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    TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

             NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM               ------------------------------------- 
 

                VINATRANS          Tp Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 06  năm 2020               

                   ------------------------  

                   Số :    /2020/VIN  

                

                BÁO CÁO 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 
 

I- Tình hình thực hiện KHKD năm 2019: 

 

1. Kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua: 

 

- Tổng doanh thu:  150,000  tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:   27,500  tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:   23,000  tỷ đồng 

 

2. Thực hiện của Công ty: 

 

2.1. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh trong năm 2019: 

 

- Xuất khẩu năm 2019 đạt 263,45 USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 

trước; nhập khẩu đạt 253,5 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước đã tác 

động tích cực đến hoạt động logistics 

 

- Giá nhiên liệu và chí phí cầu đường biến động đã ảnh hưởng đến chi 

phí và lợi nhuận của hoạt động vận tải, đặc biệt trong quý III/2019 giá 

nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh được giá hợp đồng với khách 

hàng. 

 

- Giá thuê đất đối với các cơ sở kinh doanh kho bãi và văn phòng của 

Công ty bị điều chỉnh tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. 

 

- Phòng Logistics Kho Bãi là phòng kinh doanh chủ lực của Công ty 

trong nhiều năm qua đang gặp nhiều khó khăn, sụt giảm sản lượng về 

nâng hạ container do những nguyên nhân khách quan như một số 

công ty kinh doanh container depo có yếu tố nước ngoài đã lôi kéo 

khách hàng bằng những chính sách chiết khấu rất cao mà Công ty 

không thể cạnh tranh được. Chênh lệch kinh doanh của phòng năm 

2019 chỉ đạt 63% so với kế hoạch, 65 % so với năm trước, ảnh hưởng 

rất lớn đến kết quả chung của toàn Công ty. 
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- Phòng Dự Án hiện cung cấp dịch vụ logistics cho 2 khách hàng lớn là 

Doosan và Công ty may Hùng Vỹ. Kết quả kinh doanh năm 2019 chỉ 

đạt 50% so với kế hoạch, 52% so với cùng kỳ năm trước, do việc triển 

khai dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn chưa nhiều, tỷ suất lợi nhuận 

các lô hàng dự án không cao. 

 

- Các chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, chủ yếu là thực 

hiện các dịch vụ nối dài từ Công ty, chưa chủ động trong kinh doanh. 

 

- Triển khai tốt dịch vụ Hãng tàu Rizhao Shipping Vietnam: tăng cường 

thêm nhân sự, phối hợp với principal trong việc tìm kiếm khách hàng 

cho hãng tàu mới. Công ty đã nỗ lực tốt nhất khi làm việc với Tân 

Cảng trong điều kiện cơ sở hạ tầng của Cảng đã kín chỗ để đưa tàu 

vào Cát Lái Port được 01 chuyến / tuần, đáp ứng yêu cầu của hãng tàu 

Rizhao, từ đó làm tăng uy tín của Vinatrans trong vai trò đại lý. 

 

- Một số phòng có kết quả kinh doanh tăng trưởng so với năm trước 

như Phòng Rickmers, Phòng Rizhao và đã xuất sắc hoàn thành vượt 

mức kế hoạch năm 2019 (Phòng Rizhao vượt 70% kế hoạch năm và 

tăng trưởng 92% so với năm trước) 

 

- Bộ phận sales hoạt động tích cực, đóng góp đáng kể vào nguồn thu 

của Công ty, đặc biệt bộ phận sales phòng Rizhao đã nổ lực rất lớn 

trong việc phát triển thương hiệu Rizhao Shipping Lines; bộ phận 

sales Phòng SCM đã nổ lực và nâng cấp chất lượng sales từ việc sales 

những khách hàng nhỏ, số lượng lô hàng ít đến việc tập trung phát 

triển khách hàng lớn, trong quý 2 và quý 3 vừa qua đã sales được 2 

khách hàng lớn (số lượng trên 100 container/tháng). 

 

- Tiếp tục tiếp cận và thực hiện cung cấp dịch vụ logistics cho TCTy và 

các đơn vị trong hệ thống, năm 2019 thực hiện được 59 lô hàng cho 

Nasteeel Vina, Vingal, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, 

Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM, Công ty cơ khí luyện kim, Công 

ty Tôn Phương Nam, Công ty tôn mạ VNSTEEL Thăng Long với 

doanh thu đạt gần 4,7 tỷ. 

 

- Hoàn tất việc thoái vốn EIB theo kiến nghị của KTNN về kiểm toán 

BCTC 2017, thu được vốn và có lãi. 

 

2.2. Số liệu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:  

 

- Tổng doanh thu:   142,467 tỷ đồng, bằng   95  % KH  

- Tổng lợi nhuận trước thuế:   28,140 tỷ đồng, bằng 102,3% KH 
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- Tổng lợi nhuận sau thuế:    24,010 tỷ đồng, bằng 104,4% KH 

 

2.3. Về đầu tư trong năm 2019: 

 

- Hoàn tất việc đầu tư mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác kinh 

doanh theo kế hoạch được TCT duyệt là 1,1 tỷ, giá trị đầu tư thực tế là 

1,06 tỷ. 

 

- Ngoài ra, tuy không có kế hoạch đầu tư trong năm 2019 nhưng Công 

ty đã thực hiện khảo sát một số khu đất tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai, Long An, Bình Dương để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư trung 

tâm phân phối hàng hóa - dịch vụ mà Công ty đánh giá sẽ phát triển 

mạnh trong thời gian tới.  

