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SỨ MỆNH 

GIÁ TRỊ CỐT LÕIVitranschart JSC là doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng hoá 

khắp thế giới bằng đường biển. Với mong muốn đóng góp nhiều 

hơn vào chuỗi logistics toàn cầu, Công ty còn tham gia hoạt 

động ở các lĩnh vực về dịch vụ hàng hải khác với chất lượng tốt 

và giá cả cạnh tranh. Chúng tôi luôn tin rằng trách nhiệm hàng 

đầu của mình là không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn đem đến sự 

hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công 

ty. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tái cấu trúc và hiện đại hóa, trẻ 

hoá đội tàu, xây dựng một hệ thống chất lượng cung cấp dịch 

vụ vận tải đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi trường, hạn chế tối 

đa các rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng. Công ty 

luôn tìm mọi cách để nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá 

các loại hình kinh doanh, củng cố và phát triển thị trường, v.v...

• Uy tín về thương hiệu, chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh; 

• Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với phương châm đôi 

bên cùng có lợi; 

• Đội ngũ cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên giỏi chuyên 

môn, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có 

tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; 

• Tuân thủ luật pháp; 

• Kinh doanh bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến; 

• An toàn cho con người, phương tiện và hàng hóa, bảo vệ môi 

trường; 

• Văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, gắn bó, hợp tác, chia sẻ;

• Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, v.v...

TẦM NHÌN 
Trở thành một trong những Công ty vận tải biển hàng 

đầu khu vực Đông Nam Á đặc biệt trong lĩnh vực vận 

chuyển hàng khô rời, là đối tác tin cậy của khách hàng 

trên khắp thế giới qua việc cung cấp chất lượng dịch 

vụ ngày càng tốt hơn với giá cạnh tranh, liên tục đổi 

mới và tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm dịch vụ.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 

                  Tên giao dịch :                  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

                  Tên tiếng Anh :                   Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

                  Giấy CNĐKDN :                 

                                                               

                                                             

                

                  Vốn điều lệ :                        609.993.370.000 VND

                 Vốn đầu tư  chủ sở hữu :   609.993.370.000 VND

             

 Địa chỉ :                          428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
                                         
 Số điện thoại :               (028) 3940 4271

 Fax :                               (028) 3940 4711

 Website :                        www.vitranschart.com.vn

 Mã cổ phiếu :                 VST

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

4103008926 ngày 31 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 

Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi  lần 1 ngày 24 tháng 04 năm 2009, 

đăng ký thay đổi lần 2 ngày 09 tháng 07 năm 2010 được đổi thành số 

0300448709; đăng ký thay đổi lần 11 ngày 05 tháng 02 năm 2018.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

Theo quyết định số 16 VP/QĐ/TC, 

Tổng cục Giao thông vận tải quyết 

định thành lập Công ty Vận tải biển 

Miền Nam Việt Nam..

Theo quyết định số 4683/QĐ-TC của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xác 

định Công ty Vận tải biển Miền Nam 

Việt Nam (SOVOSCO) là Xí nghiệp 

vận tải thuộc Cục đường biển Việt 

Nam.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 

việc thành lập lại DNNN Công ty Vận 

tải và Thuê tàu biển Việt Nam trực 

thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam theo 

Quyết định số 377/QĐ-TCCB-LĐ, 

tên giao dịch quốc tế là Vietnam Sea 

transport and Chartering Company 

(Vitranschart JSC

Công ty Vận tải và Thuê tàu biển 

“Transchart” và “Công ty Vận tải biển 

Sovosco” được hợp nhất thành Công 

ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 

(Vitranschart) trực thuộc Tổng cục 

Đường biển Việt Nam theo Quyết 

định số 706/TCCB của Bộ trưởng 

Giao thông vận tải.

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thành lập và lấy tên chính thức là Công 

ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt 

Nam – Tên viết tắt là Vitranschart JSC.

Ngày 20/2/2009, SGDCK TP.HCM 

cấp giấy chứng nhận niêm yết số 

14/QĐSGDHCM cho phép Công 

ty được niêm yết 40 triệu cổ phiếu 

trên sàn giao dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh và mã cổ 

phiếu VST chính thức được giao 

dịch vào ngày 26/2/2009.

Công ty tập trung mọi nguồn lực 

để ổn định và vượt qua những khó 

khăn về tài chính và những trở 

ngại trong kinh doanh. 

Trong năm 2018 Tổng Công ty 

Hàng hải Việt Nam (VINALINES) 

tiến hành thoái vốn tại Công 

ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu 

Biển Việt Nam - Vitranschart JSC 

xuống còn 48,99% vốn điều lệ của 

Công ty.

Công ty phát hành 2.000.000 cổ 

phần để hoán đổi nợ cho Công ty 

TNHH Mua Bán nợ Việt Nam, tăng 

vốn điều lệ từ 589.993.370.000 

đồng lên 609.993.370.000 đồng

Công ty tăng vốn điều lệ từ 400.000 

triệu đồng lên 589.993.370.000 đồng để 

phục vụ cho hoạt động mở rộng sản 

xuất kinh doanh.

1975

1982

2017

2010

2018

2009

1984

1976

1993

2007
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Các ngành nghề kinh doanh chi tiết của Công ty như sau: 

• Vận tải biển: Là lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty, chuyên 

về khai thác, thuê tàu với năng lực gồm đội tàu có 08 chiếc, trọng 

tải từ 6.500 DWT đến 24.000 DWT với tổng trọng tải xấp xỉ 151.000 

DWT, chuyên chở hàng khô.

• Đào tạo và cung ứng xuất khẩu thuyền viên: Tuyển dụng, đào tạo, 

môi giới và cung cấp thuyền viên có trình độ và kinh nghiệm cho 

đội tàu Công ty, các chủ tàu trong nước, Nhật Bản và Đài Loan, v.v…
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Địa bàn Tỷ trọng (%) 2017 Tỷ trọng (%) 2018

+ Khu vực Đông Nam Á 20,03% 18%

+ Khu vực Đông Bắc Á 3,44% 2%

+ Khu vực Nam Mỹ - Đông Nam Á 20,98% 7%

+ Khu vực Nam Mỹ - Tây phi - Nam Mỹ 17,35% 8%

+ Khu vực Đông Nam Á - Đông Bắc Á - Đông Nam Á 11,69% 17%

+ Khu vực Đông Nam Á - Trung Đông - Đông Nam Á 2,23% 12%

+ Khu vực Đông Bác Á - Nam Á - Đông Bắc Á 0,00% 7%

+ Khu vực Đông Nam Á - Nam Á - Đông Nam Á 1,31% 10%

+ Khu vực Đông Nam Á - Tây phi 21,19% 0%

+ Khu vực Tây phi - Đông Bắc Á 0,00% 7%

+ Khu vực khác 1,77% 11%

Tổng cộng 100,00% 100%
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

Mô hình quản trị Công ty hiện đang áp dụng là mô hình mẹ con với Công ty TNHH Cung ứng Thuyền 

viên SCC là Công ty con với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ. Công Ty Cổ Phần Cung Ứng DVHH và XNK 

Phương Đông (PDIMEX JSC) là Công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 26,46% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC

Trụ sở chính: Số 36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1 Tp Hồ chí minh

Hoạt động kinh doanh chính: 
• Cung ứng và quản lý nguồn lao động

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

• Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông (PDIMEX JSC) 

Vốn điều lệ: 18.540.000.000 đồng 

Tỷ lệ góp vốn: 26,46% 

Trụ sở chính: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hoạt động kinh doanh chính: 
• Nhập khẩu nguyên vật liệu: thạch cao, xỉ cát, v.v... phục vụ sản xuất xi măng cung cấp cho các 

nhà máy xi măng khu vực phía Bắc và phía Nam từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Đài 

Loan, Nhật Bản, v.v… 

• Cung cấp đá pozzolan cho các nhà máy xi măng. Vận chuyển clinker cho các nhà máy xi măng 

tuyến Hải Phòng - Hồ Chí Minh. 

• Cung ứng các dịch vụ hàng hải phục vụ cho các đội tàu trong và ngoài nước gồm: cung ứng 

vật tư cho tàu. 

• Sửa chữa và bảo dưỡng phao bè cứu sinh, gõ gỉ sơn và vệ sinh công nghiệp tàu.

CÔNG TY CON 

CÔNG TY LIÊN KẾT
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các chi nhánh – Văn

phòng đại diện trực thuộc

Đội tàu

Kinh doanh vận tải biển
Các phòng ban

tham mưu

Công ty con,

công ty liên kết

BP Kỹ

thuật

Cơ

điện.

