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 Đồng nai, ngày 23 tháng 04 năm 2021 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

----------- 
A. PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020 
 
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NĂM 2020 
 
1.1. Tổng quát về tình hình kinh tế năm 2020 
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2020 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ 

năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2020. 
Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại 
trong điều kiện bình thường mới, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có 
hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã tạo động lực cho nền kinh tế nên GDP quý IV/2020 
tăng trưởng khởi sắc so với quý III/2020, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 
tăng 5,60%; khu vực dịch vụ tăng 4,29%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 
1,07%. Về sử dụng GDP quý IV/2020, tiêu dùng cuối cùng tăng 1,48% so với cùng 
kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 5,29%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 
15,25%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,83%. 

- Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 không đạt như kế hoạch từ trước, tăng trưởng 
bình quân 5 năm 2016 – 2020 cũng không đạt mục tiêu, nhưng nhìn trên bức tranh 
toàn cầu, Việt Nam là một trong không nhiều quốc gia tăng trưởng cao nhất trên thế 
giới và sự nỗ lực, sức chống chọi bền bỉ để có được con số tăng trưởng dương năm 
2020 của Việt Nam chính là điểm sáng rõ nét nhất. 

- Bình quân năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,23% so với năm 2019. 
1.2. Tổng quan hoạt động của công ty năm 2020 
- Năm 2020, công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 

nhưng doanh thu chỉ đạt 79% kế hoạch 2020.  
- Xây dựng được mối quan hệ lâu năm với khách hàng, đối tác kinh doanh. Tìm kiếm 

khách hàng mới và thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài. 
- Cổ đông chiến lược mạnh, nhân sự ổn định. 
- Chiến lược kinh doanh rõ ràng đảm bảo tính ổn định, triển khai linh hoạt thích ứng 

mà không bị mất kiểm soát, bám sát thực tế. 
- Thiết bị và chất lượng dịch vụ dần được cải thiện. 
- Thị trường khai thác chủ yếu phụ thuộc phần lớn vào Cảng Đồng Nai, chưa phát 

triển khách hàng ngoài cảng. 
2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 
2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020 
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Năm 2020, Công ty đặt ra mục tiêu hoạt động kinh doanh khai thác tốt nguồn hàng 
qua Cảng Đồng Nai, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời khai thác hiệu quả nguồn 
hàng vận tải. Kết quả đạt được như sau: 

CHỈ TIÊU Kế hoạch 
2020 

Thực 
hiện 
2020 

% tỉ lệ 
hoàn 
thành 

% tỉ lệ so 
cùng kỳ 

Doanh thu thuần 95.000   75.677   79% 80% 
Giá vốn hàng bán        84.800  66.873   79% 79% 
Lợi nhuận gộp        10.200  8.804   86% 88% 
Doanh thu hoạt động tài chính   224   208% 
Chi phí tài chính             400  158   56% 63% 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.800  4.171   87% 90% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh          5.000  4.699   94% 94% 
Thu nhập khác   67   

 
223% 

Chi phí khác   6     - 
Lợi nhuận khác   61   203% 
Lợi nhuận trước thuế          5.000  4.760   95% 96% 
Chi phí thuế thu nhập DN         1.000  693   69% 68% 
Lợi nhuận sau thuế         4.000  4.067   102% 103% 
EPS          1.000  1.193   119% 103% 
- Năm 2020, Doanh thu Công ty đạt được 75.677 triệu đồng, hoàn thành 79% so với 

kế hoạch và đạt 80% so với cùng kỳ năm 2019.  
- Lợi nhuận gộp đạt 8.804 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 

88% so với cùng kỳ năm 2019. 
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.067 triệu đồng, vượt 2% so với kế hoạch 2020 và vượt 3% 

so với cùng kỳ. Do tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp có doanh thu không quá 
200 tỷ đồng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo nghị quyết số 
116/2020/QH14 ngày 19/6/2020) dẫn đến lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1.193 đồng. 
2.2. Kết quả doanh thu theo ngành năm 2020 như sau: 

