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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Bất kỳ một nền kinh tế n|o cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó 

hình th|nh từ chính sự biến động của c{c nh}n tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, lạm ph{t, lãi suất, tỷ gi{ hối đo{i. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại 

thương Việt Nam l| một chủ thể tham gia v|o nền kinh tế nên cũng không nằm ngo|i những 

ảnh hưởng v| t{c động từ sự thay đổi của những nh}n tố đó. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Trong năm 2013, ngay từ đầu năm Chính phủ v| Nh| nước đã ban h|nh nhiều văn bản v| 

chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện mục tiêu tăng cường kiềm chế lạm ph{t, ổn định kinh tế vĩ 

mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó trọng t}m l| Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 

năm 2013 về những giải ph{p chủ yếu chỉ đạo điều h|nh thực hiện Kế hoạch ph{t triển kinh 

tế - xã hội v| dự to{n ng}n s{ch nh| nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 

01 năm 2013 về một số giải ph{p th{o gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị 

trường, giải quyết nợ xấu,... Tình hình nền kinh tế năm 2013 đã có những cải thiện nhất định. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 

ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, trong đó quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%; quý III 

tăng 5,54%; quý IV tăng 6,04%. Mức tăng trưởng năm 2013 tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% 

đề ra nhưng cao hơn mức tăng của năm 2012 v| có tín hiệu phục hồi. Trong mức tăng 5,42% 

của to|n nền kinh tế, khu vực nông, l}m nghiệp v| thủy sản tăng 2,67%, xấp xỉ mức tăng 

năm trước, đóng góp 0,48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp v| x}y dựng tăng 5,43%, 

thấp hơn mức tăng 5,75% của năm trước, đóng góp 2,09 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ 

tăng 6,56%, cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2012, đóng góp 2,85 điểm phần trăm (Nguồn: 

Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam – 

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=14769).  

Lãi suất 

Trong qu{ trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thể sử dụng đến kênh huy động vốn từ 

tín dụng v| chịu lãi suất sử dụng vốn vay, khi đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về lãi suất 

trong chiến lược điều h|nh chính s{ch tiền tệ của Nh| nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi 

phí t|i chính v| lợi nhuận của Công ty. 

Trong năm 2012, Ng}n h|ng Nh| nước đã 5 lần hạ trần lãi suất huy động VNĐ từ 14%/năm 

xuống còn 8%/năm. Bước sang năm 2013, để hỗ trợ c{c doanh nghiệp tiết giảm chi phí v| 

thúc đẩy nền kinh tế phục hồi, Ng}n h|ng Nh| nước đã liên tục ban h|nh c{c quyết định cắt 

giảm lãi suất. Ng|y 27/6/2013, Thống đốc Ng}n h|ng Nh| nước Việt Nam đã ban h|nh 

Thông tư số 15/2013/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=14769
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của tổ chức, c{ nh}n tại tổ chức tín dụng, chi nh{nh ng}n h|ng nước ngo|i, theo đó kể từ 

ng|y 28/6/2013, lãi suất tối đa {p dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 th{ng đến dưới 06 

th{ng giảm còn 7,0%/năm, đồng thời trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với c{c lĩnh vực ưu 

tiên giảm xuống còn 9%/năm.  

Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng giảm thấp nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, hơn 

nữa việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, ngo|i ra chỉ có một số 

ít doanh nghiệp đ{p ứng được c{c điều kiện để hưởng lãi suất thấp. Điều n|y đã ảnh hưởng 

rất lớn đến hoạt động kinh doanh của c{c doanh nghiệp v| c{c doanh nghiệp không có nhiều 

động lực sử dụng vốn vay với mức lãi suất hiện tại.  

Lạm phát 

Lạm ph{t thường xảy ra do hai nguyên nh}n chính l| chi phí đẩy hoặc cầu kéo. Tổng cầu gia 

tăng do sự gia tăng của tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư v| thay đổi ròng từ 

hoạt động xuất nhập khẩu. 

Với mục tiêu tiếp tục kiềm chế lạm ph{t, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2012, Ng}n h|ng 

Nh| nước đã tiếp tục duy trì chính s{ch tiền tệ thắt chặt v| bước đầu đã thu được những kết 

quả trong việc kiềm chế lạm ph{t. Điều n|y được thể hiện qua việc CPI Quý I năm 2012 chỉ 

tăng 2,55% so với th{ng 12 năm 2011, thậm chí xảy ra giảm ph{t trong th{ng 6/2012 (-0,26%) 

và tháng 7/2012 (-0,29%). Kết thúc năm 2012, CPI chỉ tăng 6,81% so với cùng kỳ, thấp hơn 

nhiều so với mức tăng 18,58% của năm 2011. 

Sau khi lạm ph{t được kiềm chế ở mức 6,81% trong năm 2012, chỉ số gi{ tiêu dùng năm 2013 

tiếp tục được kiểm so{t. Chỉ số gi{ tiêu dùng th{ng 12/2013 tăng 0,51% so với th{ng trước v| 

tăng 6,04%  so với th{ng 12/2012. Đ}y l| năm có chỉ số gi{ tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 

năm trở lại đ}y. Chỉ số gi{ tiêu dùng bình qu}n năm 2013 tăng 6,6% so với bình qu}n năm 

2012. 

Tỷ lệ lạm ph{t của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2013 
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Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 
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Mặc dù lạm ph{t trong thời gian qua luôn được kiềm chế nhưng dưới t{c động của lạm ph{t, 

c{c chi phí đầu v|o phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận 

Ngoại thương Việt Nam như chi phí điện, nước, < đều có xu hướng gia tăng, qua đó phần 

n|o g}y ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Rủi ro ph{p luật 

Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo h|nh lang ph{p lý cho c{c doanh nghiệp tăng 

trưởng v| ph{t triển, Nh| nước đã thực hiện ban h|nh một loạt hệ thống c{c văn bản  quy 

phạm ph{p luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của c{c doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam hoạt động theo mô hình công 

ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống c{c văn bản quy phạm 

ph{p luật bao gồm: Luật doanh nghiệp; Luật chứng kho{n, c{c văn bản ph{p luật v| c{c 

thông tư hướng dẫn liên quan.   

Việt Nam đang trong qu{ trình ph{t triển v| hội nhập với kinh tế thế giới, mọi sự thay đổi về 

chính s{ch quản lý cũng như sự thay đổi về c{c văn bản quy phạm ph{p luật điều chỉnh hoạt 

động của c{c doanh nghiệp nói chung cũng như của c{c doanh nghiệp trong ng|nh luôn có 

thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.  

3. Rủi ro đặc thù ngành 

Hoạt động logistics chuyên nghiệp đòi hỏi phải tích hợp được h|ng loạt c{c dịch vụ vận tải 

giao nhận thông quan h|ng hóa xuất nhập khẩu th|nh một chuỗi liên tục để đảm bảo h|ng 

hóa được vận chuyển trọn gói từ nh| sản xuất - vận tải - người tiêu dùng. Hiện nay hoạt 

động n|y tại Việt Nam chưa có sự liên minh, liên kết giữa c{c doanh nghiệp trong ng|nh. 

Nguồn nh}n lực cung cấp cho c{c doanh nghiệp trong ng|nh đang trở nên thiếu hụt trầm 

trọng. Mặt kh{c cơ sở hạ tầng cho dịch vụ logistics chưa ho|n chỉnh cũng l| một trở ngại cho 

hoạt động kinh doanh của c{c công ty trong lĩnh vực n|y. Vinatrans sẽ phải ph{t triển trên 

diện rộng c{c hoạt động trong chuỗi dịch vụ logistics từ kh}u nguyên liệu cho sản xuất đến 

vận chuyển, lưu kho, tu chỉnh bao gói v| ph}n phối đến c{c điểm b{n lẻ cho người tiêu dùng 

để tăng khả năng kiểm so{t cũng như phối hợp giữa c{c yếu tố đầu v|o cùng kinh nghiệm v| 

hoạt động thực tại của Công ty. 

4. Rủi ro khác 

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro kh{c như rủi ro 

do biến động gi{ cả nguyên vật liệu, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế 

giới, chiến tranh, bệnh dịch ... l|m cho thị trường bị giảm sút v| c{c thị trường tiềm năng mất 

ổn định. Những rủi ro n|y có thể sẽ t{c động trực tiếp hoặc gi{n tiếp đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 
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II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

1. Tổ chức Đăng ký giao dịch 

 Ông Nguyễn Minh Xu}n Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

 Ông Vũ Thế Đức Chức vụ: Tổng Gi{m đốc 

 Bà Nguyễn Bích Liên Chức vụ: Kế to{n trưởng  

 Bà Đỗ Thị Long Ch}u Chức vụ: Trưởng ban Kiểm so{t 

Chúng tôi đảm bảo rằng c{c thông tin v| số liệu trong Bản công bố thông tin n|y l| phù hợp 

với thực tế m| chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một c{ch hợp lý. 

2 Tổ chức tƣ vấn 

 Ông  Bạch Nguyễn Vũ  Chức vụ: Phó Tổng Gi{m đốc 

Theo Giấy Ủy quyền số 02/UQ-CKCT ngày 04/03/2014 do Ông Đỗ Linh Phương – Tổng Gi{m 

đốc công ty ký. 

