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Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình
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Kính thưa Quý cổ đông, Nhà đầu tư và các Đối tác

Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với Quý vị báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ 

phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG). Chúng tôi hi vọng báo cáo này 

sẽ mang đến cho Quý vị những thông tin hữu ích về tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty trong năm qua, cũng như chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Việt Phát trong 

giai đoạn tới.

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch 

thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước chúng ta 

hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 

6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm 

qua; vốn thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% 

so với cùng kỳ năm 2016; CPI bình quân năm tăng 3,53% so với bình quân năm 2016 và nằm 

trong giới hạn kiểm soát của Chính phủ; gần 13 triệu khách quốc tế đặt chân đến Việt Nam, 

tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những thành tựu đạt được nêu trên càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh năm 2017 Việt 

Nam chúng ta phải hứng chịu kỷ lục về bão lũ và thiên tai khốc liệt, cực đoan và trái quy 

luật. Với 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 cơn bão hoành hành trên Biển 

Đông vào cuối tháng 12 và đây cũng là điều chưa từng có trong lịch sử.

Một năm với nhiều khó khăn của tự nhiên nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất 

nhập khẩu Việt Phát cũng đã vượt qua chính mình để xác lập nhiều chỉ số mới về sản xuất 

và kinh doanh được ghi nhận trong 10 năm hoạt động: doanh thu hoạt động tài chính đạt 

hơn 16 tỷ đồng, bằng 1756,3% cùng kỳ; doanh thu thuần đạt hơn 2.177 tỷ, tăng 42,52% so với 

năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt trên 29 tỷ, bằng 102,36% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài 

ra, môi trường, điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày 

càng được nâng cao, việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho người lao động được quan tâm 

đúng mực, công tác an sinh xã hội được coi trọng.

Những kết quả đạt được nêu trên là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng và tận tụy của đội 

ngũ công nhân viên Công ty, là kết tinh sức lao động về trí và lực của tập thể, phản ánh sự tin 

tưởng và tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ của Quý cổ đông, Nhà đầu tư và các đối tác.

Gác lại những thành công của năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục bước lên phía trước với một tinh 

thần mới, động lực mới và không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và trách 

nhiệm đối với cổ đông, người lao động và cộng đồng. 

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý cổ đông, Khách hàng và 

Đối tác đã luôn đồng hành với Công ty, xin gửi lời tri ân tới toàn thể người lao động vì những 

nỗ lực hết mình đóng góp vào thành quả chung của Công ty trong những năm qua và cùng 

hướng đến thành công mới trong năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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01 THÔNG TIN CHUNG 
VỀ CÔNG TY

Tổng quan về doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị và sơ đồ tổ chức

Định hướng phát triển
Quản trị rủi ro
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Tên công ty

Giấy đăng ký kinh doanh

Địa chỉ

Mã cổ phiếu

Điện thoại - Fax

Vốn điều lệ

Website: 

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát 

Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

VPG

(+84) (255). 3569.699  - (+84) (255). 3569.689

200.000.000.000 đồng 

http://vietphatjsc.com.vn/

Số 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp 
lần đầu ngày 23/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 06 
ngày 01/10/2016 

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP DANH HIỆU VÀ CHỨNG NHẬN

Cổ phiếu VPG chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ 
Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 18/01/2018

Giấy chứng nhận ISO 9001 
bản tiếng anh

Đối tác uy tín của TISCO 
năm 2016

Giấy chứng nhận   ISO 
9001:2015 bản tiếng Việt

Top nhãn hiệu cạnh tranh 
Việt Nam 2016

Chứng nhận top 20 nhãn hiệu 
cạnh tranh Việt Nam 2016



10 Việt Phát 11Báo cáo thường niên 2017

Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 
bản tiếng việtnăm 2016

Bằng khen của Tổng cục Trưởng 
Tổng cục Thuế

Bằng khen có nhiều đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế – xã hội

Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm 
vụ nộp ngân sách nhà nước

Khách hàng thân thiết MB Bank 
2016

Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 
bản tiếng việtnăm 2016

THÀNH TỰU NỔI BẬT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện nay, Việt Phát đầu tư tập trung kinh doanh vào 5 lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

• Khai thác khoáng sản, nhiên liệu: kim loại, phi kim, hợp kim, than đá, than bùn…
• Cung cấp các nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất lớn chưa qua quá 
trình tiền chế và đã qua quá trình xử lý như quặng sắt, than, titan, phôi thép,…
• Cung cấp các dịch vụ ủy thác nhập khẩu, vận tải hàng hóa.
• Cho thuê kho bãi, cầu cảng, lưu giữ hàng hóa.
• Đầu tư Bất động sản – Xây dựng công trình dân dụng, công trình công cộng, nhà 
máy, xí nghiệp.

Châm ngôn: Chúng tôi liên tục phát triển và hoàn thiện mỗi ngày các hoạt động kinh do-
anh của chính mình, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, để Việt Phát trở thành thương 
hiệu uy tín của Khách hàng và Đối tác trong cả nước.

a. Quá trình hình thành và phát triển
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Công ty CP Đầu tư Thương mại 
Xuất nhập khẩu Việt Phát được 
thành lập với 03 cổ đông sáng 
lập, tổng nhân sự khoảng 20 
người và lĩnh vực kinh doanh 
chính chủ yếu vận tải nội địa.

Công ty đã nhanh chóng khẳng 
định được vị trí của mình tại khu 
vực phía Bắc, đã triển khai được 
hệ thống vận chuyển hàng rộng 
khắp cả nước

Đánh dấu một bước ngoặt của 
Công ty với một loại sự thay 
đổi quan trọng với định hướng 
mới: Không chỉ kinh doanh về 
mặt dịch vụ mà còn mở rộng 
sang các lĩnh vực khác như 
kinh doanh thương mại, đầu 
tư, sản xuất…
Trong giai đoạn này, Công ty 
triển khai nghiên cứu một loạt 
dự án Xây dựng bao gồm:
• Nhà máy Sản xuất Khu-
ng thép tiền chế: gia công thép 
định hình, phân loại và kinh do-
anh quặng sắt tại Cụm Công 
nghiệp Quỳnh phúc, xã Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh 
Hải Dương.
• Xây dựng kho bãi, cầu 
cảng tại xã Kim Lương, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Việt Phát đã trở thành một trong 
những Công ty có tiếng trong 
lĩnh vực khoáng sản như quặng 
sắt, than, titan… tại Việt Nam, với 
Doanh thu đạt hơn 700 tỷ đồng, 
là đối tác cung cấp nguyên liệu 
cho các đơn vị như Công ty 
CP Thép Hòa Phát, Công ty CP 
Gang Thép Thái Nguyên, Công 
ty TNHH Thép DONGBU Việt 
Nam…

Năm 2016, theo danh sách 
FAST500, Việt Phát được xếp 
hạng 13. Bảng xếp hạng đã ghi 
nhận kết quả công tác quản 
lý và sự nỗ lực của toàn thể 
CBCNV Việt Phát trong các năm 
vừa qua.

10/2016, Công ty đã thực hiện 
phương án tăng vốn điều lệ từ 
100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, 
nhằm bổ sung vốn lưu động để 
thực hiện mở rộng thị trường.

Ngày 18/01/2018, cổ phiếu của 
Công ty được niêm yết và giao 
dịch trên sàn giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE), với mã chứng khóan 
VPG

201820162014201020092008

Khởi đầu từ một Công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa, Việt Phát đã nhanh 
chóng vươn lên trở thành một trong những Công ty dẫn đầu về sản xuất, kinh doanh các 
nguyên liệu khoáng sản và dịch vụ vận tải nội địa tại Việt Nam



14 Việt Phát 15Báo cáo thường niên 2017

b. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

THỜI ĐIỂM
VĐL 

TĂNG 
THÊM

VĐL 
SAU KHI 

TĂNG 
VỐN

HÌNH THỨC 
PHÁT HÀNH

ĐỐI 
TƯỢNG 

PHÁT 
HÀNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

23/07/2018 25 25
Góp vốn của 
các cổ đông 
sáng lập

03 cổ 
đ ô n g 
sáng lập

Giấy đăng ký kinh doanh 
lần đầu ngày 23/07/2008 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hải Phòng cấp.

21/05/2014 75 100

Phát hành 
cổ phiếu cho 
cổ đông hiện 
hữu, nhà đầu 
tư có nhu cầu

Cổ đông 
công ty 
có nhu 
cầu và 
khả năng 
tham gia 
góp vốn

• Nghị quyết ĐHĐCĐ số 
1002/NQ-ĐHĐCĐ/2014 
ngày 10/02/2014
• Nghị quyết HĐQT số 
1 2 0 2 / N Q - H Đ QT/2 0 1 4 
ngày 12/02/2014
• Giấy phép đăng ký kinh 
doanh thay đổi lần 05 
ngày 21 tháng 05 năm 
2014 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Hải 
Phòng cấp.

1/10/2016 100 200

Phát hành cổ 
phiếu cho cổ 
đông hiện hữu, 
nhà đầu tư có 
nhu cầu

Cổ đông 
công ty có 
nhu cầu và 
khả năng 
tham gia 
góp vốn

• Nghị quyết ĐHĐCĐ số 
1807/NQ-ĐHĐCĐ/2016 
ngày 18/07/2016
• Nghị quyết HĐQT số 
2207/NQ-HĐQT/2016 ngày 
22/07/2016
• Nghị quyết ĐHĐCĐ số 
0 1 1 1 / N Q - Đ H Đ C Đ /2 0 1 6 
ngày 01/11/2016
• Giấy phép đăng ký kinh 
doanh thay đổi lần 06 ngày 
01 tháng 10 năm 2016 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hải Phòng cấp.

\\ Góp vốn theo giấy đăng ký kinh doanh lần đầu
• Căn cứ pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/07/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hải Phòng cấp

• Danh sách cổ đông sáng lập: 

STT Cổ đông Địa chỉ Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ sở 

hữu %

1 Nguyễn Văn Bình

Số 31/3 Bến Bính, Phường 
Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố Hải 
Phòng

150.000 60%

2 Phùng Quốc Việt
Số 3 Nguyễn Trãi, Phường 
May Tơ, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng
80.000 32%

3 Ngô Hồng Giang

Số 224 Lý Thường Kiệt, 
Phường Phan Bội Châu, 

Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng

20.000 8%

Tổng cộng 250.000 100
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1 2

TĂNG VỐN LẦN 1: VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 25 TỶ ĐỒNG LÊN 100 TỶ ĐỒNG
 
• Căn cứ pháp lý:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 21 tháng 05 năm 2014 
do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1002/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 10/02/2014;
- Nghị quyết số 1202/NQ-HĐQT/2014 ngày 12/02/2014 

• Phương án tăng vốn:
- Phương án phát hành: Phát hành cho các cổ đông, Nhà đầu tư theo nhu 
cầu
- Số lượng phát hành: 750.000 cổ phần
- Giá phát hành: 100.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 100.000.000.000 đồng tương ứng với 
1.000.000 cổ phần
- Mục đích phát hành: thanh toán các hợp đồng mua quặng của Công ty.
- Số lượng cổ đông trước phát hành: 04 cổ đông

• Kết quả phát hành:
- Thời gian thu tiền: Từ ngày 21/02/2014 đến ngày 25/02/2014

• Số lượng cổ đông sau phát hành: 04 cổ đông 

TĂNG VỐN LẦN 2: VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 100 TỶ ĐỒNG LÊN 200 TỶ ĐỒNG
 
