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CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI  

XẾP DỠ TÂN CẢNG  

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 191/BC-TCL 

 

Thủ Đức, ngày 08 tháng 04 năm 2022 

 

BÁO CÁO   

THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát  

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI 

XẾP DỠ TÂN CẢNG 

- Tên Tiếng Anh: TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT 

STOCK COMPANY 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304875444 đăng ký lần đầu 

ngày 08/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/3/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Vốn điều lệ: 301,584,360,000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 301,584,360,000 đồng 

- Địa chỉ: 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số điện thoại: 028.73073979 

- Số fax: 028.37423027 

- Website: http://tancanglogistics.com 

- Mã cổ phiếu: TCL 

- Logo Công ty:  

 

 

- Quá trình hình thành và phát triển. 

 Năm 2006 (Tiền thân): Xí nghiệp Đại lý giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân 

Cảng được thành lập theo Quyết định 82/2006/QĐ – BQP. 

 Năm 2007: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 

được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103006182, đăng 
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ký lần đầu ngày 08/03/2007; tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Dịch vụ và 

Đại lý Tân Cảng số 1 – nay là Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng. 

 Năm 2008: Chính thức triển khai dịch vụ Đại lý Hải quan. 

 Năm 2009: Niêm yết 17.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán TCL, theo 

quyết định niêm yết số 160/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2009 và thực hiện giao dịch 

lần đầu vào ngày 24/12/2009; tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Vận tải Tân 

Cảng số 2 – nay là Công ty CP Vận tải Thủy Tân Cảng. 

 Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 186.999.050.000 đồng thông qua phát 

hành 1.700.000 cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu; tham gia góp vốn thành 

lập Công ty CP Tân Cảng – Bến Thành. 

 Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 209.438.930.000 đồng thông qua phát 

hành 6.300.000 cổ phiếu ra công chúng; khai trương bến đóng rút hàng đổ hàng xá 

Tân Cảng – Nhơn Trạch tại căn cứ 696 thuộc vùng 2 Hải Quân. 

 Năm 2012: Đầu tư bãi container rỗng, nâng cấp bãi container hàng; Đầu 

tư khai thác thêm 4 băng chuyền và 2 cẩu di động; Chuyển nhượng toàn bộ phần 

vốn góp của công ty tại Công ty CP Vận tải Tân Cảng số 2. 

 Năm 2013: Tái cơ cấu vốn tại Công ty CP Tân Cảng – 128 Hải Phòng; 

tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Dịch vụ Vận tải Biển Tân Cảng; Chuyển 

nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân 

Cảng số 1. 

 Năm 2014: Bàn giao toàn bộ diện tích đất Depot 9 cho Quân Chủng Hải 

Quân; Đầu tư 1 tàu vận tải container (Tân Cảng Pioneer) và cho Công ty CP Vận 

tải Biển Tân Cảng thuê khai thác; Khai trương Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, mở rộng 

diện tích khai thác container rỗng. 

 Năm 2015: Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng – 

Đồng Nai; Khai trương hoạt động cẩu KE 03 – Bến sà lan 125; Khai trương kho 

bãi Tân Cảng – Nhơn Trạch; Chuyển nhượng tàu Tân Cảng Pioneer cho Công ty 

CP Vận tải Biển Tân Cảng. 

 Năm 2016: Công bố Quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục Hải quan 

tại Tân Cảng Nhơn Trạch. 

 Năm 2017: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty 

CP Vận tải biển Tân Cảng; Công bố Quyết định thành lập Đội nghiệp vụ 2 thuộc 

chi cục Hải quan Nhơn Trạch hoạt động tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. 

 Năm 2018: Đưa tòa nhà Văn phòng 12 tầng (TCL Building) trên đường 

Đồng Văn Cống – Quận 2 đi vào hoạt động; đầu tư xây thêm 5.000 m2 kho tại ICD 

TCNT, nâng tổng diện tích kho tại ICD TCNT lên 8.000 m2, ICD TCNT từng bước 

tiếp nhận hàng dịch vụ của SNPL tại thị trường Nhơn Trạch. 
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 Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 301.584.360.000 đồng thông qua phát 

hành 9.214.543 cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu; Tái cơ cấu Công ty CP 

Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai bằng cách tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ 

đồng (trong đó TCL góp thêm 17,44 tỷ đồng, tăng tỷ lệ vốn góp của TCL từ 20% 

lên 51%); khai trương dịch vụ đóng rút hàng lạnh tại Depot TCMT. 

 Năm 2020: Tháng 01/2020 – Depot TC Mỹ Thủy 2 hoạt động; mở rộng 

và nâng diện tích Depot Tân Cảng Mỹ Thủy từ 11ha lên 12.6ha, khu IMDG từ 

3.4ha lên 5.2ha. 

 Năm 2021: Khai trương dịch vụ khai thác container lạnh của hãng tàu 

SITC tại ICD TCNT; Triển khai khu giao nhận tập trung hàng hóa chất IMDG tại 

Cảng Tân Cảng Cát Lái. 

- Thành tựu năm 2021:  

 Đón nhận Nhận Huân Chương Lao Động Hạng 3 do Chủ Tịch Nước trao 

tặng; 

 Nhận Bằng khen tập thể Lao động tiên tiến do Quân chủng Hải quân trao 

tặng; 

 Top 5 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất năm 2021 - Nhóm 

vốn hoá nhỏ (Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết do Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu 

tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital phối hợp tổ chức);  

 Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích 

nhất - IR Awards 2021; Top 3 DN niêm yết có hoạt động IR được định chế tài 

chính đánh giá cao nhất - IR Awards 2021 (IR AWARDS là Chương trình Bình 

chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội 

VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức). 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:  

 Xếp dỡ Container 

 Máy móc thiết bị chuyên dụng hiện đại. 

 Sản lượng trung bình khoảng 200.000 Teus/tháng. 

 Địa bàn: Tân Cảng Cát Lái, ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch… 

  Khai thác cảng/ICD 

 ICD Tân Cảng Nhơn Trạch (Tỉnh Đồng Nai 

Diện tích khai thác: 145.000 m2
 

Chiều dài cầu tàu: 320 m 

 Cảng Tân Cảng 128 Hải Phòng (Hải Phòng 

Diện tích khai thác: 200.000 m2
. 

Chiều dài cầu tàu: 450 m  
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 Dịch vụ vận chuyển đa phương thức 

 Vận chuyển bằng xe đầu kéo và sà lan. 

Địa bàn: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

 Dịch vụ đóng rút 

 Bến đóng rút 125 Cát Lái. 

Diện tích khai thác: 15.000 m2
. 

Năng suất đóng rút: 350 cont/ngày đêm. 

 Bến đóng gạo Tân Cảng – Nhơn Trạch. 

Diện tích khai thác: 12.000 m2
. 

Năng suất đóng/rút: 150 cont/ngày đêm. 

 Đóng rút container hàng lạnh tại depot Tân Cảng Mỹ Thủy. 

Diện tích khai thác: 5.000 m2
. 

Năng suất đóng/rút: 100 cont/ngày đêm. 

Địa bàn: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. 

 Kinh doanh khai thác Depot 

Tổng diện tích khai thác bãi trên 300.000 m2
. 

Dung lượng thiết kế khoảng 30.000 Teus. 

Địa bàn: Cảng Tân Cảng Cát Lái và khu vức lân cận TP. Hồ Chí Minh. 

 Dịch vụ cho thuê văn phòng 

Địa điểm: Tòa nhà TCL, 470 Đồng Văn Cống P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM. 

Tổng diện tích sàn: 9.500 m2 (11 tầng) và diện tích dịch vụ văn phòng 

5.900m2. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.  

 

  

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý.  
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- Các công ty con, công ty liên kết:  

Công ty con  

Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai 

 Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

 Điện thoại: (028) 3897 6794   Fax: (028) 3897 6794 

 ĐKDN số: 3603266982 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

05/03/2015. 

 Vốn điều lệ: 45 tỷ đồng (tính đến 31/12/2021). 

 Tỷ lệ TCL nắm giữ: 51% (tính đến 31/12/2021). 

 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, 

Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, Đại lý vận tải đường biển, Dịch 

vụ logistics và khai thuê hải quan, Dịch vụ môi giới hàng hải, hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải…. 

 Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 93.14 tỷ đồng.  

 Lợi nhuận sau thuế đạt: 0.03 tỷ đồng, EPS: 6.37 đồng/cp. 

Công ty liên kết  

Công ty CP Tân Cảng – Bến Thành  

 Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM. 

 Điện thoại: (028) 6682 2566   Fax: (028) 3742 5341 

 ĐKDN số: 0310151577 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 12/07/2010. 

 Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng (tính đến 31/12/2021). 

 Tỷ lệ TCL nắm giữ: 36% (tính đến 31/12/2021). 

 Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 

liên quan đến vận tải; Lưu giữ hàng hóa. 

 Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 450.49 tỷ đồng,  

 Lợi nhuận sau thuế đạt: 43.06 tỷ đồng, EPS: 2,623 đồng/cp. 