Bản công bố thông tin n|y l| một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty cổ phần 

Chứng kho{n Ng}n h|ng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn 

đăng ký giao dịch với Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. Chúng 

tôi đảm bảo rằng việc ph}n tích, đ{nh gi{ v| lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin 

n|y đã được thực hiện một c{ch hợp lý v| cẩn trọng dựa trên cơ sở c{c thông tin v| số liệu 

do Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam cung cấp. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT 

UBCKNN:  Ủy Ban Chứng kho{n Nh| nước 

Công ty:  Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 

VINATRANS: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 

VIETINBANKSC:  Công ty Cổ phần Chứng kho{n Ng}n h|ng Công Thương Việt Nam 

VNĐ Việt Nam Đồng 

ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT:  Hội đồng quản trị 

CTHĐQT:  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

BKS:  Ban kiểm so{t 

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp 

BCTC: Báo cáo tài chính 

LNST:                          Lợi nhuận sau thuế 

TSLĐ: T|i sản lưu động 

HĐKD: Hoạt động kinh doanh 

DTT:                        Doanh thu thuần 

SXKD: Sản xuất kinh doanh 

VPĐD: Văn phòng đại diện 

CTCP: Công ty cổ phần 

TNHH: Tr{ch nhiệm hữu hạn 

VSD:  Trung tâm lưu ký chứng kho{n Việt Nam 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Thông tin cơ bản về Công ty 

Tên Công ty  : CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 

Tên viết tắt : VINATRANS 

Địa chỉ  : 406 Nguyễn Tất Th|nh, Phường 18, Quận 4, Tp HCM 

Điện thoại : 08 39414919 

Fax  : 08 39404770 

Email  :  vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn 

Website :  www.vinatrans.com 

Vốn Điều lệ : 255.000.000.000 đồng 

Ng|y trở th|nh công ty đại chúng: Tháng 07/2010 

Giấy chứng nhận ĐKKD số  0300648264 do Sở Kế hoạch v| Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần 

đầu ng|y 16/03/2010, đăng ký thay đổi lần 03 ng|y 06/09/2012 

Ng|nh nghề kinh doanh chính: Giao nhận v| vận tải h|ng hóa xuất nhập khẩu; Đại lý t|u 

biển; Đại lý v| tổng đại lý cho c{c hãng h|ng không c{c dịch vụ vận tải h|ng hóa v| h|ng 

khách.... 

2. Tóm tắt qu{ trình hình th|nh v| ph{t triển 

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) tiền th}n l| 

Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương miền Nam Việt Nam được th|nh lập theo Quyết 

định số 411 BKTTC/QĐTC v|o ng|y 14/7/1975 bởi Bộ Kinh tế T|i chính Chính phủ C{ch 

mạng l}m thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại 406 Trịnh Minh Thế 

(nay là đường Nguyễn Tất Th|nh) Quận 4, TP Hồ Chí  Minh.  

Ng|y 24/6/1976, Bộ Ngoại thương đã ra Quyết định chuyển Công ty Giao nhận Kho vận 

Ngoại thương miền Nam Việt Nam th|nh Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Th|nh 

phố Hồ Chí Minh v| th|nh lập Tổng Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, 

trong đó Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Th|nh phố Hồ Chí Minh l| th|nh viên. 

Ng|y 18/01/1995,  Bộ Thương mại đã ban h|nh Quyết định số 51/QĐ-TCCB tách Công ty 

Giao nhận Kho vận Ngoại thương Th|nh phố Hồ Chí Minh th|nh doanh nghiệp Nh| nước 

hạch to{n độc lập, có tư c{ch ph{p nh}n v| trực thuộc Bộ Thương mại. 

Năm 1996, Công ty đã ho|n th|nh xong thủ tục đăng ký th|nh lập lại doanh nghiệp Nh| 

nước theo Nghị định số 388/NĐ-CP của Chính phủ v| được xếp hạng Doanh nghiệp hạng 1 

theo Quyết định của Bộ Thương mại.  

http://www.vinatrans.com/
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Ngày 08/06/1996, Công ty đã th|nh lập chi nh{nh tại H| Nội. 

Ng|y 05/09/1996, Công ty th|nh lập chi nh{nh tại Đ| Nẵng. 

Ng|y 01/10/1998, để phù hợp với hệ thống tổ chức v| phạm vi kinh doanh đã được mở rộng 

trong phạm vi cả nước, được sự đồng ý của Bộ Thương mại, Công ty đã sử dụng tên thương 

mại chính thức l| VINATRANS. 

Ng|y 25/12/1998, Công ty th|nh lập Chi nh{nh tại Hải Phòng. 

Năm 1999, thực hiện chủ trương cổ phần ho{ doanh nghiệp Nh| nước của Chính phủ, Công 

ty đã chuyển Xí nghiệp Đại lý vận tải v| Gom h|ng th|nh Công ty cổ phần VINALINK. 

Năm 2001, Công ty tiếp tục cổ phần ho{ Xí nghiệp Dịch vụ Kho vận th|nh Công ty cổ phần 

VINAFREIGHT. 

Năm 2002, Công ty tiếp tục cổ phần ho{ chi nh{nh Đ| Nẵng th|nh Công ty cổ phần 

VINATRANS ĐÀ NẴNG. 

Cuối năm 2002, Công ty th|nh lập VPĐD tại Cần Thơ. 

Năm 2003, Công ty tiếp tục cổ phần ho{ Chi nh{nh H| Nội th|nh Công ty cổ phần 

VINATRANS HÀ NỘI. 

Năm 2004, Công ty góp vốn th|nh lập 02 công ty con là Công ty TNHH VA EXPRESS và 

Công ty TNHH V-TRUCK và 01 công ty liên kết l| Công ty TNHH VECTOR AVIATION. 

Trong qu{ trình hoạt động, Công ty đã tham gia th|nh lập c{c công ty liên doanh với c{c đối 

t{c nước ngo|i: Công ty liên doanh KONOIKE VINA, Công ty liên doanh NISSIN 

LOGISTICS, Công ty liên doanh AGILITY, Công ty liên doanh HYUNDAI VINATRANS 

LOGISTICS . 

Năm 2010, Công ty thực hiện cổ phần hóa v| chuyển sang Công ty cổ phần với tên gọi l| 

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam v| hoạt động với số Vốn Điều 

lệ l| 255 tỷ đồng cho đến nay 

Năm 2012, Công ty đã tham gia th|nh lập Công ty TNHH Logistics Sojitz (Việt Nam), Công 

ty Vietway, đồng thời đã l|m thủ tục giải thể Công ty con là Công ty TNHH VA EXPRESS 

3. Cơ cấu tổ chức bộ m{y của Công ty 

Cơ cấu bộ m{y quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, chi tiết như 

sau: 
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Cơ cấu quản lý Công ty 

Cơ cấu bộ m{y tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm so{t, Ban Gi{m đốc Công ty, c{c phòng ban chức năng, v| c{c chi nh{nh ... 

 Đại hội đồng cổ đông 

BAN GIÁM ĐỐC 

CTY V-TRUCK 

 

ĐƠN VỊ QUẢN 

LÝ 
ĐƠN VỊ KINH DOANH 

P.NHÂN SỰ & 

IT 

P.KẾ TOÁN 

P.Logistics Đại Lý 

Hàng Hải 

P. Logistics Triển Lãm 

P.Logistics Kho Bãi 

P.Logistics Quản lý 

Chuỗi cung ứng 

P.Logistics Vận Tải Đa 

Phương Thức 

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CN CẦN THƠ 

CÁC CHI NHÁNH 

P.Kuehne & Nagel 

CN QUẢNG NGÃI 

CN HÀ NỘI 

CN HẢI PHÒNG 
 

P.Logistics Công Trình 

P.Logistics Dự Án 

VPĐD VŨNG TÀU 
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Gồm tất cả c{c cổ đông có quyền biểu quyết, l| cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ.Thông qua kế hoạch 

ph{t triển của Công ty, thông qua b{o c{o t|i chính h|ng năm, b{o c{o của Hội đồng Quản 

trị, Ban kiểm so{t v| của c{c kiểm toán viên. Quyết định số lượng th|nh viên của Hội đồng 

Quản trị. 

 Hội đồng quản trị 

L| cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có to|n quyền 

nh}n danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công 

ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

C{c th|nh viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ họp bỏ phiếu bầu Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, người đại diện ph{p luật của Công ty. Hội đồng quản trị có quyền bổ 

nhiệm hoặc c{ch chức Gi{m đốc, Phó Gi{m đốc v| Kế to{n trưởng của Công ty. 

 Ban kiểm soát 

L| những người thay mặt cho c{c cổ đông kiểm so{t to|n bộ c{c hoạt động của Công ty. Ban 

kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp ph{p trong 

điều h|nh hoạt động kinh doanh v| B{o c{o t|i chính của Công ty.  

 Ban Giám đốc 

Gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng gi{m đốc v| Kế to{n trưởng Công ty. 

Tổng Gi{m đốc Công ty l| người có quyền điều h|nh cao nhất trong Công ty, trực tiếp chịu 

tr{ch nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều h|nh c{c hoạt động t{c 

nghiệp h|ng ng|y của Công ty v| thi h|nh c{c nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ v| quyền hạn được giao. 

Phó Tổng Gi{m đốc v| Kế to{n trưởng do Tổng Gi{m đốc kiến nghị v| Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm, l| người giúp việc cho Tổng Gi{m đốc, được Tổng Gi{m đốc ph}n công v| ủy nhiệm 

quản lý, điều h|nh một hoặc một số lĩnh vực của Công ty; chịu tr{ch nhiệm trực tiếp trước 

Tổng Gi{m đốc, cùng chịu tr{ch nhiệm liên đới với Tổng Gi{m đốc trước Hội đồng quản trị, 

cổ đông v| ph{p luật về c{c phần việc được ph}n công v| ủy nhiệm. 