• Căn cứ pháp lý:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 01 tháng 10 năm 2016 
do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1807/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/07/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 2207/NQ-HĐQT/2016 ngày 22/07/2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0111/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 01/11/2016

• Phương án tăng vốn:
- Phương án phát hành: Phát hành cho các cổ đông, Nhà đầu tư theo nhu 
cầu
- Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 200.000.000.000 đồng tương ứng với 
20.000.000 cổ phần
- Mục đích phát hành: thanh toán các hợp đồng mua quặng của Công ty.
- Số lượng cổ đông trước phát hành: 05 cổ đông

• Kết quả phát hành:
- Thời gian thu tiền: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 05/12/2016

• Số lượng cổ đông sau phát hành: 05 cổ đông
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NGÀNH NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

a. Ngành nghề kinh doanh

• Bán buôn kim loại và quặng kim loại; 
• Khai thác gỗ, khai thác và thu gom than non;
• Khai thác quặng sắt;
• Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (quặng Bôx-
ít);
• Khai thác và thu gom than cứng;
• Sản xuất các kết cấu kim loại;
• Đóng tàu và cấu kiện nối;
• Sửa chữa máy móc và thiết bị;
• Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
• Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương;
• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
• Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai 
thác nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit 
tự nhiên, bột thạch anh;
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Chi 
tiết: Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu 
quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò, Dịch vụ bơm và 
tháo nước theo khế ước hợp đồng, Hoạt động khoan thử và 
đào thử;
• Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản;
• Sản xuất các sản phẩm từ plastic;
• Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, xi măng, vôi và thạch 
cao;
• Sản xuất sắt, thép, gang;
• Đúc sắt, thép, kim loại màu;
• Thu gom rác thải độc hại;
• Xây dựng công trình công ích, các công trình kỹ thuật dân 
dụng;
• Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
• Đại lý môi giới, đấu giá;
• Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan;
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
• Vận tải hành khách đường bộ trong nội, ngoại thành;
• Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
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b. Hoạt động kinh doanh

\\ Hoạt động kinh doanh thương mại

Hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Phát tập trung chính vào kinh doanh các mặt hàng như 
quặng sắt, quặng vê viên, phôi thép, than trong nước, nhập khẩu và các phụ gia phục vụ cho nhà 
máy xi măng. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, 
dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, dịch vụ cầu cảng

• Quặng sắt: 

Quặng sắt là nguồn nhiên liệu vô cùng cần thiết đối với các nhà máy sản xuất Gang thép. Xác 
định rõ định hướng phát triển, CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát đã nỗ lực không ngừng 
vươn lên để trở thành một trong những đối tác tin cậy cung cấp nguyên vật liệu cho một số Tập 
đoàn lớn, các nhà máy, Công ty đa quốc gia,… trên khắp cả nước. Với nguồn nhiên liệu dồi dào 
chất lượng cao từ các mỏ có trữ lượng lớn phía Bắc, CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát 
đã cung cấp nguồn quặng sắt ổn định cho các Nhà máy luyện gang thép lớn như Nhà máy của 
CTCP Thép Hoà Phát, Công ty TNHH Thép DONGBU Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản và 
Luyện kim Việt Trung, Công ty cổ phần Thép SAMINA… Cùng với đó, các sản phẩm quặng sắt 
nguyên khai đã được sơ luyện tại chính Nhà máy của Công ty thông qua các dây chuyền sản 
xuất. Các sản phẩm của Công ty bao gồm quặng sắt không từ (Limonit) có thành phần Fe từ 
53% đến 56%, quặng sắt có từ (Manhetit) có thành phần Fe từ 63% đến 66%, quặng titan, huỳnh 
thạch cám,… Các sản phẩm của Công ty Việt Phát luôn đảm bảo được chất lượng và độ ổn 
định cao. Doanh thu bán quặng sắt của CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát năm 2017 đạt 
835.517.616.099 đồng, gấp gần 2 lần so với năm 2016 là 427.307.436.448 đồng.

• Than và các sản phẩm khác:   

Hoạt động thương mại than chiếm tỷ trọng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của Công ty. 
Các sản phẩm do Công ty cung cấp bao gồm: Than cốc nhập khẩu, than mỡ nhập khẩu, các sản 
phẩm than do Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam sản xuất. Doanh thu bán than cốc năm 2017 
của Công ty là 311.876.118.772 đồng, trong khi doanh thu này của năm 2016 đạt 334.607.796.026 
đồng
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• Than nhập khẩu:   

Trong vòng từ 10 đến 20 năm tới, ngành nhiệt điện than vẫn tiếp tục được phát triển và chiếm 
tỷ trọng lớn trong cơ cấu điện năng sản xuất. Tổng nhu cầu than cho sản xuất điện mặc dù dự 
báo hiện nay đã thấp hơn so với trước đây nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Dự báo đến năm 2030, 
nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ đến hơn 100 triệu tấn và khả năng đến năm 2030 sẽ phải nhập 
khẩu khoảng 80 triệu tấn than. Chính vì vây, việc nhập khẩu than trong thời gian sắp tới sẽ chiếm 
tỷ trọng ngày càng lớn trong cán cân xuất nhập khẩu quốc gia. Nắm bắt được xu hướng đó, hiện 
nay Công ty Việt Phát đã và đang là nhà cung cấp than chính cho các Tập đoàn, Nhà máy nhiệt 
điện lớn trong nước như Nhà máy CTCP Gang thép Thái Nguyên, CTCP Năng lượng Hoà Phát, 
Công ty TNHH Thép SAMINA… Đồng thời Công ty Việt Phát vẫn đang duy trì mối quan hệ bạn 
hàng với các đối tác nước ngoài có thương hiệu lâu đời trên toàn thế giới như: BHP Billiton, Wel-
Hunt, Vale,… đến từ các quốc gia Australia, Nga, Indonesia,, Trung Quốc. Với bề dày kinh nghiệm 
và thương hiệu đã được bạn bè quốc tế tin tưởng, CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát đã 
và đang đẩy mạnh việc nhập khẩu nhiều loại than cung cấp cho các đối tác trong nước.

Song song với hoạt động nhập khẩu than, CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát hiện đang 
là nhà cung cấp than nội địa cho các nhà máy, công ty lớn trong cả nước như CTCP Gang thép 
Thái Nguyên, CTCP Thép Hoà Phát, CTCP Gang thép Cao Bằng, Công ty TNHH Khoáng sản và 
luyện kim Việt Trung… Hiện nay các sản phẩm mà Công ty Việt Phát cung cấp cho khách hàng 
bao gồm than cục, than cám thương phẩm của vùng Hòn Gai – Cẩm Phả

• Phụ gia xi măng:   
Ngày này, trong ngành xây dựng đặc biệt biết đến và hay sử dụng các loại phụ gia công nghiệp 
có công dụng gia tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian tạo đông cho xi măng. Phụ gia xi măng là 
quặng sắt hàm lượng Fe2O3 yêu cầu có thể từ 37% lên đến trên 50%. Do đây là một thị trường 
lớn và tiềm năng nên Công ty đang hướng tới và dự định sẽ phát triển mạnh trong tương lai

- Hiện nay, CTCP Đầu tư Thương 
mại XNK Việt Phát đang kinh 
doanh các dịch vụ vận tải bao 
gồm: Vận tải hàng hoá đường 
biển; Vận tải hàng hoá đường 
sông và Vận tải hàng hoá 
đường bộ. Công ty có 04 
xe chạy nội bộ, còn 
chủ yếu xe và tàu thuê ngoài 
phục vụ vận chuyển hàng 
hoá cho khách hàng khi có 
yêu cầu. Doanh thu dịch 
vụ vận chuyển năm 2017 của 
Công ty chỉ ở mức 

23.857.335.637 đồng, 
trong khi năm trước đạt 
47.414.545.348 đồng

- Với kinh nghiệm lâu năm 
trong việc cung cấp dịch vụ 
vận tải hàng hoá, bằng phương 
pháp làm việc có tính chuyên 
nghiệp cao, với phương châm 
tất cả vì quyền lợi của khách 
hàng, Công ty Việt Phát đã tạo 
dựng được uy tín tốt và dần trở 
thành một thương hiệu mạnh, 
có uy tín trên thị trường vận 
tải hiện nay. Công ty đang nỗ 
lực và phấn đấu không ngừng 
để trở thành một trong những 
công ty hàng đầu trong ngành 

dịch vụ vận tải hàng hoá

- Với những phương tiện vận 
chuyển hiện đại cùng đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp, đầy 
nhiệt huyết, tinh thần trách 
nhiệm cao và cách điều hành 
năng động, hợp lý, phương 
châm coi quyền lợi của khách 
hàng như quyền lợi của mình, 
Công ty luôn mong muốn sẽ 
đem lại các loại hình dịch vụ 
vận tải hợp lý nhất, kinh tế nhất 
và tiết kiệm thời gian nhất

- Chỉ trong một thời gian ngắn 
sau khi chính thức đi vào hoạt 
động, CTCP Đầu tư Thương 
mại XNK Việt Phát đã được 
nhiều khách hàng tìm đến và 
sử dụng các loại hình dịch vụ 
vận tải thuỷ, bộ nội địa. Công 
ty đã dần tạo dựng nên một 
thương hiệu vận tải vững mạnh, 
đa năng và sẵn sàng cạnh tranh 
bình đằng với các thương hiệu 
vận tải thuỷ, bộ nội địa khác 
hiện nay. Nhiều khách hàng đã 
trở thành đối tác lâu năm, tìm 
đến với Công ty để ký kết các 
hợp đồng vận tải thường xuy-
ên, lâu dài.

\\ Dịch vụ khai thác và 
kinh doanh cầu cảng

Hiện tại Công ty đang sở hữu 
02 cầu cảng: Một cầu 
cảng dài hơn 100m đã đi vào 
hoạt động và đang phục vụ 
cho mục đích nội bộ của Công 
ty, thuận tiện trong việc lưu 
thông kinh doanh hàng hoá, 
một cầu cảng hiện đang tiến 
hành xây dựng. Theo quyết 
định số 3285/QĐ-UBND ngày 
28/12/2015 của UBND Tỉnh Hải 
Dương về việc cho phép Công 
ty xây dựng công trình Xử lý 
tổng thể công trình 
đê điều từ K10 + 00

 - K10 + 450 đê Hữu Kinh Môn, 
Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải 
Dương. Theo thống kê qua 
các năm bình quân sản lượng 
bốc xếp hàng năm của 01 cầu 
cảng khai thác nội bộ phục vụ 
xuất bán 492.690 tấn 
hàng/năm và phục vụ thu 
mua 603.827 tấn hàng/năm

\\ Dịch vụ vận tải
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\\ Dịch vụ kho bãi \\ Dịch vụ kho bãi nhập khẩu

máy móc thiết bị bảo vệ 
hiện đại

24h

điện nước 
đầy đủ

5000 m2

mỗi kho

10.000 m2

diện tích mặt 
bằng kho

Lợi thế giao thông đi lại, vị trí 
kho mặt trước cạnh quốc lộ 5

giáp 2 
cầu cảng

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu uỷ thác, Công ty đã xây dựng được mối 

quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp có uy tín trên thế giới, cùng đội ngũ nhân viên 

xuất nhập khẩu chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, dịch vụ nhập khẩu uỷ 

thác và giao nhận hàng hoá của Công ty luôn đảm bảo đạt chất lượng cao, đáp ứng được các 

yêu cầu một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đảm bảo tiến độ và hiệu quả cho khách 

hàng. Sử dụng dịch vụ nhập khẩu uỷ thác của Công ty, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với 

các thủ tục, công việc được thực hiện đúng quy trình và hiệu quả. Một số dịch vụ liên quan đến 

nhập khẩu uỷ thác đang được Công ty triển khai như sau:

- Tư vấn, giới thiệu đối tác quốc tế, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

- Tư vấn các thủ tục nhập khẩu hàng hóa, máy móc.

