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I – th«ng tin chung 

1. Th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty 

Tªn c«ng ty    : C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi 
Tªn tiÕng Anh   : International Labour and Services Stock Company 
Tªn giao dÞch    : INLACO - HP 
GiÊy Chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp c«ng ty cæ phÇn :  
  + M· sè doanh nghiÖp : 0200344784 
  + §¨ng ký lÇn ®Çu  : ngµy 24 th¸ng 03 n¨m 1999 
  + §¨ng ký thay ®æi lÇn 6 : ngµy 26 th¸ng 06 n¨m 2020. 
Vèn ®iÒu lÖ   : 61.003.910.000 ®ång 
Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u : 61.003.910.000 ®ång 
Trô së chÝnh   : sè 4 NguyÔn Tr·i - quËn Ng« QuyÒn - TP.H¶i Phßng 
§iÖn tho¹i   : 0225.3827930/3826867/3550996/3826348 
Fax    : 0225.3826838 
Email    : inlacohp@inlacohp.com.vn 

Website   : www.inlacohp.com.vn 

Logo cña c«ng ty  : 

 

 

 

 

 

Chi nh¸nh c«ng ty t¹i TP. Hå ChÝ Minh 

§Þa chØ  : Sè 37 Lª Quèc Hng, Phêng 12,  QuËn 4, TP.Hå ChÝ Minh 
§iÖn tho¹i  : (84.28) 6654.6942/6654.6943 
Email   : hcmbranch@inlacohp.com.vn 

C«ng ty lµ :  

 Thµnh viªn HiÖp héi Chñ tµu ViÖt Nam - VSA 
 Thµnh viªn HiÖp héi §¹i lý vµ m«i giíi hµng h¶i ViÖt Nam  - VISABA 
 Thµnh viªn HiÖp héi XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam  
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2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 

C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc lµ mét doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh trªn c¬ 
së cæ phÇn ho¸ c«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi , ®¬n vÞ  thµnh viªn cña Tæng 
c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam  theo quyÕt ®Þnh sè  77/1999/Q§-BGTVT ngµy 07/01/1999 
cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc 
ngoµi (INLACO - HP) - doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam 
thµnh c«ng ty cæ phÇn.   

Lµ mét c«ng ty khi cæ phÇn ho¸ víi sè vèn nhá bÐ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt nghÌo nµn : vèn 
®iÒu lÖ cña c«ng ty cã 3,50 tû ®ång; c¬ së vËt chÊt cã duy nhÊt mét tµu Ph¶ L¹i víi träng 
t¶i 4.375 DWT ®· 38 tuæi, khai th¸c ®îc trªn tuyÕn néi ®Þa vµ 4 gian nhµ cÊp 4 lµm v¨n 
phßng c«ng ty t¹i sè 4 NguyÔn Tr·i, víi 160 c¸n bé nh©n viªn vµ sÜ quan thuyÒn viªn., 
doanh thu n¨m ®Çu tiªn sau cæ phÇn hãa ®¹t 9,2 tû ®ång, cã nh÷ng n¨m doanh thu ®· t¨ng 
h¬n 20 lÇn so víi n¨m ®Çu tiªn khi cæ phÇn hãa. 

B»ng nguån vèn tÝch luü vµ vay ng©n hµng th¬ng m¹i, sù ñng hé cña c¸c cæ ®«ng,  t¹i 
thêi ®iÓm cao nhÊt, c«ng ty ®· së h÷u 09 tµu vËn t¶i biÓn víi tæng sè tÊn träng t¶i: 60.068 
DWT, víi ph¹m vi ho¹t ®éng kh¾p ch©u ¸. Tuy nhiªn do ¶nh hëng cña suy tho¸i kinh tÕ 
tõ n¨m 2008 ®Õn nay, cïng víi viÖc mét sè tµu ®· hÕt thêi h¹n sö dông vµ thùc hiÖn viÖc 
t¸i c¬ cÊu tµi s¶n ®Ó tiÕn tíi lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh, hiÖn nay c«ng ty kh«ng cßn së h÷u tµu 
vËn t¶i biÓn. 

§éi ngò sÜ quan thuyÒn viªn cña c«ng ty tõng bíc trëng thµnh , ®· ®îc nhiÒu chñ tµu 
trong vµ ngoµi níc biÕt. ThuyÒn viªn cña c«ng ty ®· cã mÆt ë nhiÒu c¶ng cña c¸c níc 
ch©u Phi, ch©u Mü, ch©u ¢u vµ ch©u ¸. 

Qua tõng n¨m phÊn ®Êu cho ®Õn ngµy h«m nay C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi 
níc ngoµi ®· ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ vµ uy 
tÝn cña c«ng ty trªn th¬ng trêng trong vµ ngoµi níc. Th¬ng hiÖu INLACO 
HAIPHONG cµng ngµy cµng ®îc c¸c chñ tµu, c¸c kh¸ch hµng  trong vµ ngoµi níc biÕt 
®Õn.        

Nh÷ng sù kiÖn quan träng 

Ngµy 02/02/1991 Tæng Gi¸m ®èc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam ra QuyÕt ®Þnh sè 
45/Q§/TCCB vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi - ®¬n vÞ h¹ch 
to¸n phô thuéc trùc thuéc V¨n phßng Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam. 

Ngµy 29/04/1992 Tæng Gi¸m ®èc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam ra QuyÕt ®Þnh sè 
253/Q§-TCCB vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi  thµnh mét doanh 
nghiÖp cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Liªn hiÖp Hµng h¶i ViÖt Nam.  

Ngµy 29/06/1993 Bé trëng Bé Giao th«ng th«ng vËn t¶i ra QuyÕt ®Þnh sè 
1296/Q§/TCCB-L§ vÒ viÖc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ níc : C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng 
víi níc ngoµi trùc thuéc Côc Hµng h¶i ViÖt nam víi sè vèn kinh doanh 239.000.000 
®ång. 

Ngµy 19/05/1998 thùc hiÖn chØ thÞ sè 20/1998/CT-TTg ngµy 21/04/1998 cña Thñ tíng 
ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c«ng v¨n sè 
349/TCTL ngµy 06/05/1998 cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i h¶i ViÖt Nam vÒ viÖc ®¸nh gi¸ 
ph©n lo¹i, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc, toµn thÓ c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty Hîp 
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t¸c lao ®éng víi níc ngoµi ®· häp vµ thèng nhÊt ký tªn ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty Hµng h¶i 
ViÖt Nam cho phÐp ®îc cæ phÇn  ho¸ c«ng ty. 

Ngµy 07/01/1999 Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i ra QuyÕt ®Þnh sè 77/1999/Q§-
BGTVT vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi - doanh nghiÖp thµnh 
viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thµnh C«ng ty cæ phÇn. 

Ngµy 13/03/1999 tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao 
®éng víi níc ngoµi, §¹i héi ®· bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 07 thµnh viªn do «ng 
NguyÔn Xu©n Hß nguyªn Gi¸m ®èc C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi lµm Chñ 
tÞch, Ban kiÓm so¸t c«ng ty gåm 03 thµnh viªn; §¹i héi ®· th«ng qua §iÒu lÖ Tæ chøc vµ 
ho¹t ®éng cña C«ng ty  vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m 
1999 - 2001. 