 Các Phòng, ban chức năng 

 Phòng Kế to{n :  

Có nhiệm có nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin, số liệu kế to{n theo đối tượng v| nội dung 

công việc kế to{n, theo chuẩn mực v| chế độ kế to{n. Kiểm tra, gi{m s{t c{c khoản thu chi t|i 

chính, c{c khoản thu, nộp, thanh to{n nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng t|i sản v| nguồn 

hình th|nh t|i sản; bảo mật công t{c thu, chi t|i chính, ph{t hiện v| ngăn ngừa c{c h|nh vi vi 
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phạm ph{p luật về t|i chính, kế to{n. Ph}n tích thông tin, số liệu kế to{n, tình hình sử dụng 

vốn; tham mưu đề xuất c{c giải ph{p phục vụ yêu cầu quản trị v| quyết định kinh tế t|i 

chính cho Gi{m đốc Công ty< 

 Phòng nh}n sự - IT:  

Có nhiệm vụ lập quy hoạch c{n bộ v| x}y dựng kế hoạch đ|o tạo c{n bộ để bổ sung cho đội 

ngũ kế thừa trong to|n Công ty. Tham mưu cho Gi{m đốc Công ty về công t{c tổ chức bộ 

m{y, tổ chức c{n bộ, đề bạt, bổ nhiệm nh}n sự v| công t{c chế độ chính s{ch kh{c trong toàn 

Công ty. Thực hiện công t{c định mức lao động, x}y dựng đơn gi{ tiền lương cho từng loại 

sản phẩm, dịch vụ, theo dõi v| kiểm tra tham mưu cho Gi{m đốc Công ty về ph}n phối tiền 

lương trong Công ty< 

 Phòng Logistis – Kho bãi 

Cung ứng dịch vụ giao nhận h|ng ho{ xuất nhập khẩu thông qua kho ngoại quan: Thực hiện 

dịch vụ khai b{o hải quan xuất nhập kho ngoại quan; giao nhận; vận chuyển; bốc dỡ h|ng 

ho{; quản lý lượng h|ng tồn kho; đóng gói bao bì <Cung ứng dịch vụ lưu kho h|ng b{ch 

ho{; xếp dỡ h|ng ho{; quản lý sản lượng h|ng, đóng gói bao bì; ph}n loại v| sắp xếp h|ng 

ho{ theo chủng loại< Thực hiện dịch vụ lưu giữ container rỗng cho c{c hãng t|u, n}ng/hạ 

container rỗng, vệ sinh container theo yêu cầu của hãng t|u/kh{ch h|ng, sửa chữa container 

theo tiêu chuẩn quốc tế của IICL; quản lý sản lượng xuất nhập tồn v| b{o c{o thời gian v| số 

lượng container đang lưu bãi theo quy định của c{c hãng t|u.. 

 Phòng vận tải đa phƣơng thức 

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ cước vận chuyển bằng đường biển v| đường h|ng không 

từ Việt Nam đi khắp nơi trên Thế giới v| ngược lại, Dịch vụ chia lẻ h|ng nhập khẩu, Dịch vụ 

gom h|ng lẻ xuất khẩu đi trực tiếp đến c{c nước như Nhật Bản, Hongkong, Singapore, 

Thailand, Malaysia, Indonesia, Dịch vụ giao nhận h|ng hóa từ kho đến kho (Quốc tế + Nội 

địa), Giao nhận h|ng hóa xuất nhập khẩu (Khai quan + Vận chuyển), dịch vụ chuyển ph{t 

nhanh, tư vấn, môi giới bảo hiểm h|ng hóa, Nhận ủy th{c xuất khẩu, Cho thuê kho, ph}n 

phối h|ng hóa v| vận chuyển h|ng hóa nội địa bằng xe tải nhẹ, xe container . 

  Phòng quản lý chuỗi cung ứng 

Thủ tục hải quan v| c{c chứng từ xuất nhập khẩu kh{c (giấy chứng nhận xuất xứ, giấy phép 

xuất nhập khẩu, chứng thư hun trùng, chứng thư gi{m định<); Tư vấn c{c chính s{ch liên 

quan đến hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu; Vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sắt, 

h|ng không (nội địa v| quốc tế); Giao nhận h|ng Container, h|ng lẻ, h|ng rời; Giao nhận 

h|ng qu{ cảnh sang L|o – Campuchia; Cho thuê kho, bãi; Dịch vụ bốc xếp, đóng gói, d{n 

nhãn, kiểm đếm, ph}n loại h|ng hóa; Quản lý, ph}n phối h|ng cho c{c hệ thống b{n lẻ; Bố 

trí, lắp đặt, di chuyển m{y móc, trang thiết bị; Đóng kiện gỗ h|ng m{y móc xuất khẩu, h|ng 
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bách hoá; Chuyển nh|, văn phòng; Gửi h|ng h|nh lý c{ nh}n, đồ dùng gia đình, h|ng phi 

mậu dịch (h|ng mẫu, qu| biếu tặng<); C{c dịch vụ kh{c trong lãnh vực Logistics & Quản lý 

chuỗi cung ứng. 

 Phòng Logistics - Triển lãm 

Thực hiện tất cả c{c dịch vụ liên quan về giao nhận h|ng hóa tạm nhập t{i xuất tham dự hội 

chợ triển lãm trong v| ngo|i nước; C{c dịch vụ giao nhận nhập v| xuất khẩu; Thủ tục khai 

quan va thông quan hàng hóa; Thay mặt kh{ch h|ng đãm bảo thuế cho h|ng hóa tạm nhập 

t{i xuất tham dự triển lãm; Tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu; Thực hiện tất c{c công việc 

giao nhận, vận chuyển, lắp đặt bốc xếp, đưa m{y, thiết bị v|o vị trí gian h|ng triển tại SECC 

& TBECC; Hỗ trợ v| ho|n tất c{c thủ tục mua b{n h|ng hóa sau triển lãm; Giải quyết v| tư 

vấn c{c vấn đề khó khăn về thủ tục, giao nhận xuất nhập khẩu; Thực hiện giao nhận, vận 

chuyển h|ng hóa xuất nhập khẩu, h|ng công trình, h|ng lưu kho ngoại quan, lưu kho h|ng 

hóa thông thường; Dịch vụ đóng gói v| đóng gói ch}n không.  

 Phòng Logistis – Công trình 

Vận chuyển trang thiết bị siêu trường, siêu trọng v| vận chuyển h|ng hóa; Lắp đặt m{y móc, 

thiết bị siêu trường, siêu trọng. 

4. Danh s{ch cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh s{ch cổ đông s{ng lập 

v| tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông   

4.1 Danh s{ch cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ng|y 27/3/2014 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 
Số cổ phần  

sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

1 
Tổng Công  ty Thép 

Việt Nam 

Số 91 L{ng Hạ, 

Đống Đa, H| Nội 
0100100047 24.319.300 95,37 % 

(Nguồn: Sổ quản lý cổ đông công ty do VSD cấp) 

4.2 Danh s{ch cổ đông s{ng lập: Công ty không có cổ đông s{ng lập  

4.3 Cơ cấu cổ đông của Công ty  tại ng|y 27/3/2014 

Cơ cấu cổ đông Số lƣợng cổ đông 
Số lƣợng cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ trọng 

(%) 

Cổ đông trong nƣớc 280 25.500.000 100 % 

 Cá nhân 279 1.180.700 4,63 

 Tổ chức 1 24.319.300 95,37 

Cổ đông ngo|i nƣớc 0 0 0 

 Cá nhân 0 0 0 
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Cơ cấu cổ đông Số lƣợng cổ đông 
Số lƣợng cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ trọng 

(%) 

 Tổ chức 0 0 0 

Tổng cộng 280 25.500.000 100 % 

(Nguồn: Sổ quản lý cổ đông công ty do VSD cấp) 

5. Danh s{ch công ty mẹ, công ty con, những công ty m| VINATRANS đang nắm giữ quyền 

chi phối, kiểm so{t cổ phần chi phối, những công ty đang nắm quyền kiểm so{t hoặc cổ 

phần chi phối đối với VINATRANS 

5.1 Công ty m| VINATRANS đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm so{t cổ phần chi phối: 

Công ty TNHH vận tải Ô tô Vina Vinatrans (VTRUCK) 

 Địa chỉ: 145-147 Nguyễn Tất Th|nh, P. 13, Q. 4, TP. HCM 

 Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0303590943 đăng ký lần đầu ng|y 02/12/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 

bảy  ngày 01/06/2013. 