- Tư vấn, cung cấp tài chính cho khách hàng trong việc thanh toán.

- Tổ chức đấu thầu, đàm phán, ký kết và giám sát thực hiện các dự án được chủ đầu tư ủy thác.

- Tư vấn, lập dự toán các loại chi phí của lô hàng nhập khẩu để doanh nghiệp có thể quyết định 

giá mua hàng hóa.

- Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng nhập khẩu.

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ cần thiết.

- Tiến hành làm các thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

 - Thực hiện xuất hoá đơn trả hàng theo luật định.

- Xin giấy phép nhập khẩu cho hàng hóa, sản phẩm.

- Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, sản phẩm CO.

- Thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, kiểm tra chất lượng, giám định…

- Mua bảo hiểm đường biển, hàng không.

- Thực hiện đăng ký tàu vận chuyển hàng hóa.

- Theo dõi hàng hoá đến và đi.

- Thực hiện hoàn chỉnh bộ chứng từ hoàn chỉnh.

- Tiến hành làm tờ khai hải quan.

- Thực hiện các thủ tục thông quan và chuyển hàng về kho cảng theo yêu cầu.

- Đặt, thuê container, thuê tàu, làm vận đơn (bill) cho hàng hóa nhập khẩu.

- Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, phí ủy thác xuất nhập khẩu theo quy định.

- Thanh khoản thuế hoặc các thủ tục hoàn thuế, điều chỉnh thuế
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\\ Hoạt động sản xuất: Sơ luyện sản 
phẩm quặng sắt nguyên khai

\\ Hoạt động bất động sản

Quặng sắt nguyên khai là sản phẩm quặng sắt 
chưa qua sơ chế còn dính nhiều bùn đất và 
chưa phân loại quặng. Công ty nhập quặng sắt 
nguyên khai ở các công ty khai thác, công ty 
thương mại. Khi nhập về Công ty sẽ tiến hành 
quá trình rửa quặng và qua các máy sàng, lọc, 
nghiền sau đó phân loại quặng để xuất bán cho 
khách hàng. Việc phân loại quặng nhằm đáp 
ứng được với nhu cầu của nhiều đối tác khách 
hàng, thuận lợi trong việc kinh doanh thương 
mại của Công ty.

Trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển, 
bất động sản đóng vai trò quan trọng, có tiềm 
năng kinh tế cao mang đến lợi ích trực tiếp và 
lâu dài cho doanh nghiệp sở hữu.
Trong năm 2017 Công ty đã đấu thầu thành 
công gói san lấp phía ngoài đê tả sông Cấm 
đến trục chính Đông Tây, Hợp đồng thi công 
xây dựng công trình số: 25/BSC/2017/HĐTC 
ngày 22/07/2017 giá trị hợp đồng 219 tỷ. Công 
ty đã thành lập Ban quản lý dự án Vĩnh Niệm 
trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư để tiến 
hành các thủ tục liên quan đến Dự án đất liền 
kề Vĩnh Niệm. Trong năm công ty góp vốn 
thành lập công ty cổ phần xây dựng bất động 
sản Việt Phát số vốn góp 102.750 triệu đồng 
chiếm 15% vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT 
số 288/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2017 – 
Công ty cổ phần bất động sản Việt Phát dự 
kiến sẽ là đơn vị phân phối, vận hành chính các 
dự án của Việt Phát trong tương lai

Trụ sở công ty: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam.
-             Điện thoại: 84-(225).356.9699          Fax: 84-(225).356.9689
 

Văn phòng giao dịch: Số 121-128 Toà nhà Thành Đạt1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô 
Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 84-(225).356.9699           Fax: 84-(225).356.9689

 
Chi nhánh Hải Dương: Cụm Công nghiệp Quỳnh Phúc, Kim Xuyên, Kim Thành, Hải 
Dương
-             Điện thoại: 84-(220).3726.999           Fax: 84-(220).3726.998

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KINH DO-

ANH

PHÒNG 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU

BAN DỰ 
ÁN ĐẦU 

TƯ

PHÒNG 
DỊCH VỤ 
VẬN TẢI

CHI 
NHÁNH 

HẢI 
DƯƠNG

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

\\ Diễn giải sơ đồ bộ máy quản lý
Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý 
theo mô hình quản lý của công ty cổ phần, gồm:

• Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 
có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức 
hoạt động 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 Đại hội 
đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.

• Ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên. Các thành viên 
Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải 
là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo 
cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

• Ban Tổng giám đốc: 
- Ban Tổng giám đốc của Công ty bao gồm 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm 
trước Tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những 
công việc được Tổng giám đốc uỷ quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các phòng ban chức năng:
• Phòng tổ chức hành chính nhân sự:
- Lập các kế hoạch điều động nhân lực, đào tạo, thi tuyển nhân sự của công ty để đáp ứng nhu 
cầu công việc phù hợp.
- Theo dõi các chế độ lao động cho người lao động, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao 
động.
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đặc biệt với phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và phòng 
thương mại dịch vụ để có kế hoạch nhân sự phù hợp với tình hình và tính chất của từng loại hình 
hoạt động kinh doanh.

• Phòng tài chính kế toán:
- Theo dõi các khoản phải thu, chi, hạch toán chi phí các hoạt động và của các hoạt động dịch 
vụ, cập nhật chứng từ, lập thủ tục thanh quyết toán với chủ tàu, các khách hàng thuê kho bãi, 
các đối tác.
- Thực hiện đúng chế độ chính sách của nhà nước về tài chính, chế độ bảo hiểm, thuế, khấu hao, 
tiền lương cho các tổ công nhân.
- Theo dõi tình hình tài chính chung của công ty để báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng 
quý với giám đốc công ty.
- Phối hợp cùng phòng Thương mại Dịch vụ và Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu để có kế 
hoạch tài chính cho toàn bộ công ty và cho tất cả các hoạt động của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật về số liệu tài chính do mình theo dõi, cung 
cấp, quản lý.

• Phòng kinh doanh:
- Phòng kinh doanh là phòng ban chuyên môn với chức năng thực hiện các hợp đồng thương 
mại, phụ trách những công việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, giao nhận vận tải quốc 
tế để thực hiện các dự án trong và ngoài nước của Công ty. Phòng kinh doanh có những chức 
năng và nhiệm vụ sau đây:
+ Quản lý điều hành các công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty theo đúng quy 
định của pháp luật hiện hành;
+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức kinh doanh mặt bằng đạt hiệu quả cao. 
Tổ chức công tác quản lý, ký kết hợp đồng cho thuê ô vựa, điểm kinh doanh.
+ Thực hiện các công tác về khuếch trương quảng bá thương hiệu, xây dựng thương hiệu và áp 
dụng thương mại điện tử vào việc hoạt động kinh doanh – dịch vụ của Công ty
…
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• Phòng xuất nhập khẩu:
- Là một trong những phòng ban quan trọng của Công ty, với chức năng quan trọng là tham 
mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm 
khai khoáng, kim loại và quặng kim loại. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ chịu trách nhiệm 
thực hiện những nhiệm vụ sau:
+ Nghiên cứu tình hình về cung cầu, giá cả các sản phẩm khai khoáng, kim loại và quặng kim loại 
trên thị trường trong nước và xuất khẩu để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xuất nhập 
khẩu dài hạn.
+ Thực hiện và giám sát việc mở tờ khai để nhận hàng, xuất hàng đúng thời hạn yêu cầu.
+ Lập và triển khai các báo cáo nhập xuất quốc tế theo yêu cầu của luật hải quan
…

• Phòng dịch vụ vận tải:
- Quản lý phương tiện và thiết bị toàn công ty, tham mưu cho Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản 
trị về thuê, mua sắm mới máy móc, thiết bị.
- Tổ chức thực hiện triển khai các kế hoạch vận chuyển mua, bán hàng hoá.
- Theo dõi các phương tiện, thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa, phát hiện kịp thời trục trặc, hỏng 
hóc để sửa chữa và thay thế, đảm bảo các phương tiện luôn hoạt động tốt; Xây dựng các tiêu 
chuẩn định mức khấu hao nhiên liệu, phụ tùng,…; thống kê và báo cáo với Ban Tổng giám đốc.
- Đề xuất các phương án thuê, mua sắm mới phương tiện, thanh lý các phương tiện cũ, hư hỏng

• Ban quản lý dự án đầu tư:
- Thẩm định dự án, lập kế hoạch, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý và phát triển dự án.
- Quản lý và phát triển dự án; tìm hiểu và thuê tư vấn đấu thầu và duyệt các gói thầu; quan hệ 
ngoại giao với các ban ngành địa phương liên quan để giải quyết kịp thời các phát sinh.
- Giám sát quá trình xây dựng, tổ chức thi công, nghiệm thu hoàn công thanh lý hợp đồng.

• Chi nhánh Hải Dương:
- Nhà xưởng được xây dựng 1 ha trên tổng diện tích 9,1 ha tại cụm công nghiệp Quỳnh Phúc xã 
Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Chức năng của chi nhánh:
+ Gia công thép định hình
+ Hệ thống kho bãi
+ Tuyền và chế biến, kinh doanh sắt công suất khoảng 600.000 tấn/năm
+ Quản lý hệ thống cầu cảng thuỷ nội địa với quy mô 02 cầu tài kích thước mỗi cầu dài 40m, 
rộng 17m để bốc xếp hàng hoá.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Quý

Địa chỉ: Phòng 105 + 106 Tầng 1, Toà nhà Thành Đạt, số 3 Lê 
Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3686 969
Vốn điều lệ: 30.000.000.000
Tỷ lệ sở hữu: 46,67%
Vốn đăng ký/Vốn thực góp: 100%
Vốn công ty Việt Phát đăng ký góp vào công ty Thiên Quý: 14 tỷ
Ngành nghề kinh doanh chính: Bốc xếp hàng hoá; Vận tải 
hàng hoá bằng đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét…

46,67%

a. Các công ty con: Không có

b. Các công ty liên kết:
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VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH

a. Vị thế của Công ty trong ngành

b. Triển vọng của ngành

GSP

Hoà Phát, 
SAMINA,.... Gang thép 

Thái Nguyên, 

Nhà cung 
cấp cho nhà 

máy lớn

cung cấp 
than cho nhà 

máy lớn

Với truyền thống lâu năm hoạt động 
trong lĩnh vực thương mại, Công ty Việt 
Phát đã tạo dựng cho mình được thương 
hiệu và sự tín nhiệm của đối tác, bạn 
hàng trong và ngoài nước. Trong những 
năm qua Công ty không ngừng lớn mạnh, 
Công ty Việt Phát là nhà cung cấp đầu 
vào quặng sắt, than cho các nhà máy lớn 
như CTCP thép Hoà Phát, Công ty TNHH 
thép DONGBU Việt Nam, CTCP thép 
SAMINA; và là nhà cung cấp than cho 
các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép lớn 
như CTCP Gang thép Thái Nguyên, CTCP 
Năng lượng Hoà Phát,…

Nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh 
tế đồng thời phát huy tiềm năng sẵn có 
của mình, bên cạnh củng cố lĩnh vực kinh 
doanh truyền thống, công ty chủ động 
mở rộng sang các lĩnh vực khác như 
dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, dịch vụ 
cầu cảng,… các lĩnh vực mới này sẽ định 
hướng công ty phát triển nhanh và bền 
vững hơn trong tương lai

Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới 
(WSA), trong năm 2018, nhu cầu tiêu thụ 
thép toàn cầu sẽ tăng 1,6% so với năm 
2017, lên 1,65 tỷ tấn. Trong năm 2017, tăng 
trưởng tiêu thụ mặt hàng này ước đạt 
2,8%. Cả hai con số này đều cao hơn so với 
dự báo ban đầu của WSA, lần lượt là 1,3% 
đối với năm 2017 và 0,9% đối với năm tới. 
Việt Phát là đơn vị cung cấp đầu vào như 
quặng sắt, than cốc, phôi thép cho các 
nhà máy sản xuất thép nên dự đoán tốt về 
thị trường thép cũng là cơ hội tốt cho Việt 
Phát.