CHỈ TIÊU 
Kế hoạch Thực hiện 

KH2020 %/DT TH2020 %/DT % 
TH/KH 

Doanh thu  95.000   75.677 79% 
  Xếp dỡ 41.000   42% 31.932 42% 78% 
  Đa Phương thức 7.000   7% 1.494 2% 21% 
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  Vận tải 25.500   26% 26.891  36% 105% 
  Cung ứng 21.500   23% 15.360 20% 71% 
Chi phí giá vốn 84.800   89% 66.873   88% 79% 
  Xếp dỡ 32.245   34% 25.481 34% 79% 
  Đa Phương thức 6.690   7% 1.459 2% 22% 
  Vận tải 24.225   26% 25.257 33% 104% 
  Cung ứng 20.640   22% 14.676 19% 71% 
Lợi nhuận gộp 10.200   11% 8.804   11% 86% 
  Xếp dỡ 7.755   8,3% 6.451 8% 83% 
  Đa Phương thức 310   0,4% 35 0% 11% 
  Vận tải 1.275   1,4% 1.634 2% 128% 
  Cung ứng 860   0,9% 684 1% 79% 
Chi phí hoạt động 4.800   5,1% 4.171 5,5% 87% 
  Chi phí bán hàng 250   0,3% 150   0,1% 60% 
  Chi phí quản lý 4.550   4,7% 4.021 5,4% 88% 
Lãi/ lỗ tài chính       -400   -0,4%  66 0% 
Lãi /lỗ khác     61 0%   
LN trước thuế  5.000   5,5% 4.760   5,5% 95% 

 
2.3. Công tác đầu tư năm 2020 

STT Tên thiết bị/ dự án 
Kế hoạch đầu tư 2020 Thực hiện 2020 

Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền 
Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền 
1 Xe đầu kéo 02 1.500 3.000    

2 Sơmi romooc 2 chân 02 200 400    

3 
Đóng mới gàu cho xe 
cẩu 60LA 1266    1 82 82 

  Tổng     3.400      82  
Trong năm 2020, công ty không đầu tư thiết bị nào, chỉ đóng mới gàu cho xe cẩu 
60LA1266. 

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự 
- Sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức 

công ty theo hướng một người phụ trách nhiều việc. 
- Tăng cường công tác quản trị, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng nguồn nhân 

lực để tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi. 
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- Rà soát các chính sách về tiền lương, lao động và chính sách phúc lợi để xây dựng, 
điều chỉnh phù hợp nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. 

- Thường xuyên giám sát, xử lý những hành vi vi phạm và đánh giá khen thưởng kịp 
thời những cá nhân có thành tích tốt trong công ty. 

2.5. Công tác đoàn thể xã hội 
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cho người lao động đi 

tham quan nghỉ mát Đà Nẵng vào tháng 7/2020. 
- Công đoàn kết hợp với Công đoàn Cảng Đồng Nai ủng hộ xây dựng nhà chiến sĩ và 

phát quà ủng hộ người nghèo nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ và Tết Tân Sửu. 
- Tổ chức Hội nghị CBNV, Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, xây 

dựng thỏa ước lao động tập thể. CBNV, Công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao 
động và chính quyền, chuyên môn chủ động thực hiện biện pháp phòng tránh tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc cho CBNV. 

2.6. Công tác tài chính 
- Công ty áp dụng chính sách tài chính thận trọng, chọn khách hàng có khả năng 

thanh khoản tốt, hạn chế rủi ro về thanh toán công nợ. 
- Bộ phận kế toán và kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong công tác thu hồi nợ, bảo 

đảm dòng tiền cho hoạt động của công ty. 
- Cân đối nguồn vốn cho hoạt động đầu tư nhằm giảm chi phí tài chính. 