 Ng|nh nghề kinh doanh: vận tải h|ng hóa bằng đường bộ 

 Vốn Điều lệ: 19.400.000.000 đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 17.947.700.000 đồng chiếm 92,51% Vốn Điều lệ 

5.2 C{c công ty liên kết của Vinatrans:  

 Công ty liên doanh Vận tải Việt Nhật 

 Địa chỉ: 18A Lưu Trọng Lư, Quận 7, Tp.HCM 

 Ng|nh nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đa phương thức 

 Vốn Điều lệ: 89 tỷ đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 19.315.558.814 đồng chiếm 21,7% Vốn Điều lệ 

 Công ty TNHH Nissin Logistics 

 Địa chỉ: 201, tầng 2, tòa nh| Ocean Park, số 1, Đ|o Duy Anh, Quận Đống Đa, H| Nội, VN 

 Ng|nh nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đa phương thức 

 Vốn Điều lệ: 77 tỷ đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 15.428.399.633 đồng chiếm 20% Vốn Điều lệ 

 Công ty TNHH Agility 

 Địa chỉ: Tòa Nhà Etown 1, Lầu 8, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. T}n Bình, TpHCM 

 Ng|nh nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đa phương thức 
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 Vốn Điều lệ: 31,9  tỷ đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 9.256.453.584 đồng chiếm 29% Vốn Điều lệ 

 Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistic 

 Địa chỉ: 61A-63A Võ Văn Tần P.06, Phường 06, Quận 3,Tp.HCM 

 Ng|nh nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đa phương thức 

 Vốn Điều lệ: 7,5 tỷ đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 3.680.689.162 đồng chiếm 49% Vốn Điều lệ 

 Công ty TNHH Sojitz Việt Nam 

 Địa chỉ: Tòa nhà Alpha Tower, tầng 5, số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, Tp.HCM 

 Ng|nh nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đa phương thức 

 Vốn Điều lệ: 10 tỷ đồng 

 Số vốn góp của Vinatrans: 4.900.000.000 đồng chiếm 49% Vốn Điều lệ 

5.3 Công ty đang nắm quyền kiểm so{t hoặc cổ phần chi phối đối với VINATRANS: 

Tổng Công ty Thép Việt Nam 

 Địa chỉ: Số 91 L{ng Hạ, Đống Đa, H| Nội 

 Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0100100047 đăng ký lần đầu ng|y 05/02/1996 đăng ký thay đổi lần thứ 

tư ngày 29/09/2011. 

 Ng|nh nghề kinh doanh: sản xuất sắt, thép, gang. 

 Vốn Điều lệ:  6.870.000.000.000 đồng 

 Số  cổ phần sở hữu tại Vinatrans: 24.319.300 cổ phần chiếm 95,37% Vốn Điều lệ 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Sản Phẩm dịch vụ 

a. Sản phẩm dịch vụ chính 

 Giao nhận v| vận tải h|ng hóa xuất nhập khẩu, h|ng qu{ cảnh, h|ng ngoại giao, h|ng hội 

chợ triển lãm, thiết bị cho c{c cuộc biểu diễn văn ho{ nghệ thuật, h|ng công trình, h|ng 

siêu trường siêu trọng, đồ dùng c{ nh}n, h|ng biếu tặng, h|ng mẫu, t|i liệu chứng từ bằng 

đường h|ng không, đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ trong v| ngo|i nước. 

 Đại lý t|u biển, đại lý lưu cước gom v| chia lẻ h|ng, quản lý container, đại lý cho c{c hãng 

giao nhận, đại lý cho c{c hãng chuyển ph{t nhanh, đại lý ký gửi h|ng hóa, đại lý thủ tục 
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hải quan, kiểm kiện, kiểm nghiệm, gi{m định, mua bảo hiểm h|ng hóa theo đúng quy định 

của Nh| nước. 

 Đại lý v| tổng đại lý cho c{c hãng h|ng không c{c dịch vụ vận tải h|ng hóa v| h|ng kh{ch. 

 Môi giới thuê v| cho thuê t|u cho c{c chủ h|ng v| chủ t|u trong v| ngo|i nước. Dịch vụ 

cung ứng t|u biển, tiếp nhận bảo quản h|ng hóa m{y móc v| cung ứng mọi dịch vụ sửa 

chữa, thay thế m{y móc, t|u biển, gửi trả lại hãng t|u những m{y móc thiết bị hư để thay 

thế hoặc dư thừa theo yêu cầu của hãng t|u trong quy trình sửa chữa n}ng cấp. 

 Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin 

thị trường theo yêu cầu của tổ chức, c{ nh}n trong v| ngo|i nước. 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp v| nhận ủy th{c xuất nhập khẩu c{c loại h|ng ho{. 

 Kinh doanh dịch vụ logistics v| quản lý chuỗi cung ứng. 

 Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức. 

 Kinh doanh dịch vụ chuyển ph{t nhanh. 

 Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo.  

 Đầu tư x}y dựng, quản lý, kinh doanh, khai th{c bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công 

nghiệp, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, trung t}m thương mại, khu du lịch, kh{ch sạn, 

nhà hàng. 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kh{c liên quan đến vận tải. Chi tiết : giao nhận vận tải h|ng hóa 

xuất nhập khẩu. 

 Kho bãi v| lưu giữ h|ng hóa. 

 Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

b. Cơ cấu doanh thu 

Chỉ tiêu 
Năm 2012 Năm 2013 

Gi{ trị % DTT Gi{ trị % DTT 

Dịch vụ giao nhận 512.070.382.230 62,50 % 589.140.918.513 64,98 % 

Dịch vụ vận tải 257.509.953.815 31,43 % 271.940.602.702 30 % 

Dịch vụ kho bãi 36.869.067.520 4,50 % 37.368.298.133 4,12 % 

Dịch vụ đại lý hải quan 9.749.820.077 1,19 % 3.944.891.293 0,43 % 

Dịch vụ ph{t chuyển nhanh 3.113.387.925 0,38 % 4.200.000.000 0,47 % 

Tổng cộng  819.312.611.567 100% 906.594.710.641 100% 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013) 
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c. Cơ cấu lợi nhuận gộp: 

Chỉ tiêu 
Năm 2012 Năm 2013 

Gi{ trị % DTT Gi{ trị % DTT 

LN gộp từ DV giao nhận 9.384.922.303    1,15 %    13.473.071.502    1,47%    

LN gộp từ DV vận tải 10.156.790.994    1,24%    8.626.683.425    0,95%    

LN gộp từ kho bãi 1.361.919.954    0,17%    184.861.495    0,02%    

LN gộp từ DV đại lý hải quan 174.858.935    0,02%    587.197.020    0,06%    

LN gộp từ DV ph{t chuyển 

nhanh 
320.690.925    0,04%    488.864.223    0,05%    

Tổng cộng 21.399.183.111    2,26%   22.990.954.675    2,55%    

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

6.2 Kế hoạch ph{t triển kinh doanh 

a. Kế hoạch đào tạo đội ngũ CB-CNV 

Chế độ l|m việc v| chính s{ch đối với ngƣời lao động: 

- Công ty chấp h|nh đúng quy định của Nh| nước về thuê v| sử dụng lao động, thực hiện đầy 

đủ c{c thoả thuận nêu trong thoả ước lao động tập thể v| hợp đồng lao động. 

- Công ty quan t}m v| đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia hoạt động công 

đo|n, c{c hoạt động phúc lợi h|ng năm.  

Kế hoạch tổ chức v| đ|o tạo: 

- X}y dựng đ|o tạo nguồn nh}n lực trẻ có trình độ chuyên môn cao, giỏi nghiệp vụ công t{c, 

có hiệu quả chất lượng cao để từng bước kế thừa v| tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ c{n bộ 

gi|u kinh nghiệm. 

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng khuyến khích người lao động l|m việc, tăng năng 

suất v| chất lương công việc, thu hút chất x{m cho Công ty. 

- N}ng cao tinh thần tr{ch nhiệm c{ nh}n, hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần tự chủ 

v| s{ng tạo của mỗi c{ nh}n. 

b. Kế hoạch về đầu tư  phát triển kinh doanh: 

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp t{c l}u d|i với c{c đối t{c trong v| ngo|i nước trên nguyên 

tắc hai bên cùng có lợi. 

Tập trung ph{t triển dịch vụ Logistics trong c{c đơn vị kinh doanh của Công ty. 
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Chú trọng đấy mạnh công t{c b{n h|ng, ph{t triển mạng lưới kh{ch h|ng trực tiếp, đặc biệt 

l| phấn đấu x}y dựng cho được mạng lưới kh{ch h|ng thường xuyên nhằm tạo cơ sở vững 

chắc cho hoạt động kinh doanh của từng đơn vị. 

Tăng cường phối hợp với c{c công ty con, công ty liên kết tạo th|nh một khối liên kết mạnh 

mẽ, x}y dựng Vinatrans Group ng|y c|ng vững mạnh trên thị trường cả nước. 

Phối hợp với c{c địa phương ph{t triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản nhằm góp 

phần v|o việc chỉnh trang đô thị tại địa phương v| tăng nguồn thu cho Công ty. 

c. Kế hoạch về tài chính 

- Giữ vững quan hệ v| uy tín với c{c ng}n h|ng, tổ chức tín dụng đã có quan hệ l}u năm. 

- N}ng cao vòng quay vốn trong kinh doanh, giảm thời gian nợ của kh{ch h|ng. 