Theo diễn biến giá than thế giới, từ cuối 
năm 2016, Tổng công ty than và khoáng 
sản Việt Nam cũng đã thông báo điều 
chỉnh giá bán một số chủng loại than tại 
thị trường trong nước. Trong đó, than cám 
như 02-C1, 02-C2, 03-C3A/B và 7A/B/C 
được điều chỉnh tăng khoảng 6%. Bên 
cạnh đó, trong năm 2017, cơ chế chính 
sách được cho là có nhiều thay đổi theo 
hướng có lợi cho ngành Than. Đặc biệt, để 
giảm lượng than tồn kho, vừa qua, Chính 
phủ đã chính thức cho phép Tổng công 
ty than và khoáng sản Việt Nam tăng sản 
lượng xuất khẩu đối với các loại than chất 
lượng cao mà hiện tại thị trường nội địa 
chưa có nhu cầu hoặc có nhu cầu rất thấp 
theo giai đoạn 2017-2020. Với sự ủng hộ 
của chính sách của Nhà nước và sự biến 
đổi giá than trên thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng, đây là cơ hội cho Việt Phát 
tiếp tục phát triển



34 Việt Phát 35Báo cáo thường niên 2017

c. So sánh về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp trong cùng ngành

Hiện tại lĩnh vực kinh doanh chính của VPG vẫn là tập trung phát triển mảng thương mại, dịch 
vụ tổng hợp. Quy mô tài sản, vốn điều lệ, doanh thu và lợi nhuận của VPG so sánh với các do-
anh nghiệp cùng ngành thương mại, dịch vụ tổng hợp như sau:

So sánh một số chỉ tiêu của VPG với các doanh nghiệp cùng ngành thương mại, dịch vụ tổng 
hợp năm 2017

Chỉ tiêu TNA BTT TMC HTC VPG

Tổng tài sản 1.365 458,5 409,3 466,6 1.342

Vốn chủ sở hữu 416,8 310,8 196,3 231,6 254,2

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,69 0,32 0,52 0,5 0,81

Doanh thu thuần 4.178 357,4 2.294 1.639 2.177

Lợi nhuận từ HĐKD 127,2 48,3 27,9 45,6 37,8

Lợi nhuận trước thuế 127,8 48,6 28,4 46,4 39,9

LNST 101,9 38,5 22,8 36,9 29,8

LNST/Doanh thu thuần 2,44% 10,78% 0,99% 2,25% 1,37%

LNST/Vốn chủ sở hữu 24,46% 12,4% 11,6% 15,92% 11,73%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của TNA, BTT, TMC, HTC, VPG

Trong đó:
Mã cổ phiếu TNA: CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
Mã cổ phiếu BTT: CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
Mã cổ phiếu TMC: CTCP Thương mại – Xuất nhập khẩu Thủ Đức
Mã cổ phiếu HTC: CTCP Thương mại – Hóc Môn
Mã cổ phiếu VPG: CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Xét về quy mô tổng tài sản thì Việt Phát có tổng tài sản tương đối lớn so với các doanh ng-
hiệp trong cùng ngành. Vốn chủ sở hữu VPG có quy mô trung bình so với các doanh nghiệp 
trong cùng ngành thương mại, dịch vụ. 

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VPG là 1.342,7 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của VPG là 
254,2 tỷ đồng. Hệ số nợ của VPG tương đối cao so với các công ty cùng lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ tổng hợp. Khả năng sinh lời của Công ty ở mức trung bình so với các doanh nghiệp 
cùng ngành với tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ 
sở hữu tương ứng là 1,37% và 11,73%.
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d. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng 
của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Các hoạt động kinh doanh chính của VPG hiện nay và trong thời gian tới gồm: Chế biến và kinh 
doanh Khoáng sản, Dịch vụ Xuất nhập khẩu, Dịch vụ vận tải hàng hoá, Dịch vụ Cảng thuỷ nội địa 
kho bãi, dịch vụ Bất động sản. Trong quá trình chế biến và kinh doanh VPG luôn chú trọng đến 
các yêu cầu khắt khe về đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. Điều đó cho thấy 
định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của 
Nhà nước và xu thế trên thế giới.

Định hướng của Công ty trong những năm tiếp theo là:

• Tiếp tục là nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu cho các nhà máy sản xuất thép:
- Cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho các nhà máy luyện thép như Hoà Phát, DongBu. Dự kiến 
mỗi năm cung cấp sản lượng cho 2 nhà máy vào khoảng 1 triệu tấn/năm;
- Cung cấp nguyên liệu Quặng vê viên nhập khẩu, than coke cho Nhà máy Việt Trung với sản 
lượng quặng vê hàng năm từ 150.000 tấn đến 200.000 tấn, và sản lượng than coke từ 200.000 
tấn đến 300.000 tấn
- Cung cấp thép phế liệu cho một số nhà máy luyện thép dùng công nghệ lò trung tần như 
Gang thép Thái Nguyên, Thép Việt Nhật, Sengli… với sản lượng hàng năm từ 200.000 tấn đến 
300.000 tấn
- Cung cấp phôi thép cho một số Nhà máy cán thép như Thép Việt Úc, SSE, TISCO, Thép Việt 
Đức… với sản lượng hàng năm từ 100.000 tấn đến 200.000 tấn
- Cung cấp Thép thành phẩm cho các dự án, công trình lớn với sản lượng hàng năm dự kiến 
100.000 tấn đến 150.000 tấn

• Đẩy mạnh tiêu thụ than nhiệt vào các Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn điện lực và Tập đoàn 
Dầu khí như Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Duyên Hải… thuộc EVN; Nhiệt 
điện Vũng Áng, Nhiệt điện Sông Hậu, Nhiệt điện Long Phú… thuộc PVN với sản lượng hàng năm 
từ 2 triệu đến 3 triệu tấn

• Đẩy mạnh dịch vụ vận tải, logistics cả chiều rộng và chiều sâu, dài dạn như ký kết vận tải với 
Thép Hoà Phát, dịch vụ Logistics than nhập khẩu cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với sản lượng 
6 triệu đến 7 triệu tấn/năm.

• Phát triển mảng đầu tư dự án, bất động sản lớn với các đối tác có uy tín thương hiệu không chỉ 
trong nước mà còn ngoài nước như AEON MALL. Với các dự án có tầm cỡ, quy mô lớn như Đại 
siêu thị AEON MALL tại Hải Phòng, dự án khu hành chính, đô thị Bắc Sông Cấm, dự án đất liền kề 
Vĩnh Niệm,… Trong năm 2017 công ty đã đấu thầu thành công gói san lấp phía ngoài đê tả sông 
Cấm đến trục chính Đông Tây, Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 25/BSC/2017/HĐTC 
ngày 22/07/2017 giá trị hợp đồng 219 tỷ. Công ty dự kiến san lấp mặt bằng tạo doanh thu 1.500 
tỷ vào năm 2018 từ các dự án. Việt Phát đang tiến hành xin cấp phép là chủ đầu tư dự án đất liền 
kề Vĩnh Niệm. Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án Vĩnh Niệm trực thuộc Ban quản lý dự án 
đầu tư để tiến hành các thủ tục liên quan đến Dự án đất liền kề Vĩnh Niệm. Trong năm công ty 
góp vốn thành lập công ty cổ phần xây dựng bất động sản Việt Phát số vốn góp 102,750 triệu 
đồng chiếm 15% vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 288/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2017 – 
Công ty cổ phần bất động sản Việt Phát dự kiến sẽ là đơn vị phân phối, vận hành chính các dự 
án của Việt Phát trong tương lai.
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CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

a. Rủi ro đặc thù ngành

•  Rủi ro ngành

Công ty Việt Phát tập trung chính vào hoạt động kinh doanh các mặt hàng như quặng sắt, 
quặng vê viên, phôi thép, than trong nước và các loại phụ gia phục vụ cho nhà máy xi măng.
Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp Australia, giá quặng sắt toàn cầu sẽ giảm xuống mức trung 
bình 51,5 USD/tấn trong năm 2018, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung toàn thế giới, 
sản lượng quặng sắt giai đoạn 2018-2027 sẽ tăng khá khiếm tốn từ 3,26 tỷ tấn lên 3,38 tỷ tấn, 
tương đương tăng 0,5%/năm. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 
giai đoạn 2008-2017 là 4,8%. Nguyên nhân chính là do các biện pháp mà Chính phủ Trung Quốc 
thực hiện nhằm giảm sản lượng và hạn chế khí thải trong ngành sản xuất thép tại một số tỉnh bị 
ô nhiễm nặng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhu cầu quặng sắt. Tuy nhiên, sự biến động này ít ảnh 
hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát 
do khách hàng của Công ty là các đối tác lâu năm nên giá mua và giá bán hàng hoá được điều 
chỉnh phù hợp theo giá biến động của thị trường. 

Quặng sắt và than cốc là hai nguyên vật liệu đầu vào của ngành thép. Mọi diễn biến ngành thép 
ảnh hưởng đến hoạt động của ngành than và ngành khoáng sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Việt Phát. Theo dự báo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiếp 
đà năm 2016, 2017 tăng trưởng cao, 2018 dự kiến tăng trưởng của ngành thép đạt từ 20% đến 
22%. Sỡ dĩ có được con số tăng trưởng đó là doanh nghiệp thép trong nước đã rất nỗ lực, đồng 
thời các công trình xây dựng cũng được triển khai nhiều, giúp cho lượng thép tiêu thụ tăng 
trưởng tốt.  Trong 5 năm tới, ngành thép Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức từ 12%-15%. 
Trong năm 2017, doanh thu bán than cốc của CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát đạt gần 
312 tỷ đông, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016; trong khi doanh thu bán quặng sắt đạt hơn 835 
tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

2018: giá quặng sắt toàn 

cầu giảm 20% so với 

cùng kỳ năm 2017

Ngành thép 2018 

tăng trưởng từ 20% 

- 22%

Doanh thu bán 

quặng sắt 2017 tăng 

gấp đôi

•  Rủi ro tỉ giá

Một trong những hoạt động chính của Công ty hiện nay là hoạt động nhập khẩu, vì thế mọi 
biến động của tỷ giá đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

Tỷ giá phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô cũng như những biến động của tình hình kinh tế, 
chính trị trên thế giới. Hiện nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đang áp dụng chính 
sách tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát. Đây là chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý do NHNN 
xác định trên cơ sở rổ tiền tệ của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư với Việt 
Nam phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ.