Khi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 3.500.000.000®,  trong ®ã phÇn vèn Nhµ níc do 
Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn së h÷u chiÕm tû lÖ 30% vèn ®iÒu lÖ. 

 Ngµy 24/03/1999 Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t TP.H¶i Phßng GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh 
doanh sè 055574  cho C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi. 

Ngµy 16/12/2005 Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi cÊp GiÊy chøng 
nhËn §¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu sè 09/TTGDHN-§KGD cho c«ng ty vµ ngµy 
26/12/2005, cæ phiÕu cña c«ng ty ®· tiÕn hµnh giao dÞch phiªn ®Çu tiªn t¹i Trung t©m Giao 
dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi víi m· chøng kho¸n lµ ILC.  

Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2007, C«ng ty kh¸nh thµnh vµ ®a vµo sö dông toµ nhµ 5 tÇng 
trªn diÖn tÝch ®Êt 250m2 t¹i sè 4 NguyÔn Tr·i , quËn Ng« QuyÒn, TP.H¶i Phßng. Toµ nhµ 
võa ®îc lµm trô së chÝnh cña C«ng ty võa ®îc c«ng ty sö dông ®Ó cho thuª v¨n phßng 
lµm viÖc, lµm t¨ng thªm doanh thu vµ lîi nhuËn hµng n¨m cña C«ng ty. 

 Ngµy 28/05/2014, cæ phiÕu cña c«ng ty bÞ hñy niªm yÕt trªn sµn giao dÞch cña Së Giao 
dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi do kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thua lç trong 03 n¨m liªn tôc 
2011, 2012, 2013 (thuéc diÖn hñy niªm yÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÓm ®, Kho¶n 1, §iÒu 60 
NghÞ ®Þnh sè 58/2012/N§-CP ngµy 20/07/2012 cña ChÝnh phñ).  

 Trong năm 2017 công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu tài sản hình thành từ nguồn vốn 
vay ngân hàng thương mại ®Ó tiÕn tíi lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh, bằng việc đàm phán với 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) bàn giao tàu hai tàu được đầu 
tư bằng vốn vay của MSB cho MSB để thay thế nghĩa vụ trả nợ ngân hàng:  

 Tàu Inlaco Brave  : Được bàn giao ngày 22/08/2017 
 Tàu ILC Union  : Được bàn giao ngày 26/10/2017.  

 Ngµy 03/08/2018, cæ phiÕu cña c«ng ty ®· ®îc chÊp thuËn ®¨ng ký giao dÞch trªn sµn 
Upcom cña Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi, víi sè lîng chøng kho¸n giao dÞch : 
6.100.391 cæ phiÕu vµ ngµy 10/08/2018 lµ ngµy giao dÞch ®Çu tiªn cña cæ phiÕu c«ng ty 
trªn sµn giao dÞch chøng kho¸n Upcom thuéc Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi.  

 N¨m 2018, sau khi thùc hiÖn t¸i c¬ cÊu tµi s¶n vµ tµi chÝnh cña c«ng ty, kÕt qu¶ s¶n xuÊt 
kinh doanh cña c«ng ty ®· dÇn dÇn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng kinh doanh thua lç vµ cã l·i 
sau nhiÒu n¨m liªn tôc thua lç do bÞ ¶nh hëng nÆng nÒ cña khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi 
vµ viÖc ®Çu t ph¸t triÓn ®éi tµu trong thêi kú tríc. 
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Ngµy 09/06/2020 Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam ®· tho¸i toµn bé 1.517.500 cæ phÇn 
së h÷u t¹i c«ng ty, c«ng ty kh«ng cßn lµ c«ng ty liªn kÕt cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt 
nam.  

Qu¸ tr×nh t¨ng vèn ®iÒu lÖ : 

TT Thêi gian Vèn ®iÒu lÖ Néi dung thay ®æi 

LÇn 1 13/03/1999 3.500.000.000 Vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp C«ng ty 

LÇn 2 15/08/2004 6.000.000.000 Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu vµ ph¸t hµnh cho 
cæ ®«ng hiÖn h÷u. 

LÇn 3 19/03/2007 11.390.820.000 Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu 

LÇn 4 18/9/2007 40.740.520.000 Chµo b¸n cæ phiÕu ra c«ng chóng 

LÇn 5 18/12/2012 61.003.910.000 Tr¶ cæ phiÕu thëng 

Nh vËy qua c¸c ®ît t¨ng vèn, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty hiÖn nay lµ : 61.003.910.000 ®ång 
t¬ng øng víi 6.100.391 cæ phÇn.  

3. Ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn kinh doanh 

Ngµnh nghÒ kinh doanh : 

HiÖn nay c«ng ty ®ang kinh doanh trªn ba lÜnh vùc chñ yÕu nh sau : 

 Cung øng vµ qu¶n lý nguån lao ®éng trong níc vµ lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc 
ngoµi; 

 Qu¶n lý tµu cho chñ tµu cã së h÷u tµu biÓn vµ kinh doanh vËn t¶i biÓn; 
 Cho thuª v¨n phßng. 

§Þa bµn kinh doanh : 

Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn vµ cho thuª thuyÒn viªn trong 
níc vµ níc ngoµi nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña ®éi tµu c«ng ty qu¶n lý vµ thuyÒn viªn cña 
c«ng ty tr¶i réng kh¾p c¸c vïng biÓn vµ c¸c c¶ng trªn thÕ giíi, trong ®ã tËp trung nhiÒu ë 
vïng biÓn vµ c¸c c¶ng t¹i khu vùc ch©u ¸ 

4. Th«ng tin vÒ m« h×nh qu¶n trÞ, tæ chøc kinh doanh vµ bé m¸y 

C«ng ty Cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi khi thµnh lËp ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng 
theo LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005 vµ ®îc thay thÕ b»ng LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2020 , 
§iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.  

M« h×nh qu¶n trÞ c«ng ty : §¹i héi ®ång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban kiÓm so¸t - Ban 
®iÒu hµnh  

§¹i héi ®ång cæ ®«ng  

§¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng 
cã quyÒn biÓu quyÕt, häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn. §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh 
nh÷ng vÊn ®Ò ®îc LuËt ph¸p vµ §iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng 
qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty vµ ng©n s¸ch tµi chÝnh cho n¨m tiÕp theo, 
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bÇu miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t cña 
c«ng ty.  

Héi ®ång qu¶n trÞ  

Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n trÞ C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt 
®Þnh, thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi 
®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty cã 07 thµnh viªn, trong ®ã cã  mét (03) 
thµnh viªn lµ ngêi kh«ng tham gia ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ mét (01) thµnh viªn ®éc lËp. 
NhiÖm kú tèi ®a cña tõng thµnh viªn lµ 05 n¨m, c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ 
®îc bÇu l¹i. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra.  