Chi nhánh

1- Văn phòng đại diện 

Hà Nội

2- Trung tâm Đào tạo, 

môi giới và xuất

khẩu thuyền viên phía 

Nam (SCC)

Phó Tổng Giám ĐốcPhó Tổng Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

1- Viễn Đông Ba       6.523

2- Viễn đông Năm   6.508

3- VTC Glory           23.620

4- VTC Sun               23.581

5- VTC Dragon        22.661

6- VTC Planet          22.176

7- VTC Ocean         23.492

8- VTC Phoenix       22.763

1- Tổ chức Hành chính

2- Tài chính Kế toán

3- Kế hoạch Đầu tư

4- Khai thác Thương vụ

5- Kỹ thuật

6- Vật tư

7- Quản lý Chất lượng

8- Công nghệ thông tin

• Công ty TNHH 

Cung ứng Thuyền 

viên SCC

• Công ty CP Cung 

Ứng Dịch Vụ Hàng 

Hải & XNK Phương 

Đông (PDIMEX JSC)
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Định hướng chiến lược phát triển 

trung và dài hạn

Các mục tiêu đối với môi trường, xã 

hội và cộng đồng của Công ty

• Vitranschart JSC luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý 

những chất thải của các đội tàu cũng như không ngừng tìm tòi thêm 

sáng kiến, phương pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, 

giảm tối đa khí thải nhà kính, bảo đảm môi trường biển xanh sạch 

theo quy định của IMO. Ngoài ra, định kỳ Công ty phát động các 

phong trào làm sạch đẹp văn phòng và đường phố nơi Văn phòng 

tọa lạc. 

• Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống, việc làm đối 

với cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên để người lao động 

yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

• Tiếp tục xây dựng, tổ chức các hoạt động tập thể, phong trào thi đua 

của Công đoàn Công ty, góp phần nâng cao tinh thần gắn bó giữa 

cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên trong Công ty. Duy trì các 

hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” của Công ty 

nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương ái của CBCNV với xã hội 

và cộng đồng, đồng thời giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp 

của Công ty.

 Phương án kinh doanh

• Cố gắng duy trì mảng kinh doanh chính là vận tải biển bằng cách tăng cường các nhóm 

giải pháp về mặt khai thác, kỹ thuật, tài chính, an toàn an ninh hàng hải, chờ cơ hội thị 

trường phục hồi để thuê thêm tàu khai thác nhằm tích lũy phát triển đội tàu. 

Kế hoạch đầu tư: Thành lập Công ty con và tăng cường góp vốn đầu tư cho những lĩnh vực 

ngành nghề có hiệu quả, bao gồm phát triển cho thuê thuyền viên, cho thuê văn phòng, …. 

Dự kiến đến năm 2020, nếu tình hình tài chính thuận lợi sẽ đầu tư thêm tàu hàng khô tải trọng 

34.000 DWT đã qua sử dụng với mức đầu tư dự kiến 15 triệu USD/tàu. 

 Kế hoạch tài chính: 

• Tích lũy để có vốn đối ứng phát triển đội tàu và tái cơ cấu tài chính phù hợp với tình hình 

thực tế.

• Trình Vinalines tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho Vitranschart JSC được 

xóa lãi vay và khoanh nợ gốc tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). 

Phát triển nguồn nhân lực: 

• Rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, phân bổ, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo hợp lý.

• Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả năng, năng lực công tác, có chính sách đãi ngộ 

đối với cán bộ giỏi, có năng lực.

• Phân công công việc đúng năng lực trình độ của mỗi người. 

• Định biên phù hợp với nhiệm vụ, công việc: Định biên lại theo trung bình tiên tiến, cùng với 

xu hướng giảm dần định biên hiện nay đối với tất cả các khối, đặc biệt là khối gián tiếp 

(phục vụ, quản lý). 

• Nghiêm túc thực hiện đánh giá năng lực thuyền viên, phỏng vấn trước khi Công ty thuê và 

bố trí lên tàu.

• Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng tay nghề, nghiệp vụ chuyên 

môn, trình độ ngoại ngữ cho các thuyền viên. 

• Tăng cường công tác kỷ luật lao động, thực hiện Bộ luật an toàn quốc tế, chấp hành tốt 

các quy định của Công ty.
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RỦI RO  

Ngành vận tải biển đang trong giai đoạn phục hồi 

từ khi hãng tàu lớn thứ 7 thế giới – Hanjin sụp đổ 

vào năm 2016, dẫn đến một loạt những thay đổi 

trong ngành. Các hãng tàu lớn trên thế giới bắt 

đầu thu mua và sáp nhập với các hãng tàu khác, 

điều này làm cho thị trường tàu biển bị kiểm soát 

và ảnh hưởng bởi các hãng lớn. Ngoài ra, sau sự 

kiện sụp đổ đó, các hãng tàu trên thế giới cũng 

đang cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của 

mình, tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng 

quyết liệt hơn.

Mặt khác, tại Việt Nam các doanh nghiệp vận tải 

biển chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, hệ thống cảng 

biển của nước ta còn lạc hậu và không có nhiều 

cảng lớn. Các dịch vụ của các doanh nghiệp vận 

tải tương tự nhau, địa điểm kinh doanh có mật độ 

khá gần. Do đó, tình trạng dư cung, gây ra bất lợi 

cho doanh nghiệp 

   RỦI RO ĐẶC THÙ

Ngành vận tải biển nói chung  và Công ty nói 

riêngchịu ảnh hưởng trực tiếp từ các biền động 

của tình hình thế giới. Khi tình hình thế giới ổn định 

thì ngành vận tải cũng phát triển theo và ngược 

lại. Để hạn chế những tác nhân tiêu cực ảnh 

hưởng đến công ty, Ban lãnh đạo luôn chủ trương 

theo dõi, cập nhật thị trường để đưa ra các biệ 

pháp, chính sách phù hợp với từng thời kỳ. 

Bên cạnh những nhân tố trên, thời tiết là yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của tàu và 

con người cũng như ngày tàu vận hành Ngoài ra, 

công ty còn phải đối diện với các vấn nạn quốc 

tế như nạn bắt cóc, cướp biển, bất ổn chính trị 

trên một số vùng biển…. 

Để giảm thiểu tổn thất và rủi ro, công ty đã mua 

các loại bảo hiểm phù hợp cho hoạt động kinh 

doanh và con người để đảm bảo an toàn cho 

tàu và  người lao động.
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RỦI RO 

RỦI RO TỶ GIÁ

RỦI RO  

Năm 2018, tình hình kinh tế và chính trị thế giới 

diễn ra phức tạp, khi các chính sách của Mỹ liên 

tục đưa ra như chính sách cải cách thuế, chính 

sách bảo hộ...Đặc biệt là chính sách áp thuế 

lên các mặt hàng của một số quốc gia đã dẫn 

đến cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và  

Trung Quốc làm ảnh hưởng không nhỏ đến các 

quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. 

Phần lớn kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt 

Nam đến từ thị trường Trung Quốc, Mỹ cũng là 

thị trường được các doanh nghiệp Việt Nam đã 

và đang hướng tới. Do đó, khi chính sách áp 

thuế của 2 quốc gia này được áp dụng sẽ ảnh 

hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu nói chung và doanh nghiệp 

vận tải biển nói riêng.

Mặt khác, trong 10 tháng đầu năm 2018 giá dầu 

thế giới đã tăng khoảng 30% và tăng lên mức 

cao 86,74 USD/thùng. Đến gần cuối năm, giá 

dầu bất ngờ giảm gần 40%, xuống còn khoảng 

53,25 USD/thùng. Đầu quý I/2019, OPEC tiếp 

tục thông báo cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 

triệu thùng/ngày. Theo một số  nhà kinh tế và 

chuyên gia phân tích, giá dầu trong năm 2019 

sẽ vào khoảng 69,13 USD/thùng. Giá dầu biến 

động mạnh và thất thường sẽ làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả kinh doanh của  Công ty. Ngoài 

ra, bất ổn về chính trị cũng là nhân tố tiêu cực 

ảnh hưởng đến khách hàng của công ty, bởi họ 

e ngại ký hợp đồng vận chuyến đến các nước 

có nền chính trị không ổn định. 

   RỦI RO KINH TẾ CHÍNH TRỊ 
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1. KHÁC

RỦI RO  

Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Luật Hàng 

Hải và các Nghị định, thông tư liên quan là các bộ 

luật chi phối, quản lý và ảnh hưởng trực tiếp đến 

Công. Mặt khác, Công ty cũng có đội tàu kinh do-

anh tại các cảng  nước ngoài nên chịu ảnh hưởng 

bởi các quy tắc và thông lệ Quốc tế và các quốc 

gia liên quan. Nắm rõ điều này, công ty chủ động 

cập nhật các thay đổi của các điều luật và quy định 

trong nước và quốc tế để thay đổi các chính sách 

đã đề ra, hạn chế những tổn thất từ rủi ro pháp lý.