Các chỉ số tài chính 

Nhóm chỉ số ĐVT 2019 2020 
Khả năng thanh toán    
Tỷ suất thanh toán hiện thời lần 3,15 4,66 
Tỷ suất thanh toán nhanh lần 0,41 1,04 
Cơ cấu vốn    
Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản % 31,1 21,5 
Tổng nợ/Tổng tài sản % 31,8 27,3 

Hệ số đòn bẩy tài chính lần 1,42 1,37 
 

Khả năng sinh lời    
Lãi trên cổ phiếu (EPS) đồng 1.046 1.193 
ROCE % % 13,9 13,2 
ROA % % 8,1 8,3 
Hiệu quả hoạt động    
Thời gian thu tiền khách hàng ngày 54 72 
Thời gian thanh toán cho nhà cung cấp ngày 54 71 
Chỉ số lợi nhuận và chất lượng lợi 
nhuận    
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Tỷ suất lợi nhuận gộp % 10,6 11,6 
Tỷ suất lợi nhuận ròng % 4,2 5,3 
Hệ số vòng quay tài sản (lần) lần 1,93 1,55 

 
B. PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NHIỆM KỲ II 

(2016 – 2020) 
Trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2016 -2020, bằng sự nỗ lực và đồng thuận của Ban giám đốc 
cùng toàn thể CBCNV, phấn đấu vượt qua mọi thử thách, Công ty đã xây dựng những 
nền tảng cơ bản cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì và ổn định chất lượng dịch 
vụ đã và đang theo đuổi trong thời gian qua. 
1. Hoạt động kinh doanh 
Một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2016 – 2020: 
- Bảng 1: Tổng tài sản 
- Bảng 2: Sản lượng một số ngành hàng chủ yếu 2016 – 2020 
- Bảng 3: Doanh thu ngành hàng 2016 - 2020 
- Bảng 4: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế 2016 – 2020 
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Bảng 1: Tổng tài sản
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2016 2017 2018 2019 2020
Cung ứng 1.086.611 1.163.992 1.184.950 1.534.160 1.182.583
Vận tải 16.433 13.345 54.668 172.169 200.010
Xếp dỡ 1.775.825 2.431.433 2.242.906 2.129.479 1.880.919
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Bảng 2: Sản lượng ngành hàng 2016 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Đa phương thức 11.562 9.666 6.169 7.168 1.494
Cung ứng 16.895 14.401 16.235 21.237 15.360
Vận tải 12.230 11.961 7.113 23.277 26.890
Xếp dỡ 48.646 46.696 40.264 42.552 31.932
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Bảng 3: Doanh thu ngành hàng 2016 - 2020
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ĐVT: Triệu đồng 
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Doanh thu 

Kế hoạch        88,272         102,057          82,515          77,459          95,000   
Thực hiện        90,434           82,806          69,781          94,234          75,677   
%TH/KH 102% 81% 85% 122% 80% 
%TH/cùng kỳ 118% 92% 84% 135% 80% 

Lợi nhuận 
trước thuế 

Kế hoạch          7,202             7,492            5,655            4,850            5,000   
Thực hiện          5,735             1,842            1,146            4,978            4,760   
%TH/KH 80% 25% 20% 103% 95% 
%TH/cùng kỳ 127% 32% 62% 434% 96% 
%LNTT/DT 6% 2% 2% 5% 6% 

Cổ tức 

Kế hoạch 14.5% 15.0% 12.0% 10.0% 10.0% 
Thực hiện 12.5% 0.0% 6.0% 10.0% 10.0% 
%TH/KH 86.2% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 
%TH/cùng kỳ 125.0% 0.0% 0.0% 166.7% 100.0% 

 
2. Hoạt động đầu tư  
Trong nhiệm kỳ 2016-2020, để ổn định và phát triển năng lực cung cấp dịch vụ xếp 
dỡ, vận tải, công ty đã đầu tư cơ sở vật chất và các thiết bị như sau: 
 Đầu tư xây dựng cơ bản:  
- Công ty đã hoàn chỉnh việc xây dựng trụ sở công ty tại Khu vực Cảng Long Bình 

Tân. 
 Đầu tư trang thiết bị: 

Cơ sở vật chất và thiết bị Số lượng Giá trị 
Năm 2016   1.325   
Đóng gàu xe cẩu  1          85   
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Bảng 4: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế 2016 - 2020