Ban kiÓm so¸t  

Ban kiÓm so¸t lµ c¬ quan cã chøc n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban 
®iÒu hµnh. Ban kiÓm so¸t do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra vµ thay mÆt §¹i héi ®ång cæ 
®«ng gi¸m s¸t mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, b¸o c¸o trùc tiÕp §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty cã 03 thµnh viªn.  

Ban ®iÒu hµnh  

Ban ®iÒu hµnh c«ng ty gåm cã bèn (04) thµnh viªn, trong ®ã cã Gi¸m ®èc vµ hai (02) Phã 
gi¸m ®èc vµ mét (01) kÕ to¸n trëng. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ 
mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo §iÒu lÖ C«ng ty, NghÞ quyÕt cña 
§¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ nghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ. 

S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¹i héi ®ång cæ ®«ng 

Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t 

Ban gi¸m ®èc 

Phßng 
tæ chøc 

tiÒn l¬ng 

 Phßng          
Tµi chÝnh       
kÕ to¸n 

Phßng          
Kinh doanh       

®èi ngo¹i 

Phßng  
Qu¶n lý tµu 

Chi nh¸nh         
tp. hå chÝ minh 

Trung t©m 
thuyÒn viªn 
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C«ng ty con :  

Tên công ty  : Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ INLACO 
- GiÊy Chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp c«ng ty cæ phÇn :  
  + M· sè doanh nghiÖp : 0201604876 
  + §¨ng ký lÇn ®Çu  : ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014 
  + §¨ng ký thay ®æi lÇn 3 : ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2020. 
- Vèn ®iÒu lÖ   : 22.000.000.000 ®ång 
  + Vốn góp của Inlaco : 17.447.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 79,30% vốn điều lệ. 

- Trụ sở chính :   : Số 138 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. 

- Hoạt động chính là vận tải đường bộ, đường biển và kinh doanh thương mại 

5. §Þnh híng ph¸t triÓn 

C¸c môc tiªu chñ yÕu cña c«ng ty: ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t 
triÓn bÒn v÷ng nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së ph¸t huy hÕt c¸c nguån lùc cña c«ng 
ty 

ChiÕn lîc ph¸t triÓn chung vµ dµi h¹n :  

 TËp trung vµo lÜnh vùc ®µo t¹o ®Ó t¹o nguån sÜ quan thuyÒn viªn ®ñ tiªu chuÈn 
®¸p øng nhu cÇu thuª thuyÒn viªn ngµy cµng t¨ng cña c¸c chñ tµu trong vµ 
ngoµi níc, phÊn ®Êu trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty cho thuª “ThuyÒn 
viªn” cã uy tÝn cña ViÖt Nam, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu “INLACO 
HAIPHONG”. 

 §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc 
xuÊt khÈu lao ®éng, dÞch vô hµng h¶i, kÕt hîp víi lµm dÞch vô cho thuª v¨n 
phßng. 

6. C¸c rñi ro  

C¸c rñi ro cã thÓ ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu 
cña  C«ng ty hiÖn nay: 
- Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong việc thay thế và cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu trong 
và ngoài nước, do các quy định về phòng chống dịch của các quốc gia. 

II – t×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m 
1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh.  

N¨m 2021 c«ng ty thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh  theo NghÞ quyÕt cña 
§¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2021 nh sau : 

Theo B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2021 ®· ®îc kiÓm to¸n , tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¹i thêi 
®iÓm ngµy 31/12/2021 : 97,662 tû ®ång, trong ®ã tµi s¶n dµi h¹n cã 17,555 tû ®ång, gi¶m  
so víi n¨m 2020 : 35 triÖu ®ång. 

VÒ kÕt qu¶ kinh doanh , tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2021 : 
164,428 tû ®ång ®¹t 121,80% so víi kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 144,29% so víi thùc hiÖn n¨m 
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2020 , lîi nhuËn tríc thuÕ : 12,824 tû ®ång b»ng 134,98 % so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng 
38,83% so víi thùc hiÖn n¨m2020. 

2. Tæ chøc vµ nh©n sù 

Danh s¸ch Ban ®iÒu hµnh c«ng ty 

 ¤ng Hoµng Linh S¬n  :  Gi¸m ®èc 
 ¤ng NguyÔn V¨n Biªn  : Phã Gi¸m ®èc 
 ¤ng Ph¹m Hång H¶i  : Phã Gi¸m ®èc 
 Bµ   Vò Hoµng Ph¬ng  : KÕ to¸n trëng 

Tãm t¾t lý lÞch thµnh viªn Ban ®iÒu hµnh 

 ¤ng Hoµng Linh S¬n    :  Gi¸m ®èc 

- Giíi tÝnh   :  nam 
- Ngµy sinh   :  10/02/1969 
- Quèc tÞch   :  ViÖt Nam 
- D©n téc   :  Kinh 
- §Þa chØ thêng tró :  B16 Mª Linh , Anh Dòng, D¬ng Kinh, H¶i Phßng 
- Tr×nh ®é v¨n ho¸  :  10/10 
- Tr×nh ®é chuyªn m«n :  Kü s §iÒu khiÓn tµu biÓn 
       Cö nh©n Qu¶n trÞ kinh doanh  
       Th¹c sÜ Qu¶n lý tµu biÓn t¹i Thuþ §iÓn 

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c :  C«ng t¸c t¹i c«ng ty  tõ n¨m 1994 ®Õn nay. 

 Tõ 1994 - 1995  :  Chuyªn viªn phßng Khai th¸c - §¹i lý c«ng ty 
 Tõ 1995 - 2004  :  Trëng phßng Kinh doanh §èi ngo¹i c«ng ty. 
 Tõ 2/2005 - 6/2020 :  Phã gi¸m ®èc c«ng ty.  
 §îc bæ nhiÖm lµm gi¸m ®èc c«ng ty tõ ngµy 23/06/2020.  
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tõ kho¸ 1 ®Õn nay. 

- Sè cæ phÇn së h÷u      : 107.550 cæ phÇn 
- QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty    : kh«ng 
- Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty   : kh«ng 

 ¤ng NguyÔn V¨n Biªn  : Phã Gi¸m ®èc  

- Giíi tÝnh   :  nam 
- Ngµy sinh   :  24/10/1962 
- Quèc tÞch   :  ViÖt Nam 
- D©n téc   :  Kinh 
- §Þa chØ thêng tró :  G1B Mª Linh, Anh Dòng, D¬ng Kinh, H¶i Phßng 
- Tr×nh ®é v¨n ho¸  :  10/10 
- Tr×nh ®é chuyªn m«n :  Kü s Khai th¸c m¸y tµu biÓn 
        Kü s Kinh tÕ vËn t¶i biÓn (t¹i chøc) 

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c :  C«ng t¸c t¹i c«ng ty tõ n¨m 1993 ®Õn nay. 