Công ty Cổ Phần Cát Lái - Đông Sài Gòn 

 Địa chỉ: 938/180 Nguyễn Thị Định, KP3, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: 0838976794    Fax: 0838976794 

 ĐKDN số: 0314745980 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 20/11/2017. 

 Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng (tính đến 31/12/2021). 

 Tỷ lệ TCL nắm giữ: 20% (tính đến 31/12/2021). 

 Ngành nghề kinh doanh: Khai thác cảng, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 

quan đến vận tải. 

  Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 162.22 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế đạt: 2.89 tỷ đồng, EPS: 705.30 đồng/cp. 



7 

Công ty CP Tân Cảng 128 - Hải Phòng 

 Địa chỉ: Hạ Đoạn, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. 

 Điện thoại: 022253769686    Fax: 0313269686 

 ĐKDN số: 0201183522 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 

24/06/2011. 

 Vốn điều lệ: 92 tỷ đồng (tính đến 31/12/2021). 

 Tỷ lệ TCL nắm giữ: 36% (tính đến 31/12/2021). 

 Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 

 Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 199.87 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.98 tỷ đồng, EPS: 214.94 đồng/cp. 

4. Định hướng phát triển 

 - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Tiếp tục phát huy tối đa lợi thế và duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các 

lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; Tập trung nâng cao chất lượng 

dịch vụ; tối ưu hóa hiệu quả hoạt động ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, Depot TC Mỹ 

Thủy, các dịch vụ mới... để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

đạt hiệu quả. 

Tìm kiếm các quỹ đất để tiếp tục mở rộng hoạt động khai thác Depot/ICD. 

Duy trì tăng trưởng bình quân tối thiểu 5% mỗi năm; xây dựng Công ty trở 

thành một đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững, có uy tín thương hiệu tại thị 

trường trong nước và khu vực.  

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tại ICD TCNT, đặc biệt là dịch vụ 

khai thác kho trần, hợp tác đầu tư xây dựng kho đồng thời cung cấp dịch vụ 

logistics trọn gói, dịch vụ giá trị gia tăng như: quản lý kho, kiểm điếm, đóng gói, 

san chiết, dán nhãn mác…và các dịch vụ khác theo nhu cầu của khách hàng cho hệ 

thống kho và và khu hàng lạnh tại ICD TC Nhơn Trạch. Tích cực tìm kiếm, kết nối 

khách hàng để khai thác hiệu quả hạ tầng cơ sở và phương tiện đang hoạt động tại 

ICD. Từng bước triển khai thu hút hàng từ Cái Mép về ICD TCNT khi TP HCM 

chính thức thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 01/4/2022. 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý doanh nghiệp; tập 

trung công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao để sẵn sàng cho các 

dự án mới của công ty. 

Nâng cao năng lực quản lý, công tác tài chính minh bạch, hiệu quả và phù 

hợp với tình hình thực tế tại công ty, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Tập trung phát triển vào các ngành nghề thuộc năng lực cốt lõi, mũi nhọn và 

có thế mạnh của công ty như khai thác cảng, kho bãi và các dịch vụ phụ trợ cho 

hoạt động khai thác cảng. Các dự án đầu tư phải có thời gian thuê, hợp tác dài hạn, 

đảm bảo tính hiệu quả và phát triển bền vững.  
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+ Các dự án trọng điểm: 

 Dự án đầu tư khai thác Depot container KV lân cận Cát Lái từ 15ha đến 

20ha. 

 Dự án bãi container khu đất 8,8 ha tại Cát Lái. 

 Dự án xây dựng khai thác kho hàng tại ICD TC Nhơn Trạch (kho số 

4,5,6). 

 Dự án hợp tác đầu tư, khai thác ICD diện tích khoảng 20ha KV phía Nam. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững  

  Mục tiêu đối với môi trường  

Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, Đảng ủy, Ban Giám đốc 

công ty thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên phát động các phong trào vệ sinh 

các khu vực do công ty quản lý nhằm tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Công tác phòng cháy chữa cháy được chú trọng và đảm bảo được huấn 

luyện, diễn tập thường xuyên theo định kỳ và theo chuyên đề, nhằm bảo vệ an toàn 

cho hàng hóa lẫn con người. 

Công ty tiếp tục chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định về số lượng, 

tốt về chất lượng, thường xuyên tổ chức huấn luyện chuyên môn, đào tạo và đào 

tạo lại cho phù hợp với thực tiễn sản xuất; Phân công công việc đúng với năng lực, 

trình độ mỗi người; thường xuyên rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, phân 

bố, sử dụng hợp lý. 

  Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng  

Cùng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh như mở rộng thêm bãi 

container, đầu tư vào các dự án, liên doanh, liên kết công ty đã tạo thêm nhiều việc 

làm cho xã hội, Công ty luôn duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 

nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhằm nâng cao tinh thần 

tương thân tương ái của CBCNV với xã hội và cộng đồng, đồng thời giữ vững và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của công ty. 

 

5. Các rủi ro: 

Trong hoạt động kinh doanh, các yếu tố rủi ro luôn tồn tại, có thể gây ảnh 

hưởng đến mục tiêu phát triển của công ty. Chính vì vậy, công ty đã xác định danh 

sách các rủi ro trọng yếu và thường xuyên cập nhật, bổ sung thêm danh sách các 

rủi ro của đơn vị để có biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. 

Các rủi ro Biện pháp quản lý rủi ro 

Mất khách hàng 

- Giữ mối quan hệ tốt và liên lạc thường xuyên với khách hàng/Hãng 

tàu để kịp thời cập nhật những thay đổi, nhu cầu của khách hàng; 

- Xem xét mặt bằng giá cả thị trường để có mức điều chỉnh tăng/ 

giảm giá phù hợp trong từng giai đoạn; 

- Liên tục cải tiến quy trình và đưa ra giải pháp dịch vụ đáp ứng tốt 
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nhất nhu cầu của khách hàng; 

- Phân tích đánh giá nguyên nhân mất khách hàng (nếu có) để rút 

kinh nghiệm trong việc giữ chân các khách hàng hiện hữu và khách 

hàng tiềm năng. 

Những thay đổi về 

quy định, chính 

sách từ cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

- Cập nhật, phổ biến kịp thời quy định, chính sách của các cơ quan 

quản lý Nhà nước; 

- Cử cán bộ, CNV tham dự các khóa huấn luyện, cập nhật, phổ biến 

kiến thức về Luật, các Hiệp định, ... nhằm hiểu và thực hiện đúng, 

linh hoạt quy định, chính sách, chủ động cân đối, điều chỉnh chính 

sách của đơn vị. 

Về môi trường 

(thiên tai, lũ lụt, 

cháy nổ, dịch bệnh) 

- Cập nhật kịp thời các thay đổi về môi trường, khí hậu, thời tiết để 

lập phương án ứng phó; 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, PCCC, hệ thống điện, nước ..; 

việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn lao động;   

- Tuân thủ nghiêm mọi quy định về Phòng chống cháy nổ và bảo vệ 

môi trường; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành xây 

dựng kế hoạch Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường đồng thời 

tổ chức diễn tập định kỳ các tình huống giả định; 

- Dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế 

giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên dịch bệnh cũng đem đến 

những cơ hội cho Việt Nam để trở thành một trong những điểm đến 

trong xu hướng tái phân bổ chuỗi cung ứng toàn cầu và nhóm ngành 

logistics sẽ được hưởng lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội và có chiến lược 

phù hợp để tồn tại và phát triển. TCL đã xây dựng nhiều kịch bản để 

kịp thời ứng phó với các cấp độ dịch, đảm bảo duy trì hoạt động 

SXKD của công ty được thông suốt trong mọi tình huống, đáp ứng 

tốt chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 

- Ký hợp đồng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.  

Thay đổi tỷ giá, 

lãi suất. 

- Cập nhật thường xuyên và kịp thời chính sách, quy định mới; 

- Lập phương án dự phòng về thay đổi tỷ giá ngoại tệ, lãi suất; 

- Cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo về chính sách, nghiệp vụ. 

Thu hồi công nợ, 

đảm bảo dòng tiền 

- Nhanh chóng hoàn thành hồ sơ bộ chứng từ thanh toán nhằm đẩy 

nhanh tiến độ lập hóa đơn thu tiền khách hàng; 

- Theo dõi, cập nhật, giám sát tình hình công nợ của khách hàng và 

các khoản chi trả theo quy định; 

- Quy định chặt chẽ, cụ thể với nhà cung cấp về thời hạn thanh toán 

sau khi nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán; Lập kế hoạch thu, 

chi phù hợp để luôn chủ động dòng tiền. 