   RỦI RO PHÁP LUẬT

RỦI RO KHÁC
Các công ty vận tải biển thường có giá trị tài sản 

dài hạn và nợ vay lớn (khoảng 80% tổng tài sản và 

nguồn vốn), do đó lãi suất hay tỉ giá ngoại tệ thay 

đổi sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Trong 

năm 2018, tỷ giá USD/VNĐ tăng từ 2,2%-2,3% so 

với năm 2017,tính đến ngày 31/12/2018 giá USD ở 

mức 23.165 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán) tại 

một số ngân hàng thương mại đã làm phát sinh 

khoản phí chênh lệch tỷ giá không nhỏ, nảh hưởng 

lợi nhuận của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hính tài chính

Cơ cấu cổ đông

Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường và xã hội của Công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Các hãng tàu biển lớn trên thế giới đã và đang tiếp cận thị 

trường Việt Nam, làm ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải 

biển của một số doanh nghiệp trong ngành của Việt Nam. 

Trong năm qua, chính sách bảo hộ mậu dịch tại một số quốc 

gia cũng gây không ít khó khăn cho ngành vận tải biển, đặc 

biệt là thị trường Mỹ. Tuy nền kinh tế đang trong bối cảnh 

tăng trưởng tích cực nhưng những vấn đề tồn đọng của 

ngành như hệ thống vận chuyển, quy mô doanh nghiệp, chi 

phí tăng, tiền cước vận chuyển ít thay đổi, cạnh tranh gay 

gắt từ các đối thủ cạnh tranh. Đây là những vấn đề chung 

của cả ngành vận tải biển.

Trong năm 2018, công ty đang nỗ lực thay đổi chính sách để 

cải thiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai 

đoạn tái cơ cấu của công ty, Đại hội đồng cổ đông thông 

qua kế hoạch chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng do 

kinh doanh kém hiệu. Cùng với các chính sách cải cách 

trong hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo và cán bộ công 

nhân viên cùng nhau nỗ lực bù đắp những thâm hụt trước đó 

nhờ vào hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018. 

Chi tiết ở bảng sau:

Cụ thể, doanh thu năm 2018 đạt 532 tỷ đồng, gần tương đương với doanh thu năm trước, nhưng lợi 

nhuận gộp tăng hơn 76 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh cũng giảm khoảng 18,10%. Các kết 

quả năm nay cho thấy chính sách của công ty đưa ra đã đạt được hiệu quả khi các khoản giảm lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh có sự chuyển biến tích cực.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/giảm

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp DV
593.252 532.373 (10,26%)

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

DV
(122.562) (45.829) -

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (275.222) (225.396) -

Lợi nhuận khác 41.772 (29.777) -

Tổng lợi nhuận trước thuế (233.450) (255.173) -

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (233.427) (255.300) -

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 KH 2018 TH 2018
TH 2018/KH 

2018

Số lượng vận chuyển Tấn    1,181 937  1.248,2 133%

Số lượng luân chuyển Tỷ TKm 7.50 7,3 6,1 83%

Doanh thu các hoạt động Tỷ VNĐ   602.37 639,9  542,9 85%

Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế Tỷ VNĐ (233.45) 302,2  (255,2) -

Tình hình thực hiện chỉ tiêu
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Bà Phạm Thị Cẩm Hà - Tổng Giám đốc

Năm sinh 06 -08 -1965

Trình độ chuyên môn Kỹ sư – Kinh tế vận tải biển

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Ông Đặng Hiểu - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 06 -05 -1960

Trình độ chuyên môn Kỹ sư máy tàu biển

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Bà Mai Thị Thu Vân - Kế toán trưởng

Năm sinh 18/10/1974

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có 

Tình hình lao động 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 100%

1 Tiến sĩ và thạc sĩ 11 1,34%

2 Đại học và cao đẳng 520 63,49%

3 Trung cấp 181 22,10%

4 Công nhân kỹ thuật 50 6,11%

5 Khác 57 6,96%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 100%

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 439 50,84%

2 Hợp đồng từ 1 - 3 năm 371 1,08%

3 Hợp đồng dưới 1 năm 9 48,08%

63,49%

48,08%

1,08%1,34%

22,10%

6,11%

6,96%

50,84%

Đại học và cao đẳng
Trung cấp
Công nhân kỹ thuật
Khác
Tiến sĩ và thạc sĩ

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng từ 1 - 3 năm
Hợp đồng dưới 1 năm
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Chính sách với người lao động 

Nguồn nhân lực có tầm quan trọng trong sự 

phát triển bền vững Công ty, nên Ban lãnh 

đạo các cấp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc đến Công đoàn, Thủ trưởng các đơn vị 

của công ty luôn quan tâm, chú trọng chính 

sách liên quan đến nguồn lao động. Dù công 

ty trong những năm gần đây gặp nhiều khó 

khăn nhưng các chính sách giải quyết việc 

làm, chính sách y tế, bảo hiểm..  vẫn luôn được 

duy trì.

Đồng thời, công ty tiếp tục triển khai các 

chương trình đào tạo ngắn hạn để nâng cao 

kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ công 

nhân viên.

Sỹ quan thuyền viên, phải đối diện với nhiều 

rủi ro đặc thù của ngành và thuộc đối tượng 

lao động nặng nhọc. Nhằm nâng cao mối 

quan hệ thân thiết và sự gắn bó lâu dài với 

người lao động, chính sách lương, thưởng, các 

khoản trợ cấp đều được Công ty chú trọng và 

có sự cải thiện tích cực. Điều này giúp công 

ty nắm giữ nguồn lao động có kinh nghiệm 

làm việc lâu năm, ứng phó tốt với những tình 

huống khó khăn trong SXKD,.v.v.... 

Công tác bảo hộ lao động  

Công ty tuân thủ các quy định của Luật Lao động nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động 

và phòng chống cháy nổ, góp phần hoạt động của Công ty có kết quả tốt, giảm thiểu rủi ro trong 

quá trình hoạt động SXKD.

Chính sách và điều kiện làm việc

Năm 2018, Ban lãnh đạo công ty đã chú trọng cải 

thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống cho đội 

ngũ cán bộ, nhằm góp phần cải thiện tình hình hoạt 

động và mối quan hệ khăng khít giữa người lao động 

với Công ty. Ngoài ra, các chính sách y tế, bảo hiểm 

luôn được công ty phát triển nhằm nâng cao chất 

lượng sức khỏe người lao động, hạn chế vấn đề tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp một cách tối đa. 

Trong giai đoạn cải thiện, phục hồi và phát triển hiện 

nay của công ty, các chính sách trên góp phần duy 

trì, cải thiện các hoạt động kinh doanh với năng suất 

lao động được nâng cao, tạo nền tảng cơ bản giúp 

người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty. Đồng 

thời nét văn hóa doanh nghiệp luôn được công ty 

gìn giữ với môi trường làm việc thân thiện, chan hòa, 

sẻ chia, giúp nhau cùng tiến bộ.

Để đảm bảo công việc hoàn thành một cách hiệu 

quả, khối văn phòng Công ty, các Chi nhánh Công 

ty trang bị đầy đủ dụng cụ làm việc cần thiết, phù 

hợp cho từng chức danh; phòng làm việc đầy đủ ánh 

sáng, trang bị máy lạnh, thông thoáng; khuôn viên 

cây xanh, sạch đẹp, an toàn.

Với hoạt động vận tải quốc tế, Công tuân thủ ng-

hiêm túc Công ước lao động hàng hải Quốc tế (MLC 

2006). Đồng thời, Công ty luôn tuân thủ theo qui định 

của Bộ Luật lao động và Nội quy lao động của Công 

ty về việc bảo đảm thời gian làm việc, thời gian nghỉ 

ngơi đối với người lao động.



36  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  Báo cáo thường niên 2018  37 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình đầu tư dự án: Công ty đã triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 từ cuối năm 2018 nhưng chưa 

hoàn thành do gặp khó khăn khi trình thủ tục phê duyệt dự án bán tàu. Công ty chưa triển khai kế 

hoạch bán 02 tàu Viễn Đông 3 và VTC Planet do vẫn chờ cơ hội thị trường phù hợp.
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TÌNH HÍNH TÀI CHÍNH  

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 
Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm

Tổng tài sản 1.325.040 1.089.096 (17,81%)

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV           593.252 532.373 (10,26%)

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (122.562) (45.829) -

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (275.222) (225.396) -

Lợi nhuận khác 41.772 (29.777) -

Tổng lợi nhuận trước thuế        (233.450) (255.173) -

CÁC CHỈ TIÊU ĐVT 2017 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

  Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,09 0,07 

  Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,06 0,05 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

  Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 167,98 206,16

Đơn vị : triệu đồng

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Trong năm 2018 các chỉ số thanh toán đều có xu hướng 

giảm. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm 22,2% 

so với cùng kỳ, ở mức 0,07. Tương tự, hệ số thanh toán 

nhanh giảm 16,67%, ở mức 0,05.. Nguyên nhân là do xu 

hướng giảm hàng tồn kho và tổng tài sản ngắn hạn. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ tổng tài sản đạt 206,16% tăng 22,73% so với 

cùng kỳ. Nguyên nhân là do tài sản giảm 17,81% so với 

năm 2017, chủ yếu do trích khấu hao theo quy định.