7. B{o c{o kết quả hoạt động kinh doanh 

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐKD năm 2012 – 2013 

 Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng/giảm 

Tổng t|i sản 513.676.867.594 533.012.031.635 3,76% 

Doanh thu thuần 819.312.611.567 906.594.710.641 10,65% 

Doanh thu tài chính 23.948.845.167 18.693.532.343 -21,94% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 24.376.285.048 28.249.282.534 15,89% 

Thu nhập kh{c 646.632.876 6.462.332.107 899,38% 

Tổng lợi nhuận kế to{n trước thuế 35.837.627.775 34.672.132.364 -3,25% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 29.535.944.626 26.687.101.857 -9,07% 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 87.575.478 186.919.071 113,44% 

Lợi nhu}n sau thuế của cổ đông 

công ty mẹ 
29.349.025.555 26.599.526.379 

                                          

-9,37% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 69,51% 95,87% - 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

Lưu ý của kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013: 

Lưu ý người đọc về  khoản đầu tư v|o Công ty TNHH Sojitz Việt Nam chưa được kế to{n 

theo phương ph{p vốn chủ sở hữu trên b{o c{o t|i chính hợp nhất (ghi nhận theo gi{ gốc 

khoản đầu tư) v| c{c khoản đầu tư v|o Công ty liên kết, liên doanh cỏn lại được kế to{n theo 

phương ph{p vốn chủ sở hữu theo B{o c{o t|i chính năm 2012 đã được kiểm to{n của Công 

ty liên kết, liên doanh. 
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7.2 C{c nh}n tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 

 Khó khăn 

Nhìn chung, tình hình thị trường có diễn biến không thuận lợi, số lượng dự {n đầu tư đều 

sụt giảm l|m ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải, nhất l| mảng vận tải h|ng siêu trường, 

siêu trọng.  C{c cảng biển thiếu t|u v|o, c{c hãng t|u có xu hướng bỏ chuyến hoặc giảm tần 

suất v|o Việt Nam.  

C{c dự {n lớn Công ty đang thực hiện đã đi v|o giai đoạn cuối nên khối lượng h|ng hóa m{y 

móc thiết bị nhập khẩu bị giảm mạnh 

Thủy sản – một mặt h|ng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong c{c năm qua – cũng gặp khó 

khăn trong năm nay, c{c doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu lớn tại miền T}y Nam Bộ hiện 

đang gặp khó khăn về t|i chính v| l}m v|o tình trạng ph{ sản hoặc tạm ngưng sản xuất. Do 

vậy, hoạt động của c{c doanh nghiệp giao nhận vận tải tại khu vực n|y cũng bị t{c động 

mạnh, ph{t sinh tình trạng trong khi sản lượng h|ng hóa giao nhận vận chuyển giảm sút 

nhưng doanh nghiệp giao nhận vận tải lại phải từ chối ký hợp đồng với doanh nghiệp thủy 

sản do nguy cơ rủi ro t|i chính. 

Sức mua của thị trường bị giảm sút đ{ng kể, lượng h|ng hóa tiêu dùng nhập khẩu giảm đã 

t{c động đến hoạt động kinh doanh cước vận tải nhập khẩu v| lưu kho ph}n phối h|ng hóa 

của Công ty. 

 Thuận lợi 

Công t{c b{n h|ng được đẩy mạnh, hầu hết c{c phòng trong Công ty đều được bổ sung nh}n 

viên bán hàng mới. 

Tuy số lượng kh{ch h|ng lớn hầu như không tăng trong năm qua nhưng với sự bổ sung 

thêm nhân viên bán hàng cho c{c phòng kinh doanh đã l|m tăng thêm mạng lưới kh{ch h|ng 

vừa v| nhỏ, đóng góp nhất định v|o nguồn thu chung của Công ty. 

Cổ tức nhận được từ c{c công ty con v| công ty liên kết tăng bất thường v| khoản ho|n nhập 

từ dự phòng t|i chính cũng đóng góp đ{ng kể v|o kết quả kinh doanh của Công ty. 

Đa số c{c đơn vị kinh doanh trong công ty đều đạt mức tăng trưởng đ{ng kể so với năm 

trước. 

8. Vị thế của Công ty so với c{c Doanh nghiệp kh{c trong cùng ng|nh 

Vị thế của công ty trong ng|nh 

Trong khoảng 20 năm qua, thị trường giao nhận kho vận Việt Nam ph{t triển nhanh chóng, 

từ lúc ban đầu chỉ khoảng trên dưới 10 đơn vị hoạt động, đến nay đã ph{t triển lên hơn 1.000 
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doanh nghiệp lớn nhỏ với c{c loại hình Doanh nghiệp Nh| nước, Công ty Cổ phần, Công ty 

TNHH, Công ty Liên Doanh. 

Tuy nhiên, với bề d|y kinh nghiệp trong lĩnh vực cũng như c{c lợi thế về vốn, trình độ 

chuyên môn v| chất lượng dịch vụ, Vinatrans l| một trong số ít c{c doanh nghiệp có vị thế, 

uy tín tương đối vững chắc trong ng|nh giao nhận. C{c khả năng cạnh tranh có thể kể đến 

của Vinatrans l|: 

- Bộ m{y lãnh đạo v| c{n bộ công nh}n viên l|nh nghề với th}m niên công t{c l}u năm trong 

ng|nh có t}m huyết v| nỗ lực cống hiến cho sự ph{t triển của Công ty. 

- Chiến lược đa dạng hóa c{c loại hình dịch vụ theo hướng hiện đại hóa v| phù hợp xu thế 

trong nước v| quốc tế. 

- Quy mô lớn với tổng t|i sản trên 530 tỷ đồng với diện tích kho bãi lớn nằm trên vị trí tương 

đối thuận lợi. 

Triển vọng ph{t triển của ng|nh 

Theo b{o c{o của Ng}n h|ng Thế giới về ng|nh logistics (th{ng 1-2014), Việt Nam l| một 

trong 10 quốc gia có chỉ số ph{t triển logistics kh{ ấn tượng trong năm qua, giữ vị trí thứ 53 

trên 153 nước được khảo s{t về chỉ số năng lực hoạt động logistics (LPI). Ngo|i ra, thị trường 

logistics Việt Nam cũng được đ{nh gi{ ph{t triển mạnh trong thời gian tới nhờ gia tăng xuất 

nhập khẩu khi chúng ta gia nhập Hiệp định đối t{c kinh tế xuyên Th{i Bình Dương (TPP). 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng v| thủ tục hải quan của Việt Nam còn kém cạnh tranh hơn nhiều. 

Sự tụt hậu về cơ sở hạ tầng cũng góp phần tạo ra những bất lợi cho sản phẩm trong nước so 

với c{c nước trong khu vực khi phải chịu chi phí logistics cao hơn. Hiện khoảng 70% - 80% 

h|ng ho{ quốc gia vận tải đi quốc tế bằng đường biển vẫn phải thông qua c{c cảng trung 

chuyển tại Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc< Những năm gần đ}y, Chính Phủ Việt Nam 

đã bắt đầu quan t}m x}y dựng cảng nước s}u đón t|u trọng tải lớn v| đầu tư hệ thống giao 

thông đường bộ, kho bãi một c{ch quy mô v| chuyên nghiệp. Sự đi v|o hoạt động của Cảng 

Quốc tế C{i Mép – Thị Vải năm 2009 với khả năng đón t|u trọng tải 160,000 DWT chạy thẳng 

tới c{c cảng Ch}u Mỹ, Ch}u Âu không chỉ thúc đẩy xuất nhập khẩu nội địa m| còn đặt nền 

tảng đầu tiên cho sự hội nhập cho ng|nh logistics Việt Nam v|o với s}n chơi quốc tế.  

Nhìn chung, sự ph{t triển của ng|nh logistics Việt Nam mới ở giai đoạn bắt đầu. Với một 

ng|nh thương mại tăng trưởng nhanh chóng, ng|nh logistics hứa hẹn sẽ ph{t triển mạnh 

trong 10 năm tới. Với chủ trương hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũng như xã hội hóa họat động 

khai th{c dịch vụ, ng|nh logistics Việt Nam đang tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh trong tương 

lai. 

Đ{nh gi{ về sự phù hợp định hƣớng ph{t triển của Công ty với định hƣớng của Ng|nh, 

chính s{ch của Nh| nƣớc v| xu thế chung trên thế giới. 
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- Vinatrans có cơ hội ph{t triển bền vững nhờ v|o hệ thống kho bãi cảng lớn v| tọa lạc tại c{c 

vị trí quan trọng, thuận lợi giao thương. 

- Vinatrans luôn đi đầu trong c{c hoạt động giao nhận vận tải quốc tế v| logistics.  

- Nguồn nh}n lực chất lượng cao, có kinh nghiệm v| được đ|o tạo b|i bản. 

- Thương hiệu Vinatrans có uy tín lớn trong lĩnh vực logistics. 

9. Chính s{ch đối với ngƣời lao động 

Số lƣợng v| cơ cấu lao động của Công ty 

Tại thời điểm ng|y 31/12/2013, số lượng lao động tại Doanh nghiệp l| 275 người. Cơ cấu lao 

động của Công ty ph}n theo trình độ chuyên môn được thể hiện qua c{c số liệu sau: 

Ph}n theo trình độ lao động Số lƣợng (Ngƣời) 

Cao đẳng v| đại học 154 

Trung cấp 20 

Đã đ|o tạo qua c{c trường công nh}n kỹ thuật dạy nghề 101 

Lao động chưa qua đ|o tạo - 

Tổng cộng 275 

(Nguồn: VINATRANS) 

Chính s{ch tuyển dụng, đ|o tạo 

Trong nền kinh tế tri thức, sự th|nh công của một doanh nghiệp l| do yếu tố con người 

quyết định. Nhận thức được điều n|y, Công ty luôn coi trọng công t{c đ|o tạo nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho người lao động n}ng cao tay nghề, hiểu được tầm quan trọng của mình 

đối với công việc, ý thức được công việc của mình l|m từ đó tr{nh được những sai sót, tăng 

hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngo|i ra, Công ty cũng còn chú ý đ|o tạo cho người lao động về 

ý thức bảo vệ môi trường, t|i nguyên... 