 II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Ban lãnh đạo Công ty nhận thức rõ những thách thức 
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sẽ phải đối mặt, nên đã chủ động, sáng tạo, lên các kịch bản ứng phó với tình hình 

dịch bệnh nhằm thích ứng với tình hình mới.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Tổng doanh thu, thu nhập 

thuần đạt 1,176,035.28 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch năm và bằng 

107% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 137,943.82 triệu đồng bằng 103% 

so với kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 

111,493.78 triệu đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm và bằng 108% so với 

cùng kỳ. EPS đạt 3,029 đồng/CP, đạt 102% so với kế hoạch năm và bằng 113% 

so với cùng kỳ. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2021 

% so với 

KH năm 

% so với 

cùng kỳ 

1 
Tổng doanh thu, thu nhập 

thuần 
1,176,226.45 1,176,035.28 100% 107% 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 133,301.63 137,943.82 103% 110% 

3 Lợi nhuận sau thuế 109,488.43 111,493.78 102% 108% 

4 EPS (đồng/CP) 2,963.38 3,029.00 102% 113% 

2. Tổ chức và nhân Sự  

- Danh sách Ban điều hành: 

Tính đến ngày 31/12/2021 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng CP 

sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Lê Văn Cường Giám đốc 4 0% 

2 Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc 2 0% 

3 Đặng Thanh Sơn Phó Giám đốc 0 0% 

4 Châu Thanh Hải Phó Giám đốc 0 0% 

5 Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 0 0% 

6 Phạm Thị Thu Hà Kế toán trưởng 0 0% 

- Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban điều hành: 

Ông Lê Văn Cường                             

Ngày sinh  16/11/1978                 

Quốc tịch  Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
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Thời gian Chức vụ 

6/2003 - 3/2007 Nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

4/2007 - 12/2008 Nhân viên Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng 

1/2009 - 8/2009 Trưởng ban Marketing đối ngoại Công ty CP Đại lý GNVT Xếp 

dỡ Tân Cảng  

9/2009 - 12/2009 Trưởng phòng Forwarder đối ngoại Công ty CP Đại lý GNVT 

Xếp dỡ Tân Cảng. 

1/2010- 3/2015  Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Bến Thành 

3/2015-02/2020 Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Bến Thành; Phó Giám đốc 

Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

02/2020 – đến nay Giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức niêm yết 

- Giám đốc 

- Thành viên HĐQT 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng Bến Thành. 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Cát Lái Đông Sài Gòn 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

3.015.940 cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ. 

+ Đại diện sở hữu: 3.015.936 cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 4 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ. 

Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu 

của tổ chức niêm yết: 

Không 

 

Ông Phạm Văn Hùng 

Ngày sinh 30/11/1965 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí 

Thời gian : Chức vụ 

9/1984 - 9/1989 Học viện Kỹ thuật quân sự. 

9/1989 - 3/1994 Trợ lý Kỹ thuật Lữ 146,Vùng 4 Hải quân. 

3/1994 - 8/1998 Trợ lý Kỹ thuật Quân cảng Sài Gòn. 

8/1998 - 9/2011 Trưởng phòng Vật tư Quân cảng Sài Gòn. 

9/2011 - 01/2019 Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Quân cảng Sài Gòn. 

1/2019 – nay Phó giám đốc Cty CP Đại lý GNVT Xếp Dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Phó Giám đốc. 
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Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Không. 

Số cổ phần nắm giữ 

tại công ty 

(31/12/2021) 

02 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu: 02 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết 

Không. 

Ông Đặng Thanh Sơn 

Ngày sinh 11/11/1981 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh doanh thương mại 

Thời gian Chức vụ 

11/2010 - 7/2012 Trưởng phòng marketing Cảng Quốc tế TC-CM 

7/2012 - 7/2016 Giám đốc kinh doanh cảng Quốc Tế TC-CM 

7/2016 - 2/2017 Phó giám đốc marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

2/2017 - 7/2017 Phó giám đốc trung tâm dịch vụ logistics Tân Cảng 

7/2017 – nay Phó giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp Dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Phó Giám đốc 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP tiếp vận  Tân Cảng Đồng Nai 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

Không 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết 

Không 

Ông Châu Thanh Hải 

Ngày sinh 02/01/1979              

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QTKD 

Thời gian : Chức vụ 

04/2004 - 04/2006 Nhân viên Trung tâm điều độ, Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

04/2006 - 06/2006  Đội phó đội cơ giới 2 Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ Tân Cảng, 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 
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06/2006 - 03/2008 Đội phó Đội cơ giới xếp dỡ vận tải bộ, Xí nghiệp đại lý 

GNVT XD Tân Cảng, Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

03/2008 - 06/2010 Phó phòng Phòng Logistics, Công ty CP Đại lý GNVT Xếp 

dỡ Tân Cảng. 

06/2010 - 12/2010 Phó phòng Phòng Logistics Đối ngoại, Công ty CP Đại lý 

GNVT Xếp dỡ Tân Cảng 

01/2011 - 03/2011 Phó giám đốc Trung tâm Logistic, Công ty CP Đại lý GNVT 

Xếp dỡ Tân Cảng 

03/2011 - 12/2013 Giám đốc Trung tâm Logistics, Công ty CP Đại lý GNVT 

Xếp dỡ Tân Cảng 

12/2013 - 05/2014 Phó phòng dịch vụ khách hàng Trung tâm dịch vụ Logistics 

Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn. 

05/2014 - 02/2015 Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Trung tâm dịch vụ Logistics  

Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn. 

02/2015 - 02/2021 Giám đốc Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai 

02/2021- nay Giám đốc Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai; Phó 

giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Phó Giám đốc 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tiếp vận Tân 

Cảng Đồng Nai 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

01 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 01 cổ phần, chiếm  0 % vốn điều lệ 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết 

- Mối quan hệ: Anh trai, Tên cá nhân/tổ chức: Châu Hải 

Thương nắm giữ: 815 CP, chiếm 0.002% vốn điều lệ 

- Mối quan hệ: Chị dâu, Tên cá nhân/tổ chức: Trần Thị Quyên 

nắm giữ: 407 CP, chiếm 0.001% vốn điều lệ 

Ông Nguyễn Văn Hòa  

Ngày sinh 25/9/1984 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Đại học Đảm bảo an toàn hàng hải 

Thời gian  Chức vụ 

07/2008 – 06/2013 Nhân viên Giám sát công trình, Phòng Quản lý công 

trình,Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 

07/2013 – 01/2019 Trưởng ban Giám sát công trình, Phòng Quản lý công 

trình,Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 

02/2019 – 12/2019 Phó Giám đốc, Công ty CP Xây dựng Tân Cảng Số Một. 

01/2020 – 10/2021 Giám đốc, Công ty CP Xây dựng Tân Cảng Số Một. 

11/2021 – đến nay Phó Giám đốc Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ 

Tân Cảng 
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Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức niêm yết 

Phó Giám đốc. 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác 

Không. 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

Không 

Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu 

của tổ chức niêm yết 

Không. 

- Những thay đổi trong ban điều hành:  

Tính đến ngày 31/12/2021 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Châu Thanh Hải Phó Giám đốc 08/02/2021  

2 Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 30/11/2021  

 

- Số lượng cán bộ, nhân viên.  

Tính đến ngày 31/12/2021 

TT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 304 100,00% 

1 Trình độ trên đại học 23 7,6% 

2 Trình độ đại học 157 51,6% 

3 Trình độ cao đẳng 24 7,9% 

4 Khác 100 32,9% 

II Theo loại hợp đồng lao động 304 100,00% 

1 Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 

viên chức phòng  

23 7,6% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 225 74% 

3 Hợp đồng xác định thời hạn 56 18,4% 

III Theo giới tính 304 100,00% 

1 Nam 219 72% 

2 Nữ 85 28% 

 Tính đến cuối năm 2021, tổng lao động của Công ty là 304 người. Mức 

lương bình quân năm 2021 cuả CBCNV là 21.877 triệu đồng/người đạt 104,67% 
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kế hoạch. Thu nhập bình quân năm 2021 của CBCNV là 25.381 triệu đồng/người 

đạt 101,53% kế hoạch. 

Chính sách đối với người lao động:  

Thời gian làm việc:  

 Công ty tổ chức làm việc 40 giờ/1 tuần. Chế độ làm việc theo ca áp dụng 

đối với bộ phận lao động trực tiếp (khối sản xuất). Chế độ làm việc theo giờ hành 

chính áp dụng đối với bộ phận lao động gián tiếp (khối cơ quan văn phòng). 

Qui định thời gian làm việc: 

 Lao động làm theo giờ hành chính: Sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 

13h00’ đến 17h00’. 

 Đối với lao động trực tiếp sản xuất: Chỉ huy các đầu mối căn cứ vào tình 

hình thực tế của bộ phận để quy định thời gian đi ca. nghỉ giữa ca. 

 Thời gian nghỉ giữa ca: 

 Ca 1: 11h30 đến 12h30 

 Ca 2: 18h30 đến 19h00 

 Ca 3: 23h00 đến 0h30 

 Thời gian nghỉ giữa ca được tính vào thời gian làm việc đối với người lao 

động làm việc liên tục 8h gồm: 

 30 phút nếu làm việc ca 01, ca 02 

 45 phút nếu làm việc ca 03. 