 Tõ 1993 - 2002  : sÜ quan m¸y tµu biÓn  
 Tõ 2003 – 2005 : Trëng phßng Kü thuËt VËt t c«ng ty 
 Phã gi¸m ®èc C«ng ty  tõ th¸ng 2 n¨m 2005 ®Õn nay. 
 Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty kho¸ 4 ( 2010 – 2015) ®Õn nay. 
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- Sè cæ phÇn n¾m gi÷      : 52.767 cæ phÇn  
- QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty    : kh«ng 
- Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty   : kh«ng 

 ¤ng Ph¹m Hång H¶i : Phã Gi¸m ®èc  

- Giíi tÝnh   : nam 
- Ngµy sinh   : 26/02/1972 
- Quèc tÞch   : ViÖt Nam 
- D©n téc   : Kinh 
- §Þa chØ thêng tró : 118 Khu ICC, Lª Ch©n, H¶i Phßng 
- Tr×nh ®é v¨n ho¸  : 10/10 

- Tr×nh ®é chuyªn m«n : Kỹ sư điều kiển tàu biển 
  Cử nhân tiếng Anh 
  Kỹ sư Quản trị Kinh doanh 
  Thạc sĩ ngành Tổ chức và quản lý vận tải  

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c  : C«ng t¸c t¹i c«ng ty tõ n¨m 1998 ®Õn nay  
 Tõ 1998 - 2002  : ThuyÒn viªn c«ng ty; Chøc danh ®¶m nhËn cao nhÊt : ®¹i 

phã, thùc tËp thuyÒn trëng  
 Tõ 2002 - 2005  : Chuyªn viªn Phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i 
 2005 - 8/2009  : Phã phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i 
 08/2009 - 06/2020 : Trëng phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i. 
 Tõ 01/07/2020 - nay  : Phã gi¸m ®èc c«ng ty  
 Uû viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty kho¸ 4 ( 2010 – 2015). 

- Sè cæ phÇn n¾m gi÷      : 5.196 cæ phÇn  
- QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty    : kh«ng 
- Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty   : kh«ng 

 Bµ Vò Hoµng Ph¬ng   : KÕ to¸n trëng 

- Giíi tÝnh   : n÷ 
- Ngµy sinh   : 24/01/1978 
- Quèc tÞch   : ViÖt Nam 
- D©n téc   : Kinh 
- §Þa chØ thêng tró : 64/80- H¹ Lý – Hång Bµng – H¶i Phßng 
- Tr×nh ®é v¨n ho¸  : 12/12 
- Tr×nh ®é chuyªn m«n : Kü s Kinh tÕ vËn t¶i biÓn 

  Th¹c sÜ Qu¶n trÞ kinh doanh 

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c : 

 C«ng t¸c t¹i c«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi tõ n¨m 2000 ®Õn 
nay. 

 Tõ 2000 – 2002  : Nh©n viªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n  
 Tõ 2002 – 1/2004  : Phã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n 
 Tõ 2/2004 ®Õn nay  : KÕ to¸n trëng c«ng ty 
 Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty nhiÖm kú V (2015 – 2020). 

- Sè cæ phÇn n¾m gi÷      : 2.850 cæ phÇn  
- QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty    : kh«ng 
- Ngêi cã liªn quan së h÷u cæ phÇn c«ng ty   : kh«ng 
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Nh÷ng thay ®æi trong Ban ®iÒu hµnh :  
- Ngµy 31/12/2021, Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®· QuyÕt ®Þnh miÔn nhiÖm chøc danh Phã 
gi¸m ®èc cña «ng Ph¹m Hång H¶i, theo nguyÖn väng c¸ nh©n cña «ng Ph¹m Hång H¶i. 

Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn   

Tæng sè lao ®éng c«ng ty ®ang qu¶n lý ®Õn 31/12/2021 (bao gåm c¶ lao ®éng ký hîp 
®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n) gåm 492 ngêi, chi tiÕt nh sau: 

Ph©n theo tr×nh ®é lao ®éng Sè lîng (ngêi) Tû lÖ (%) 

Tr×nh ®é trªn ®¹i häc 04 0,88% 

Tr×nh ®é ®¹i häc , cao ®¼ng 326 72,45% 

Tr×nh ®é trung cÊp, s¬ cÊp  120 26,67% 

Tæng céng 450 100,00% 

 Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn v¨n phßng c«ng ty (bao gåm c¶ chi nh¸nh cña 
c«ng ty).        : 16 ngêi  
Trong ®ã : 

 Tr×nh ®é th¹c sÜ     : 03 ngêi 
 Tr×nh ®é  kü s, cö nh©n     : 12 ngêi 
 Tr×nh ®é cao ®¼ng      : 01 ngêi  

 Sè lîng sÜ quan thuyÒn viªn     : 476 ngêi 

 Trong ®ã :  Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é 

 Tr×nh ®é kü s, cö nh©n vµ cao ®¼ng  : 187 ngêi 
 Tr×nh ®é trung cÊp,s¬ cÊp    : 289 ngêi 

         Ph©n lo¹i theo chøc danh  
 SÜ quan qu¶n lý  
 - ThuyÒn trëng, ®¹i phã    :   45 ngêi 
 - M¸y trëng, m¸y nhÊt    :   47 ngêi 
 SÜ quan vËn hµnh 
 - Boong ( ThuyÒn phã 2, 3)    :   47 ngêi 
 - M¸y (M¸y 3, 4), ®iÖn    :   55 ngêi 
 Thuû thñ      : 105 ngêi 
 Thî m¸y, thî ®iÖn     :   85 ngêi 
 Thuû thñ trëng     :   25 ngêi 
 Thî c¶       :   22 ngêi 
 BÕp, phôc vô      :   45 ngêi 

Sè lîng lao ®éng cña c«ng ty n¨m 2021 t¨ng 42 ngêi so víi n¨m 2020, trong ®ã c¸n 
bé nh©n viªn v¨n phßng c«ng ty tiÕp tôc gi¶m 04 ngêi do s¾p xÕp vµ c¬ cÊu l¹i bé m¸y 
qu¶n lý cña c«ng ty, lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 46 ngêi.  
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C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo c¸c quy ®Þnh vÒ 
Ph¸p luËt lao ®éng nh ký vµ thanh lý hîp ®ång lao ®éng; thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· 
héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp vµ b¶o hiÓm tai n¹n cho ngêi lao ®éng.  

Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña C«ng íc Lao ®éng hµng h¶i MLC- 2006 cña Tæ chøc lao 
®éng quèc tÕ ILO, ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ lao ®éng, sinh ho¹t cña sÜ quan thuyÒn viªn 
trªn tµu, tr¶ l¬ng ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cho thuyÒn viªn. 

