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Kính thưa Quý vị cổ đông. 

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao 

nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong năm 2019, giai đoạn 2015-2020 và định 

hướng kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 như sau: 

 

I. Đánh giá hoạt động năm 2019: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam : 

Năm 2019, thị trường vận tải và logistics toàn cầu chịu tác động bởi các yếu tố 

chính gồm: những bước tiến lớn về công nghệ, biến động thương mại quốc tế, những 

xu hướng mới trong thương mại điện tử và các yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, 

phòng chống biến đổi khí hậu trong logistics. 

Xuất khẩu năm 2019 đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; 

nhập khẩu đạt 253,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đã tác động tích cực 

đến hoạt động logistics. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận 

tải và logistisc, bao gồm cả những yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, tạo ra 

các tác động tích cực lẫn tiêu cực. Trong đó, hai yếu đó được đánh giá có mức độ ảnh 

hưởng lớn nhất đến hoạt động của doanh nghiêp là chất lượng nguồn nhân lực, khả 

năng quản trị doanh nghiệp và giá dầu trên thế giới bất ổn, tăng cao. 

Nhận định được những khó khăn thách thức trong năm 2019, Hội đồng quản trị 

Công ty đã có những giải pháp chỉ đạo, cùng với sự điều hành phối hợp của ban Tổng 

giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao 

động Công ty để đạt dược kết quả kinh doanh năm 2019 như sau : 

     

Lợi nhuận trướcthuế : 28,140 tỷ đồng, bằng 102,3 % kế hoạch năm 

Lợi nhuận sau thuế : 24,010 tỷ đồng, bằng 104,4 % kế hoạch năm 



2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019: 

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa 

ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời. 

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định 

của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy 

đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh; tổ chức công bố thông tin theo quy 

định của pháp luật về công ty đại chúng; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông 

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây 

cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc. 

-  Năm 2019, chế độ họp của Hội đồng quản trị Công ty được thực hiện theo 

đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 cuộc 

họp định kỳ hàng quý, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của ban điều hành , 

đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao 

cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo. Hội đồng quản trị đã thông qua một 

số nội dung chính sau: 

* Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. 

* Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018. 

* Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

* Thông qua việc thoái vốn cổ phiếu EIB theo kiến nghị của KTNN về kiểm 

toán BCTC năm 2017. 

* Các quyết định quan trọng khác. 

 

3. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc của Hội đồng quản trị: 

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động 

của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo 

đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị 

- Năm 2019, Ban giám đốc đã tuân thủ đúng định hướng của Hội đồng quản trị 

đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, 

tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực để thực hiện thành công 

việc vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị 

ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc 



hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 đề ra và biểu dương kết quả đạt được của Ban 

Tổng giám đốc và tập thể người lao động Công ty trong năm 2019.  

 

II. Đánh giá hoạt động giai đoạn 2015-2020: 

1. Nhân sự Hội đồng quản trị : 

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên : 

- Ông Vũ Thế Đức - Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 28/03/2015, miễn nhiệm ngày 

01/04/2017) 

- Ông Vũ Duy Huynh - Chủ tịch (Bổ nhiệm thành viên 28/03/2015, bổ 

nhiệm Chủ tịch ngày 01/04/2017) 

- Ông Trương Minh Long - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28/03/2015) 

- Bà Nguyễn Kim Oanh - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28/03/2015, miễn 

nhiệm ngày 01/12/2016) 

- Ông Hồ Phi Hiệp - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28/03/2015, miễn nhiệm 

ngày 29/03/2018) 

- Bà Lê Thị Thúy Hằng - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/04/2017) 

- Ông Hoàng Ngọc Chiến - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/04/2017) 

- Ông Vương Duy Khánh - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 29/03/2018) 

 

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị : 

2.1.Từ năm 2015 đến nay, Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh 

nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Các chính sách bảo hộ thương mại 

triển khai ở nhiều quốc gia , gây trở ngại cho nền kinh tế thế giới, nhất là ngành xuất 

nhập khẩu. Đi ngược lại bối cảnh chung, nền kinh tế Việt nam lại có sự phát triển 

đáng kể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức 

cho các doanh nghiệp ngành logistics, bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các các công ty 

trong nước và công ty đa quốc gia. 

