGUYỄN THÁI LINH
     CHỦ TỊCH HĐQT 

ÔNG MAI VĂN TÂN 
THÀNH VIÊN HĐQT 

ÔNG TRẦN VĂN HẢO 
THÀNH VIÊN HĐQT 

Stt Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu thành viên HĐQT

1 Ông Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT

2 Ông Mai Văn Tân Thành viên HĐQT

3 Ông Trần Văn Hảo Thành viên HĐQT

Chức vụ Chủ tịch HĐQT
Năm sinh 14/05/1961
Trình độ 

chuyên môn
Kỹ sư 

Quá trình công tác
Từ 04/1982 – 
03/1990

Kỹ thuật viên – Phân đoạn đường đèo Hải 
Vân, Phó bí thư Đoàn TN Xí nghiệp Quản 
lý Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng

Từ 04/1990 – 
08/2000

Phó Bí thư, Bí thư Đoàn TN Xí nghiệp Liên 
hợp vận tải Đường
sắt Khu vực II.

Từ 09/2000 – 
09/2010

Phó trưởng Phân ban Quản lý Cơ sở hạ 
táng Đường sắt Khu
vực II.

Từ 16/09/2010 – 
11/2015

Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý 
Đường sắt Nghĩa Bình.

Từ 01/12/2015 – 
07/01/2016

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý 
Đường sắt Nghĩa Bình.

   Từ 08/01/2016 
- nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Đường sắt Nghĩa 
Bình.

   Chức vụ nắm 
giữ tại tổ chức 
khác

Thành viên HĐQT Công ty cổ phẩn Đá Mỹ 
Trang

Sỗ cổ phiếu sở 
hữu cá nhân

48.119 cồ phiếu tương ứng 2,66% vốn 
điểu lệ

Số cổ phiếu được 
ủy quyển đại 
diện cho TCT 
Đường sắt Việt 
Nam

460.530 cổ phiếu tương ứng 25,5% vốn 
điểu lệ

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý 
lịch Ban điều hành

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý 
lịch Ban điều hành
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các nghị quyểt, quyết định:

STT Số Nghị quyết Thời gian Ghi chú

1 01/NQ-HĐQT 16/1/2020
Nghị quyết v/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2020

2 03/NQ-HĐQT 17/4/2020
Nghị quyết v/v thay đổi kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020

3 04/NQ-HĐQT 23/4/2020
Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 
I năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh quý II năm 2020

4 07/NQ-HĐQT 23/6/2020 Nghị quyết v/v chi trả cổ tức năm 2019

5 09/NQ-HĐQT 22/7/2020
Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2020

6 10/NQ-HĐQT 13/10/2020
Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 
III năm 2020 và công tác sản xuất kinh doanh Quý IV năm 
2020

7 11/NQ-HĐQT      26/10/2020
Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2020

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, chỉ phân công từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực chuyên môn. 
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BAN KIỂM SOÁT
Cơ cấu thành viên ban kiểm soát 

Stt Họ tên Chức vụ
1 Lưu Thị Minh Hằng Trưởng Ban kiểm soát

2 Phan Minh Trung Thành viên Ban kiểm soát

2 Bạch Khôi Tinh Thành viên Ban kiểm soát

BÀ LƯU THỊ MINH HẰNG 
TRƯỞNG BAN KIỂM 

SOÁT

ÔNG PHAN MINH TRUNG 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT

ÔNG BẠCH KHÔI TINH 
THÀNH VIÊN BKS

  

Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh 17/3/1987
Trình độ 
chuyên môn

Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
Từ 11/2009 – 
6/2010

Thống kê Đội quản lý xây dựng Cầu đường Bồng 
Sơn 

Từ 07/2010 – 
4/2014

Thống kê xí nghiệp kinh doanh dịch vụ - xây dựng 
công trình

Từ 4/2014 – 
05/11/2019

Kế toán Trung tâm dịch vụ văn hóa – thể thao 
đường sắt

Từ 06/11/2019 - 
nay

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt 
Nghĩa Bình

Số cổ phiếu sở 
hữu cá nhân

1.030 cổ phần tương ứng 0,06% vốn điều lệ

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh 9/11/1980
Trình độ chuyên 
môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quá trình công tác:
Từ 12/1999 Công nhân duy tu sửa chữa cầu, Đội quản lý xây 

dựng (QLXD) cầu 406 Bồng Sơn, Công ty QLĐS Ng-
hĩa Bình

Từ 01/2004 - 
12/2004

Thống kê Đội QLXD cầu 406 Bồng Sơn, Công ty 
QLĐS Nghĩa Bình

Từ 01/2005 - 
30/11/2010

Công nhân duy tu sửa chữa cầu đường sắt Đội QLXD 
cầu đường Bồng Sơn, Công ty QLĐS Nghĩa Bình

Từ 01/12/2010 - 
10/04/2017

Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Hành chính, CTCP 
Đường sắt Nghĩa Bình 

Từ 11/04/2017 – 
27/03/2018

Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Hành chính, CTCP 
Đường sắt Nghĩa Bình kiêm Thành viên Ban kiểm 
soát Công ty

Từ 28/03/2018 - 
nay

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, CTCP 
Đường sắt Nghĩa Bình kiêm thành viên Ban kiểm 
soát Công ty. 

Số cổ phiếu sở hữu 
cá nhân

1.880 cổ phần tương ứng 0,1% vốn điều lệ

Chức vụ Thành viên ban kiểm soát

Năm sinh 13/8/1981
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng cầu đường, 
Quá trình công tác:
Từ 08/2008 - 05/2010 Nhân viên Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Hồng Long
Từ 12/2010 -  03/2011 Nhân viên Công ty Vận tải và Xây 

dựng Tranco
Từ 04/2011 - 01/2014 Nhân viên Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Phan Văn
Từ 03/2014 -  10/04/2017 Nhân viên Công ty CP Đường sắt 

Nghĩa Bình
Từ 11/04/2017 - nay Nhân viên Công ty CP Đường sắt 

Nghĩa Bình kiêm Thành viên Ban 
Kiểm soát Công ty

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 995 cổ phần tương ứng 0,05% vốn 
điều lệ
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Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật 
trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có 
liên quan khác.
Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, 
công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ban điều hành 
để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.
Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được 
thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
Các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 
soát. Nội dung cuộc họp thảo luận xoay quanh định hướng và giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất tại đơn 
vị. Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo và được ghi lại biên bản họp, lưu trữ cẩn thận. Nghị quyết và quyết định của Hội 
đồng quản trị được ban hành đúng trình tự theo quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty quy định.

Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ. Nội dung họp tập trung triển khai các định hướng của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị; giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý 
của Ban Giám đốc.

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... 

theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân 

cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù 

hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được ban hành cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế 

công tác quản lý SXKD.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát 
đối với Hội đồng Quản trị

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với 
Ban giám đốc 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối 
với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành và các bộ quản lý  
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CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO
Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích Các giao cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt Họ và tên Chức vụ Tổng thu nhập

I. Hội đồng quản trị

1 Ông Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT 491.200.800

2 Ông Mai Văn Tân
Thành viên 

HĐQT kiêm GĐ
427.883.900

3 Ông Trần Văn Hảo
Thành viên 

HĐQT Phó GĐ
365.381.700

II. Ban kiểm soát

1 Bà Lưu Thị Minh Hằng Trưởng ban 257.364.700

2 Ông Phan Minh Trung Thành viên 287.732.700

3 Ông Bạch Khôi Tinh Thành viên 217.938.200

III. Ban điều hành

1 Ông Lưu Thanh Tùng Phó GĐ 347.424.550

2 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó GĐ 358.711.300

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 375.062.100

ĐVT: đồng

Người giao dịch Chức vụ Mua Ngày thực hiện

Số lượng cổ 
phiếu sau 

giao dịch (cổ 
phiếu)

Tỷ lệ (%)

Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT 3.890 21/2/2020 60.769 3,36

Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT 2.510 6/1/2020 56.879 3,15

Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT 6.150 6/1/2020 54.369 3,01

Nguyễn Thái Linh Chủ tịch HĐQT 100 3/1/2020 48.219 2,67
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
VI

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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