0,05

0,07

Năm 2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn

0,09

0,06

Năm 2018

Hệ số thanh toán nhanh

HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

206,16

16,798

Năm 2017 Năm 2018

HỆ SỐ CƠ CẤU VỐN

 Nợ phải trả/ Tổng tài sản Nợ / Vốn chủ sở hữu 

Đơn vị : %

Đơn vị : lần 



40  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  Báo cáo thường niên 2018  41 

TÌNH HÍNH TÀI CHÍNH  

Điểm mạnh

• Thương hiệu uy tín và chất lượng trên thị trường 

vận tải Việt Nam và thế giới. 

• Công ty luôn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng 

với phương châm hai bên cùng có lợi. 

• Có hệ thống tổ chức quản lý chặt chẽ (tuân thủ ISM 

CODE) và áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến 

SAP, có hệ thống kinh doanh dọc và ngang. 

• Có sự liên kết mạnh mẽ giữa các bộ phận trong 

Công ty và đội ngũ nhân sự trên bờ và dưới tàu 

tạo nên sự thống nhất cao và tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. 

• Công ty rất am hiểu tập quán các cảng trên các 

tuyến truyền thống cũng như chính sách pháp luật 

chuyên ngành vận tải biển như Điều ước quốc tế, 

Tập quán quốc tế, v.v… 

• Tình hình tài chính công khai minh bạch.

Điểm yếu

• Tình hình thị trường và kết quả SXKD những năm 

qua và hiện tại hết sức khó khăn do kinh doanh 

thua lỗ nặng nề và liên tục. 

• Một số tàu đã trên 20 tuổi, tình trạng kỹ thuật 

không còn tốt do tuổi tàu cao nên kém khả năng 

cạnh tranh. 

• Hiện tại, Công ty chưa thành lập được được bộ 

phận đánh giá rủi ro và chưa tính toán được mức 

biên chấp nhận rủi ro cho mình. 

• Tiềm lực tài chính chưa mạnh, vốn đầu tư còn hạn 

chế nên Công ty chưa có điều kiện trang bị tốt cả 

về phương tiện, công nghệ để mở rộng cũng như 

duy trì vùng hoạt động. 

• Công tác nghiên cứu thị trường, marketing, tìm 

kiếm khách hàng, còn thụ động, phụ thuộc nhiều 

vào các nhà môi giới. Lập kế hoạch SXKD và ngân 

sách cho từng bộ phận còn ảnh hưởng nhiều bởi 

yếu tố chủ quan.

Cơ hội 

• Trong năm nhiều hiệp định thương mại được ký kết, 

mở rộng mối quan hệ hợp tác với quốc tế. Xuất 

khẩu trong năm 2018 đạt 244 tỷ USD, tăng 13,8% so 

với năm 2017. 

• Có nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, có lợi thế về địa 

lý khi có bờ biển dài, vị trí địa lý thuận lợi

• Chính phủ có chính sách bảo hộ vận tải nội địa và 

nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển.

Thách thức

• Thị trường vận tải biển quốc tế năm 2018 chưa thật 

sự bền vững và ổn định trong dài hạn

• Cạnh thời tiết tại các cảng biển ngày càng khắc 

nghiệt bất thường do biến đổi khí hậu làm kéo dài 

thời gian làm hàng và chờ cầu bến dài hơn dự kiến.

• Nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc bất 

ổn, nhu cầu nhập khẩu than giảm, hay nhu cầu 

nhập đậu nành, bắp nhập khẩu từ  Mỹ vào Trung 

Quốc ngưng trệ từ đầu tháng 7/2018

• Việt Nam rào cản của hạ tầng cảng biển còn lạc 

hậu, các cơ chế, chính sách chưa thực sự khuyến 

khích phát triển, trình độ khoa học công nghệ cùng 

năng suất lao động thấp và khan hiếm lao động 

lành nghề.

• Giá xăng dầu có nhiều biến động, khó dự đoán

S
O

W
T
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cơ cấu cổ đông 
Chỉ tiêu                         Loại cổ đông 

Tổng số lượng CP 60.999.337 

Loại CP đang lưu hành cổ phần phổ thông

Số lượng CP đang lưu hành 60.999.337 

Số lượng CP cổ phiếu quỹ không có

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng không có 

Cơ cấu cổ phần 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ:  Không có  

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 29.888.000 48,997%

II Cổ đông trong nước 31.042.806 50,890%

Cá nhân 21.656.334 35,503%

Tổ chức 9.386.472 15,388%

III Cổ đông nước ngoài 68.531 0,112%

Cá nhân 67.963 0,111%

Tổ chức 568 0,001%

Tổng cộng 60,999,337 100.000%

48,99%

0,11%

50,89%

Cổ đông nước ngoài 
Cổ đông nhà nước

Cổ đông trong nước
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Môi trường – năng lượng

Công ty luôn ý thức được trách nhiệm đối với môi trường 

trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty luôn thực 

hiện xử lý chất thải công nghiệp theo quy định, tiết kiệm 

nguồn năng lượng trong sản xuất

Tiêu thụ nước 
Để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi 

trường. Công ty luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi 

trường, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước 

khi thải ra môi trường, hành động đi đôi với phương châm 

cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích 

CB-CNV sử dụng tiết kiệm nước.

Tiêu thụ điện 
Vấn đề biến đổi khí hậu do trái đất ngày nóng lên là mối 

quan tâm hàng đầu của toàn cầu. Năm 2018, giá các sản 

phẩm năng lượng có nhiều biến động do kinh tế thế giới 

bất ổn. Bên cạnh đó, nguồn cung các nguồn năng lượng 

không tái tạo như than, dầu mỏ, khí đốt đang dần cạn 

kiệt và khan hiếm khi các nước khai thác quá mức. 

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tình hình kinh tế trong 

nước đang dần phục hồi và tăng trưởng. Hiện tại, số do-

anh nghiệp đăng ký thành lập ngày càng tăng đặc biệt ở 

nhóm ngành công nghiệp sản xuất, nên nhu cầu sử dụng 

điện tăng là điều tất yếu. 

Tiết kiệm năng lượng là một mục tiêu mà Ban lãnh đạo 

Công ty đã nghiêm túc thực hiện.
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Về xã hội

Chính sách liên quan đến người lao động
Tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người lao động, duy trì các chính sách 

phúc lợi đều đặn hàng năm. Ngoài ra, chính sách với người lao động luôn được ban lãnh 

đạo công ty đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi quyền lợi cho người 

lao động theo “Thỏa ước lao động tập thể” đã được ký kết giữa chính quyền với Công 

đoàn. Kết quả là thu nhập bình quân của CB.CNV được cải thiện tích cực, người lao động 

có được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với doanh nghiệp được nâng cao.

Công ty luôn đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm ổn 

định, được công ty mua BHXH,BHYT,BHTN và bảo hiểm tai nạn đầy đủ theo quy định của 

pháp luật. Các chế độ như nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện 

vật được công ty chăm lo đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn phối hợp 

với Công đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho những người lao động ốm đau, gia 

đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, công ty đã thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ 

nghề, thi nâng bậc cho công nhân, đào tạo huấn luyện An toàn lao động, phong cháy 

chữa cháy và sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân. Đồng thời, chú trọng trang bị bảo hộ 

đầy đủ cho công nhân khi tham gia vào hoạt động sản xuất, tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ hằng năm, bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động bằng hiện vật, tổ chức các hoạt 

động ngoài trời để tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
 Song song với chính sách phúc lợi cho CBNV-SQTV của mình thì công tác xã hội, cộng 

đồng cũng được VST chú trọng và thực hiện tốt: Công ty cùng Công đoàn vận động 

CBNV, SQTV đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo; ủng hộ đồng bào thiên tai bão lụt miền 

Trung,..v.v
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý

Kế hoạch hoạt động trong năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2018-2020

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách 

nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thị trường năm 2018 được đánh giá là ổn định hơn năm ngoái, nhưng nếu phân tích kỹ các chỉ số cước 

thuê tàu hàng khô Baltic và những diễn biến trong năm có thể thấy rằng thị trường vẫn còn nhiều biến 

động, chủ yếu tại phân khúc tàu Capesize. Thị trường bị trượt dốc liên tục sau những khoảng thời gian 

ngắn tăng điểm, điều này cho thấy đến nay vẫn chưa có yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng thật 

sự bền vững và ổn định. Lượng tàu nằm chờ tại các khu vực vẫn khá nhiều do nhu cầu vận chuyển 

chịu ảnh hưởng xấu bởi nhiều yếu tố như chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, nhu cầu nhập 

khẩu quặng sắt của Trung Quốc tăng giảm bất ổn, nhu cầu nhập khẩu than giảm… Điển hình là mặt 

hàng đậu nành, bắp nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc ngưng trệ từ đầu tháng 7/2018 đã làm giảm 

nhu cầu hàng trăm tàu Pamanax/Supramax mỗi tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vận 

tải biển quốc tế.