Nghỉ lễ: 

 Tết dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch) 

 Tết âm lịch: 05 ngày (hai ngày cuối năm. 03 ngày đầu năm) 

 Ngày giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày mồng 10 tháng 03 âm lịch) 

 Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch) 

 Ngày Quốc tế lao động: 01 (ngày mồng 01 tháng 05 dương lịch) 

 Ngày Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02/09 và trước hoặc sau ngày 02/09). 

Nghỉ thai sản: Cán bộ công nhân viên Công ty được nghỉ thai sản, ngoài 

thời gian nghỉ 06 tháng theo Bộ luật lao động và hưởng 06 tháng lương căn cứ 

đóng Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định, còn được hưởng 

thêm khoản trợ cấp nuôi con 02 triệu đồng/tháng (căn cứ thời gian nghỉ thực tế 

nhưng không vượt quá quy định của Bộ luật lao động). 

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng thoáng mát. Đối với 

lực lượng lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 

động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm 

ngặt. 
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Có chính sách hỗ trợ người lao động bị nhiễm Covid 19 để đảm bảo thu 

nhập và việc làm cho người lao động, chủ động tìm kiếm nguồn vacxin để tiêm 

cho 100% người lao động. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án. 

Năm 2021 công ty đã đầu tư xây dựng cơ bản: 1,044.86 triệu đồng, chỉ đạt 

1,38% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh 

Covid – 19, việc cho thuê kho gặp khó khăn, nên công ty chưa triển khai xây kho 

theo kế hoạch và chưa nâng cấp Depot Tân Cảng Mỹ Thủy.  

Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP ICD Tân cảng Cái Mép và 

Cty CP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Á Châu. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: 

Công ty con, công ty liên kết 
Giá trị đầu tư 

(đồng) 

Tỷ lệ 

nắm giữ 

Tăng giảm 

trong năm 

CTCP Tân Cảng Bến Thành 54.000.000.000  36% 0 

CTCP Tân Cảng 128 - Hải Phòng 33.120.000.000  36% 0 

CTCP Tiếp Vận Tân Cảng Đồng Nai 45.000.000.000  51% 0 

Cty CP Cát Lái - Đông Sài Gòn 10.000.000.000 20% 0 

Tổng cộng 142.120.000.000   0 

 

Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành:  

Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 450.49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 

43.06 tỷ đồng, EPS: 2,623 đồng/cp. 

Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng 

Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 199.87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 

1.98 tỷ đồng, EPS: 214.94 đồng/cp. 

Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Đồng Nai 

Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 93.14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 0.03 

tỷ đồng, EPS: 6.37 đồng/cp. 

Công ty CP Cát Lái - Đông Sài Gòn Doanh thu, thu nhập thuần 2021: 

162.22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 2.89 tỷ đồng, EPS: 705.30 đồng/cp. 

4. Tình hình tài chính 

 a) Tình hình tài chính  
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Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 đạt 1,185,725.67 triệu đồng tăng 

9% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 140,388.52 

triệu đồng tăng 15% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 đạt 

113,470.51 triệu đồng tăng 13% so với năm 2020; EPS năm 2021 đạt 3,094 

đồng/CP tăng 15% so với năm 2020. 

 

 

         Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu hợp nhất Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản: 949,000.75 887,247.80 93% 

Doanh thu thuần: 1,089,791.66 1,185,725.67 109% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 122,011.36 140,586.86 115% 

Lợi nhuận khác: 307.80 (198.34) -64% 

Lợi nhuận trước thuế: 122,319.16 140,388.52 115% 

Lợi nhuận sau thuế: 100,478.65 113,470.51 113% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức: 2,684.00 3,094.00 115% 

Số liệu báo cáo công ty mẹ: Tổng doanh thu thuần năm 2021 đạt 

1,153,230.88 triệu đồng tăng 8% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế năm 

2021 đạt 137,943.82 triệu đồng tăng 10% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế 

năm 2021 đạt 111,493.78 triệu đồng tăng 8% so với năm 2020. 

                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu công ty mẹ Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản: 895,766.47 839,909.30 94% 

Doanh thu thuần: 1,064,644.30 1,153,230.88 108% 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh: 
124,278.09 138,129.61 111% 

Lợi nhuận khác: 618.37 (185.79) -30% 

Lợi nhuận trước thuế: 124,896.46 137,943.82 110% 

Lợi nhuận sau thuế: 103,689.00 111,493.78 108% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Số liệu báo cáo hợp nhất: 

Chỉ tiêu hợp nhất 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Lần     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ 

ngắn hạn 

 
1.62 1.57 

+ Hệ số thanh toán nhanh:Tài sản ngắn hạn - Hàng 

tồn kho/Nợ ngăn hạn 

 
1.60 1.54 
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2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Lần 
  

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản   0.33 0.35 

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu   0.49 0.53 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
  + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng 

tồn kho bình quân 

 
134.23 155.58 

+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài 

sản bình quân 

 
1.08 1.29 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Lần 
  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần   0.09 0.10 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu   0.16 0.20 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0.11 0.13 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần  

 
0.11 0.12 

 

Số liệu báo cáo công ty mẹ: 

Chỉ tiêu công ty mẹ 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Lần 
  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ 

ngắn hạn 

 
1.60 1.49 

+ Hệ số thanh toán nhanh:Tài sản ngắn hạn - Hàng 

tồn kho/Nợ ngăn hạn 

 
1.57 1.46 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Lần 
  

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản   0.34 0.37 

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu   0.52 0.58 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Lần 
  

+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng 

tồn kho bình quân 

 
208.14 152.35 

+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài 

sản bình quân 

 
1.12 1.33 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Lần 
  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần   0.10 0.10 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu   0.18 0.21 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0.12 0.13 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần  

 
0.12 0.12 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

a) Cổ phần 
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Tính đến 31/12/2021 

STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Số cổ phần đang lưu hành 30.158.436 cổ phần phổ thông 

a Số cổ phần chuyển nhượng tự do 30.158.436   

b Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng  0   

b) Cơ cấu cổ đông  

Theo danh sách chốt ngày 16/7/2021 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 
Số cổ phiếu 

Giá trị  

(triệu đồng) 

Tỷ lệ sở hữu/ 

VĐL (%) 

I Cổ đông trong nước 4.269 28.984.553 289,845.53 96,10% 

1 Cổ đông nhà nước 01 15.381.273 153,812.73 51,00% 

2 Cổ đông tổ chức 40 843.252 8,432.52 2,80% 

3 Cổ đông cá nhân 4228 12.760.028 127,600.28 42,30% 

II Cổ đông nước ngoài 98 1.173.883 11,738.83 3,88% 

1 Cá nhân 81 265.130 2,651.30 0.87% 

2 Tổ chức 17 908.753 9,087.53 3,01% 

III Cổ phiếu quỹ 0 0,00 - 0,00% 

Tổng cộng 4.368 30.158.436 301,584.36 100,00 

- Danh sách cổ đông lớn:  

STT Tên cổ đông 
Số lượng 

(cổ phiếu) Tỷ lệ (%) 

1 Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn 15.381.273 51% 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2021 không có thay 

đổi. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2021 không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

e) Các chứng khoán khác: Năm 2021 không có giao dịch chứng khoán khác. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tác động lên môi trường: 

Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực logistics, khai thác cảng, vận tải và 

các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác liên quan, Công ty có các loại thiết bị chuyên dùng 

đa dạng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, để vận hành các thiết bị này, năng 

lượng được sử dụng chủ yếu là điện và xăng dầu. Công ty đã sử dụng các loại năng 
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lượng này với định mức và chi phí sử dụng hợp lý, phù hợp với quy mô kinh 

doanh: giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu và tiêu thụ năng lượng: 

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2021, Công ty đã sử dụng 

2,547,819 Kwh điện và 1,191,872 lít dầu diesel. Ý thức được việc sử dụng xăng, 

dầu về lâu dài sẽ gây ra khí độc; ảnh hưởng tới môi trường; Công ty trong quá trình 

hoạt động vẫn thường xuyên rà soát, đảm bảo việc sử dụng năng lượng hợp lý, hạn 

chế lãng phí nguyên, nhiên liệu. 

6.4. Tiêu thụ nước:  

Việc tiêu thụ nước của TCL phục vụ sinh hoạt tại văn phòng và hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, việc vệ sinh công nghiệp tại các cảng, 

kho bãi được Công ty thuê các dịch vụ môi trường đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật, do đó lượng nước tiêu thụ là không đáng kể. Trong năm 2021, tổng 

lượng nước sử dụng của TCL là 574,372 m3.  

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Trong năm 2021 

công không bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo vệ môi 

trường. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động  

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

Tính đến ngày 31/12/2021 

STT Năm 
Tổng số lượng người lao 

động (người) 

Thu nhập bình quân (triệu 

đồng/người/tháng) 

1 2017 288 20.420 

2 2018 288 22.444 

3 2019 296 24.110 

4 2020 301 24.470 

5 2021 304 25.381 

 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động. 