Dù có những thời điểm biến động nhẹ nhưng nhìn chung diễn biến tỷ giá năm 2017 được cho 
là ổn định do nhiều nguyên nhân. Đó là: Đồng USD mất giá trên thị trường quốc tế dù Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất nhiều lần do tác động của chính sách chống thâm 
hụt thương mại; hay chênh lệch giữa lãi suất VND và USD vẫn còn ở mức lớn (khoảng 6-7%), 
nghiêng về việc nắm giữ VND. Diễn biến đáng chú ý nhất của tỷ giá trong năm 2017 là sự 
gia tăng giảm trái chiều giữa tỷ giá trung tâm do NHNN công bố và tỷ giá tại các ngân hàng 
thương mại. Nếu tính đến đầu tháng 06/2017, tỷ giá trung tâm liên tục đạt “đỉnh”, vượt mức 
22.400 VND/USD, tức là tăng hơn 1% so với mức tỷ giá trung tâm vào đầu năm 2017, tăng 
tới hơn 500 VND so với mức tỷ giá trung tâm lần đầu tiên được NHNN công bố vào tháng 
01/2016. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giữ được sự ổn định, tuy có lúc 
tăng mạnh nhưng sau đó lại giảm về quanh mức 22.740 VND/USD chiều bán ra. Trong phiên 
cuối năm 29/12/2017, giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh, xuống 
còn 22.703 VND, sau 4 phiên đầu tuần này duy trì ở mốc 22.710 VND. Theo đó, lần đầu tiên 
kể từ ngày 12/10/2017 (ngày mà lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua vào USD), 
tỷ giá USD/VND đã xuyên thủng cả chốt chặn 22.710 VND - mốc tham khảo mua vào tại Sở 
Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Về diễn biến tỷ giá trong năm 2018, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo, tỷ giá sẽ tiếp 
tục ổn định bởi có nhiều yếu tố hỗ trợ tỷ giá, như: Cán cân thương mại có khả năng tiếp tục 
thặng dư do kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu tại các nước mới nổi và đang phát triển 
tiếp tục xu thế tăng so với năm trước; hoặc dòng vốn nước ngoài vẫn có xu hướng tích cực 
chảy vào các khu vực kinh tế mới nổi và đang phát triển để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. 
Xét cho cùng, với sự điều hành tỷ giá ổn định như hiện nay, NHNN đang góp phần tích cực 
vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bất cứ sự tăng trưởng nào cũng 
phải kèm theo việc mất giá nào đó, mà ở đây, theo các chuyên gia là sự mất giá của tiền VND 
sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Vì thế, một sự điều chỉnh hợp lý sẽ là điều các doanh nghiệp mong 
muốn NHNN tìm ra để giúp các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 
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Về phía CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát, Công ty đã có những dự báo và biện pháp thích 
hợp để giảm thiểu những tác động từ rủi ro tỷ giá trong quá trình kinh doanh như Công ty luôn 
ký hợp đồng với khách hàng, trong đó giá bán được điều chỉnh theo biến động cùng chiều với 
tỷ giá hối đoái giữa VND và USD.

•  Rủi ro tăng vốn nhanh

Công ty thực hiện các đợt tăng vốn nhằm phát triển năng lực phù hợp quy mô kinh doanh của 
Công ty giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty Việt Phát. Trong năm 2016, Công 
ty tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu năm 2017 đạt 1.491 đồng/1 
cp, tăng 17,59% so với năm 2016. 
Thông thường, việc tăng vốn nhanh sẽ dẫn đến rủi ro về việc pha loãng thu nhập trên một cổ 
phiếu. Tuy nhiên, đối với Việt Phát, Công ty đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào việc 
mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó giúp thu nhập trên cổ phiếu Công ty được ổn định và tăng 
trưởng, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

•  Rủi ro mới tham gia thị trường Bất động sản

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế trong những năm gần đây thị trường bất động sản cả 
nước nói chung và thị trường bất động sản tại Hải Phòng nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Một 
số tên tuổi lớn đã sở hữu các dự án tại khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận có thể kể đến là 
các doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn BRG, Tập đoàn Him 
Lam. Việt Phát phải cạnh tranh với các doanh nghiệp Bất động sản lớn kể trên về thị phần. 
Công ty đã và đang định hướng đến phân khúc thị trường mà nhà đầu tư quan tâm là các dự 
án trung và cao cấp với quy mô vừa diện tích từ 50m2 đến 80m2, phù hợp với nhu cầu và thị 
hiếu của người địa phương

•  Rủi ro tăng giá nhiên liệu

Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí của công ty nhưng rất quan trọng. Giá 
nhiên liệu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố kinh tế, chính trị trên toàn thế giới và hoàn toàn nằm 
ngoài sự kiểm soát của công ty. Trong những năm gần đây, giá nhiên liệu liên tục giảm và duy 
trì ở mức thấp, tuy nhiên không có gì đảm bảo giá nhiên liệu sẽ duy trì ở mức thấp trong những 
năm tới. Do Việt Phát không có hợp đồng lớn trong lĩnh vực vận tải mà chỉ có các bạn hàng là 
đối tác lâu năm như CTCP đại lý vận tải biển Hoàng Long, Công ty TNHH Thương mại Hùng Sơn 
Phú Thọ, Công ty TNHH Thaco Ngân Hà, CTCP Dịch vụ Đường sắt Hải Phòng, Công ty TNHH 
vận tải Việt Nhật,… nên để hạn chế sự ảnh hưởng của các biến động này, Việt Phát ký hợp đồng 
nguyên tắc với các đối tác và giá cả điều chỉnh phù hợp theo biến động của thị trường

b. Một số rủi ro khác

•    Rủi ro về tăng trưởng kinh tế
Năm 2017 khép lại với nhiều thành quả đáng ghi nhận khi GDP của nước ta năm nay tăng trưởng 
6,81% so với năm ngoái, vượt mục tiêu chính phủ đề ra là 6,7% (theo số liệu từ Tổng cục thống 
kê GSO). Đây cũng được coi là một năm khá thành công đối với nền kinh tế Việt Nam khi con số 
này được coi là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng bảy (07) năm trở lại đây

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,52% so với năm 2016, và tăng 2,6% so với tháng cuối 
cùng của năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 
dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước 
quản lý đặt ra trong năm 2017. Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi 
sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) 
năm 2017 so năm 2016 tăng 1,41%. Bình quân năm 2017 lạm phát cơ bản là 1,41% thấp hơn mức 
kế hoạch 1,6% -1,8%, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định (theo nhận 
định từ Tổng cục Thống kê)
Bên cạnh lạm phát, lãi suất  là một chỉ số tài chính vô cùng quan trọng mà Công ty phải luôn 
theo dõi và cập nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến lược đầu tư hợp lý. Không phải bất kỳ 
một doanh nghiệp nào cũng đều có một lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh 
doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm từ các nguồn bên ngoài, trong đó một kênh phổ 
biến là thông qua vay vốn và chịu lãi suất sử dụng vốn vay. Khi lãi suất tăng lên sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.  
Công ty Việt Phát chủ yếu sử dụng các khoản vay từ các ngân hàng trong nước để thực hiện 
nhập khẩu, mua bán khoáng sản. Các khoáng sản cung cấp tín dụng cho Công ty đều là các đối 
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tác lâu năm với Công ty nên Công ty thường xuyên được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất. 
Ngoài ra, ban điều hành Công ty luôn thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định sử 
dụng các khoản vay từ ngân hàng nên rủi ro lãi suất cũng được Công ty kiểm soát và hạn chế 
đáng kể.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, lạm phát… là những yếu tố cơ bản hình thành nên hệ thống 
rủi ro kinh tế tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong 
tình hình như hiện nay, Công ty chủ trương vận hành linh hoạt với sự biến động của thị trường, 
chủ động tìm kiếm cách thức huy động các nguồn vốn với chi phí rẻ đồng thời tiết kiệm tối đa 
chi phí hoạt động nhằm duy trì tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Rủi ro về pháp luật

Rủi ro pháp luật là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, không đúng hoặc do sự thay 
đổi của các văn bản pháp luật đối với hoạt động của Công ty. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã 
và đang có những nỗ lực trong quá trình thể chế hoá hệ thống luật pháp, cải cách hành chính tạo 
điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, 
việc thường xuyên điều chỉnh các văn bản pháp luật Việt Nam gây khó khăn cho các Doanh 
nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, các công ty đại chúng ngoài chịu sự tác 
động của một số quy định pháp luật cơ bản như Luật Doanh nghiệp, còn chịu sự chi phối của 
Luật chứng khoán, các Thông tư hướng dẫn công bố thông tin,… Vì thế, Công ty nói riêng và các 
Doanh nghiệp nói chung phải luôn duy trì việc cập nhật các quy định pháp luật trên thị trường 
chứng khoán, đồng thời tham khảo ý kiến từ các tổ chức tư vấn luật pháp khi cần thiết

• Rủi ro khác: như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… là những rủi ro bất khả kháng, 
mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình 
hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì 
vậy công ty thường xuyên theo dõi và nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp 
phòng tránh và xử lý, đồng thời luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định, thường xuyên huấn 
luyện về PCCN, ATLĐ, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCC…
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên phương diện tăng trưởng. Động 
lực tăng trưởng chung của nền kinh tế đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại xuất nhập 
khẩu của Công ty phát triển. Với sự nỗ lực hết sức mình của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đề 
ra những chính sách đúng đắn, cùng sự thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các công tác đầu tư, 
sản xuất, nhập khẩu, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm đạt được 
những kết quả sau:

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 966.252.876.766 1.342.725.432.987 38,96

Vốn chủ sở hữu 224.433.658.547 254.232.173.577 13,28

Doanh thu thuần 1.527.851.129.612 2.177.478.220.401 42,52

Doanh thu hoạt động 
tài chính

903.497.031 16.771.585.274 1756,30

Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD

19.110.475.773 37.776.965.316 97,68

Lợi nhuận khác 501.292.694 2.118.641.311 322,64

Lợi nhuận trước thuế 18.609.183.079 39.895.606.627 114,38

Lợi nhuận sau thuế 14.738.427.481 29.824.590.986 102,36

LNST/Vốn chủ sở hữu 24,46% 12,4% 11,6%

Dưới tác động ngoạn mục của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, doanh thu các doanh nghiệp sản 
xuất nói chung và các công ty thương mại xuất nhập khẩu nói riêng đều tăng trong những năm 
gần đây. Đồng thời, nhờ những đường lối hợp lý của Ban lãnh đạo, Công ty đã có sự tăng trưởng 
vượt trội về doanh thu hoạt động tài chính đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệnh tỷ giá lần lượt cao 
hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt mức 29.824.590.986 
đồng, bằng 102,36% so với năm trước. Các chỉ tiêu khác như tổng giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu, 
doanh thu thuần, lợi nhuận thuần từ HĐKD… cũng tăng, ghi nhận một năm làm việc đạt kết quả 
tốt của Công ty.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Hiện nay, Công ty đã ký kết và đang tiến hành triển khai nhiều hợp đồng lớn. Trong đó chủ yếu 
là các hợp đồng thương mại trong nước và các hợp đồng Xuất nhập khẩu. Một số hợp đồng 
lớn trong năm 2017 cụ thể như sau:

- Các hợp đồng đầu vào của VPG

Tên hợp đồng Đối tác Giá trị Sản phẩm
Thời gian thực 

hiện

Hợp đồng số 04/2017/
HĐMB/VP-THP

Công ty CP thép Hoà 
Phát

Mua quặng 
vê viên

Đến 
15/06/2017

- Các hợp đồng đầu ra của VPG

Tên hợp đồng Đối tác Giá trị Sản phẩm
Thời gian 
thực hiện

Hợp đồng số 01.2017/
HĐMB/VPJSC-VTM

Công ty TNHH khoáng 
sản & luyện kim Việt 

Trung

25.097.600.000 
(VND)

Bán quặng vê 
viên NK

Đến hết 

Hợp đồng số 
06.2017/HĐMB/VP-
JSC-VTM

Công ty TNHH khoáng 
sản & luyện kim Việt 

Trung
27.280.000.000

Bán quặng vê 
viên nội địa

Bắt đầu 
giao từ 

- Một số hợp đồng vận tải thường xuyên\

Tên hợp đồng Đối tác Nội dung hợp đồng

Số 20.10.2017/HĐVC/
VPJSC-HSPT

Công ty TNHH Thương mại Hùng 
Sơn Phú Thọ

Hợp đồng vận chuyển

Số 07.12.2017/HĐVC/
VPJSC-THACO

Công ty TNHH Thaco Ngân Hà Hợp đồng vận chuyển

Số 22.06.2017/
HĐVC/VPJSC-ĐSHP

Công ty CP Dịch vụ Đường sắt Hải 
Phòng

Hợp đồng vận chuyển

Số 20.10.2017/HĐVC/
VPJSC-VN

Công ty TNHH vận tải Việt Nhật Hợp đồng vận chuyển

\\ Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Trên cơ sở khảo sát thị trường, Công ty tích cực đa dạng hoá các loại sản phẩm, dịch vụ nhằm 

đảm bảo nhu cầu của khách hàng luôn được đáp ứng một cách tốt nhất.

Trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển, bất động sản đóng vai trò quan trọng, có tiền năng 

kinh tế cao mang đến lợi ích trực tiếp và lâu dài cho doanh nghiệp sở hữu. Mục tiêu của Việt Phát 

là trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hải 

Phòng. Với tinh thần khát khao sáng tạo và nắm bắt nhu cầu thị trường, Công ty Cổ phần Đầu 

tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đang từng bước đầu tư và phát triển lĩnh vực này trở 

thành một trong những hoạt động kinh tế đóng vai trò mũi nhọn của doanh nghiệp, sẵn sàng liên 

kết và hợp tác với các đối tác trong các dịch vụ sau:

- Đầu tư dự án gồm nhiều hạng mục khác nhau: Khu vui chơi, khu đô thị, nhà ở, văn phòng…

- Quản lý và cho thuê bất động sản

- Thi công xây dựng dự án Bất động sản trong và ngoài nước

Những dự án chuẩn bị thực hiện trong tương lai với các dự án có tầm cỡ, quy mô lớn như làm cơ 

sở hạ tầng cho Đại siêu thị AEON MALL tại Hải Phòng, dự án khu hành chính, đô thị Bắc Sông 

Cấm, dự án đấ liền kề Vĩnh Niệm,… Hiện tại, đại siêu thị AEON MALL tại Hải Phòng, khu đô thị 

Bắc Sông Cấm đã bắt đầu vào thực hiện công việc và Công ty đang tiến hành giải phóng mặt 

bằng. Dự án đất liền kề Vĩnh Niệm đang chờ duyệt thiết kế phân lô, khi duyệt xong Công ty sẽ 

tiến hành làm hạ tầng và mở bán. Đó sẽ là bước ngoặt lớn của Doanh nghiệp khi lấn sang thị 

trường Bất động sản. Kế hoạch năm 2018 giá trị san lấp mặt bằng tạo doanh thu 1.500 tỷ đồng 

về cho doanh nghiệp.
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\\ CHÍNH SÁCH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu 
dài bền vững, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên 
môn tay nghề cao, tác phong phục vụ chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển 
của mình. Tính đến ngày 26/12/2017 , số lượng cán bộ nhân viên của Công ty là 118 người ( không 
kể nhân công thuê theo mỗi dự án.

Tên hợp đồng Đối tác Nội dung hợp đồng

Phân theo trình độ chuyên 
môn

102 100%

Đại hội, trên đại học 35 34,31%

Cao đẳng, Trung cấp chuyên 
nghiệp

10 9,8%

Trình độ khác 10 9,80%

Lao động phổ thông 47 46,08%

Phân theo đối tượng lao động 102 100%

Lao động trực tiếp 50 49,02%

Lao động gián tiếp 52 50,98%

Phân theo giới tính 102 100%

Nam 81 79,41%

Nữ 21 20,59%

\\ Chính sách đối với người lao động
• Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc : Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 2h. Thực hiện 
nghỉ vào ngày chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách 
nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo 
quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. Bộ phận gián tiếp làm theo giờ 
hành chính, bộ phận trực tiếp được bố trí làm theo ca.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao 
động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện và công cụ làm việc, vệ sinh lao động.

• Chính sách tuyển dụng
Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty và thực hiện theo 
kế hoạch hàng năm. Công ty đề ra tiêu chí tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên lao động tốt 
nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước, lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm 
và năng lực đáp ứng được yêu cầu của Công ty, sinh viên khá giỏi vừa mới tốt nghiệp trong và 
ngoài nước nhằm tạo nguồn phát triển lâu dài cho Công ty.

• Chính sách đào tạo
Chính sách đào tạo cho người lao động luôn được Công ty chú trọng. Với mục tiêu nâng cao 
chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 
XNK Việt Phát đã xây dựng quy trình đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách 
khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Công ty luôn gửi các cán bộ có thành 
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tích xuất sắc và năng lực tốt đi tham gia vào các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kiến 
thức chuyên môn. Ngoài ra Công ty cũng thường xuyên tổ chức những chuyến thăm quan cho 
đội ngũ lao động của mình để tìm hiểu các mô hình kĩ thuật ứng dụng công nghệ mới trong xây 
dựng để họ làm quen và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn Công ty.

• Chính sách lương thưởng
Công ty đã ban hành quy chế tiền lương thưởng dựa trên sự đóng góp của từng lao động vào 
sự phát triển của công ty. Ngoài các đợt khen thưởng trong các dịp lễ, tết của quốc gia và kỷ 
niệm thành lập công ty. Đầu tư thương mại XNK Việt Phát còn có những chính sách thưởng đột 
xuất đối với các cá nhân tập thể có những đóng góp nổi bật hoặc có những ý tưởng và giải pháp 
sáng tạo mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất. Tiền lương cơ bản dựa trên mức lương cơ 
bản của Nhà nước nhân với hệ số lương của người lao động được hưởng. Đối với tiền thưởng 
Công ty thực hiện chế độ thường đối với người lao động theo quy chế lương thưởng tại Công ty 
tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý, trong năm, và kết 
quả phân phối lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm. Công ty thường xuyên 
tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con em họ; Tặng quà cho 
người lao động trong các dịp lễ tết, sinh nhật; Kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi có khó khăn. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng thực hiện các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, 
thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời góp phần 
đóng góp phúc lợi xã hội

• Chính sách trợ cấp
Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về trợ cấp đối với người lao động theo 
đúng quy định hiện hành. Hiện tại, Công ty đang áp dụng trợ cấp đối với một số đối tượng theo 
luật định như trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, trợ cấp lương hưu, trợ cấp thất nghiệp… Ngoài ra, 
tuỳ lĩnh vực công tác mà nhân viên Công ty còn nhận được thêm phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro, 
trợ cấp xa gia đình (nếu được điều động đi công tác dài hạn cách xa nơi cư trú).
Nhìn chung, các chính sách đối với người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK 
Việt Phát thực hiện trong những năm qua đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo ra sự cạnh tranh thi 
đua trong công việc, tạo động lực và giữ vững niềm tin nơi người lao động để họ tiếp tục gắn bó 
và cống hiến hết mình cho Công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Với sự nỗ lực hết sức mình của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đề ra những chính sách đúng 
đắn, cùng sự thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các công tác đầu tư, sản xuất, quản lý, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm đạt được những kết quả sau:

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

1 Tổng giá trị tài sản 966.252.876.766 1.342.725.432.987 38,96

2 Doanh thu thuần 1.527.851.129.612 2.177.478.220.401 42,52

3
Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh

19.110.475.773 37.776.965.316 97,68

4 Lợi nhuận khác 501.292.694 2.118.641.311 322,64

5 Lợi nhuận trước thuế 18.609.183.079 39.895.606.627 114,38

6 Lợi nhuận sau thuế 14.738.427.481 29.824.590.986 102,36

7
Lợi nhuận cơ bản trên 
cổ phiếu

1.268 1.491 17,59
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STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,21 1,06 87,66

Hệ số thanh toán nhanh 0,72 0,8 111,67

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,77 0,81 105,19

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3,31 4,28 129,53

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 6,28 6,32 100,74%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,58 1,62 102,56

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần (%)

0,96 1,37 141,99

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu (%)

6,57 11,73 178,64

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản (%)

1,53 2,22 145,62

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/ Doanh thu thuần 
(%)

1,25 1,73 138,70

- Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm nay giảm từ 1,21 xuống còn 1,06, 
trong khi hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,72 lên 0,8 là do sự tăng không đồng đều giữa cơ cấu 
tài sản và nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm chứng tỏ Công ty đã sử dụng nợ ngắn 
hạn nhiều hơn trong sản xuất. Bằng chứng là năm nay nợ ngắn hạn đã tăng 146,90% so với năm 
ngoái, trong khi đà tăng của tài sản ngắn hạn thấp hơn, đạt 128,77% so với cùng kỳ năm 2016.

- Về cơ cấu vốn: Chỉ số năm nay tăng so với năm ngoái, cụ thể Hệ số nợ/tổng tài sản và Hệ 
số nợ/ vốn chủ sở hữu trong năm 2017 của Công ty đạt mức tương ứng là 0,81 và 4,28. Rõ ràng 
công ty sở dụng nợ ngắn hạn nhiều hơn tuy nhiên sự tăng thấp hơn so với tài sản của Công ty

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Các hệ số về năng lực hoạt động đều có thay đổi theo 
chiều hướng tích cực hơn so với với năm trước khi chỉ số vòng quay hàng tồn kho năm 2017 bằng 
100,74% so với cùng kỳ năm 2016 và Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản cũng tăng do doanh 
thu thuần và tổng tài sản đều ghi nhận mức tăng, tuy nhiên doanh thu thuần có xu hướng tăng 
nhanh hơn.

- Về khả năng sinh lời: Có thể nhận thấy, các chỉ số về khả năng sinh lời trong năm 2017 đều 
tăng so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chính do trong năm công ty đã thực hiện công tác 
quản lý chi phí khá tốt, chi phí được sử dụng hợp lý và tiết kiệm làm cho tất cả chỉ tiêu chi phí đều 
có xu hướng giảm, từ đó dẫn tới tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế nhanh hơn tốc độ tăng của 
doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu và tài sản. Đây là thành tích đáng ghi nhận của công ty trong 
năm vừa qua. 