Bình quân cả năm 2018, BDI và BHSI lần lượt ở mức 1.352 điểm và 597 điểm, lần lượt tăng 18% và 14% 

so với năm 2017. Thị trường cước tàu Handysize dù ít biến động nhưng vẫn ở mức rất thấp và có nhiều 

thời điểm cước tàu này rơi xuống dưới mức chi phí khai thác tàu. Cụ thể, tại thời điểm đầu tháng 8 

năm 2018 (BHSI chỉ còn 541 điểm so với 652 điểm vào đầu tháng 4); Thị trường tàu Handysize có phục 

hồi vào tháng 9, tháng 10 nhưng từ ngày 29/10/2018 lại giảm mạnh liên tục cho đến cuối năm (còn 

580 điểm vào cuối tháng 12/2018 và đến đầu tháng 02/2019 có lúc xuống còn 296 điểm, thấp hơn thời 

điểm thấp kỷ lục 2/2016 – 396 điểm).

Tình hình kinh tế năm 2018

Kết quả hoạt động SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:  
Sản lượng

• So với kế hoạch: Sản lượng vận chuyển vượt 33%, sản lượng luân chuyển giảm 17% do có một số tàu 

theo kế hoạch là tự khai thác chạy tuyến xa như Nam Mỹ/ Đông Nam Á, Nam Mỹ/ Tây phi, Đông 

Nam Á/ Tây Phi nhưng thực tế được cho thuê định hạn và chạy tuyến ngắn nhiều trong khu vực 

Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á, Trung Đông. 

• So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển tăng 6% và sản lượng luân chuyển giảm 19% do một số tàu 

được chuyển từ tự khai thác tuyến xa sang cho thuê định hạn hoạt động ở các tuyến ngắn.

Doanh thu: Cả năm 2018 thực hiện gần 543 tỷ đồng, chỉ đạt 85% kế hoạch và giảm 10% (59,4 tỷ đồng) 

so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

+ Doanh thuvận tải biển thực hiện 361,1 tỷ đồng.

+ + So với kế hoạch: giảm 24% (115,1 tỷ đồng), nguyên nhân:

• Một số tàu theo kế hoạch là cho thuê chuyến nhưng do cân nhắc tới tính hiệu quả trong khai thác 

kinh doanh tàu nên tùy từng thời điểm Công ty chuyển sang hình thức cho thuê định hạn, dẫn đến 

doanh thu giảm nhưng bù lại thì chi phí giảm mạnh hơn doanh thu nên Công ty giảm được lỗ kinh 

doanh.

• Từ ngày 01/11/2018, tàu VTC Ocean bị giữ theo yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank, do vậy công 

ty không có doanh thu và dòng tiền từ tàu này trong 02 tháng cuối năm.

+ + So với cùng kỳ: Giảm 18% (81 tỷ đồng) do năng lực vận tải giảm (bán tàu VTC Globe vào   cuối năm 

2017, tàu VTC Ocean bị tạm dừng khai thác 02 tháng cuối năm 2018), số lượng tàu/chuyến cho thuê 

định hạn cũng tăng cao so với năm 2017.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác: thực hiện 2018 đạt 181,8 đồng, vượt kế hoạch 11% và tăng 13%, tương 

đương 21,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 TH 2017

TH 2018/

KH 2018
TH 2018/
TH2017

1. Sản lượng vận chuyển NghìnTấn 936,97 1.248,22 1.180,85 133% 106%

2. Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm 7,35 6,08 7,50 83% 81%

3.Doanh thu các hoạt 

động
 Tỷ đồng 639,86 542,95 602,37 85% 90%

Trong đó:  

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ đồng 476,22 361,12 442,11 76% 82%

   + Kinh doanh các dịch 

vụ khác
 Tỷ đồng 163,64 181,83 160,26 111% 113%

4. Lãi (+)/Lỗ (-)  Tỷ đồng (302,20) (255,17) (233,45) 84% 109%

   + Kinh doanh vận tải  Tỷ đồng (308,25) (258,73) (280,75) 84% 92%

   + Kinh doanh các dịch 
vụ khác  Tỷ đồng 6,05 3,56 47,30 59% 8%
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận: Trong năm có một số khoản chi phí làm ảnh 

hưởng kết quả SXKD như:Chênh lệch tỷ giá theo kế 

hoạch lập đầu năm là 8,3 tỷ đồng nhưng do biến động 

tỷ giá nên chi phí chênh lệch tỷ giá thực hiện trong năm 

là 19,3 tỷ đồng; hạch toán hết chi phí sửa chữa tàu VTC 

Glory 6,15 tỷ đồng, …. 

Những yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất kinh doanh của công ty. Năm 2018, toàn công ty 

lỗ 255,2 tỷ đồng. So với kế hoạch giảm lỗ 47 tỷ đồng, so 

với cùng kỳ tăng lỗ gần 22 tỷ đồng nhưng nếu loại trừ 

các khoản hạch toán trích trước 26,1 tỷ đồng của năm 

2018 và loại trừ khoản lãi 42,9 tỷ đồng từ bán tàu VTC 

Globe và xử lý nợ trong năm 2017 thì toàn công ty năm 

2018 đã giảm lỗ được hơn 47 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm ngoái.Cụ thể, theo mảng hoạt động:

+ Kinh doanh vận tải: lỗ 258,7 tỷ đồng. So với kế hoạch 

2018 và so với cùng kỳ 2017 đều giảm lỗ do một số tàu 

được chuyển hình thức kinh doanh từ tự khai thác sang 

cho thuê định hạn, kéo theo các loại biến phí giảm. Cụ 

thể, so với kế hoạch giảm lỗ hơn 50 tỷ đồng vì biến phí 

giảm đến 154,3 tỷ đồng (71%), trong đó: chi phí chính là 

nhiên liệu giảm 115,7 tỷ đồng (69%), cảng phí giảm 34 tỷ 

đồng (81%), chi phí xếp dỡ giảm 1,5 tỷ đồng (52%), hoa 

hồng môi giới giảm hơn 3 tỷ đồng (40%). So với cùng kỳ 

đã cải thiện và giảm lỗ gần 22 tỷ đồng.

+ Kinh doanh khác: lãi 3,56 tỷ đồng, trong đó:

• Cho thuê thuyền viên và dịch vụ khác tại SCC: lãi 

7,2 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 9% so 

với cùng kỳ 2017.

• Hoạt động khác: lỗ 3,6 tỷ đồng. So với kế hoạch, lỗ 

tăng do hạch toán các khoản chi bồi thường tổn 

thất hàng hóa của các tàu đã bán (khoản chi này 

không được lập kế hoạch đầu năm). So với cùng kỳ, 

giảm mạnh do năm 2018 không thực hiện thanh lý 

tàu, trong khi năm 2017 có lợi nhuận từ bán tàu VTC 

Globe gắn với xử lý nợ vay tại DATC góp phần lãi 

gần 43 tỷ đồng.

• Dự án 12 Bis Nguyễn Huệ: Theo dõi phản hồi của UBND TP. HCM 

về việc cho Công ty chấm dứt Hợp đồng thuê đất; 

• Dự án Khu I: Theo dõi phản hồi của UBND Quận 4 về văn bản kiến 

nghị của Công ty số 497/KHĐT ngày 21/09/2017 v/v thực hiện 

đầu tư xây dựng mới tuyến đường D6 và D8 theo quy hoạch.

• Dự án Khu II: Ngày 07/08/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai 

Thành phố đã cập nhật nội dung chuyển quyền sử dụng đất 

cho Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận trong Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất

• Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Đào tạo, môi giới 

và xuất khẩu thuyền viên phía Nam (SCC) và thành lập Công 

ty TNHH một thành viên: Ngày 18/07/2018, Sở KHĐT TPHCM đã 

cấp giấy phép thành lập Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên 

SCC (SCCM) và hiện nay Công ty đang tiến hành thủ tục xin cấp 

Giấy phép xuất khẩu lao động từ Bộ LĐ-TBXH. Dự kiến trong 

năm 2019 sẽ thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh SCC 

sau khi Công ty SCCM chính thức đi vào hoạt động ổn định. 