Tính đến cuối năm 2021, tổng lao động của Công ty là 304 người. Mức 

lương bình quân năm 2021 cuả CBCNV là 21.877 triệu đồng/người đạt 104,67% 

kế hoạch. Thu nhập bình quân năm 2021 của CBCNV là 25.381triệu đồng/người 

đạt 101,53% kế hoạch. 
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Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự và tạo điều kiện cho 

người lao động có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

 - Nhân viên mới được tuyển dụng đều phải trải qua các khóa đào tạo nhằm 

nắm rõ về tổ chức công ty và quy trình vận hành các dịch vụ. Ngoài ra, CBNV 

luôn được tạo cơ hội phát huy năng lực cá nhân, tham gia các khóa học, khóa huấn 

luyện phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

Trong năm 2021 công ty đã tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo 

phát triển kỹ năng để hỗ trợ người lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc cũng 

như phát triển sự nghiệp.  

Công ty chú trọng công tác đào tạo lại để đáp ứng tốt khi sắp xếp bố trí lại 

công việc, ngoài ra phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo nhân sự chuyên 

sâu như tại khu IMDG và chứng chỉ IICL cho nhân sự M&R để đáp ứng kịp thời 

các loại hình dịch vụ của Công ty. 

Công ty phối kết hợp với Tổng công ty đã tổ chức các lớp huấn luyện, đào 

tạo; Tổng số học viên được huấn luyện, đào tạo: 1.097/lượt – người. Ngoài các 

chương trình huấn luyện đạo tạo chung, công ty có chính sách hỗ trợ kinh phí, 

khuyến khích người lao động tự nguyện đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, ngoại ngữ. 

Tổng chi phí cho hoạt động huấn luyện, đào tạo người lao động trong năm 

2021 là 496.100 triệu đồng, (trong đó TCT Tân Cảng Sài Gòn – công ty mẹ hỗ trợ 

huấn luyện, đào tạo người lao động của công ty TCL:  104.550 triệu đồng). 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống 

cho người lao động, công ty còn chú trọng đến các hoạt động trợ giúp cộng đồng, 

coi đó là nét đẹp trong văn hóa của công ty. Công ty thường xuyên duy trì các hoạt 

động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình 

nghĩa nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương ái của công ty và của cán bộ công 

nhân viên công ty với xã hội và cộng đồng, đồng thời giữ vững và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của Công ty. 

Trong năm 2021 công ty đã chi cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 

nước nhớ nguồn, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các 

đơn vị, cộng đồng địa phương tổng số tiền 1,009.87 triệu đồng. 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 

của UBCKNN: không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

1.1. Thuận lợi: 
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- Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự quan tâm, hỗ trợ và 

chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương, Đảng Ủy, Ban TGĐ và các phòng 

ban chức năng của TCT TCSG cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống 

dịch hiệu quả, kịp thời như chuẩn bị tốt công tác tổ chức PCD, 3T, xét nghiệm và 

tiêm chủng cho NLĐ nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của TCL vẫn 

được duy trì và đạt kế hoạch đề ra. 

- Công tác tổ chức PCD, 3T, xét nghiệm và tiêm chủng cho NLĐ TCL 

được chuẩn bị tốt, tỷ lệ tiêm chủng đạt gần 100% quân số, công ty chủ động xây 

dựng kế hoạch và thích ứng nhanh chóng khi thành phố ra quyết định đóng cửa và 

mở cửa trở lại. 

- Công ty triển khai thực hiện phương án khoán lương theo năng suất đối 

với các khu vực Bến 125, Bãi hàng hóa chất IMDG, Depot TCMT, phương tiện 

nâng, giúp tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc và đảm bảo mức thu 

nhập cho NLĐ có nhiều đóng góp cho công ty. 

- TCL từng bước chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý điều hành và sản 

xuất với nhiều hình thức như: thanh toán bằng chuyển khoản, hóa đơn điện tử, ứng 

dụng các phần mềm hỗ trợ như phần mềm quản lý Base, phần mềm thương vụ, chữ 

ký số …góp phần tiết kiệm, giảm thiểu chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả 

làm việc trực tuyến cho CB-CNV. 

1.2. Khó khăn 

- Do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đặc biệt đợt dịch thứ 

4 bùng phát từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021 Thành phố áp dụng các biện pháp 

mạnh gồm Chỉ thị 16 và 16+, hạn chế tối đa các hoạt động di chuyển trong thành 

phố và giữa các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp phải bố trí nhân sự sản xuất 3T, 

xét nghiệm thường xuyên…phát sinh rất nhiều chi phí để đảm bảo sản xuất tại các 

khu vực đồng thời hạn chế tối đa các trường hợp lây nhiễm, thậm chí một số thời 

điểm TCL phải tạm ngưng dịch vụ đóng rút tại Bến 125 và Depot TCMT để đảm 

bảo công tác phòng chống dịch.  

- Tình trạng kẹt cảng toàn cầu (nhất là ở Trung Quốc, Mỹ do thiên tai, dịch 

bệnh, thiếu lao động) cộng với giá thuê tàu cao, giá nhiên liệu cao, mất cân đối 

xuất nhập do thiếu container rỗng khiến cho chuỗi cung ứng gặp khó khăn, sản 

lượng thông qua tại Cảng Tân Cảng Cát Lái Quý II và III giảm so với cùng kỳ năm 

2020. 

- Dịch covid kéo dài làm giảm năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa của 

doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến sản lượng hàng qua Cảng Tân Cảng Cát Lái. Các 

cơ sở kinh doanh của công ty phân tán ở nhiều khu vực, việc lên các kế hoạch sản 

xuất, kế hoạch bố trí nhân sự khi bị giãn cách hay cách ly gặp nhiều khó khăn. 
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- Các khu vực đều bị phong tỏa, giãn cách nên nhiều dự án kế hoạch đầu tư 

năm 2021 chưa thể thực hiện như Dự án mở rộng cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch 

(15ha), Dự án đầu tư hạ tầng khai thác mở rộng Tân Cảng Mỹ Thủy 2…  

- Các nhà máy tại KCN Nhơn Trạch sản xuất cầm chừng do dịch bệnh, 

nhiều DN phải tạm ngừng sản xuất dẫn tới sản lượng XNK giảm mạnh.  

- Tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các Depot vẫn liên tục diễn ra trong 

năm, chính sách chiết khấu, miễn giảm luôn được các depot ngoài linh động áp 

dụng khiến hoạt động của Depot Tân Cảng Mỹ Thủy gặp khó khăn, có thời điểm 

sản lượng giảm mạnh. Tuy nhiên, do chất lượng dịch vụ ổn định, luôn được công 

ty quan tâm hàng đầu nên hoạt động khai thác vượt kế hoạch đề ra. 

1.3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021. 

Mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu của công ty vẫn đạt và 

vượt so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước, chi tiết cụ thể như sau.  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2021 

% so với 

KH năm 

% so với 

cùng kỳ 

1 Tổng doanh thu, thu nhập thuần 1,176,226.45 1,176,035.28 100% 107% 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 133,301.63 137,943.82 103% 110% 

3 Lợi nhuận sau thuế 109,488.43 111,493.78 102% 108% 

4 EPS (đồng/CP) 2,963.38 3,029.00 102% 113% 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

Ngày 11/3/2021 triển khai thành công khu hàng lạnh tại ICD TCNT không 

chỉ mở ra cho ICD TCNT một dịch vụ hoàn toàn mới, mà còn giúp Cảng Cát Lái 

có thêm hậu phương trong tình trạng mùa cao điểm hàng lạnh thường xuyên kẹt 

bãi. 

Ngày 03/4/2021 đưa vào hoạt động Khu Giao nhận tập trung hàng hóa chất 

IMDG giúp nâng cao an toàn, PCCN cho Cảng Tân Cảng Cát Lái. 

Ngày 01/10/2021 trúng thầu hợp đồng sửa chữa container của Hãng tàu 

Mearsk đã tạo được uy tín, thương hiệu TCL với Hãng tàu, góp phần nâng cao hiệu 

quả khai thác depot TCMT.  

Duy trì dịch vụ đóng gạo từ salan vào container tại bến 125 và ICD TC 

Nhơn Trạch an toàn, hiệu quả giúp duy trì chuỗi dịch vụ cho DN XK gạo trong khi 

dịch vụ này bị đóng cửa tại các cảng khác trong suốt mùa dịch.  

Ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý và ĐHSX với nhiều hình 

thức như: thanh toán bằng chuyển khoản, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý 
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Base, phần mềm Thương vụ, chữ ký số … góp phần giảm thiểu chi phí hành chính 

và nâng cao  làm việc trực tuyến cho CB-CNV. 