\\ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
a. Cơ cấu cổ đông

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 319 20.000.000 100

- Cá nhân 319 20.000.000 100

- Tổ chức 0 0 0

2 Cổ đông nước ngoài 0 0 0

- Cá nhân 0 0 0

- Tổ chức 0 0 0
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Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm 2017, Công ty không có đợt thay đổi 
vốn điều lệ.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

a/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

1 Doanh thu thuần 1.527.851.129.612 2.177.478.220.401 42,52

2 Giá vốn hàng bán 1.465.372.848.966 2.044.872.657.607 39,55

3 Lợi nhuận gộp 62.478.280.646 132.605.562.794 112,24

4
Doanh thu từ hoạt động tài 
chính

903.497.031 16.771.585.274 1756,30

5 Chi phí hoạt động tài chính 19.625.383.586 30.820.955.831 57,05

6 Chi phí bán hàng 9.445.044.708 55.329.312.525 485,80

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.200.873.610 25.449.914.396 67,42

8
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

19.110.475.773 37.776.965.316 97,68

9 Lợi nhuận khác 501.292.694 2.118.641.311 322,64

10 Lợi nhuận trước thuế 18.609.183.079 39.895.606.627 114,38

11 Lợi nhuận sau thuế 14.738.427.481 29.824.590.986 102,36
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Đánh giá chung::
Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh phát huy lĩnh vực 
kinh doanh truyền thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh, sản xuất khác, tạo 
những bước đột phá để dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về kinh 
doanh, sản xuất khoáng sản, vận tải, xây dựng và dịch vụ xuất nhập khẩu. Năm 2017, nhờ sự nỗ 
lực cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 
Xuất nhập khẩu đã hoàn thành công tác sản xuất, kinh doanh với mục đích phấn đấu chất lượng 
sản phẩm ngày càng hoàn thiện và thời gian giao hàng đúng hạn, dịch vụ chăm sóc khách hàng 
được chú trọng

Doanh thu và lợi nhuận
- Doanh thu thuần đạt 2.177.478.220.401 đồng, cao hơn 42,52% so với cùng kỳ năm 2016
- Sau một năm thay đổi phươg pháp điều hành và quản lý mới nên một số đầu chi phí đã 
tăng cao. Đến năm 2017, Công ty đã đạt được kết quả rất tốt, lợi nhuận sau thuế tăng tới 102,36%

b/ Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

Tài sản ngắn hạn 895.986.474.291 1.153.805.567.792 128,77

Tiền và các khoản tương đương 
tiền

84.203.409.963 140.635.846.593 167,02

Đầu tư tài chính ngắn hạn - 405.650.000.000 -

Các khoản phải thu ngắn hạn 413.156.430.524 308.212.891.036 74,60

Hàng tồn kho 364.672.794.586 282.236.605.485 77,39

Tài sản ngắn hạn khác 33.953.839.218 17.070.224.678 50,27

Tài sản dài hạn 70.266.402.475 188.919.865.195 268,86

Tài sản cố định 39.006.619.989 48.453.331.710 124,22

Tài sản dở dang dài hạn 16.447.082.772 254.232.173.577 322,64

Đầu tư tài chính dài hạn 14.000.000.000 120.750.000.000 862,50

Tài sản dài hạn khác 782.699.714 791.499.205 101,12

Tổng tài sản 966.252.876.766 1.342.725.432.987 138,96

Nợ phải trả 741.819.218.219 1.088.493.259.410 146,73

Nợ ngắn hạn 738.738.418.219 1.085.197.059.410 146,90

Nợ dài hạn 3.080.800.000 3.296.200.000 106,99

Vốn chủ sở hữu 224.433.658.547 254.232.173.577 113,28
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Đánh giá chung:
a/ Tài sản:
Nhìn chung, tổng tài sản cuối năm 2017 của VPG tăng đáng kể so với đầu năm, cụ thể tính đến 
ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VPG là hơn 1.342 tỷ đồng tăng hơn 376 tỷ đồng so với năm 
2016 tương ứng với mức tăng 38,96%. Mặc dù tài sản ngắn hạn có giảm gần 50%  nhưng tài sản 
dài hạn lại tăng 68,86% so với cùng thời điểm năm 2016 làm cho tài sản dài hạn tiếp tục chiếm 
tỷ trọng lớn trong giá trị của tổng tài sản của công ty. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2017, 
đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm trên 35% giá trị tài sản ngắn hạn, tiếp 
theo là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm lần lượt trên 26% và 24%, hàng tồn 
kho và các khoản phải thu có xu hướng giảm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng, đảm 
bảo khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty. Tài sản dài hạn tăng mạnh, bằng 268,86% so 
với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó các chỉ tiêu còn lại của Tài sản dài hạn cũng tăng lên, tài sản 
cố định tăng hơn 9 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn tăng hơn 2 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác 
tăng 8 triệu đồng.

b/ Nợ phải trả: Đến thời điểm 31/12/2017, các khoản nợ phải trả của công ty là hơn 1.088 tỷ đồng 
và tăng 46,73% so với cùng thời điểm năm 2016 với giá trị nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. 

c/ Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 13,28% từ lợi nhuân sau thuế chưa phân 
phối năm 2016.

d/ Những cải tiến về cơ cấu chính sách quản lý
Năm 2017, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý trong công ty đã phát huy tốt kỹ năng tổ chức, 
quản lý, phù hợp với tình hình thị trường. Điều đó đã củng cố vững chắc nền văn hóa kinh doanh 
mới đã được thiết lập, thay đổi tầm nhìn, phương hướng và chiến lược tiến tới xây dựng một nền 
tảng vững chắc cho việc phát triển trong tương lai của công ty. Trong công tác quản lý, Công ty 
đã tổ chức thực hiện các công việc cần thiết như ổn định lại tình hình nhân sự, rà soát và tái thiết 
lập những quy trình quản lý nghiệp vụ trong mọi hoạt động tiến tới ổn định và tăng cường hiệu 
quả trong công tác quản lý. Mặc dù mới hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên 
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, ngày giao dịch đầu tiên là 18/01/2018, nhưng 
Công ty không ngừng bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp trên cơ 
sở cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, kịp thời điều 
chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất Công tác quản trị của Công ty tuân thủ và đáp ứng yêu cầu quy 
định tại Nghị định 71 /2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2017của Bộ Tài chính. 
Công ty bảo đảm môi trường, điều kiện về kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Các báo cáo tài chính của 
Tổng công ty được lập trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, chính 
xác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán hàng 
đầu trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận. Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có đủ năng lực và phẩm chất, không có những xung đột giữa lợi 
ích cá nhân với lợi ích của Tổng công ty, đã hoạt động hiệu quả với vai trò, chức năng của mình, 
góp phần giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. 
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04 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC, HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ
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a. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm

Doanh thu thuần 1.527.851.129.612 2.177.478.220.401 142,52%

Lợi nhuận sau thuế 14.738.427.481 29.824.590.986 202,36%

b. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản 
lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty.
Việc phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy 
định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối 
hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhịp nhàng và hiệu quả. 
Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội 
đồng quản trị và của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động 
của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản 
trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị công ty 
theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông công ty.
Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông 

• Trong năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 2.177 tỷ đồng tăng trưởng 42,52% so với 
cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,8 tỷ đồng tăng trưởng 102,36% so với năm 2016. 
Mặc dù có kết quả khả quan so với năm 2016 tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ 
tiêu mà đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 

• Năm 2017, công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển, mở rộng dự án bất động sản, xây 
dựng. 

• Năm 2017, về cơ bản vẫn giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức nhân sự và ổn định mọi 
hoạt động.

• Thương hiệu và uy tín công ty ngày càng nâng cao, Công ty vẫn là nhà cung cấp đầu 
vào quặng sắt cho các nhà máy lớn như CTCP thép Hòa Phát, Công ty TNHH thép DONGBU 
Việt Nam, CTCP thép SAMINA...và là nhà cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
thép lớn như CTCP Gang thép Thái Nguyên, CTCP Năng lượng Hòa Phát...

tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ 
các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản 
trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất.

Nói chung, năm 2017 với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình Việt Nam nói riêng khởi 
sắc, đồng thời với kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị đề 
cao những nỗ lực của Ban Gíam đốc đã hoàn thành các chiến lược đề ra trong Đại hội đồng cổ 
đông, chấp hành tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như chấp hành tốt các chính 
sách pháp luật Nhà nước. 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng 
văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ 
Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ 
sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước 
theo đúng quy định của Điều lệ.

Hội đồng quản trị đã họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:
- Thông qua các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh các quý và cả năm 2017;
- Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015, 2016
- Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất 
nhập khẩu Việt Phát.
- Thông qua nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH thương mại vận tải Âu Việt.
- Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ 
phần xây dựng Bất động sản Việt Phát.
- Thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần 
VIPAMECC
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- Thông qua giá tham chiếu chào sàn HOSE
- Thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Bắc Hải

đ.  Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2017,  Hội đồng quản trị không nhận thù lao.
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e.  Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện việc xây 
dựng và ban hành các quy chế hoạt động của công ty bao gồm: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Công 
bố Bản cáo bạch; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát để các 
hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược 
dài hạn, kết quả kinh doanh năm 2017 tăng trưởng tốt. Năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ cùng 
với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành do-
anh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018, với kế 
hoạch, định hướng sau:

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông 
qua đảm bảo an toàn, chất lượng theo yêu cầu

Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và điều hành phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: giám sát hiệu quả sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, văn hoá doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tổ chức nhân sự và 
đào tạo…

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro

Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các Quy chế, Quy định nội bộ phù hợp theo quy định pháp 
luật

Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh 
nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh 
tranh.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 
lao động. 
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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1. Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát

3. Các giao dịch, lương, thù lao của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
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\\ Giới thiệu Ban lãnh đạo

a. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ  tịch HĐQT

Ngày sinh 04/07/1973

Nguyên quán Hải Dương

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
- Từ 2008 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ 7.320.800 CP tương ứng với tỷ lệ 36.6%

- Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ngày sinh 24/12/1975

Nguyên quán Nam Định

Trình độ chuyên môn Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác - 1999-2008: Kinh doanh vận tải

+ 2009-nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám 
Đốc Công ty cồ phàn Đầu tư Thương mại 
XNK Việt Phát

Không

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ 1,000,000 CP tương ứng với tỷ lệ 5%

- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Ngày sinh 01/10/1985

Nguyên quán Hải Dương

Trình độ chuyên môn Kỹ sư N/A

Quá trình công tác
- 2008 - nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương 

mại XNK Việt Phát

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ 1,000,000 CP tương ứng với tỷ lệ 5%

Số cổ phần nắm giữ 1,000,000 CP tương ứng với tỷ lệ 5%

- Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT

Ngày sinh 22/03/1980

Nguyên quán Hải Phòng

Trình độ chuyên môn Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác
- 2009-2013: Thủ quỷ Công ty TNHH thương 

mại vận tải Âu Việt

+ 2013-2015: Giám đốc Còng ty TNHH thương 
mại vận tải Âu Việt

Không

+ 2015-nay: Giám đốc Chi nhánh Công ty 
cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát, 
Thành viên Hội đồng quản trị

1,000,000 CP tương ứng với tỷ lệ 5%

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không

Số cổ phần nắm giữ 2,000,000 CP tương ứng với tỷ lệ 10%
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- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT 

Ngày sinh 10/10/1987

Nguyên quán Hải Phòng

Trình độ chuyên môn Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác
- 2013-2015: Giám đốc chi nhánh Hải Dương 
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK 