Doanh thu LNTT
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Gàu cạp tự động 6,5m3 2          1.240   
Năm 2017   5.345,5              
Xe cuốc 0.5m3 1 745   
Đoạn cần xe cẩu (3mét) 1 86 
Xe cẩu 125 tấn 1 4.207 
Thùng cẩu hàng 2 180 
Gàu cần cẩu 1 91 
Cont 40 feef làm kho 1 36,5 
Năm 2018           4.388   
Xe ôtô 7 1            822   
Xe cẩu 80 tấn 3085 1          2.178   
Xe cuốc 0.5m3 1            779   
Sơmi romooc 2 chân 2            524   
Đóng mới gàu cho xe cẩu 1266 1              85   
Năm 2019   2.575,8  
Xe cẩu 80 tấn 4193 1          1.418,3   
Đóng mới gàu cho xe cẩu 60LA 2376 1 89 
Sơmi romooc 3 chân 4       1.068,5   
Năm 2020   82     
Đóng mới gàu cho xe cẩu 60LA 1266 1 82  

TỔNG CỘNG  13.716,3 
 
3. Hoạt động tổ chức nhân sự 
 Tổ chức bộ máy năm 2016 – 2020: 

- Năm 2017, Thành lập phòng  R&D tuyển mới 1 phó Giám đốc phụ trách trực tiếp 
phòng R&D, 1 phó giám đốc khai thác cảng nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh; 

- Năm 2018 tuyển dụng  mới đội ngũ sale gồm 1 trưởng phòng và 4 nhân viên sales 
nhằm  mở rộng hoạt động mảng logictics trong đó có mảng vận tải đa phương 
thức vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng với mục đích chuyên môn hóa hoạt 
động kinh doanh; 

- Năm 2019, do tình hình nhân sự thay đổi, một số cán bộ , nhân viên sales xin nghỉ,  
nhân sự giảm từ 56 người còn 43 người, mảng vận tải đa phương thức chấm dứt 
không khai thác do không có nguồn nhân lực. 

- Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty không mở rộng thêm ngành  
hàng kinh doanh, ổn định và duy với số lượng nhân sự vừa đủ, tập trung vào 
những ngành hàng sản xuất chính, tiết kiệm chi phí cho Công ty. 
 Nguồn nhân lực: 

- Công ty đã thực hiện công tác quản trị nhân sự , đồng bộ quản trị các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, kiện toàn gọn nhẹ bộ máy nhân sự, giúp Công ty tiết kiệm 
được nhiều chí phí, hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả khả quan. Bên cạnh 
đó, công ty đã phối hợp tổ chức mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, sắp xếp 



 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

     -  9 -  
  

thời gian làm việc hợp lý, quy hoạch tổng thể đội ngũ quản lý và nhân viên một 
cách khoa học,. 

- Đào tạo kỹ năng mềm, chú trọng đào tạo nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho công 
nhân, thực hiện an toàn lao động cho công nhân lái cẩu, lái xe đầu kéo Container. 

- Tổ chức tham gia các lớp học về an toàn lao động, PCCC cho cán bộ nhân viên bộ 
phận sản xuất tham dự. 
 
C. PHẦN THỨ BA: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 

NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 
 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020 
- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao 

theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty đảm bảo quyền lợi và lợi ích 
hợp pháp của công ty và của cổ đông; 

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT để thực hiện các Nghị quyết đại hội, thông qua các 
kế hoạch và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, giải quyết các vấn 
đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh; 

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, hàng tháng, 
quý. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời ban kiểm soát tham dự. HĐQT đã chỉ 
đạo, đóng góp ý kiến với ban điều hành công ty. Xây dựng nghị quyết sát với thực 
tế giúp cho ban điều hành giải quyết tốt các công việc, nhiệm vụ được giao; 

- HĐQT luôn theo dõi và bám sát tình hình hoạt động của công ty theo kế hoạch 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao; 

- Qua các cuộc họp HĐQT quyết định các vấn đề sau: 
 Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
 Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông năm 2020 
 Quyết định chia cổ tức năm 2020  
 Quyết định thông qua quỹ lương năm 2020 và kế hoạch phê duyệt quỹ lương 

năm 2021. 
 Quyết định thông qua kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh năm 

2021, dự kiến phân phối lợi nhuận 2021 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021. 

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc dựa trên sự 
thống nhất cao của các thành viên Hội đồng Quản Trị và sự đồng thuận cao của 
Cổ đông. 