2. Tình hình tài chính  

a) Tình hình tài sản 

Số liệu báo cáo hợp nhất: 

              Đơn vị tính: Triệu đồng 

Khoản mục 
Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Tài sản ngắn hạn 395,830.41 42% 388,359.49 44% 

Tài sản dài hạn 553,170.34 58% 498,888.31 56% 

Tổng tài sản 949,000.75 100% 887,247.80 100% 

 

Số liệu báo cáo công ty mẹ: 

          Đơn vị tính: Triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Tài sản ngắn hạn 378,056.67 42% 368,758.53 44% 

Tài sản dài hạn 517,709.80 58% 471,150.77 56% 

Tổng tài sản 895,766.47 100% 839,909.30 100% 

 

b) Tình hình nợ phải trả 

Số liệu báo cáo hợp nhất: 

            Đơn vị tính: Triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị  
Tỷ trọng  

(%) 
Giá trị  

Tỷ trọng  

(%) 

Nợ ngắn hạn 243,612.18 78% 246,926.62 80% 

Nợ dài hạn 68,028.64 22% 61,328.93 20% 

Tổng nợ phải trả 311,640.82 100% 308,255.55 100% 

Trong năm nhóm Công ty không có nợ phải trả người bán ngắn hạn và nợ 

phải trả khác quá hạn chưa thanh toán. Tình hình nợ phải trả của nhóm công ty 

năm trước và năm nay tốt. 

Số liệu báo cáo công ty mẹ: 
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           Đơn vị tính: Triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị  
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị  

Tỷ trọng 

(%) 

Nợ ngắn hạn 236,661.04 78% 246,944.64 80% 

Nợ dài hạn 68,028.64 22% 61,328.93 20% 

Tổng nợ phải trả 304,689.68 100% 308,273.57 100% 

Trong năm Công ty không có nợ phải trả người bán ngắn hạn và nợ phải trả 

khác quá hạn chưa thanh toán. Tình hình nợ phải trả của công ty năm trước và năm 

nay tốt. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.  

Công ty chủ trương tăng cường hình thức kiêm nhiệm theo phương châm 

“một người giỏi một việc, làm tốt nhiều việc”  để tăng thu nhập cho người lao 

động và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp trong cắt giảm chi phí lương, thưởng, 

tinh giản bộ máy TCBC.  

Tăng cường việc giao khoán năng suất theo từng tháng, quý đối với các đơn 

vị sản xuất để khuyến khích người lao động chủ động sáng tạo làm việc khoa học 

hiệu quả.  

Công ty thường xuyên cập nhật các ứng dụng về CNTT với các phần mềm 

chuyên ngành nhằm đồng bộ và chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV để nâng cao 

năng suất lao động.   

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Đầu tư vào các dự án có thời gian thuê, hợp tác dài hạn, đảm bảo tính hiệu 

quả và phát triển bền vững. Đầu tư các dự án thuộc năng lực lõi của doanh nghiệp 

như: khai thác cảng, kho bãi và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động khai thác cảng. 

Trước tình hình cạnh tranh khai thác depot, dịch vụ vận tải, logistics, dịch vụ 

kho bãi…trong khu vực diễn ra ngày càng gay gắt, cùng với sự bất ổn về kinh tế, 

chính trị, dịch bệnh, thiên tai trên thế giới ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế Việt Nam. 

TCL cần nhanh chóng nắm bắt xu thế, yêu cầu của thị trường, đầu tư kịp thời, đón 

đầu nhu cầu thị trường để phát triển bền vững các ngành nghề dịch vụ mũi nhọn có 

thế mạnh của Công ty, đặc biệt các dự án trọng điểm của Công ty giai đoạn 2021-

2025.  

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tại ICD TCNT, bao gồm dịch vụ 

khai thác kho trần, hợp tác đầu tư xây dựng kho, dịch vụ kho, dịch vụ rỗng, dịch vụ 

đóng rút và dịch vụ lạnh tại ICD TCNT. Từng bước triển khai thu hút hàng từ Cái 

Mép về ICD TCNT khi TP HCM chính thức thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 

01/4/2022. 

Không ngừng nâng cao CLDV và năng lực điều hành tại các khu vực hiện 

hữu; Gia tăng kết nối khách hàng để tăng sản lượng; tích cực bám sát, phối kết hợp 
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với các phòng ban chức năng của TCT để tiếp thị khách hàng mới về sử dụng dịch 

vụ của công ty. 

Hoàn thiện mô hình quản lý dịch vụ container rỗng, nâng cao năng lực quản 

lý và ứng phó đối với hàng hóa chất/IMDG tại cảng Cát Lái. 

Đẩy nhanh ứng dụng phần mềm TTOS (TCIS-Terminal Operation 

Solutions) vào quản lý, điều hành cho Cảng, ICD, Depot của Công ty với công 

nghệ hiện đại và nhiều tính năng mới vượt trội so với CMS, tích hợp dễ dàng với 

nhiều hệ thống hiện hữu như ePort, eDO, EDI, hệ thống hãng tàu, hải quan, cổng 

trung gian thanh toán điện tử, v.v…đáp ứng tốt cho việc quản lý và điều hành sản 

xuất, chất lượng dịch vụ tại Công ty.  

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 

công ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: 

Công ty không gia công sản phẩm trực tiếp, không có khí thải hoặc nước 

thải công nghiệp. Khí thải do các phương tiện cơ giới hoạt động xả ra môi trường 

đảm bảo tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam (tương đương EURO 3 trở lên). 

Khu hàng Hóa chất IMDG đã được đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy 

và Bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước 

(Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Công thương). 

Rác thải, nước thải công nghiệp: thu gom, xử lý đúng quy định, quy trình 

chung trong hệ thống toàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 

Nhìn chung, tình hình tổ chức cán bộ, nhân sự của công ty trong năm 2021 

ổn định, không có nhiều thay đổi. Trong năm, thực hiện TCBC theo phê duyệt của 

Tổng công ty vẫn giữ nguyên quân số theo kế hoạch, năng suất lao động thực hiện 

tăng hơn kế hoạch 4,67 % thu nhập bình quân tăng so với kế hoạch và cơ bản được 

đảm bảo so với mặt bằng chung của Tổng công ty, người lao động yên tâm công 

tác gắn bó lâu dài với công ty.  

Chất lượng lao động của công ty hiện nay đáp ứng được yêu cầu sản xuất 

hiện tại. Công ty có chính sách thu hút lao động giỏi và có một quy trình tuyển 

dụng chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng lao động phục vụ cho mục tiêu phát triển 

của công ty. Các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ cho người lao động cũng được công ty 

chú trọng quan tâm nhằm động viên tinh thần làm việc và cũng là động lực để giữ 

chân người lao động, đặc biệt là những lao động giỏi.  

Trong năm 2021 công ty đã tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo, 

đào tạo lại, đào tạo nâng cao nhằm phát triển kỹ năng cho người lao động đáp ứng 

tốt yêu cầu công việc. Ngoài ra, công ty có chính sách hỗ trợ kinh phí, khuyến 

khích người lao động tự nguyện đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

ngoại ngữ.  
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c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 

phương: Công ty tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 

nhớ nguồn, xoá đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa và các chương trình vận động 

khác tại các địa bàn hoạt động của công ty. 

 IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 

Năm 2021 là một năm đầy thử thách đối với kinh tế Việt Nam nói chung và 

TCL nói riêng khi mà dịch bệnh Covid-19 hoành hành đã tác động tiêu cực đến tốc 

độ tăng trưởng kinh tế và mọi mặt của xã hội, song bên cạnh đó đại dịch Covid-19 

cũng thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch vốn FDI vào Trung Quốc sang các 

nước khu vực Đông Nam Á và tạo ra làn sóng tái phân bổ chuỗi cung ứng toàn cầu 

để tránh sự lệ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Việt Nam là điểm sáng về 

khả năng kiểm soát đại dịch và thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch, 

vừa thực hiện chiến lược tăng trưởng kinh tế, là điểm đến đầy tiềm năng cho các 

nhà đầu tư.  

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do Đại dịch Covid-19 gây ra, TCL vẫn giữ 

được mức tăng trưởng ổn định, cụ thể như sau:  

 Tổng doanh thu, thu nhập thuần năm 2021 đạt 1,176,035.28 triệu đồng, 

bằng 100% so với kế hoạch năm và bằng 107% so với cùng kỳ;  

 Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 137,943.82 triệu đồng bằng 103% so 

với kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ;  

 Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 111,493.78 triệu đồng, bằng 102% so 

với kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ.  

 EPS năm 2021 đạt 3,029 đồng/CP, đạt 102% so với kế hoạch năm và 

bằng 113% so với cùng kỳ.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.  

Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc 

báo cáo, đánh giá sát thực tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng kế 

hoạch, giải pháp định kỳ mỗi quý để báo cáo Hội đồng quản trị. 

Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời ban hành các quy trình, quy định nhằm phát 

huy chất lượng của các dịch vụ mang lại nguồn doanh thu chính như dịch vụ khai 

thác Depot, dịch vụ xếp dỡ và dịch vụ ICD Tân Cảng Nhơn Trạch …... Ban điều 

hành đã triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách thu hút khách hàng sử dụng 

dịch vụ của Công ty; tiếp tục triển khai các giải pháp khoán lương, thưởng nhằm 

khuyến khích nâng cao năng suất lao động. 