• Thanh lý tài sản và chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng:Ngày 

26/11/2018, Sở KHĐT Tp. Đà Nẵng đã có thông báo chính thức 

v/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng.

• Thoái vốn tại công ty liên kết Pdimex JSC: Công ty vẫn tiếp tục 

tìm kiếm nhà đầu tư để triển khai phương án thoái hết toàn bộ 

số vốn tại Pdimex JSC. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh năm 

2018 của Pdimex tiếp tục lỗ nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm 

nhà đầu tư. 

• Tình hình người lao động: ổn định, không có biến động lớn. 

Tổng số lao động tính đến 31/12/2018 là 819 người so với thời 

điểm 31/12/2017 là 872 người, giảm 53 người. Trong năm, giảm 

121 người (gồm14 người thuộc khối văn phòng, chi nhánh và 107 

thuyền viên do nghỉ hưu, nghỉ việc); tuyển dụng 68 người (gồm 

04 người thuộc khối văn phòng, 64 thuyền viên). Công ty thực 

hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. Công ty không còn chậm trả lương cho người lao động 

(kể cả văn phòng và thuyền viên); đối với nợ BHXH: Công ty đã 

nộp đủ nợ gốc và đang tiến hành trả nợ lãi chậm thanh toán 

của những năm 2012-2015 (số tiền 2.839.882.033 đồng), thực hiện 

chi trả hàng tháng theo từng đợt.

Kết quả hoạt động đầu tư và công tác 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) cập nhật tháng 10/2018 của IMF đã cắt giảm dự báo tăng 

trưởng toàn cầu 0,2% so với dự báo của 2 lần trước đó trong tháng 4 và tháng 7, xuống còn 3,7% năm 

nay và năm 2019. UNCTAD dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa thế giới sẽ tăng trưởng hàng năm bình 

quân 3.8% trong giai đoạn 2018 - 2023 (thực tế khả năng tăng trưởng 2018 khoảng 4%). Với lượng đặt 

đóng mới thấp trong năm 2018 thì thị trường 2019 có dấu hiệu lạc quan. Tuy nhiên, chiến tranh thương 

mại giữa Mỹ - Trung Quốc, Mỹ và các nước khác như Mexico, Canada, EU cùng với các dự báo giảm các 

chỉ số của Trung Quốc năm 2019 thì thị trường vẫn chưa có gì rõ ràng. Do vậy, ta chỉ có thể hy vọng thị 

trường năm 2019 duy trì tình trạng như năm 2018.

Dự kiến trong năm 2019, trọng tải bình quân tàu tham gia khai thác giảm 17% so với năm 2018 do có kế 

hoạch bán cắt lỗ tàu Viễn Đông 5 trong năm 2019 và tàu VTC Ocean hiện đang đàm phán xử lý nợ với 

Vietcombank nên chưa lập kế hoạch năm. Trên cơ sở báo cáo thị trường và tình hình thực tế công ty, kế 

hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

Nhận định thị trường khác

Chỉ tiêu kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 KH 2019
KH 2019/ 

TH 2018

Sản lượng vận chuyển Nghìn Tấn 1.248,22 1.016,50 81%

Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm 6,08 4,76 78%

Doanh thu các hoạt động Tỷ đồng 542,95 492,32 91%

Trong đó:

+ Kinh doanh vận tải Tỷ đồng 361,12 310,07 86%

+ Kinh doanh các dịch vụ khác Tỷ đồng 181,83 182,25 100%

Lãi (+)/Lỗ (-) Tỷ đồng (255,17) (298,97) -

Kinh doanh vận tải Tỷ đồng (258,73) (289,13) -

Trong đó

Lãi (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh vận tải Tỷ đồng (101,22) (47,02) -

Lãi (Lỗ) từ hoạt động tài chính (bao gồm lãi vay) Tỷ đồng (130,92) (127,14) -

Lãi (Lỗ) từ hoạt động khác (bao gồm lãi phạt) Tỷ đồng (26,59) (114,98)

Kinh doanh các dịch vụ khác Tỷ đồng 7,20 10,42 144,72%

Hoạt động bất thường (xử lý nợ, bán tàu) Tỷ đồng (3,64) (20,26) -

Kế hoạch đầu tư và bán, thanh lý tài sản:
• Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa 

ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, …

• Tiếp tục triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5. 

• Thoái toàn bộ số vốn còn lại của Vitranschart tại Pdimex JSC. 

• Thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận.

Trong trường hợp nội dung nào chưa thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch sẽ được chuyển tiếp 

qua năm tiếp theo.
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Phát triển thị trường: Kết hợp duy trì phục vụ khách 

hàng cũ với phát triển khách hàng mới thông qua việc 

đa dạng tuyến, phương thức khai thác. Tăng cường hợp 

tác với các đối tác tại Việt Nam thực hiện các hợp đồng 

vận chuyển than cho nhà máy điện; clinker cho các nhà 

máy cement... hợp tác với các khách hàng khu vực, các 

doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty trong khai 

thác hàng tại Châu Á

Tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động: 
• Phân bổ thị trường hợp lý nhằm tận dụng cơ hội thị 

trường.

• Linh hoạt chuyển đổi tuyến và phương thức khai thác 

để tránh rủi ro, bảo đảm ổn định và tăng doanh thu.

• Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cơ hội hợp 

tác trực tiếp với khách hàng để nâng cao uy tín, tiết 

giảm các chi phí trung gian.

• Tăng cường kiểm soát các chi phí đặc biệt là các chi 

phí chiếm tỉ trọng lớn của doanh nghiệp như nhiên 

liệu, sửa chửa, ...

• Có kế hoạch thanh toán, mua hàng hóa dịch vụ hợp 

lý nhằm giảm giá vốn mua vào của hàng hóa, dịch 

vụ.

Tài chính: Song song với việc kiến nghị cơ chế chính sách 

trong lĩnh vực kinh tế hàng hải, phù hợp chủ trương tại 

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2045, Công ty tiếp tục đàm phán 

với các ngân hàng để đạt được phương án tái cơ cấu 

tài chính khả thitùy vào tình hình thực tế, bao gồm một 

trong các phương án sau: 

• Bàn giao tài sản đảm bảo là tàu biển cho ngân hàng 

để xóa toàn bộ nợ gốc và lãi vay.

• Ủng hộ và phối hợp tốt với ngân hàng để triển khai 

bán nợ cho DATC hoặc tổ chức khác.

• Thực hiện trả nợ gốc thiện chí hàng tháng cho đến 

khi tình hình tài chính khả quan hơn sẽ tăng dần số 

tiền trả nợ.

Kỹ thuật: 
• Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả công việc của thuyền viên; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ quản lý trên bờ, nâng cao 

tính tuân thủ của thuyền viên đối với hệ thống quản lý an toàn và chất lượng.

• Xây dựng kế hoạch cụ thể cho sửa chữa hai đầu bến, sửa chữa định kỳ; tăng 

cường công tác bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên trong quá trình đi 

biển.

• Xây dựng kế hoạch cung cấp phụ tùng vật tư cụ thể, cung ứng kịp thời, đảm 

bảo chất lượng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng, tiêu hao phụ tùng vật tư.

Công nghệ thông tin:
• Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý đội tàu bằng phần mềm.

• Lập kế hoạch áp dụng quản trị 4.0 tại Công ty

• Chuyển sang sử dụng mã nguồn mở (Open source) nhằm giảm chi phí bản 

quyền mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin và tính tương thích lẫn nhau của 

các phần mềm, thiết bị trong toàn bộ hệ thống CNTT Công ty.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực : 
• Tăng cường triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên. Trước mắt 

phải chấp nhận tuyền dụng thuyền viên có chất lượng đầu vào thấp, thực 

hiện công tác đào tạo sau. Nghiên cứu và đề xuất các chính sách tốt để thu 

hút lực lượng thuyền viên.

• Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả năng, năng lực công tác, có chính 

sách đãi ngộ, chính sách vật chất đối với cán bộ giỏi, có năng lực. Phân công 

công việc, định biên phù hợp với nhiệm vụ.

• Đối với SCC/SCCM tiếp tục rà soát thường xuyên để phân loại, thuyền viên 

không muốn đi tàu, thuyền viên đang làm việc tại đơn vị khác, thuyền viên 

có ý thức kỷ luật kém, trình độ chuyên môn hạn chế, từ đó có chính sách phù 

hợp để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động.

• Tăng cường công tác kỷ luật lao động, thực hiện Bộ luật an toàn quốc tế, 

MLC 2006, chấp hành tốt các quy định của Công ty.