3. T×nh h×nh tµi chÝnh  

a./ T×nh h×nh tµi chÝnh (Theo b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt ®· ®îc kiÓm to¸n) 

§¬n vÞ : 1000® 

TT ChØ tiªu N¨m 2020 N¨m 2021 T¨ng/gi¶m 

1 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 45.013.524 102.721.153 57.707.629 

2 Doanh thu thuÇn 134.119.479 183.422.217 49.302.738 

3 Lîi nhuËn thuÇn tõ SXKD 4.815.947 12.007.980 7.192.033 

4 Lîi nhuËn kh¸c 4.539.600 972.697 (3.566.903) 

5 Lîi nhuËn tríc thuÕ 9.355.547 12.980.677 3.625.130 

6 Lîi nhuËn sau thuÕ 9.305.931 12.849.249 3.543.318 

b./ C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu 

ChØ tiªu N¨m 2020 N¨m 2021 Ghi chó 

ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n 
+ HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n 
+ HÖ sè thanh to¸n nhanh 

 
1,71 
1,70 

 
1,29 
1,42 

 

ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn 
+ HÖ sè nî/Tæng tµi s¶n 
+ HÖ sè nî/ Vèn chñ së h÷u 

 
0,58 
1,36 

 
0,69 
2,22 

 

ChØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng 
+ Vßng quay hµng tån kho 
+ Doanh thu thuÇn/Tæng tµi s¶n 

 
 

2,61 

 
 

2,48 

 

ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi 
+ HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/Dthu thuÇn 
+ HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/Vèn CSH 
+ HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/Tæng tµi s¶n 
+ HÖ sè lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh 
doanh/Doanh thu thuÇn. 

 
0,07 
0,49 
0,21 

 
0,07 
0,50 
0,17 
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4. C¬ cÊu cæ ®«ng, thay ®æi vèn ®Çu t cña chñ së h÷u  

a./ Cæ phÇn 

Tæng sè cæ phiÕu theo tõng lo¹i vµo thêi ®iÓm chèt danh s¸ch cæ ®«ng 24/03/2022 :  

 Cæ phiÕu phæ th«ng      : 6.100.391 cæ phiÕu  
Trong ®ã :  + Cæ phiÕu ®ang lu hµnh  : 6.079.071 cæ phiÕu 

+ Cæ phiÕu quü   :      21.320 cæ phiÕu 

b./ C¬ cÊu cæ ®«ng   

Tæng sè cæ ®«ng : 467cæ ®«ng n¾m gi÷ 6.079.071 cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 
do c«ng ty ph¸t hµnh (®· lo¹i trõ 21.320 cæ phiÕu quü). Trong ®ã : 

TT C¬ cÊu cæ ®«ng Sè lîng Sè cæ phÇn Tû lÖ 

I 
1 
2 
II 
1 

Cæ ®«ng trong níc 
C¸ nh©n 
Tæ chøc 
Cæ ®«ng níc ngoµi 

C¸ nh©n 

457 
437 
20 
10 
10 

 

6.056.971 
5.828.295 

228.676 
22.100 
22.100 

 

99,54% 
95,88% 
03,76% 
00,36% 
00,36% 

 

Tæng céng 467 6.079.071 100,00% 

Sè lîng cæ ®«ng së h÷u tõ 1% vèn cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty : 

 Cã 21 cæ ®«ng chiÕm tû lÖ 4,50% tæng sè cæ ®«ng cña c«ng ty, n¾m gi÷ 4.211.490 cæ 
phÇn chiÕm  69,28% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty : 

Cæ ®«ng Sè lîng Sè cæ phÇn së h÷u Tû lÖ 

C¸ nh©n trong níc 
Tæ chøc trong níc 

21 
01 

4.120.990 
90.500 

67,79% 
1,49% 

Céng 22 4.211.490 69.28% 

Cæ ®«ng lín së h÷u tõ 5% vèn cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty :  

Bµ TrÞnh ThÞ Nga    : së h÷u 1.517.900 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ 24,97% tæng sè cæ phÇn cã 
quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty. 

§Þa chØ : sè 33/113 Vò ChÝ Th¾ng, quËn Lª Ch©n, Thµnh phè H¶i Phßng.  

Bµ Hoµng ThÞ Hoan : së h÷u 354.585 cæ phÇn chiÕm tû lÖ 5,83% tæng sè cæ phÇn cã 
quyÒn biÓu quyÕt cña c«ng ty : 

§Þa chØ : Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình 
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Cæ ®«ng nhá lÎ së h÷u tõ 100 cæ phÇn trë xuèng: 

92 cæ ®«ng, së h÷u 5.220 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ 0,09% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt 
cña c«ng ty : 

Cæ ®«ng Sè lîng Sè cæ phÇn së h÷u Tû lÖ 

C¸ nh©n trong níc 
Tæ chøc trong níc 

81 
11 

4.624 
596 

0,08% 
0,01% 

Céng 92 5.220 0,09% 

Cæ ®«ng lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Ban gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n 
trëng c«ng ty vµ ngêi cã liªn quan:  

19 cæ ®«ng së h÷u 2.118.823 cæ phÇn, chiÕm 34,85% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt 
cña c«ng ty (Chi tiÕt theo b¶ng kª). 

Cæ ®«ng Sè lîng Sè cæ phÇn së h÷u  Tû lÖ 

Héi ®ång qu¶n trÞ 7 1.978.736 32,55% 

Ban kiÓm so¸t 3 76.311 1,26% 

Ban Gi¸m ®èc (*) 1 5.196 0,09% 

KÕ to¸n trëng  1 2.850 0,05% 

Ngêi cã liªn quan 7 168.265 2,52% 

Céng 19 2.231.358 36,46% 

(*) Hai thµnh viªn cña  Ban Gi¸m ®èc ®ång thêi lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. 

Cæ ®«ng lµ ngêi níc ngoµi :  

10 cæ ®«ng, së h÷u 22.100  cæ phÇn chiÕm tû träng 0,36% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu 
quyÕt cña c«ng ty. 

c./ T×nh h×nh thay ®æi vèn ®Çu t cña chñ së h÷u  :  kh«ng 
d./ Giao dÞch cæ phiÕu quü            :  kh«ng 
e./ C¸c chøng kho¸n kh¸c      :  kh«ng 

5. B¸o c¸o liªn quan ®Õn m«i trêng vµ x· héi cña C«ng ty 

5.1 VÒ m«i trêng 

Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lµ vËn chuyÓn hµng hãa b»ng tµu biÓn  vµ cho thuª sÜ quan 
thuyÒn viªn ®i lµm viÖc trªn c¸c tµu biÓn cña c¸c chñ tµu trong vµ ngoµi níc. Ho¹t ®éng 
vËn t¶i biÓn chñ yÕu sö dông n¨ng lîng lµ dÇu DO vµ dÇu FO ®Ó ch¹y tµu. ViÖc sö dông 
nhiªn liÖu nµy cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn m«i trêng tù nhiªn, ®Æc biÖt lµ m«i trêng biÓn vµ 
c¸c vïng níc tµu neo ®Ëu. 



                       CTY CP hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi    
 

 Inlaco Haiphong                    B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2021  14 

 

V× vËy. môc tiªu vÒ sö dông nhiªn liÖu cña C«ng ty ®Æt ra trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh 
doanh lµ : 

 Sö dông n¨ng lîng tiÕt kiÖm  
 Gi¶m thiÓu tèi ®a t¸c ®éng ®Õn m«i trêng 

5.1.1 / Sử dụng tiết kiệm năng lượng : thực hiện việc đưa ra các định mức tiêu hao nhiên 
liệu một các hợp lý và có khoa học để kiểm soát mức độ tiêu hao của tàu. 