Chính s{ch lƣơng, thƣởng v| c{c chế độ kh{c 

X}y dựng Quy chế lương, thưởng; hệ thống tiêu chuẩn chức danh v| chính s{ch nh}n viên 

gắn liền với năng suất, chất lượng v| hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh 

tranh với c{c Doanh nghiệp trong ng|nh nhằm động viên, khuyến khích người lao động 

ph{t huy tính chủ động, s{ng tạo trong công việc. 

Ngo|i những thu nhập từ tiền lương h|ng th{ng, Công ty còn sử dụng chính s{ch tiền 

thưởng như một công cụ để hỗ trợ thực hiện c{c chính s{ch ưu đãi của Công ty đối với nh}n 

tài, < H|ng năm v|o c{c ng|y Lễ, Tết, Công ty đều trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để 

chi cho c{n bộ công nh}n viên. Cùng với sự động viên về vật chất, trong dịp tổng kết thi đua 
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h|ng năm, Công ty đều bình xét những tập thể c{ nh}n v| xuất sắc, chiến sĩ thi đua tặng 

bằng khen nhằm động viên về mặt tinh thần cho c{n bộ công nh}n viên. 

Ngo|i tiền lương, tiền thưởng, người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ c{c chính 

s{ch chế độ v| quyền lợi cho người lao động theo đúng c{c quy định của ph{p luật lao động 

như ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, n}ng lương, trợ cấp thôi 

việc khi chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ dưỡng sức,< 

10. Chính s{ch cổ tức 

Công ty tiến h|nh trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi v| đã ho|n th|nh nghĩa vụ 

nộp thuế v| c{c nghĩa vụ t|i chính kh{c theo quy định của ph{p luật; ngay khi trả hết số cổ 

tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh to{n đủ c{c khoản nợ v| c{c nghĩa vụ t|i sản kh{c 

đến hạn phải trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ 

đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động v| 

phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới.  

Tỷ lệ cổ tức năm 2012 l| 8%, năm 2013 Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ l| 10% và 

công ty đã thực hiện thanh to{n cổ tức cho cổ đông trong th{ng 05/2014. 

11. Tình hình hoạt động t|i chính 

11.1 C{c chỉ tiêu cơ bản 

a. Trích khấu Tài sản cố định 

Khấu hao t|i sản cố định được tính theo phương ph{p đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp 

với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ T|i chính ban h|nh 

b. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  

Công ty đảm bảo thanh to{n đúng hạn c{c khoản nợ. Căn cứ b{o c{o tài chính kiểm to{n 

năm 2013, Công ty không có c{c khoản vay nợ ng}n h|ng.  

c. Các khoản phải nộp theo luật định:  

Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam luôn nộp đủ c{c khoản thuế 

theo đúng quy định của ph{p luật. 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

1 Thuế gi{ trị gia tăng đầu ra phải nộp 181.644.594 181.644.594 

2 Thuế xuất, nhập khẩu - 164.031.047 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.443.153.488 3.230.631.293 

4 Thuế thu nhập c{ nh}n 251.229.894 354.878.752 
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5 C{c loại thuế kh{c 824.390.909 25.309.679 

 Cộng 3.700.418.885 3.949.868.692 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  kiểm toán năm 2013) 

d. Số dư các Quỹ hàng năm 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

1 Quỹ đầu tư ph{t triển 1.041.996.799 1.041.996.799 

2 Quỹ dự phòng tài chính 256.491.520 256.491.520 

 Cộng 1.298.488.319 1.298.488.319 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  kiểm toán năm 2013) 

e. Tổng dư nợ vay: 

Theo báo cáo tài chính kiểm to{n năm 2013 của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt 

Nam thì trong năm 2013 Công ty không có khoản vay nợ n|o. 

f. Tình hình công nợ hiện nay:  

 Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

C{c khoản phải thu 204.371.525.568 177.743.805.588 

Phải thu của kh{ch h|ng 79.012.966.610 97.875.175.789 

Trả trước cho người b{n 121.307.080.556 77.846.118.409 

C{c khoản phải thu kh{c 4.172.382.103 2.182.556.728 

Dự phòng c{c khoản phải thu khó đòi (120.903.701) (160.045.338) 

Nợ ngắn hạn 209.449.049.078 227.370.999.947 

Phải trả cho người b{n 142.554.548.525 154.639.964.751 

Người mua trả tiền trước 119.416.811 152.122.015 

Thuế v| c{c khoản phải nộp cho Nh| nước 3.949.868.692 3.700.418.885 

Phải trả công nh}n viên 5.811.276.382 11.671.985.300 

Chi phí phải trả 4.917.760.690 1.648.841.890 

C{c khoản phải trả, phải nộp kh{c 46.832.383.192 50.096.105.478 

Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.263.794.786 5.461.561.628 

Nợ d|i hạn 74.250.000 74.250.000 

Phải trả d|i hạn kh{c 74.250.000 74.250.000 
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Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

Dự phòng trợ cấp mất việc l|m - - 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

g. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:  

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

1 Đầu tư v|o công ty liên kết (*) 52.449.657.785 52.581.101.193 

2 Đầu tư d|i hạn kh{c (**) 48.283.172.454 48.283.172.454 

3 
Dự phòng giảm gi{ đầu tư t|i chính 

d|i hạn 
-8.371.071.600 -2.571.516.800 

 Cộng 92.411.758.639 98.292.756.847 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  kiểm toán năm 2013) 

(*) Đã trình b|y tại Mục  IV.5.2 

(**) Đ}y l| khoản đầu tư góp vốn v|o c{c công ty v| khoản tiền gửi d|i hạn tại ng}n h|ng. 

11.2 C{c chỉ tiêu t|i chính chủ yếu  

C{c chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh to{n    

+ Hệ số thanh to{n ngắn hạn: 
Lần 1,82 1,73 

TSLĐ / Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh to{n nhanh: 
Lần 1,82 1,70 

(TSLĐ - H|ng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:    

+ Hệ số:  Nợ / Tổng t|i sản % 0,41 0,43 

+ Hệ số : Nợ / Vốn chủ sở hữu % 0,70 0,75 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:    

+ Vòng quay h|ng tồn kho: 
Lần 9.370,93 252,18 

Gi{ vốn h|ng b{n/ H|ng tồn kho bình qu}n 

+ Doanh thu thuần / Tổng t|i sản bình quân Lần 1,64 1,73 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:    

+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần % 3,58 2,93 

+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 9,93 8,79 

+ Hệ số LNST/ Tổng t|i sản bình quân % 5,89 5,08 
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+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ DTT % 2,98 3,12 

(Nguồn: Báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

12. Hội đồng quản trị, Ban gi{m đốc, ban Kiểm so{t v| Kế to{n trƣởng 

12.1 Hội đồng Quản trị 

i. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Xu}n  

ii. 

 

Th|nh viên Hội đồng quản trị: 

 

Ông Vũ Thế Đức  

Ông Trƣơng Minh Long 

Ông Nguyễn Quốc Huy 

Ông Lƣơng Ngọc Bảo 

12.2 Ban Kiểm so{t 

i. Trưởng Ban kiểm so{t Bà Đỗ Thị Long Ch}u 

ii. Th|nh viên Ban kiểm so{t: Bà Vũ Thị Bình Nguyên  

Ông Võ Hồng Tƣơng 

12.3 Ban Gi{m đốc 

i. 

ii. 

 

 

iii. 

Tổng Gi{m đốc: 

Phó Tổng Gi{m đốc 

 

 

Kế to{n trưởng: 

Ông Vũ Thế Đức 

Ông Trƣơng Minh Long 

Ông Lƣơng Ngọc Bảo 

Ông Phạm Tú Anh 

Bà Nguyễn Bích Liên 

12.4 Lý lịch c{ nh}n c{c th|nh viên Ban lãnh đạo 

Hội đồng quản trị 

i. Ông Nguyễn Minh Xu}n – Chủ Tịch HĐQT 

Họ v| tên: Nguyễn Minh Xu}n                      

 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 06/04/1958    

 Quốc tịch: Việt Nam 
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 D}n tộc: Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 74 Vũ Huy Tấn, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh     

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ng|nh quản trị kinh doanh; Cử nh}n Kinh tế ng|nh kế hoạch 

hóa; Cử nh}n kinh tế ngoại thương. 

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 1981 – 1985 : Công t{c tại Liên hiệp cung ứng vật tư Khu vực V (miền Trung). 

 1985 – 1990 : Công t{c tại Công ty vật tư thứ liệu Đ| nẵng. 

 1990 – 1994 : Phó Gi{m đốc và Gi{m đốc Công ty vật tư thứ liệu Đ| nẵng. 

 1995 – 1996 : Phó Gi{m đốc Công ty kim khí v| vật tư tổng hợp miền Trung. 

 1997 – 2003 : Gi{m đốc công ty vật tư thiết bị công nghiệp, năm 1999 đổi tên th|nh Công 

ty kinh doanh thép & thiết bị công nghiệp. 

 2004 – 2005 : Gi{m đốc công ty kim khí TP Hồ Chí Minh 

 2006 – 03/2012 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Gi{m đốc Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ 

Chí Minh. 

 24/03/2012 – nay : Tổng Gi{m đốc Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Ủy viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 

Tổng Gi{m đốc Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh. 