• Nghiên cứu và triển khai các giải pháp vừa nâng cao ý thức trong công tác 

huấn luyện đào tạo đồng thời đảm bảo thuyền viên cung cấp cho đội tàu 

công ty. Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức của sĩ quan, thuyền viên 

về chuyên môn và ngoại ngữ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của thuyền viên 

trong quá trình vận hành, khai thác tàu.

• Nghiên cứu triển khai xây dựng Hệ thống Xây dựng kế hoạch và Quản trị 

chiến lược theo phương pháp Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card – 

BSC) và Hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc qua các Số liệu, tỷ 

lệ, chỉ tiêu định lượng KPI trong Công ty.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 

Các nhóm giải pháp thực hiện
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

của Công ty

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban 

Giám Đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế lớn như IMF, WB đánh giá khả 

quan, mức tăng trưởng là 3,9% nhưng cùng chung nhận định bắt đầu 

tăng trưởng chậm lại. Trong khi kinh tế Mỹ và khu vực châu Âu vẫn tăng 

trưởng vững chắc và triển vọng khả quan thì kinh tế Trung Quốc có các 

dấu hiệu “hạ nhiệt” giữa bối cảnh Mỹ áp đặt các mức thuế thương mại 

mới đối với hàng hóa Trung Quốc; Kinh tế Nhật Bản tương đối tốt trong 

9 tháng đầu năm 2018 nhưng có xu hướng giảm dần. IMF cho rằng đà 

giảm tốc tăng trưởng của Trung Quốc cũng ảnh hưởng tới tăng trưởng 

của nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển do tăng trưởng 

kinh tế Trung Quốc đóng góp lớn vào tăng trưởng của nhóm các nền 

kinh tế này. Tăng trưởng của nhóm nước ASEAN-5 đạt khoảng 5,3% năm 

2018, cao hơn các năm trước.

Theo đó, thị trường vận tải biển quốc tế năm 2018 tuy ổn định hơn năm 

2017, nhưng vẫn còn nhiều biến động (chủ yếu dẫn dắt bởi phân khúc 

tàu Capesize) và trượt dốc liên tục sau những khoảng thời gian ngắn 

tăng điểm cho thấy chưa có yếu tố giúp thị trường tăng trưởng thật sự 

bền vững và ổn định trong dài hạn. Bên cạnh thời tiết tại các cảng biển 

ngày càng khắc nghiệt bất thường do biến đổi khí hậu làm kéo dài thời 

gian làm hàng và chờ cầu bến dài hơn dự kiến, cuộc chiến thương mại 

giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu Mỹ - Trung Quốc chưa có giải 

pháp cuối cùng khiến nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc 

bất ổn, nhu cầu nhập khẩu than giảm, hay nhu cầu nhập đậu nành, 

bắp nhập khẩu từ  Mỹ vào Trung Quốc ngưng trệ từ đầu tháng 7/2018… 

tất cả các yếu tố trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vận 

tải biển quốc tế nói chung, giảm nhu cầu cho hàng trăm tàu Panamax/

Supramax mỗi tháng nói riêng và khiến khá nhiều tàu phải nằm chờ tại 

nhiều khu vực trên thế giới. Cụ thể bình quân cả năm 2018, BDI và BHSI 

lần lượt ở mức 1.352 điểm và 597 điểm, lần lượt tăng 18% và 14% so với 

năm 2017. Thị trường cước tàu Handysize dù ít biến động nhưng vẫn ở 

mức rất thấp và có nhiều thời điểm cước mảng tàu này rơi xuống dưới 

mức chi phí khai thác tàu như tại thời điểm đầu tháng 8 năm 2018 chỉ 

còn 541 điểm so với 652 điểm vào đầu tháng 4 và xuống thấp nhất 

(thậm chí đến đầu tháng 2/2019 xuống còn 296 điểm, thấp hơn thời 

điểm thấp kỷ lục 2/2016 – 396 điểm).

Dù rất nhiều thách thức cũng đặt ra do sự cởi mở ngày càng rộng của tiến 

trình hội nhập quốc tế, cộng với trình độ công nghệ thấp, tài nguyên đang 

suy kiệt, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh có chuyển biến nhưng 

chưa đột phá… Kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xuất khẩu vẫn 

đạt tăng trưởng cao và hơn 7% trong 2018 giúp kinh tế vĩ mô ổn định, môi 

trường kinh doanh cải thiện dần. Nhờ vậy, nhu cầu vận chuyển đi và đến Việt 

Nam bằng đường biển ngày càng lớn và đa dạng tạo ra cơ hội cho ngành 

vận tải biển trong nước, đặc biệt là phân khúc tàu hàng rời, nhưng cũng có 

rất nhiều thách thức từ những rào cản của hạ tầng cảng biển còn lạc hậu, 

các cơ chế, chính sách chưa thực sự khuyến khích phát triển, trình độ khoa 

học công nghệ cùng năng suất lao động thấp và khan hiếm lao động lành 

nghề … Ngoài ra, trong năm 2018, do không thể cạnh tranh quốc tế nên các 

công ty đưa nhiều tàu về vận chuyển hàng hóa nội địa đã tạo áp lực lên giá 

cước, do đó tình hình hoạt động của ngành vẫn còn ảm đạm.

Bối cảnh chung
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Tình hình đầu tư

Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 % so với KH

Sản lượng vận chuyển Tấn 937  1.248,2 133%

Sản lượng luân chuyển Tỷ TKm 7,3 6,1 83%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ VND 639,9  542,9 85%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VND 302,2  (255,2) -

Việc phân tích chi tiết các mặt hoạt động trong năm 2018được trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám 

đốc. Theo đó, Công ty tự đánh giá đã hoàn thành mục tiêu giảm lỗ gần 50 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chuyển 

từ hình thức tự khai thác đội tàu sang hình thức cho thuê tàu định hạn, việc này tuy làm giảm doanhthu 

nhưng gia tăng hiệu quả đáng kể.

Công ty đã triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 từ cuối năm 2018 nhưng chưa hoàn thành do gặp khó 

khăn khi trình thủ tục phê duyệt dự án bán tàu. Công ty chưa triển khai kế hoạch bán 02 tàu Viễn Đông 

3 và VTC Planet do vẫn chờ cơ hội thị trường phù hợp.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2018, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc 

quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề gồm:

• Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

• Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định của HĐQT.

• Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 

hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2018, HĐQT nhận thấyBan Tổng Giám đốc đã đạt những kết quả như sau: 

• Công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Các quy chế quản lý được ban 

hành, thực hiện đồng bộ và cập nhật kịp thời.

• Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ các quy định về 

báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Tuy nhiên, trong năm có một vài lần phải giải trình theo yêu cầu của 

UBCK và Sở GDCK Hà Nội do cung cấp thông tin còn thiếu sót. 

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò, chức 

năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nội bộ và 

chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vào 

việc nắm bắt kịp thời và hiểu rõ thị trường cũng như nhu cầu 

của cộng đồng đã giúp Ban Tổng Giám đốc đưa ra những 

giải pháp linh hoạt, quyết định kịp thời, phù hợp với biến động 

của thị trường và định hướng của HĐQT, giúp tình hình khai 

thác kinh doanh đội tàu trong năm ổn định, an toàn và mang 

về dòng tiền khá tốt. Thêm vào đó, Công ty đã tận dụng cơ 

hội thị trường, chuyển thêm các tàu sang hình thức cho thuê 

định hạn thay vì cho thuê chuyến như kế hoạch, nên mặc dù 

doanh thu có giảm so với kế hoạch do thay đổi phương thức 

khai thác nhưng chi phí giảm nhanh hơn, góp phần mang lại 

hiệu quả kinh doanh cao hơn. Trong công tác điều hành, Ban 

Tổng Giám đốc thường xuyên đối mặt với những khó khăn do 

thị trường bất ổn, chi phí đầu vào tăng, các quy định quốc 

gia và quốc tế trong vận tải biển ngày càng ngặt nghèo, tuổi 

tàu ngày càng cao đi kèm tình trạng kỹ thuật kém đi và chi 

phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sự cố cao … nhưng Ban Tổng 

Giám đốc luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT cũng như kịp thời đề xuất các 

giải pháp liên quan để HĐQT vừa nắm bắt được tình hình 

hoạt động của Công ty, vừa có căn cứ chính xác và thực tế 

để đưa ra quyết sách hợp lý, phù hợp với chiến lược dài hạn 

mà Công ty đã đề ra trước đó.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong 

quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công 

ty năm 2018. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng 

được ban Tổng Giám đốc triển khai đày đủ, kịp thời và báo 

cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 

Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách 

hang, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp 

chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành và Ban tổng 

giám đốc sẽ góp phần giữ Công ty hoạt động ổn định từng 

bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực 

và quốc tế dù bối cảnh còn vô vàn khó khắn thách thức.
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Kế hoạch định hướng của HĐQT

Các mục tiêu chủ yếu 

• Lành mạnh hóa tình hình tài chính công ty để Vitranschart duy trì hoạt động ổn định.