Công tác đầu tư mua sắm được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định 

của pháp luật. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán, Công ty được đánh giá hoạt động 

hiệu quả, tài chính lành mạnh, nguồn vốn luôn được bảo toàn phát triển. Nội bộ 

đơn vị đoàn kết, ổn định; người lao động yên tâm công tác. 
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Ban điều hành chú trọng việc quản lý, triển khai quy hoạch bến, bãi để tăng 

dung lượng chứa container, giảm sản lượng đảo chuyển dọn bãi, góp phần giảm chi 

phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty. 

1. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị. 

 Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

với các chỉ tiêu Doanh thu tăng 5,5%, Lợi nhuận tăng 4,6% so với thực hiện năm 

2021 cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

 Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao CLDV và năng lực điều hành tại 

các khu vực hiện hữu; Gia tăng kết nối khách hàng để tăng sản lượng; tích cực bám 

sát, phối kết hợp với các phòng ban chức năng của TCT để tiếp thị khách hàng mới 

về sử dụng dịch vụ của công ty. 

 Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư, mở rộng 

CSHT để ổn định và phát triển lâu dài, đồng thời cần có kế hoạch phân kỳ đầu tư 

cụ thể để đảm bảo tính thực tế của các kế hoạch đầu tư. 

 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định 

của Pháp luật, Điều lệ công ty. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi 

đây là công cụ quản lý quan trọng công ty. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

TT Họ và tên Chức vụ 
Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

Số lượng  

CP sở hữu/ 

đại diện 

Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Ông Lê Hoàng 

Linh 

Chủ tịch HĐQT 22/05/2020  10.858.101 36,00 % 

2 Ông Nguyễn 

Văn Uấn 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

14/3/2007 15/6/2021 26.161  

3 Ông Lê Văn 

Cường 

Thành viên HĐQT 

(Giám đốc) 

19/04/2019  3.015.940 10,00 % 

4 Ông Võ Đắc 

Thiệu 

Thành viên HĐQT  

không điều hành 

06/04/2012  37.516   0,12 % 

5 Ông Hoàng Đức 

Thịnh 

Thành viên HĐQT  

không điều hành 

15/06/2021  1.507.968 5,00 % 

6 Ông Nguyễn 

Xuân Bình 

Thành viên HĐQT 

 độc lập 

09/04/2013  5.760 0,02% 

 

Ông Lê Hoàng Linh 

Ngày sinh 14/02/1968 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế VTB,  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
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Thời gian : Chức vụ 

12/1991 – 10/1992 Trợ lý Kỹ thuật Khai thác tàu, Phòng Kế hoạch, Tổng Công ty 

miền Tây, Quân Khu 9. 

01/1993 –  08/2006 Nhân viên phòng KHKT, Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

9/2006 – 3/2007 Trưởng ban Khai thác, phòng KHKT, TCT Tân cảng Sài Gòn. 

4/2007 – 02/2008 Thành viên HĐQT, Trưởng ban Logistics, Công ty CP Đại lý 

GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

3/2008 – 6/2009 Thành viên HĐQT, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Logistics, 

Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

7/2009 – 4/2013 Thành viên HĐQT, Phó giám đốc, Công ty CP Đại lý GNVT 

Xếp dỡ Tân Cảng. 

9/2009 – 8/2011 Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai. 

8/2011 - 8/2012 Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Cty CP Vận tải Tân Cảng Số 

Hai 

9/2012 - 2/2016 Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Cty CP Vận tải thủy Tân Cảng. 

3/2016 - 4/2019 Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng 

5/2019-5/2020 Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty CP cảng Tân cảng Hiệp 

Phước 

5/2020 –nay Chủ tịch Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức niêm yết 

Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng Bến Thành. 

-Thành viên HĐQT Công ty CP tiếp vận  Tân Cảng Đồng Nai 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

10.858.101 cổ phần, chiếm 36 % vốn điều lệ. Trong đó: 

+ Đại diện sở hữu: 10.857.369 cổ phần, chiếm 36 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 732 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu 

của tổ chức niêm yết: 

Không. 

 

Ông Lê Văn Cường: Xem thông tin ở mục Danh sách Ban điều hành                         

 

Ông Võ Đắc Thiệu                             

Ngày sinh 22/4/1968 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế vận tải biển 

Thời gian : Chức vụ 

1991 – 1995 Nhân viên Kế hoạch tại Công ty Vận tải biển Đà Nẵng 

03/1995 – 1996 Nhân viên Điều độ Công ty Tân Cảng sài Gòn 
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1996 – 1998 Tổ trưởng thu ngân Công ty Tân Cảng sài Gòn 

1998 – 1999 Kế toán tổng hợp Công ty Tân Cảng sài Gòn 

1999 – 2000 Đội trưởng Thương vụ Công ty Tân Cảng sài Gòn 

2000 – 2005 Trợ lý Thương vụ Công ty Tân Cảng sài Gòn. 

2005 – 2008 Phó trưởng phòng Kế hoạch khai thác Công ty Tân Cảng sài 

Gòn. 

2008 – 2012 Trưởng phòng Khai thác Tổng Công ty Tân Cảng sài Gòn 

04/2012 – nay Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Tân Cảng 

Sài Gòn. 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

- Thành Viên HĐQT Công ty CP Vận tải Thủy Tân Cảng 

- Thành Viên HĐQT Công ty CP Vận tải Biển Tân Cảng 

Số cổ phần nắm giữ 

tại công ty 

(31/12/2021) 

37.516 cổ phần, chiếm 0.124 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 37.516 cổ phần, chiếm 0.124% vốn điều lệ. 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết: 

- Mối quan hệ: vợ, Tên cá nhân: Trần Thị Thanh Thủy nắm giữ: 

11 CP, chiếm 0.00% vốn điều lệ  

Ông Hoàng Đức Thịnh                             

Ngày sinh 27/10/1974 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị chuỗi cung ứng 

Thời gian : Chức vụ 

- 9/2005 – 8/2010 Phó trưởng Terminal Cát lái 3, Phó trưởng Tern B, Phó Trưởng 

Đội TBSX, TCT Tân Cảng Sài Gòn; 

- 9/2010 – 8/2014 Trưởng Terminal Cát Lái B, Trung tâm Điều độ Cảng Tân 

Cảng Sài Gòn 

- 9/2014 – 1/2020 Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, TCT Tân Cảng Sài 

Gòn 

Từ 2/2020 đến nay Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Không 

Số cổ phần nắm giữ 

tại công ty 

(31/12/2021) 

1.507.968 CP, chiếm 5 % vốn điều lệ  

+ Đại diện sở hữu: 1.507.968 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 
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Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết: 

Không 

Ông Nguyễn Xuân Bình 

Ngày sinh 15/11/1955       

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Kỹ sư chuyên ngành Hàng hải; Cử nhân Luật. 

Thời gian : Chức vụ 

1978 - 12/1979 Giáo viên Khoa điều khiển tàu biển Trường Đại học Hàng Hải. 

12/1979 - 12/1980 Thiếu úy - Thuyền phó tàu HQ 03, Lữ đoàn 171 Hải quân. 

12/1980 - 12/1981 Trung úy - Trợ lý Hàng hải Hải đoàn I, Lữ đoàn 171 Hải 

quân. 

12/1981 - 8/1982 Trợ lý hàng hải Hải đội 812, Lữ đoàn 171 Hải quân. 

8/1982 - 11/1983 Thượng úy - Bổ túc kỹ thuật điều khiển tàu chiến 159AE, 

TTHL Hải quân Liên Xô 

12/1983 - 7/1986 Thượng úy - Quyền Thuyền trưởng tàu HQ15, Lữ đoàn 171 

Hải Quân. 

9/1986 - 5/1987 Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ, Công ty Thuê tàu Môi giới 

hàng hải (Vietfracht). 

06/1987 - 8/1993 Thuyền phó, Thuyền trưởng các tàu biển, Công ty Thuê tàu 

Môi giới hàng hải (Vietfracht). 

 9/1993 - 2/1999 Trưởng phòng Đại lý tàu biển, TP Giao nhận tại Công ty Vận 

tải và Thuê Tàu 

3/1999 - 5/2001 Phó giám đốc Vietfracht chi nhánh Hồ Chí Minh. 

5/2001 - 11/2003  Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp đại lý APL/ASACO 

12/2003 - 05/2009 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng - ASACO 

06/2009 - 11/2015 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận 

tải Tân Cảng - ASACO 

12/2015 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Quốc tế Phương Nam 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP tiếp vận Quốc tế Phương Nam 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

 5.760 cổ phần, chiếm 0.019% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 5.760 cổ phần, chiếm 0.019% vốn điều lệ 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết 

Không 
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- Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên HĐQT đã phân 

công ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách, giám sát về 

tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân sự.  