 Số cổ phần nắm giữ: 14.119.300 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 0 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 14.119.300 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

ii. Ông Vũ Thế Đức –Tổng Gi{m đốc 

 Họ v| tên: Vũ Thế Đức                 

 Giới tính: Nam 
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 Ngày th{ng năm sinh: 09/03/1957   

 Nơi sinh: Nam Định 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc:  Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 102C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh. 

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nh}n Kinh tế Ngoại Thương, Kỹ sư địa chất dầu khí. 

 Tóm tắt qu{ trình công tác: 

 1983 - 1987: Công t{c tại Viện dầu khí Việt Nam. 

 1987 -  nay: Công t{c tại Vinatrans. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Tổng Gi{m đốc Vinatrans. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c: Chủ tịch HĐTV Công ty LD Konoike Vina; Thành 

viên HĐQT Công ty Vinalink; Th|nh viên HĐQT Công ty Vinafreight. 

 Số cổ phần nắm giữ: 5.118.000 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 18.000 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 5.100.000 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không. 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công:  Không. 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

iii. Ông Trƣơng Minh Long – Th|nh viên HĐQT, Phó Tổng Gi{m đốc Công ty 

 Họ v| tên: Trương Minh Long                 

 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 10/08/1969 

 Nơi sinh:  Quảng Nam 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc:  Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 407/10 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP Hồ Chí Minh. 

 Trình độ Văn ho{: 12/12 
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 Trình độ chuyên môn: Cử nh}n Kinh tế 

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 1993 – nay : Công t{c tại Vinatrans. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Th|nh viên HĐQT, Phó Tổng Gi{m đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Th|nh viên HĐQT Công ty Vinalink; Thành viên 

HĐQT Vinatrans Đ| Nẵng; Ủy viên Hội đồng th|nh viên Công ty Liên doanh Sojitz 

Logistics; Ủy viên Hội đồng th|nh viên Công ty Vietway Aviation. 

 Số cổ phần nắm giữ: 5.105.000 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 5.000 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 5.100.000 cổ phần 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không 

iv. Ông Lƣơng Ngọc Bảo – Th|nh viên HĐQT, Phó Tổng Gi{m đốc 

 Họ v| tên: Lương Ngọc Bảo                     

 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 13/09/1959  

 Nơi sinh:  H| Nội 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc: Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 17 Lô B Chung cư 750/1Bis Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh. 

 Trình độ Văn ho{: 10/10 

 Trình độ chuyên môn: Cử nh}n kinh tế  

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 1982 – 1990: C{n bộ quản lý t|u Đại lý H|ng hải Đ| Nẵng.  

 1990 – 1993: Phòng XNK & BQL Khai th{c t|u Tổng Công ty Vietrancimex. 

 1993 – 2011: Phòng Đại lý h|ng hải Vinatrans. 
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 2011 –  nay : Phó Tổng Gi{m đốc Vinatrans. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Th|nh viên hội đồng quản trị. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c: Th|nh viên HĐQT CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại 

thương; Đại diện vốn của Vinatrans tại Công ty TNHH Agility; Đại diện vốn của Vinatrans 

tại Công ty Huyndai Vinatrans Logistics. 

 Số cổ phần nắm giữ: 14.100 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 14.100 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: 4.000 cổ phần 

 Trong đó:  + Vợ: Phạm Thị Mai Liên: 2.000 cổ phần 

 + Con: Lương Bảo Ngọc: 2.000 cổ phần 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

v. Ông Nguyễn Quốc Huy – Th|nh viên HĐQT 

 Họ v| tên: Nguyễn Quốc Huy                       

 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 10/03/1960 

 Nơi sinh:  Hải Phòng 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc: Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 36/1A Giải Phóng, Phường 4, Quận T}n Bình, TP Hồ Chí Minh 

 Trình độ Văn ho{: 10/10 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Kinh tế Vận Tải Biển. 

  Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 1982 – 1989 : Công t{c tại Liên doanh Dầu khí Việt Xô. 

 1990 – nay : Công t{c tại Vinatrans. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Th|nh viên hội đồng quản trị Công ty Vinatrans 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Không. 
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 Số cổ phần nắm giữ: 8.000 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 8.000 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 Hành vi vi phạm ph{p luật: Không 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

Ban kiểm so{t 

i. Bà Đỗ Thị Long Ch}u – Trƣởng Ban kiểm so{t. 

 Họ v| tên: Đỗ Thị Long Ch}u                      

 Giới tính: Nữ 

 Ng|y th{ng năm sinh: 21/08/1978      

 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh     

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc:  Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 18 Sơn Cang, P.12, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.  

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nh}n kinh tế  

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 2001 – nay : chuyên viên kế to{n tại Tổng Công Ty Thép Việt Nam. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: chuyên viên kế to{n tại Tổng Công Ty Thép Việt Nam, Trưởng 

Ban kiểm so{t tại Công ty Vinatrans. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c: Trưởng Ban kiểm so{t CTCP Thép thủ Đức; CTCP 

Lưới Thép Bình T}y 

 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 0 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 
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 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

ii. B| Vũ Thị Bình Nguyên – Thành viên Ban kiểm so{t 

 Họ v| tên: Vũ Thị Bình Nguyên                       

 Giới tính: Nữ 

 Ng|y th{ng năm sinh: 27/05/1981     

 Nơi sinh:  Đồng Hới, Quảng Bình     

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc: Kinh   

 Địa chỉ thường trú: B26/15 Ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Ch{nh, TP Hồ Chí Minh.  

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 10/2003 - nay: Nhân viên phòng kế to{n tại Công ty Vinatrans. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: nhân viên phòng kế to{n kiêm th|nh viên Ban kiểm so{t tại Công 

ty Vinatrans. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c : Th|nh viên Ban Kiểm So{t công ty Vinalink, Kế to{n 

trưởng chi nh{nh Vinatrans Cần Thơ. 

 Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 2.500 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan:  3.000 cổ phần 

Trong đó:  + Mẹ: Nguyễn Thị Hòa: 2.000 cổ phần 

 + Em: Vũ Nhật Phương: 1.000 cổ phần 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

iii. Ông Võ Hồng Tƣơng – Th|nh viên Ban kiểm so{t 

 Họ v| tên: Võ Hồng Tương 
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 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 10/05/1958     

 Nơi sinh:  Nghệ An     

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc: Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 1N Mai Văn Vĩnh, P.T}n Kiểng, Q.7, TP Hồ Chí Minh.  

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Đại học t|i chính, Đại học Luật   

 Tóm tắt qu{ trình công t{c: 

 Từ 1987 – nay: nhân viên phòng nh}n sự Công ty Vinatrans.  

 Chức vụ công t{c hiện nay: Th|nh viên Ban kiểm so{t Vinatrans 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Không. 

 Số cổ phần nắm giữ: 3.200 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 3.200 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không. 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không. 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

Ban Gi{m đốc 

i. Ông Vũ Thế Đức – Tổng Gi{m đốc Công ty  

Xem phần Hội đồng quản trị. 

ii. Ông Trƣơng Minh Long – Phó Tổng Gi{m đốc 

Xem phần Hội đồng quản trị. 

iii. Ông Lƣơng Ngọc Bảo – Phó Tổng Gi{m đốc 

Xem phần Hội đồng quản trị. 

iv. Ông Phạm Tú Anh – Phó Tổng Gi{m đốc 

 Họ v| tên: Phạm Tú Anh 



 TỔ CHỨC TƯ VẤN   |  VIETINBANKSC   

 

  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN   |  VINATRANS |   33  

 Giới tính: Nam 

 Ng|y th{ng năm sinh: 13/11/1975  

 Nơi sinh:  H| Nội 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc:  Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 78 Nguyễn Th{i Sơn, P.3, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: MBA, MSC 

 Tóm tắt quá trình công tác: 

 1998 – 1999: Giảng viên khoa Công trình Đại học H|ng hải. 

 1999 – 2003: Nhân viên Công ty Vinatrans. 

 2003 – 2005: Học MBA tại Đan Mạch. 

 2006 – nay: Trưởng phòng, Phó Tổng Gi{m đốc Công ty Vinatrans.. 

 Chức vụ công t{c hiện nay: Phó Tổng Gi{m đốc, Gi{m đốc Chi nh{nh H| Nội, Quảng Ngãi, 

Trưởng đại diện Văn phòng Vũng T|u. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Không. 

 Số cổ phần nắm giữ: 16.500 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 16.500 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan:  2.000 cổ phần 

Trong đó:  + Vợ: Ho|ng Ly: 2.000 cổ phần 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không. 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không.  

v. B| Nguyễn Bích Liên – Kế to{n trƣởng 

 Họ v| tên: Nguyễn Bích Liên 

 Giới tính: Nữ 

 Ng|y th{ng năm sinh: 12/08/1975  

 Nơi sinh:  H| Nội 
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 Quốc tịch: Việt Nam 

 D}n tộc:  Kinh   

 Địa chỉ thường trú: 22 Cư x{ tự do, CMT8, P.7, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 

 Trình độ Văn ho{: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nh}n Kinh tế 

 Tóm tắt qu{ trình công tác: 

 1998 – nay:  Kế to{n trưởng tại Công ty Vinatrans,  

 Chức vụ đang nắm giữ ở công ty kh{c:  Trưởng Ban Kiểm so{t Công ty cổ phần Giao nhận 

Vận tải Ngoại thương; Trưởng Ban Kiểm so{t Công ty cổ phần Vinafreight, Thành viên Ban 

kiểm so{t CTCP Transimex Saigon. 

 Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần  

Trong đó:  + Sở hữu c{ nh}n: 10.000 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 Cổ phần của những người có liên quan: Không. 

 Quyền lợi m}u thuẫn với công ty: Không. 

 H|nh vi vi phạm ph{p luật: Không. 

 C{c khoản nợ đối với công ty: Không. 

13. T|i sản 

13.1 T|i sản cố định hữu hình: 

 Tình hình tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2013 

  Đơn vị : đồng 

Danh mục Nguyên giá Khấu hao Gi{ trị còn lại 

M{y móc thiết bị 600.052.725 212.770.710 387.282.015 

Nh| cửa, vật kiến trúc 11.471.462.785 4.054.461.745 7.417.001.040 

Phương tiện vận tải 33.727.368.057 11.301.289.335 22.426.078.722 

TSCĐ dùng trong quản lý 74.730.256 40.707.252 34.023.004 

Tổng cộng 45.873.613.823 15.609.229.042 30.264.384.781 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

13.1 T|i sản vô hình 

 Tài sản vô hình tại thời điểm 31/12/2013 
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  Đơn vị : đồng 

Danh mục Nguyên giá  Khấu hao Gi{ trị còn lại 

Quyền sử dụng đất  9.623.759.000 - 9.623.759.000 

Phần mềm m{y tính 288.219.000 75.057.025 213.161.975 

Tổng cộng 9.911.978.000 75.057.025 9.836.920.975 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013) 

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận v| cổ tức năm 2014 

Chỉ tiêu Đơn vị 
2014(*) 

Gi{ trị % so với năm 2013 

Vốn Điều lệ đồng 255.000.000.000 - 

Doanh thu thuần đồng 360.000.000.000 -58,63% 

Lợi nhuận sau thuế đồng 19.300.000.000 -32,28% 

Tỷ lệ LNST/Doanh Thu % 5,36 % - 

Tỷ lệ LNST/Vốn Điều lệ % 7,57 % - 

Tỷ lệ chia cổ tức % 6,00 % - 

(Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ Số 15/2014/HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2014) 

(*) Đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của Công ty mẹ 

Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận v| cổ tức nói trên 

- Tình hình kinh tế năm 2014 có thể sẽ tiếp tục khó khăn nhưng Chính phủ dự b{o c{c chỉ tiêu 

kinh tế sẽ tăng trưởng so với năm 2013. Cụ thể: 

 Về chỉ tiêu GDP: Chính phủ dự b{o GDP năm 2014 tăng trưởng 5,6% (năm 2013 l| 5,4%) 

 Về đầu tư FDI: Chính phủ dự b{o đầu tư FDI sẽ tăng trong năm 2014 do tình hình kinh tế 

chính trị Việt Nam tiếp tục được cải thiện v| ổn định tương đối so với c{c quốc gia thu 

hút vốn đầu tư FDI kh{c. Bên cạnh đó, việc thương thảo v| ký kết Hiệp định đối t{c 

chiến lược xuyên Th{i Bình Dương (TPP) v| Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – 

Liên minh Ch}u Âu sẽ l| bước tiến mới trong việc thu hút vốn đầu tư FDI trong năm 

2014 và các năm tới. 

 Về xuất nhập khẩu: Chính phủ dự b{o xuất nhập khẩu năm 2014 sẽ tăng trưởng 10-15% 

so với năm trước. 

 Về tăng đầu tư công: theo Nghị quyết về dự to{n ng}n s{ch nh| nước năm 2014 đã được 

Quốc hội thông qua, bội chi ng}n s{ch nh| nước năm 2014 sẽ l| 224.000 tỷ đồng, cao hơn 
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năm 2013 l| 195.000 đồng. Tăng bội chi ng}n s{ch chủ yếu l| tăng đầu tư x}y dựng cơ 

bản v| tăng đầu tư công, tăng thêm nhiều dự {n v| công trình. 

  Do vậy, nhìn chung môi trường kinh doanh năm 2014 sẽ tốt hơn năm 2013. 

- Tuy nhiên trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại 

thương Việt Nam đã có những tính to{n thận trọng trong việc đặt mức kế hế hoạch doanh 

thu v| lợi nhuận trong năm 2014 thấp hơn so với thực hiện trong năm 2013 l| do những 

nguyên nhân sau: 

 Về ng|nh kinh doanh logistics: năm 2014 l| năm Việt Nam sẽ mở cửa ho|n to|n loại hình 

kinh doanh dịch vụ logistics cho c{c công ty nước ngo|i, theo đó c{c hãng giao nhận 

nước ngo|i sẽ được phép th|nh lập công ty 100% vốn tại Việt Nam trong khi năm 2013 

doanh thu v| lợi nhuận trước thuế từ c{c hãng giao nhận n|y chiếm tỷ trọng đ{ng kể 

trong tổng nguồn thu của công ty. Vì vậy, dự kiến nguồn thu từ mảng kinh doanh 

logistic trong năm 2014 sẽ giảm. 

 Bên cảnh đó nguồn thu đóng góp cho lợi nhuận của Công ty từ việc nhận cổ tức trong 

năm 2014 sẽ giảm do trong năm 2013 công ty đã nhận hết cổ tức tích dồn từ c{c công ty 

con v| công ty liên kết. 

 Ngo|i ra, nguồn ho|n nhập từ đầu tư t|i chính cũng sẽ giảm đ{ng kể trong năm 2014 vì 

c{c chứng kho{n công ty đầu tư đã được ho|n nhập phần lớn c{c khoản dự phòng trong 

năm 2013. 

15. Thông tin về những cam kết chƣa thực hiện 

Không có. 

16. C{c thông tin, c{c tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty 

Không có. 
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V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Loại chứng kho{n 

Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 

Mệnh gi{: 10.000 đồng/ cổ phần.  

Mã chứng kho{n: VIN  

2. Tổng số chứng kho{n đăng ký  giao dịch 

Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch:  25.500.000 cổ phần.   

3. Phƣơng ph{p tính gi{  

 Gi{ trị sổ s{ch 

  Vốn chủ sở hữu  

Gi{ sổ s{ch 01 cổ phần = 
 

 
  Tổng số cổ phần đang lưu h|nh 

Căn cứ b{o c{o kiểm to{n hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại 

thương Việt Nam: 

Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 

Vốn chủ sở hữu (đồng) 300.999.936.604 304.016.353.144 

Tổng số cổ phần đang lưu hành 

(cổ phần) 
25.500.000 25.500.000 

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần) 11.804 11.922 

Giá trị sổ sách bình quân 2 năm 11.863 

 Gi{ tham chiếu trong ng|y giao dịch đầu tiên 

Căn cứ vào kết quả giá trị sổ sách bình quân của Công ty như trên, dự kiến giá tham chiếu của 

một cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong ngày giao 

dịch đầu tiên tại sàn UPCOM được xác định là 11.900 đồng/cổ phiếu. 

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngo|i 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng kho{n H| Nội, tỷ lệ nắm giữ của người 

nước ngo|i tu}n thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 quy 

định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngo|i v|o thị trường Chứng kho{n Việt Nam. Theo đó tổ 

chức, c{ nh}n nước ngo|i mua b{n trên Sở Giao dịch Chứng kho{n nắm giữ tối đa 49 % tổng 

số cổ phần ph{t h|nh ra công chúng. 
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Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngo|i sở hữu cổ phiếu của Công ty . 

5. C{c loại thuế có liên quan 

Thuế nhập khẩu 

Thuế suất đối với c{c mặt h|ng nhập khẩu của Công ty được quy định tại Biểu thuế nhập 

khẩu hiện h|nh do Bộ t|i chính ban h|nh. 

Thuế giá trị gia tăng 

Thuế suất thuế GTGT hiện đang {p dụng đối với Công ty được quy định tại biểu thuế GTGT 

hiện hành do Bộ t|i chính ban h|nh. 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp 

Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được tính trên thu nhập chịu thuế trong kỳ nh}n với 

thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp. Thuế suất {p dụng với Công ty là 22%. 

Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế suất thuế thu nhập c{ nh}n {p dụng theo quy định tại Biểu thuế thu nhập c{ nh}n hiện 

h|nh do Bộ t|i chính ban h|nh. 

Ngo|i ra, Công ty còn phải chịu c{c loại thuế, phí kh{c theo quy định của Ph{p luật. 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tổ chức tƣ vấn 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 

Trụ sở chính:   306 B| Triệu, Quận Hai B| Trưng, H| Nội. 

Số điện thoại:   04 39741054                            Fax: 04 39741760 

Website:            ww.vietinbanksc.com.vn 

Chi nhánh:   49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Th{i Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh 

Số điện thoại:   08 38209986                         Fax: 08 38209993 

2. Tổ chức kiểm to{n 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN  

Trụ sở chính:   Số 01 Lê Phụng Hiểu, Q.Ho|n Kiếm, H| Nội 

Điện thoại:    04 38241990           Fax:  08 38253973 

VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I:  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

2. Phụ lục  II:  Điều lệ Công ty; 

3. Phụ lục  III: B{o c{o t|i chính kiểm to{n năm 2013 (Mẹ v| Hợp nhất). 
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Tp.HCM, ngày       tháng       năm 2014                   

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN MINH XUÂN 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

VŨ THẾ ĐỨC 

TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ THỊ LONG CHÂU 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN BÍCH LIÊN 

 

TỔ CHỨC TƢ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BẠCH NGUYỄN VŨ 
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