Với những nỗ lực tìm kiếm và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Hội 

đồng quản trị, ban điều hành, cùng với sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ người lao 

động trong Công ty, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức do 

Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

 

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch : 



 

Khoản mục ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Lợi nhuận trước thuế             

  - NQ ĐHĐCĐ tỷ đồng       30,000          33,375          31,000          29,500          27,500    

  - Thực hiện tỷ đồng       30,051          31,028          32,012          32,186          28,140    

2. Lợi nhuận sau thuế             

  - NQ ĐHĐCĐ tỷ đồng       24,000          27,000          26,700          25,000          23,000    

  - Thực hiện tỷ đồng       25,169          26,690          27,647          28,400          24,010    

3. Cổ tức             

  - NQ ĐHĐCĐ % 8% 9% 9% 8% 7% 

  - Thực hiện % 8% 9% 9% 9% 7% 

 

2.3. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị : 

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. 

Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Hội đồng quản trị đã 

quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng 

năm của Công ty. 

Ban hành các Quy chế quản lý Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành 

và phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao công tác 

quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị và có ý kiến về các vấn đề đưa ra thảo luận. 

Báo cáo thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

 

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và giai đoạn 

2020-2025: 

Kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng thấp. Cùng với đó là căng thẳng thương mại 

Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, các rào cản kỹ thuật gia tăng làm gia tăng đáng kể tính 

bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh 

doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị 

trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng 

tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Bối cảnh kinh tế trong nước cũng gặp nhiều 

khó khăn như khu vực nông nghiệp chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh và biến đổi 



khí hậu, đầu tư nước ngoài và phát triển khu vực tư nhân không bù đắp được sự sụt 

giảm của khu vực chế biến. 

Tiềm năng tăng tưởng của thị trường dịch vụ logistics được đánh giá cao nhờ giá 

trị kim ngạch xuất nhập khẩu dự báo tiếp tục tăng. Cơ hội thì rất nhiều, nhưng đồng 

thời sự cạnh tranh cũng rất gay gắt. Với sức ép từ các nhà đầu tư ngoại, doanh nghiệp 

Việt kinh doanh ngành logistics đang chịu áp lực cạnh tranh cao do đa phần cung cấp 

dịch vụ nhỏ lẻ, tiềm lực còn yếu. Ngoài ra, vì thị trường quá phân mảnh nên không 

hiếm trường hợp để có mối làm ăn, nhiều doanh nghiệp phải chịu kinh doanh với 

mức giá gần như hòa vốn. Đó là chưa kể, do tập quán thương mại của các nhà xuất 

nhập khẩu Việt Nam thường mua hàng theo giá CIF và bán hàng theo giá FOB nên 

các doanh nghiệp logistics Việt Nam gặp bất lợi khi cạnh tranh với các doanh nghiệp 

logistics nước ngoài.  

Trong bối cảnh trên, Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng hoạt động và 

các giải pháp thực hiện trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 như sau: 

- Tăng cường việc hoạch định chiến lược kinh doanh hàng năm, đưa ra các 

quyết định, chỉ đạo sát sao và kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế và phát triển 

bền vững cho Công ty. 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, 

quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tránh chồng chéo chức năng 

nhiện vụ của ban điều hành. 

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty 

an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng các quy định 

hiện hành. 

- Quyết định gia hạn các liên doanh hoạt động hiệu quả, thoái vốn tại các liên 

doanh, liên kết hoạt động không hiệu quả, không góp phần tích cực vào hiệu 

quả chung của Công ty. 

- Nghiên cứu đầu tư thêm cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh, nhất là đầu tư 

xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa khi có điều kiện thuận lợi về đối tác và 

khách hàng. 

- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách 

hàng, tạo nguồn thu mới, đặc biệt là khai thác nguồn lực các đơn vị thành viên 

trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam. 

- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù 

hợp với quy định của pháp luật. 



Trên cơ sở các định hướng và giải pháp trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình 

ĐHĐCĐ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân 

10%/năm (căn cứ tình hình thực tế từng năm, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh mức độ 

tăng trưởng phù hợp nhưng mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%) như sau: 

 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Lợi nhuận trước thuế 

(ĐVT: tỷ đồng) 

29,750 32,500 35,750 39,350 43,500 

Lợi nhuận sau thuế 

(ĐVT: tỷ đồng) 

25,250 27,800 30,500 33,500 36,800 

Cổ tức  7% 9% 10% 11% 12% 

 

Kính thưa các quý vị cổ đông. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019, nhiệm kỳ 

2015-2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 5 năm 2020-2025. Thay mặt Hội 

đồng quản trị, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ 

của các đối tác, các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của CB-

CNV trong Công ty đã góp phần quan trọng vào việc đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề 

ra . 

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của 

mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2020 và các năm tới Công ty 

Vinatrans vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

 

TM. Hội Đồng Quản Trị 

  Chủ tịch 

 

 

 

 

 
        Vũ Duy Huynh 