5.1.2/ Giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường :  

Thực hiện tốt các quy định của Công ước MARPOL 73/78 của Tổ chức biển quốc tế 
(IMO) về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra , Công ước này là một trong những Công ước 
chủ chốt về bảo vệ môi trường biển. Công ước đưa ra những quy định nhằm ngăn chặn ô 
nhiễm gây ra do vận chuyển hàng hóa là dầu mỏ, hàng nguy hiểm, độc hại, cũng như do 
nước, rác và khí thải ra từ tàu. Việt Nam đã tham gia Công ước này năm 1991. 

5.1.3/ Tuân thủ pháp luật về bảo về môi trường 

Công ty và thuyền viên của công ty chưa từng bị sử phạt (trong nước và nước ngoài) do 
không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường,  

5.2 ChÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng 

C«ng ty cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu trong Tháa íc lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng, 
®¶m b¶o c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p vµ chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng, x©y dùng m«i trêng 
lµm viÖc c¹nh tranh , lµnh m¹nh. 

Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña C«ng íc Lao ®éng hµng h¶i MLC – 2006 cña Tæ chøc 
lao ®éng quèc tÕ ILO ®èi víi ngêi lao ®éng lµ sÜ quan thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu 
biÓn. 

T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng tham gia c¸c khãa ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn 
m«n, ngo¹i ng÷ vµ kü n¨ng nghiÖp vô. 

5.3 B¸o c¸o liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm ®èi víi céng ®ång ®Þa ph¬ng 

Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· tham gia nhiÒu ho¹t ®éng céng ®ång thiÕt thùc nh 
gióp ®ì c¸c ®èi tîng cã hoµn c¶nh khã kh¨n, trao tÆng häc bæng cho nh÷ng sinh viªn 
ngµnh hµng h¶i cã kÕt qu¶ häc tËp suÊt s¾c, ñng hé ®ång bµo bÞ b·o lôt, thiªn tai. 

III – B¸o c¸o vµ ®¸nh gi¸ cña ban gi¸m ®èc 

1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2021 
              §¬n vÞ tÝnh : 1.000® 

T
T 

ChØ tiªu KÕ ho¹ch       
N¨m 2021 

Thùc hiÖn n¨m Tû lÖ % so víi 

2020 2021 2020 KH 

1 Doanh thu 135.000.000 113.953.080 164.427.682 144,29 121,80 

a DÞch vô hµng h¶i 3.000.000 1.550.230 3.649.998 235,45 121,66 

b Cho thuª lao ®éng 131.500.000 108.755.389 160.215.832 147,32 121,84 

    + Trong níc 42.000.000 22.107.215 63.595.119 287,67 151,42 
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    + Níc ngoµi 89.500.000 86.648.174 96.620.713 111,51 107,96 

c Cho thuª v¨n phßng 500.000 452.616 561.852 124,13 112,37 

2 Lîi nhuËn tríc thuÕ 9.500.000 9.237.499 12.824.174 138,83 134,99 

    + Tõ SXKD 9.500.000 4.697.900 11.850.453 252,25 124,74 

    +Lîi nhuËn kh¸c  4.539.599 973.721   

 

2. T×nh h×nh tµi chÝnh  
a. T×nh h×nh tµi s¶n   
Sau khi c¬ cÊu l¹i tµi s¶n vµ bµn giao c¸c tµu c«ng ty ®ang së h÷u cho Ng©n hµng Th¬ng 
m¹i cæ phÇn Hµng h¶i ®Ó gi¶i quyÕt sè d tiÒn cßn vay nî ng©n hµng ®Ó ®Çu t mua tµu, 
nªn tµi s¶n ng¾n h¹n cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng sè tµi s¶n cña c«ng ty.  

VÒ c¬ cÊu tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2021, nh sau : 

ChØ tiªu 
01/01/2021 31/12/2021 

Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng 

Tµi s¶n ng¾n h¹n 22.309.693.354 55,91% 80.107.164.849 82,02% 

Tµi s¶n dµi h¹n 
- §Çu t dµi h¹n  
- Tµi s¶n cè ®Þnh 
- Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 

17.590.412.486 
17.447.000.000 

 
143.412.486 

44,09% 17.555.176.922 
17.447.000.000 

 
108.176.922 

17,98% 

Céng 39.900.105.840 100% 97.662.341.771 100% 

Gi¸ trÞ tµi s¶n c«ng ty t¹i thêi ®iÓm ngµy 31/12/2021 so víi ngµy 01/01/2021 t¨ng  57,76 
tû ®ång, sè tµi s¶n t¨ng thªm chñ yÕu lµ tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng do ngêi mua tr¶ tiÒn tríc, 
vay vµ nî thuª tµi chÝnh ng¾n h¹n. 

b. T×nh h×nh nî ph¶i tr¶  

§Õn ngµy 31/12/2021, tæng sè nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty lµ 70,52 tû ®ång, t¨ng 45,02 tû ®ång 
so víi sè nî ®Çu n¨m 2021 b»ng 276,52% so víi nî ph¶i tr¶ ®Çu n¨m, trong ®ã : 

b1./ Nî ng¾n h¹n : 63,994 tû ®ång b»ng 338,68% so víi ®Çu n¨m 2021. 

Nî ng¾n h¹n chñ yÕu lµ nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, cung cÊp dÞch vô, mua ngoµi vµ tiÒn 
l¬ng cña sÜ quan thuyÒn viªn ®i lµm thuª cho c¸c chñ tµu trong níc vµ níc ngoµi cha 
®Õn h¹n tr¶, ngêi mua tr¶ tiÒn tríc vµ nî thuª tµi chÝnh ng¾n h¹n. 

b2./ Nî dµi h¹n : 6,529 tû ®ång b»ng 98,78% so víi ®Çu n¨m 2021 

Trong ®ã sè tiÒn : 6,128 tû ®ång lµ sè d nî Ng©n hµng Hµng h¶i ViÖt Nam tiÒn vay mua 
tµu cßn l¹i sau khi c«ng ty thùc hiÖn c¸c tháa thuËn thanh to¸n bï tõ vµ tr¶ nî vay khi bµn 
giao l¹i hai tµu Inlaco Brave vµ ILC Union cho Ng©n hµng, sè d nî hiÖn nay ®· ®îc  
Ng©n hµng khoanh nî vµ kh«ng tÝnh l·i. 
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T×nh h×nh nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm 01/01/2021 vµ 31/12/2021 nh sau : 

ChØ tiªu 
01/01/2021 31/12/2021 

Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng 

Nî ng¾n h¹n 18.894.571.905 74,08% 63.994.132.975 90,74% 

Nî dµi h¹n 6.609.282.511 25,92% 6.528.955.441 9,26% 

Céng 25.503.854.416 100% 70.523.088.416 100% 

3. Nh÷ng c¶i tiÕn vÒ c¬ cÊu tæ chøc, chÝnh s¸ch qu¶n lý 

VÒ c¬ cÊu tæ chøc 

- S¾p xÕp vµ bè trÝ l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ngêi 
lao ®éng vµ g¾n hiÖu qu¶ c«ng viÖc víi thu nhËp cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng,  

Qu¸ tr×nh s¾p xÕp vµ bè trÝ l¹i ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c chi 
nh¸nh ®· tinh gi¶m biªn chÕ ®îc 08 lao ®éng. 

VÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý 

- KiÓm so¸t vµ theo dâi chÊt lîng tuyÓn dông vµ ®µo t¹o thuyÒn viªn. 
- CËp nhËt vµ t¨ng cêng kiÓm tra ®¸nh gi¸ thuyÒn viªn ®i lµm thuª cho c¸c c«ng ty trong 
níc vµ thuyÒn viªn ®i lµm thuª cho níc ngoµi vÒ Bé luËt Qu¶n lý an toµn (ISM Code); 
Bé luËt an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn (ISPS Code) vµ C«ng íc vÒ lao ®éng hµng h¶i 
MLC-2006. 
- Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña HÖ thèng qu¶n lý an toµn vµ hÖ thèng qu¶n lý 
chÊt lîng ISO 9001-2008. Thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o vµ qu¶n lý thuyÒn viªn theo ®óng Sæ 
tay vÒ qu¶n lý chÊt lîng thuyÒn viªn.   
- T¨ng cêng kh©u qu¶n lý vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ cña bé m¸y v¨n phßng c«ng ty 
vµ c¸c chi nh¸nh. 

4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t¬ng lai  

Bíc sang n¨m 2022, sau khi ®· hoµn thµnh thùc hiÖn viÖc t¸i c¬ cÊu tµi s¶n, c«ng ty x¸c 
®Þnh nhiÖm vô träng t©m trong n¨m 2022 nh sau : 

1.TiÕp tôc theo dâi vµ b¸m s¸t quy tr×nh vµ thêi gian gi¶i quyÕt sè tiÒn 6,128 tû nî cßn l¹i 
sau khi ®· bµn giao tàu Inlaco Brave và tàu ILC Union cho Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ 
phÇn Hµng h¶i ViÖt Nam vµ hiÖn nay ®· ®îc Ng©n hµng khoanh nî ®Ó xem xÐt xãa nî 
theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 2 TËp trung vµo c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o, huÊn luyÖn ®éi ngò thuyÒn viªn c¶ vÒ sè 
lîng vµ chÊt lîng còng nh tÝnh chuyªn nghiÖp nh»m ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña 
c¸c chñ tµu trong vµ ngoµi níc trong viÖc cung øng thuyÒn viªn. 

3. TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c nguån ®Ó thuª tµu víi h×nh thøc thuª tµu trÇn (Bareboard) ®Ó duy 
tr× æn ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®åi sèng cho 
ngêi lao ®éng, tõng bíc vît qua giai ®o¹n khã kh¨n tríc m¾t, t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c n¨m 
sau khi thÞ trêng kh«i phôc, tõng bíc ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. 

4. Më thªm mét sè dÞch vô kh¸c ®Ó t¨ng thªm nguån thu nhËp cho c«ng ty. 
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Iv – ®¸nh gi¸ cña h®qt vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty 

1. §¸nh gi¸ cña H§QT vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty 

Năm 2021, là năm thø 2 công ty thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ 
đông nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), trong đó có hai nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu : 

- Giải quyết các tồn đọng, vướng mắc với Ngân hàng Hàng hải Việt Nam trong việc tái 
cơ cấu tài sản và tài chính của công ty để công ty hoạt động trên cơ sở tài chính của 
công ty lành mạnh. 

- Tiếp tục giữ sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và phát triển trên cơ sở tận dụng 
các tiềm năng về con người, thị trường hiện có.     

Với tình hình thực tế nêu trên, díi sù chØ ®¹o quyÕt liÖt cña Héi ®ång qu¶n trÞ, sù ®oµn 
kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ ngêi lao ®éng, sù hîp t¸c vµ chia sÎ khã kh¨n cña lùc lîng sÜ 
quan thuyÒn viªn vµ ngêi lao ®éng trong c«ng ty, c«ng ty ®· triÓn khai ®ång bé nhiÒu 
biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng doanh thu, t¨ng hiÖu qu¶ ë c¸c m¶ng kinh doanh kh¸c,  
t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, phèi hîp trªn v¨n phßng còng nh díi c¸c 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nªn vÉn duy tr× ®îc s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®îc viÖc lµm vµ ®êi sèng cña 
ngêi lao ®éng, ®Æc biÖt : 

 ThÞ trêng cho thuª thuyÒn viªn c¶ hai khèi, cho thuª trong níc vµ cho c¸c chñ 
tµu níc ngoµi thuª, vÉn ®îc gi÷ v÷ng, æn ®Þnh vµ cã sù t¨ng trëng. 

 Kinh doanh cã l·i vµ hoµn thµnh ®îc chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2021.  

2. §¸nh gi¸ cña H§QT vÒ ho¹t ®éng cña Ban Gi¸m ®èc c«ng ty 

Trong n¨m 2021, Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· b¸m s¸t sù chØ ®¹o cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó 
thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn, ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p quyÕt 
liÖt vµ kÞp thêi trong viÖc øng phã víi c¸c t¸c ®éng xÊu cña thÞ trêng trong níc vµ thÕ 
giíi ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 

3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2022  

Dù kiÕn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t n¨m 2022, tr×nh §¹i héi ®ång 
cæ ®«ng thêng niªn c«ng ty nh sau : 

C¸c chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh  

TT ChØ tiªu c¬ b¶n §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 
2021 

KÕ ho¹ch n¨m 
2022 

Tû lÖ % 

1 Doanh thu 1.000® 164.427.682 210.000.000 127.72% 

a DÞch vô hµng h¶i 1.000® 3.649.998 5.000.000 136.99% 

b Cho thuª lao ®éng 1.000® 160.215.832 204.400.000 127.58% 

    + Trong níc 1.000® 63.595.119 110.400.000 173.60% 

    + Níc ngoµi 1.000® 96.620.713 94.000.000 97.29% 

c Cho thuª v¨n phßng 1.000® 561.852 600.000 106.79% 
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2 Lîi nhuËn tríc thuÕ 1.000® 12.824.174 12.900.000  

    + Tõ SXKD 1.000® 11.850.453 12.900.000 108,86 

    + Lîi nhuËn kh¸c 1.000® 973.721   

3 Chi phÝ tiÒn l¬ng %Doanh thu 4,52% 5,00% 110,62 

v – Qu¶n trÞ c«ng ty 
1. Héi ®ång qu¶n trÞ 

a. Thµnh viªn vµ c¬ cÊu cña Héi ®ång qu¶n trÞ 

Héi ®ång qu¶n trÞ khãa VI (2020 - 2025) ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn c«ng ty 
bÇu ngµy 18/06/2020 gåm 07 thµnh viªn. 

Danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, sè cæ phÇn së h÷u vµ tû lÖ së h÷u cæ phÇn cã 
quyÒn biÓu quyÕt nh sau : 

Hä tªn Chøc danh Sè cæ phÇn së h÷u Tû lÖ 

¤ng Lª Trung Hµ Chñ tÞch 204.108 3,36% 

¤ng Ph¹m SÜ Tó Phã chñ tÞch 24.600 0,40% 

¤ng Hoµng Linh S¬n ñy viªn 107.550 1,77% 

¤ng NguyÔn V¨n Biªn ñy viªn 52.767 0,87% 

¤ng Vò Ngäc Sinh ñy viªn 65.505 1,08% 

¤ng NguyÔn B¸ H¶i ñy viªn 6.306 0,10% 

Bµ TrÞnh ThÞ Nga ñy viªn 1.517.900 24,97% 

Tæng céng 1.978.736 32,55% 

Trong ®ã thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®éc lËp vµ kh«ng tham gia ®iÒu hµnh gåm : 

 Thµnh viªn H§QT ®éc lËp    : «ng NguyÔn B¸ H¶i 
 Thµnh viªn H§QT kh«ng tham gia ®iÒu hµnh :  

  + ¤ng Lª Trung Hµ 
  + ¤ng Ph¹m SÜ Tó 
  + Bµ TrÞnh ThÞ Nga       

Thay ®æi thµnh viªn H§QT :  kh«ng 

b. C¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ 

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò 
thuéc thÈm quyÒn theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ c«ng ty, kh«ng 
thµnh lËp c¸c tiÓu ban thuéc H§QT ®Ó phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò riªng biÖt. 

c. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ 



                       CTY CP hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi    
 

 Inlaco Haiphong                    B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2021  19 

 

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®èi víi Ban gi¸m ®èc tËp trung vµo mét sè 
vÊn ®Ò sau : 

 ViÖc chÊp hµnh c¸c NghÞ quyÕt cña H§QT vµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 
 ViÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. 
 ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt 

cña c«ng ty chÞu nhiÒu ¶nh hëng tiªu cùc ë trong vµ ngoµi níc. 

2. Ban kiÓm so¸t 

a. Thµnh viªn vµ c¬ cÊu cña Ban kiÓm so¸t 

Ban kiÓm so¸t c«ng ty gåm ba (3) thµnh viªn, trong ®ã cã mét (01) thµnh viªn lµ Trëng 
ban kiÓm so¸t. 

Danh s¸ch thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, sè cæ phÇn vµ tû lÖ së h÷u cæ phÇn cã quyÒn biÓu 
quyÕt nh sau : 

Hä tªn Chøc danh Sè cæ phÇn së h÷u Tû lÖ së h÷u 

Bµ NguyÔn ThÞ Th Trëng ban 0 0,00% 

Bµ L¬ng Thu Hoµi ñy viªn 73.083 1,20% 

¤ng Lª Vò Cêng ñy viªn 3.228 0,05% 

Céng 76.311 1,26% 

Thay ®æi thµnh viªn Ban kiÓm so¸t : Kh«ng 

b. Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t 

- Tham gia c¸c cuéc häp ®Þnh kú cña Héi ®éng qu¶n trÞ c«ng ty 
- Thùc hiÖn c¸c quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Ban kiÓm so¸t ®· ®îc quy ®Þnh trong §iÒu 
lÖ c«ng ty. 

3. C¸c giao dÞch vµ c¸c kho¶n lîi Ých cña H§QT, Ban gi¸m ®èc vµ Ban kiÓm so¸t 

a. C¸c kho¶n lîi Ých phi vËt chÊt     : kh«ng cã 

b. Giao dÞch cæ phiÕu cña cæ ®«ng néi bé   : kh«ng cã 

c. Hîp ®ång hoÆc giao dÞch víi cæ ®«ng néi bé   : kh«ng cã 

vi – b¸o c¸o tµi chÝnh  
1. KiÓm to¸n ®éc lËp 

B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2021 cña c«ng ty ®· ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH KiÓm to¸n 
Quèc tÕ – iCPA (tªn cò C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T vÊn Tµi chÝnh Quèc tÕ - IFC).  

 §Þa chØ  : TÇng 15, Toµn nhµ Center Buiding, Habulico Complex 
  Sè 1 NguyÔn Huy Tëng, quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi 

 Tel   : (84-24) 666 42 777 
 Fax  : (84-24) 666 43 777 
 Email  : contac@icpa.vn 
 Website : www.cpavietnam.vn 
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2. ý kiÕn kiÓm to¸n ®éc lËp  

Số: 032803 /2022/BCKT-iCPA 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 
Kính gửi:  Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 
  
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hợp 
tác lao động với nước ngoài (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 03 năm 2022, 
từ trang 6 đến trang 32 bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 
2021, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp 
nhất. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo 
cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết 
để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng 
yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên  

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả 
của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo 
đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp 
lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 
toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán 
được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh 
giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến 
việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ 
tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến 
về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh 
giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính 
kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính 
hợp nhất. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 
đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên  

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, 
trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 
2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ 
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Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.  

Vấn đề cần nhấn mạnh 

Chúng tôi xin lưu ý người đọc tới Thuyết minh số II phần Thuyết minh báo cáo tài chính 
hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, lỗ lũy kế của Công ty là 80.158.411.226 đồng 
(tại ngày 01 tháng 01 năm 2021 là 93.007.660.500 đồng). Khả năng hoạt động liên tục của 
Công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của các cổ đông. Những điều kiện này 
cùng các vấn đề khác trình bày tại Thuyết minh số II cho thấy sự tồn tại của các yếu tố 
không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Công 
ty  
 
Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này. 
 
______________________ 
Khúc Đình Dũng 
Tổng Giám đốc 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0748-2019-072-01 

 ________________________ 
Nguyễn Phương Liên 
Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
kiểm toán số 4540-2018-072-1 

Thay mặt và đại diện cho 
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)  
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022 

3. Báo cáo tài chính 

B¸o c¸o tµi chÝnh riªng vµ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt hîp nhÊt cña c«ng ty n¨m 2021 ®· 
®îc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ®èi víi c«ng ty ®¹i 
chóng ®îc ®¨ng t¶i trªn webside cña ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc, Së Giao dÞch 
Chøng kho¸n Hµ Néi vµ  ®îc ®¨ng t¶i trªn webside cña c«ng ty theo ®êng dÉn : 
www.inlacohp.com.vn. 
 

************* 

C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi (INLACO HAIPHONG) xin göi ®Õn c¸c 
Quý  C¬ quan vµ c¸c nhµ ®Çu t B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2021 cña C«ng ty./. 

Tr©n träng kÝnh chµo.  
               H¶i Phßng, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2022 

    C«ng ty INLACO HAIPHONG 
     KT.Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ 
                    Phã chñ tÞch 
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