Việt Phát

+ 2015-2016: Giám đốc Công ty TNHH thương 
mại vận tải Âu Việt

Không

+ 2016-15/04/2018: Thành viên HĐQT Công 
ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Không

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không

b. Ban Tổng giám đốc

1/ Ông Nguyễn Xuân Trường – Tổng giám đốc
Sơ yếu lý lịch như trên
2/ Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Tổng giám đốc
Sơ yếu lý lịch như trên
3/ Ông Mai Quang Hợp – Phó Tổng giám đốc

Ngày sinh: 31/08/1982
Nguyên quán: Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
Quá trình công tác Từ 2008-2014: Phó Phòng kiểm toán Công ty TNHH Tư vẩn Kế toán vả kiểm
+ 2014 - nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 200,000 CP tương ứng với tỷ lệ 1%

c. Kế toán trường
Bà Trần Thị Hường – Kế toán trưởng

Ngày sinh: 05/03/1978
Nguyên quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Quản trị Tài chính Kế toán
Quá trình công tác 
+ Từ 2016 – 31/01/2018: Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu 
Việt Phát
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 100,000 CP tương ứng với tỷ lệ 0,5%

d. Ban kiểm soát
1/ Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát

Ngày sinh: 25/04/1977
Nguyên quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân (1999)
Quá trình công tác 
+ Từ năm 2016 : Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt 
Phát
+ Từ năm 2013 đến năm 2015 : Kế toán trường Công ty TNHH Đức Anh
+ Từ tháng 04 năm 2010 đến ngày 12 tháng 04 năm 2012 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 
Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ : 1,000 CP tương ứng với tỷ lệ 0,005%

2/ Bà Nguyễn Thị Giáng Hương– Thành viên ban kiểm soát

Ngày sinh: 06/01/1994
Nguyên quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Kế toán kiểm toán)
Quá trình công tác 
+ Từ 2014 – 2015: Kế toán viên Văn phòng kế toán Hoàng Ngân
+ Từ 2016 – 15/04/2018: Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất 
nhập khẩu Việt Phát
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác Không
Số cổ phần nắm giữ+ 10,000 CP tương ứng với tỷ lệ 0,05%
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3/ Bà Lương Việt Liên– Thành viên ban kiểm soát

Ngày sinh: 09/03/1993
Nguyên quán: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Kế toán kiểm toán)
Quá trình công tác 
• Từ 2015-2016: Kế toán viên Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và XNK Trọng Hoàng
• Từ 2016 – 15/04/2018: Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất 
nhập khẩu Việt Phát
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ : 10,000 CP tương ứng với tỷ lệ 0,05%

\\Các hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động 
sau:
- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh do-
anh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính 
kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát
Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các 
hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tuân 
thủ đúng quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị 
như sau:
- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều 
hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt 
hại cho các cổ đông.

• Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

STT Thành viên Chức vụ
Sô buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp

1 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Trưởng ban 2 100%

2 Bà Nguyễn Thị Giáng Hương Thành viên 2 100%

3 Bà Lương Việt Liên Thành viên 2 100%

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017: Năm 2017, Ban kiểm soát không nhận thù lao

4.Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động 
của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các 
vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về 
hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp 
thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố, thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng 
được nhu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. 

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình 
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động 
của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.
Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều 
hành. 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017.
Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 
cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong viêc thu thập 
các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

6.Định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội 
đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và 
chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật. 
Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành, đầu tư sản xuất kinh doanh của Công 
ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty. 
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm 
tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT
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BÁO CÁO PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu

Phạm vi

Cách thức trình bày 

Giới thiệu báo cáo

Giới thiệu báo cáo

Báo cáo phát triển bền vững của Công ty 
cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập 
khẩu Việt Phát được ghép chung trong 
Báo cáo thường niên để tránh trùng lặp 
thông tin, mang lại thông tin chất lượng và 
nội dung ngắn gọn, súc tích cho cổ đông 
và các bên có liên quan. Mục đích của Báo 
cáo phát triển bền vững nhằm cung cấp các 
thông tin về định hướng, chủ trương phát 
triển của Công ty cổ phần Đầu tư Thương 
mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, các chính 
sách liên quan đến môi trường, xã hội, cộng 
đồng, người lao động… các bên liên quan 
khác.

VPG tham khảo và áp dụng các chuẩn mực 
trong nước và quốc tế để công bố thông 
tin. Ngoài ra, một số dữ liệu về hoạt động 
của VPG được nêu ra trong Báo cáo còn có 
sự đảm bảo của bên thứ ba nhằm đảm bảo 
tính chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn 
của dữ liệu. Một số dữ liệu được đảm bảo 
bởi bên thứ ba:
• Các thông tin tài chính được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Báo cáo Phát triển Bền vững là một phần quan 
trọng trong Báo cáo thường niên nhằm giúp 
các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan 
tiếp cận thông tin về chiến lược phát triển, hoạt 
động kinh doanh của VPG ở khía cạnh phát 
triển bền vững. Nội dung báo cáo sẽ tổng hợp, 

Báo cáo này được lập cho phạm vi hoạt động 
của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất 
nhập khẩu Việt Phát, các đơn vị thành viên 
trong lĩnh vực điện lực và trong phạm vi lãnh 
thổ Việt Nam trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Báo cáo được xây dựng dựa theo hướng dẫn 
tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến Báo cáo Toàn 
cầu (Global Reporting Initiative - GRI) phiên 
bản G4 theo lựa chọn “Cốt lõi” và hướng dẫn 
làm BCTN tại thông tư 155 của bộ Tài Chính. 
Dựa trên tầm nhìn, định hướng phát triển và 
chiến lược kinh doanh của Công ty, Báo cáo 
đưa ra các vấn đề trọng yếu của Công ty có 
tác động đáng kể đến kinh tế, xã hội và môi 
trường.

Địa chỉ liên hệ nếu có câu hỏi: 

• Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất 
nhập khẩu Việt Phát 

• Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, phường 
Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

• Điện thoại: +84 (255). 3569.699  

• Fax: +84 (255). 3569.689
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 
VÀ NƯỚC

Năng lượng tiết kiệm 
điện thông qua các 
sáng kiến sử dụng 
năng lượng hiệu quả

Công ty hiện tại đang áp dụng rất tốt chính sách 
tiết kiệm điện. Với mục tiêu quán triệt cho toàn thể 
CBCNV Công ty ý thức tiết kiệm điện, thực hiện tiết 
kiệm điện tại cơ quan và gia đình, Công ty đã chú 
trọng xây dựng các giải pháp và quy định sử dụng 
điện như:

• Ngắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc 
• Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên 
• Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết 
• Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất 
cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

Công ty luôn hướng đến việc tiết kiệm và bảo vệ 
nguồn nước nhờ vào:
• Sự dụng nước đúng mục đích, hợp lý 
• Có kế hoạch thay thế, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nước 
• Cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến trong 
khai thác, sử dụng nước; tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước; tích trữ nước 
mưa để sử dụng

Tuân thủ pháp luật về môi trường
Trong năm 2017, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định 
pháp luật về môi trường, góp phần giúp Công ty không gặp 
rủi ro về pháp lý, thanh kiểm tra và chế tài xử phạt khi có 
đoàn kiểm tra. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự ý thức, trách nhiệm 
này, Công ty có môi trường làm việc rất an toàn, các cán bộ 
công nhân viên được đảm bảo về sức khoẻ, từ đó yên tâm 
công tác, đảm bảo năng suất lao động

Các hoạt động 
với cộng đồng 

xã hội

Bên cạnh ý thức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường hướng đến sự phát triển bền vững. Công ty còn 
là đơn vị điển hình tích cực tài trợ các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với mong muốn đóng góp vì một 
cuộc sống chất lượng hơn - hạnh phúc hơn. Các hoạt động 
xã hội từ thiện giờ đây đã như một việc làm thường xuyên 
không thể thiếu và được hưởng ứng nhiệt tình từ lãnh đạo 
đến nhân viên.

Việc triển khai tốt trách nhiệm xã hội không những giúp 
Công ty kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ Công ty giải quyết 
những vấn đề mang tính chiến lược và cốt lõi liên quan đến 
kinh doanh và các vấn đề xã hội.
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI CỘNG ĐỒNG-XÃ HỘI

Hiện tại Công ty Việt Phát vẫn đang sử dụng công nghệ đơn giản trong sơ chế quặng như: Phun 
nước rửa quặng, sàng sẩy, nghiền để phân loại quặng sau đó xuất bán cho khách hàng
Trong năm 2017 Công ty đã lắp đặt mới dây chuyền ép cốc chuyền than cám, than có nhiệt lượng 
thấp thành than cốc có nhiệt lượng cao chuyên dùng cho các lò thép. Đến nay, dây chuyền đang 
lắp đặt, chạy thử để chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức.

Công ty đang có kế hoạch đầu tư, nâng cấp công nghệ hiện đại phù hợp nhất với thực tế và yêu 
cầu đầu ra sản phẩm. Tiêu chí hàng đầu là công nghệ đó phải là công nghệ mới, hiện đại đảm bảo 
sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của các đối tác nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như đáp 
ứng những yêu cầu về đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp nhất với 
điều kiện sản xuất tại Việt Nam

Trong năm 2017, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường, góp phần 
giúp Công ty không gặp rủi ro về pháp lý, thanh kiểm tra và chế tài xử phạt khi có đoàn kiểm tra. 
Bên cạnh đó, cũng nhờ sự ý thức, trách nhiệm này, Công ty có môi trường làm việc rất an toàn, 
các cán bộ công nhân viên được đảm bảo về sức khoẻ, từ đó yên tâm công tác, đảm bảo năng 
suất lao động.

Bên cạnh ý thức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường hướng đến sự phát 
triển bền vững. Công ty còn là đơn vị điển hình tích cực tài trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 
đền ơn đáp nghĩa với mong muốn đóng góp vì một cuộc sống chất lượng hơn - hạnh phúc hơn. 
Các hoạt động xã hội từ thiện giờ đây đã như một việc làm thường xuyên không thể thiếu và 
được hưởng ứng nhiệt tình từ lãnh đạo đến nhân viên.
Cụ thể:

STT Nội dung Tổng tiền

1
Chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí 
(50tr tiền thuốc + chi phí ăn trưa) 60.890.000

2
Ủng hộ gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính 
sách

30.000.000

3

Ấm chén tặng gia đình chính sách, có công với 
cách mạng
 (220 bộ x 140.000đ)

30.880.000

4 Ủng hộ Tây Bắc mưa lũ 20.604.000

5
Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả 
bão số 10

20.000.000

6
Ủng hộ người nghèo (Tháng cao điểm vì người 
nghèo)

30.000.000

7 Đi từ thiện thực tế tại Thanh Hóa (5 gia đình * 5tr) 25.000.000

8
Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc (10tr) + 17 suất quà 
300.000 tặng người nghèo

15.100.000

9
In tài liệu phát hành nội bộ: Tuyển tập những ca 
khúc về quận Hồng Bàng

30.000.000

Tổng 262.474.000

Việc triên khai tốt trách nhiệm xã hội không những giúp cho Công ty kinh doanh tốt mà còn hỗ 
trợ Công ty giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược và cốt lõi liên quan đến kinh doanh 
và các vấn đề xã hội.
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Số điện thoại: +84 (255). 3569.699 
Số fax:  +84 (255). 3569.689
Website:  http://vietphatjsc.com.vn/
Địa chỉ:    Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu 