 

2.4. Công tác quản lý tài sản nhà, đất được giao quản lý và sử dụng của 

Công ty : 

 

Hiện nay Công ty đang quản lý sử dụng 07 cơ sở nhà đất, kho bãi với 

tổng diện tích đất là 72,800 m2 , trong đó có 3 cơ sở có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (riêng có 1 cơ sở có thời hạn sử dụng đến 

tháng 12/2020), 01 cơ sở là văn phòng chính của công ty được ký hợp 

đồng thuê hàng năm, các cơ sở còn lại chưa được ký hợp đồng thuê 

đất. Các khu đất của Công ty đều được sử dụng, khai thác kinh doanh 

hiệu quả, ngoại trừ khu 102C Nguyễn Văn Cừ hiện là khu nhà tập thể 

của 27 hộ CB-CNV đã nghỉ hưu. 

 

           

II-      Kế hoạch kinh doanh năm 2020: 

 

- Theo nhận định của Chính phủ, năm 2020 GDP của Việt Nam sẽ tăng 

trưởng 6,8%, xuất nhập khẩu tăng trưởng 7%. Trên cơ sở đó, Công ty 

sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh doanh dịch vụ logistics 10-15%. 

 

Tuy nhiên, nguồn thu tài chính của Công ty sẽ bị giảm mạnh trong 

năm tới (bao gồm: giảm cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết; 

giảm lãi tiền gửi ngân hàng và không còn nguồn thu tài chính từ việc 

thoái vốn đầu tư) 

 

- Mặc dù hiện nay theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, các 

hãng tàu và hãng giao nhận quốc tế mà Công ty đã từng làm đại lý đã 

tách ra hoạt động riêng lẻ nhưng Công ty VINATRANS vẫn có thế 

mạnh trong việc hợp tác với các forwarder nước ngoài (kể cả các 

forwarder có hoặc chưa có văn phòng tại Việt Nam). Do vậy, tập 
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trung phát triển khách hàng là các hãng tàu và hãng giao nhận luôn sẽ 

là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của Công ty. 

 

- Công ty sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh doanh đã và đang triển 

khai có hiệu quả trong thời gian qua, thực hiện tốt việc cung cấp dịch 

vụ logistics cho các dự án lớn đã trúng thầu, tiếp tục tham gia đấu 

thầu các dự án lớn khác cho năm 2020 và các năm sau. 

 

- Duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng lớn và truyền thống của 

Công ty, luôn quan tâm chăm sóc và đảm bảo cung cấp dịch vụ 

logistics, dịch vụ lưu cước phù hợp nhất cho các khách hàng này. 

 

- Tăng cường nhân viên sales cho tất cả các đơn vị kinh doanh trong 

Công ty để tăng thêm số lượng khách hàng, kể cả những khách hàng 

có quy mô vừa và nhỏ nhằm đa dạng hóa mạng lưới khách hàng và 

tăng nguồn thu cho Công ty. 

 

Bên cạnh đó, đội ngũ sales chuyên nghiệp và cán bộ lãnh đạo cấp 

phòng trở lên sẽ tăng cường phát triển mạng lưới khách hàng lớn 

nhằm tạo công việc và nguồn thu ổn định cho hoạt động của các 

phòng ban nói riêng và của Công ty nói chung. Thực tế kinh doanh 

của Công ty cho thấy 80%-85% khối lượng công việc và nguồn thu 

của Công ty chủ yếu từ 15%-20% khách hàng chủ lực. Do vậy, trong 

thời gian sắp tới, Công ty sẽ tăng cường nhân sự sales chuyên nghiệp 

và nhân sự cấp trưởng phó phòng thông qua các công ty head hunter.  

 

- Tiếp tục tiếp cận các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL để giới thiệu 

dịch vụ logistics và các giải pháp giao nhận vận chuyển tối ưu với 

mục đích tối đa hóa lợi ích của các thành viên trong hệ thống trên cơ 

sở các bên cùng có lợi.  

 

- Tiếp tục hợp tác tốt với Công ty Sojitz Logistics với vai trò nhà thầu 

phụ cho các dự án tại Khu công nghiệp Long Đức và các địa bàn 

khác. 

 

- Đầu tư góp vốn thêm cho công ty con VTRUCK để thay thế dần số xe 

tải cũ sắp hết thời hạn lưu hành, nguồn tiền đầu tư từ vốn nhàn rỗi của 

Công ty. 

 

- Do kết quả kinh doanh năm 2019 của một số công ty liên kết không 

tốt, dự kiến nguồn thu cổ tức từ các công ty liên kết trong năm 2020 

sẽ bị giảm mạnh, lãi tiền gửi ngân hàng giảm và không còn khoản lãi 

từ việc thoái vốn đầu tư, tổng khoản thu tài chính giảm khoảng 3,6 tỷ 

đồng, Công ty sẽ phấn đấu tiết kiệm chi phí và tăng trưởng kinh doanh 
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15% tương đương tăng khoảng 5 tỷ đồng để bù lại phần sự sụt giảm 

nguồn thu tài chính trên và đạt tăng trưởng chung 5% so với năm 

trước, do vậy lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến đạt 29,750 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,250 tỷ đồng..  

 

 

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020: 

 

Căn cứ đặc điểm tình hình và các phương hướng kinh doanh dự kiến 

đã nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 như 

sau:  

 

- Lợi nhuận trước thuế : 29,750 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế : 25,250 tỷ đồng 

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện , nếu xét đến dịch bệnh Covid-19 

có mức độ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công 

ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công 

ty để điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế. 
 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                                             