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020 
- Nhiệm kỳ II (2016 -2020) Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên và duy trì số 

lượng đầy đủ các thành viên Hội đồng Quản trị trong suốt nhiệm kỳ. Trong nhiệm 
kỳ, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ một cách thận trọng, kịp thời chỉ đạo 
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hoạt động kinh doanh, nhằm đẩy mạnh công tác điều hành của Ban giám đốc, đảm 
bảo hài hòa lợi ích chung của Công ty và lợi ích chung của các Cổ đông cũng như 
quyền lợi của người lao động. 

- Hội đồng Quản trị đã phối hợp với ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn 
thiện cơ chế hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực 
tham gia vào những hoạt động quan trọng về chiến lược kinh doanh, cơ chế hoạt 
động và những vấn đề khác. 

- Trong nhiệm kỳ 2016-2020 đã có sự thay đổi trong Hội đồng Quản trị như sau: 
Ông Nguyễn Quang Thuận thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty, giao 
cho ông Lê Đức Bình thành Viên Hội đồng Quản trị đảm nhiệm từ tháng 03 năm 
2018. 
D. PHẦN THỨ TƯ: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  

VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026 
I. PHƯƠNG HƯỚNG 2021 VÁ CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

Năm 2021, với sự đồng thuận của các thành viên HĐQT cùng Ban Giám Đốc trên cơ 
sở xác định những yếu tố nội tại của Công ty, với quyết tâm hướng về tầm nhìn và các 
mục tiêu cụ thể, HĐQT cùng Ban Giám Đốc định hướng kế hoạch hoạt động năm 
2021 với các chỉ tiêu như sau: (ĐVT: triệu đồng) 

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

CHỈ TIÊU  
 2019  2020 2021 

 Thực hiện  Thực hiện Kế hoạch % 
KH21/TH20 

Doanh thu thuần 94.234      75.677       80.975  106% 

Giá vốn hàng bán      84.275       66.873   71.120 106% 

Lợi nhuận gộp        9.959        8.804   9.855 112% 
Doanh thu hoạt động tài 
chính             76   224 202     90,2% 

Chi phí tài chính           354   158            252   159% 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 4.706         4,171   4.800 115% 

Lợi nhuận từ HĐKD        4.975        4.699   5.005 106% 

Thu nhập khác 3             67               -      

Chi phí khác           -               6               -      

Lợi nhuận khác 3             61               -      

Lợi nhuận trước thuế        4.978        4.760         5.005   107% 

Chi phí thuế thu nhập DN 1.023            693         1.001   152% 

Lợi nhuận sau thuế        3.955        4.067         4.004   98,5% 
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2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 
Kế hoạch đầu tư năm 2021cụ thể như sau: (ĐVT: triệu đồng) 

STT  Tên thiết bị/dự án  
Năm đầu tư 2020 Kế hoạch đầu tư 2021 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện Giá trị Số 

lượng 
Giá 
trị 

Thành 
tiền 

1 Sơmi romooc 2 chân  2 Chưa 400 2 200   400   

2 Xe đầu kéo  2 Chưa 3.000 2 1.500 3.000 

3 Xe đầu kéo    2 1.500 3.000 

4 Sơ mi rơ mooc 3 chân    6 333,3 2.000 

Cộng 3.400  8.400   

Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm triệu đồng 
Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư của năm 2020 chuyển qua là 3,4 tỷ, dự 
kiến đầu tư mới 5 tỷ, tổng đầu tư năm 2021 là 8,4 tỷ. 

3. Các giải pháp thực hiện 
- Tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn, đồng thời đào tạo lại nhân lực 

tại chỗ  để tăng chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng. 
- Nâng cao chất lượng trang thiết bị, giảm thời gian sửa chữa hư hỏng, tăng giờ làm 

việc của công nhân nhằm đảm bảo năng suất và mở rộng kinh doanh. 
- Tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng hiện hữu, đồng thời 

tìm kiếm khai thác thêm khách hàng mới của các nhóm dịch vụ nghành hàng. Đẩy 
mạnh mối quan hệ với hệ thống các Cảng nói chung, Cảng Đồng Nai nói riêng, 
tập trung mở rộng cung cấp dịch vụ đối với khách hàng đang sử dụng  dịch vụ tại 
Cảng Gò dầu – Long Bình Tân. 

- Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch điều động, khai thác hàng ngày, hàng 
tháng để tránh bị động trong công tác điều động thiết bị. 

- Quản lý và khai thác hiệu quả các trang thiết bị của công ty. 
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng chính sách nhân sự nhằm thu hút 

nhân sự chất lượng. 
- Đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm làm việc của mỗi nhân viên trong công ty.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Năm 2021 dự báo là một năm đầy khó khăn với kinh tế Việt Nam nói chung, đất 

nước đứng trước những vận hội và một thách thức mới. Chúng ta xác định giai 
đoạn 2021-2026 là giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 tác 
động đến cộng đồng kinh doanh. Các doanh nghiệp (DN) trong phần lớn các lĩnh 
vực đều bị ảnh hưởng và đang phải vật lộn để tồn tại. Hai đợt khảo sát diện rộng 
của Tổng cục Thống kê với hơn 130 nghìn DN cho thấy, có tới 83% DN bị ảnh 
hưởng tiêu cực. Tương tự, các cá nhân, hộ gia đình, cũng bị tác động  

EPS (đồng) 1.000         1.190        1.022   92% 
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- Nhưng bên cạnh đó, nhiều xu hướng mới đã xuất hiện, định hình lại các dòng tài 
chính quốc tế, thương mại và đầu tư, nhất là chuyển dịch chuỗi cung ứng, tạo ra 
nhiều thách thức và cả cơ hội phục hồi kinh tế trong dài hạn. Việc tận dụng được 
những cơ hội mới để phục hồi kinh tế năm 2021 và bứt phá trong giai đoạn 2021-
2026 có ý nghĩa quan trọng, nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội trong trung hạn. 

- Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, giai đoạn 2021-2026. Với giả định các 
nguy cơ về dịch Covid-19 vẫn thường trực, những giải pháp trợ giúp nền kinh tế 
của Chính phủ mang lại hiệu quả ở mức vừa phải trong khi bối cảnh quốc tế vẫn 
trong tình trạng rủi ro, bất ổn kéo dài; kinh tế và thương mại tăng trưởng chậm. 
Xét về tính khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình có thể đạt gần 
6,8%/năm, nền kinh tế mặc dù có điều chỉnh giảm nhẹ sau mức tăng trưởng năm 
2021, nhưng sau đó sẽ hồi phục ổn định. 
Mục tiêu định hướng của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 
Về doanh thu và lợi nhuận 

Chỉ tiêu 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Tổng doanh thu (Tr đồng) 80.975 86.644 92.709 99.198 106.142 

Lợi nhuận trước thuế (Tr đồng) 5.005 5.255 5.518 5.794 6.084 

 
- Nhiệm kỳ 2021-2026 doanh thu tăng trưởng bình quân 7%/năm đến năm 2025 đạt 

106,142 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 5%/năm đến năm 
2025 đạt 6,084 tỷ đồng. 

- Hoàn thành tốt các, nhiệm vụ và mục tiêu Đại hội Đồng cổ đông giao; 
- Công ty mở rộng  sản xuất kinh doanh, đầu tư, trang thiết bị hiện đại;  
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều vận….. gia tăng hiệu 

quả khai thác và tiết kiệm chi phí; 
- Mặt khác Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, là khai thác 

cảng và vận tải hàng ngoài, giữ vững và phát triển thị phần, tối ưu hóa quy trình 
sản xuất và phát triển dịch vụ, mang đến cho khách hàng , đối tác, quý cổ đông và 
các bên hữu quan những giá trị vững bền. 

- Thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, tài năng, tập trung đào tạo để phát huy 
hơn nữa trí tuệ, sức mạnh nguồn nhân lực tốt để đón đầu cơ hội kinh doanh trong 
thời gian tới. 

- Nhiệm kỳ 2016-2020 đã qua, bên cạnh những hạn chế còn phải khắc phục, nhưng 
với sự quyết tâm không chỉ là động lực mà còn tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ 
2021-2026 với kỳ vọng một nhiệm kỳ mới gặt hái nhiều thành công. 
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Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, và nhiệm kỳ 2021-2026.  Kính 
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Hội đồng quản trị xin được gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt. 
Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 
Xin chân thành cảm ơn. 

 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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