• Phát triển lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả khi có thể

• Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng 

công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh 

một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm 

đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuấtkinh doanh hàng 

ngày. 

• Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc 

để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

Chiến lược trung và dài hạn 

• Tăng cường tiếp cận các khách hàng chiến lược.

• Tiếp nhận khách hàng/hàng hóa từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phân bổ, nếu có.

• Hợp tác với các đơn vị bạn và đối tác để tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho các khách 

hàng lớn đối với các mặt hàng như than, clinker, sắt thép, gạo, đường...

• Phát triển hoạt động cung cấp thuyền viên: Nâng cao năng lực xuất khẩu thuyền viên, phấn 

đấu tăng 5% số thuyền viên đi thuê.

• Xin chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên với lĩnh vực hoạt động:

Biện pháp thực hiện 

• Phát triển thị trường

• Tăng doanh thu và tiết giảm chi phí hoạt động

• Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cho đội tàu và áp dụng công nghệ 

thông tin cho công tác quản lý

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (bao gồm đội ngũ sỹ quan, thuyền 

viên):Công ty tiếp tục rà soát lao động hiện có để điều chỉnh, phân bổ, tuyển 

dụng, sử dụng, đào tạo hợp lý

+ Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển, như: thuê mua tàu để khai 

thác (nếu có nguồn lực tài chính, việc này đã được đề cập tại Đề án tái cơ cấu Vitran-

chart), thuê tàu và cho thuê lại, quản lý tàu,…

+ Môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, như: sửa chữa tàu, cung cấp vật tư phụ tùng, 

tư vấn…

+ Văn phòng cho thuê:Thuê hoặc mua văn phòng phù hợp tại các dự án đang phát 

triển (như căn hộ Lancaster Lincoln địa chỉ 428 – 430 Nguyễn Tất Thành, Quận 4) để sử 

dụng làm văn phòng trong trường hợp dự án Khu I số 428 Nguyễn Tất Thành.- không 

thực hiện được.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm 

soát
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HỘI DỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT

1 Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT

2 Bà Phạm Thị Cẩm Hà Phó CT HĐQT, TGĐ

3 Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc Thành viên HĐQT

4 Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT

5 Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp BKS 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp 

Từ 01/01/2018 - 28/06/2018

Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT 2 100 %

Ông Trương Đình Sơn Phó CT HĐQT 2 100 %

Bà Phạm Thị Cẩm Hà Thành viên HĐQT, TGĐ 2 100 %

Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 2 100 %

Ông Bùi Mạnh Cường Thành viên HĐQT 2 100 %

Từ 28/06/2018 - 31/12/2018

Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT 2 100 %

Bà Phạm Thị Cẩm Hà Phó CT HĐQT, TGĐ 2 100 %

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc Thành viên HĐQT 2 100 %

Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT 2 100 %

Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT 2 100 %

Các cuộc họp: Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2018 đã tiến hành 04 phiên họp và thường 

xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản. Trong năm, Hội đồng 

quản trị có thay đổi nhân sự như sau:

Từ 28/06/2018, thay đổi nhân sự: 
• HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết thúc nhiệm kỳ 
• Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã bầu ra HĐQT mới cho 

nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm 5 thành viên như trên. HĐQT mới bắt đầu hoạt 
động từ ngày 28/06/2019 đến nay.

+ Do một số thành viên HĐQT và BKS ở địa bàn xa (Hà Nội) và tính chất quốc tế cũng như thời 
gian liên tục 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần của hoạt động sản xuất chính của Công ty, nên HĐQT 
duy trì hoạt động thường xuyên, trao đổi qua email để thảo luận và thống nhất giải quyết các 
vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:
HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGĐ và các công việc quản lý điều hành khác, phối 

hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

• Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

• Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ 

và các biện pháp thực hiện.

• HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế 

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGĐ đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của 

Công ty.

• Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 

quy định hiện hành của Nhà nước.
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Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

HỘI DỒNG QUẢN TRỊ 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

23 23/QĐ-HĐQT 03/07/2018
Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Cẩm Hà giữ chức Tổng 

Giám đốc Công ty

24 24/QĐ-HĐQT 03/07/2018 Thôi giữ chức vụ thư ký Công ty

25 25/QĐ-HĐQT 03/07/2018 Giao nhiệm vụ thư ký Công ty

26 26/QĐ-HĐQT 27/07/2018 Tiền lương và thu nhập năm 2018

27 27/QĐ-HĐQT 27/07/2018 Chấm dứt hoạt động CN Công ty tại TP. Đà Nẵng

28 28/QĐ-HĐQT 27/07/2018
Cử và giao nhiệm vụ Kiểm soát viên Cty TNHH 

Cung ứng thuyền viên SCC

29 29/QĐ-HĐQT 09/08/2018 Giao vốn cho Cty TNHH Cung ứng thyền viên SCC

30 30/QĐ-HĐQT 23/10/2018 Miễn nhiệm chức vụ cán bộ 

31 31/QĐ-HĐQT 02/11/2018 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

32 32/NQ-HĐQT 09/11/2018 Công tác cán bộ Công ty

33 33/NQ-HĐQT 09/11/2018 Nghị quyết phiên họp ngày 02/11/2018

34 34/QĐ-HĐQT 15/11/2018 Miễn nhiệm chức vụ cán bộ

35 35/QĐ-HĐQT 20/11/2018 Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

36 36/QĐ-HĐQT 14/12/2018 Mức thù lao chủ tịch và kiểm soát viên SCCM

37 37/QĐ-HĐQT 29/12/2018
Xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng 

thu hồi

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

01 01/QĐ-HĐQT 04/01/2018
Chuyển khung lương khối chuyên viên sang chuyên 

viên chính năm 2018

02 02/QĐ-HĐQT 04/01/2018 Nâng bậc lương Chuyên viên chính năm 2018

03 03/QĐ-HĐQT 24/02/2018 Nâng bậc lương năm 2018

04 04/QĐ-HĐQT 03/03/2018 Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017

05 05/QĐ-HĐQT 11/01/2018 Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

06 06/NQ-HĐQT 12/03/2018 NQ Phiên họp HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2018

07 07/NQ-HĐQT 20/04/2018 Phương án chuyển đổi SCC

08 08/NQ-HĐQT 09/05/2018

Thông qua công tác cán bộ trong Ban điều hành, 

Thư ký Công ty, các Chi nhánh, VPĐD và Cty TNHH 

MTV thuyền viên phía Nam

09 09/QĐ-HĐQT 09/05/2018 Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng Công ty

10 10/QĐ-HĐQT 09/05/2018 Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm SCC

11 11/QĐ-HĐQT 10/05/2018 Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc CN Đà Nẵng

12 12/QĐ-HĐQT 10/05/2018
Kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Văn phòng 

đại diện Hà Nội

13 13/QĐ-HĐQT 30/05/2018 Điều chỉnh lương Phó Tổng Giám đốc Công ty

14 14/QĐ-HĐQT 05/06/2018 Thành lập Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC

15 15/QĐ-HĐQT 15/06/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 

Công ty

16 16/QĐ-HĐQT 21/06/2018
Cử và giao nhiệm vụ Chủ tịch Cty TNHH Cung ứng 

thyền viên SCC

17 17/NQ-HĐQT 22/06/2018 Đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

18 18/NQ-HĐQT 28/06/2018 Bầu CT, Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

19 19/QĐ-HĐQT 28/06/2018 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

20 20/QĐ-HĐQT 29/06/2018
Bổ nhiệm lại ông Đặng Hiểu giữ chức Phó TGĐ 

Công ty

21 21/QĐ-HĐQT 29/06/2018
Bổ nhiệm lại bà Mai Thị Thu Vân giữ chức Kế toán 

trưởng Công ty
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BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát 

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS

Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

1 Bà Hoàng Thị Thanh Phương Thành viên 4/4 100%

2 Bà Nguyễn Thị Băng Tâm Thành viên 4/4 100%

3 Bà Lã Thị Liên Hương (Bổ nhiệm ngày 28/06/2018) Trưởng ban 4/4 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

• Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh 

doanh 2018 của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ.

• Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông và HĐQT.

• Ban Kiểm soát đã kiểm tra, phân tích số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và 

tình hình tài chính của Công ty.

• Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGĐ và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu 

phục vụ kiểm tra, giám sát.

• Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 

động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2018: 269.800.000 đồng, giảm 23.000.000 

đồng so với mức đã duyệt do từ tháng 08/2018 chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận 

thù lao, cụ thể:

• Hội đồng quản trị: 172.600.000 đồng (5 thành viên).

• Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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