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 11 

cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần 

thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật 

định. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 cụ thể như sau: 

STT  
Số Nghị 

quyết 
Ngày  Nội dung  

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
Số: 61/NQ-

HĐQT 
28/01/2021 

 Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 

2020 

 Thông qua việc bổ nhiệm ông Châu Thanh Hải giữ 

chức Phó Giám đốc Công ty. 

5/5 

(100%) 

2 
Số: 66/NQ-

HĐQT 

 

08/02/2021 

 

 Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2020 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2021 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2020 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1/2021 

5/5 

(100%) 

3 

Số: 

179/NQ-

HĐQT 

 08/4/2021 

 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 

 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

5/5 

(100%) 

4 

Số: 

254A/NQ-

HĐQT 

  21/5/2021 

 Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

 Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2021 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2021 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2021 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2/2021 

 Thông qua quy chế công bố thông tin 

 

5/5 

(100%) 

5 

Số: 

255A/NQ-

HĐQT 

  21/5/2021 

 Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần 

vốn góp của Cty TCL tại Công ty CP ICD Tân Cảng 

Cái Mép 

 Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần 

vốn góp của Cty TCL tại Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Dịch vụ Hạ tầng Á Châu 

 

5/5 

(100%) 

6 

Số: 335A 

/NQ - 

HĐQT 

25/6/2021 

 Thông qua nội dung trả lời phiếu xin ý kiến 

số:140521/PYK-TCBT ngày 14/5/2021 của Người đại 

diện phần vốn tại Công ty CP Tân Cảng Bến Thành 

5/5 

(100%) 

7 Số: 336A 

/NQ - 
28/6/2021 

 Thông qua nội dung trả lời phiếu xin ý kiến của 

Người đại diện phần vốn tại các công ty (Công ty CP 5/5 
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HĐQT Cát Lái Đông Sài Gòn; Công ty CP Tiếp vận Tân 

Cảng Đồng Nai và Công ty CP Tân Cảng 128 Hải 

Phòng) 

(100%) 

8 

Số: 344 

/NQ - 

HĐQT 

05/7/2021 

 Thông qua Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư 

vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện 

cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

5/5 

(100%) 

9 
Số: 426 /NQ-

HĐQT 
10/9/2021 

 Thông qua KQ SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 

2021. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 3/2021. 

 Thông qua KQ đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 

2021. 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3/2021. 

 Thông qua việc đề cử ông Châu Thanh Hải – Phó 

Giám đốc công ty tham gia Ban quản trị hợp doanh 

nhà văn phòng thay ông Nguyễn Văn Uấn và đề cử 

ông Lê Văn Cường, Giám đốc công ty TCL ứng cử vị 

trí Trưởng BQT hợp doanh Nhà Văn Phòng thay ông 

Nguyễn Văn Uấn. 

 Thông qua việc không thu phí quản lý tòa nhà văn 

phòng do dịch covid-19 (từ 01/6/2021 đến hết 

31/8/2021). 

 

 

 

 

5/5 

(100%) 

10 
Số: 497 /NQ-

HĐQT 
01/11/2021 

 Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa làm Phó 

Giám đốc Công ty  
5/5 

(100%) 

11 
  Số: 551 

/NQ-HĐQT 
16/12/2021 

 Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu 

năm 2021. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021. 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 

2021. 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2021. 

 Thông qua chủ trương về việc chấm dứt hợp đồng 

thuê kho giữa TCL với công ty CP đầu tư phân bón 

toàn cầu. 

 Thông qua việc không thu phí quản lý tòa nhà văn 

phòng do dịch covid (từ 01/9/2021 đến hết 

31/12/2021). 

5/5 

(100%) 

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 

trị công ty.  

STT Họ và tên Chức vụ 
Có chứng chỉ đào 

tạo về quản trị 

công ty 

Tham gia các 

chương trình về 

quản trị công ty 

1 Ông Võ Đắc Thiệu 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
 x 

2 Ông Nguyễn Xuân Bình 
Thành viên độc lập 

HĐQT 
x  

2. Ban Kiểm soát  
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a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
Tính đến 31/12/2021 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Ông Phạm Văn Phượng Trưởng ban 15/06/2021 4/5 80% 

2 Bà Nguyễn Thị Nhu Thành viên 28/04/2017 5/5 100% 

3 Bà Lê Thị Kim Chung Thành viên 15/06/2021 4/5 80% 

4 Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban 07/4/2016- 

15/6/2021 

1/5 20% 

5 Bà Phạm Kim Oanh Thành viên 06/4/2012 -

15/6/2021 

1/5 20% 

Ông Phạm Văn Phượng 

Ngày sinh  24/6/1971                 

Quốc tịch  Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật 

Thời gian  Chức vụ 

7/1991- 4/2006 Phòng Quân sự - Bảo vệ, TCT Tân cảng Sài Gòn 

5/2006 - 8/2019 Phòng Tổ chức lao động - Tiến lương, TCT Tân cảng Sài Gòn 

9/2019 - nay Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm toán nội bộ, TCT Tân cảng Sài 

Gòn 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Trưởng ban kiểm soát 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Không 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2020) 

Không 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết: 

Không 

Bà Nguyễn Thị Nhu 

Ngày sinh 25/12/1969               

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm 

Thời gian  Chức vụ 

2006 – nay Trưởng phòng Tổ chức lao động, Công ty CP Đại lý GNVT 

Xếp dỡ Tân Cảng. 

Chức vụ hiện nay tại Thành viên Ban Kiểm soát. 
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tổ chức niêm yết 

Chức vụ hiện nay tại 

tổ chức khác 

Không. 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 
106, chiếm 0,00 % vốn điều lê: 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 106cp chiếm 0,00 % vốn điều lệ 

Những người liên 

quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức 

niêm yết 

- Mối quan hệ: Anh trai, tên cá nhân: Nguyễn Đăng Nghiêm, 

nắm giữ 39.543 CP, chiếm 0,13% VĐL 

- Mối quan hệ: Chị dâu, Tên cá nhân: Trần Thị Thoa, nắm giữ 

94 cp, chiếm 0,0003% VĐL. 

- Mối quan hệ: Anh trai, Tên cá nhân: Nguyễn Đăng Phong, 

nắm giữ 4cp, chiếm 0% VĐL; 

- Mối quan hệ: Chị gái, Tên cá nhân: Nguyễn Thị Phúc, nắm 

giữ 500cp, chiếm 0.002% VĐL. 

BÀ Lê Thị Kim Chung                             

Ngày sinh 05/7/1997 

Quốc tịch Việt Nam                                   

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

Thời gian Chức vụ 

11/2019- nay Nhân viên kế toán Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức niêm yết 

Thành viên Ban kiểm soát 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác 

Không 

Số cổ phần nắm giữ tại 

công ty (31/12/2021) 

Không 

Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu 

của tổ chức niêm yết: 

Không 

- Cuộc họp của Ban Kiểm soát:  

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Phạm Văn Phượng Trưởng ban 4/5 80%  

2 Bà Nguyễn Thị Nhu Thành viên 5/5 100%  

3 Bà Lê Thị Kim Chung Thành viên 4/5 80%  

4 Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban 1/5 20% 
Miễn nhiệm từ 

15/06/2021 

 
5 Bà Phạm Kim Oanh Thành viên 1/5 20% 

Miễn nhiệm từ 

15/06/2021 

 



36 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và tổ 

chức họp BKS định kỳ 6 tháng 01 lần, tổ chức họp bất thường khi cần thiết. Năm 

2021 Ban kiểm soát đã họp 5 lần. Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán của công 

ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra. Qua kiểm 

tra sổ sách ghi nhận như sau: 

 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều 

hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt 

động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông;  

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp 

luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy 

định;  

 Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và 

giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động 

kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh 

tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sàn xuất xuất của 

đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định;  

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nghiêm túc tuân thủ các quy định về 

công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 Đối với cổ đông: Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu 

hay khiếu nại của Cổ đông. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Họ và tên 
 HĐQT, BGĐ, BKS 

 Chức danh Lương Thù lao Thưởng Tổng 

A Hội đồng quản trị  

1 Ông Lê Hoàng Linh  Chủ tịch HĐQT  960,0 96,0 41,1 1.097,1 

2 Ông Nguyễn Văn Uấn  Phó chủ tịch HĐQT  39,7 39,0 60,4 139,1 

3 Ông Lê Văn Cường Thành viên HĐQT 

(Giám đốc) 910,6 60,0 60,4 1.031 

4 Ông Võ Đắc Thiệu Thành viên HĐQT 

không điều hành  60,0 45,3 105,3 

5 Ông Nguyễn Xuân Bình Thành viên độc lập 

HĐQT  60,0 45,3 105,3 
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6 Ông Hoàng Đức Thịnh Thành viên HĐQT 

không điều hành  30,0  30,0 

B Ban Giám đốc 

1 Ông Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc 800,3  45,3 845,6 

2 Ông Đặng Thanh Sơn Phó Giám đốc 713,6  45,3 758,9 

3 Ông Châu Thanh Hải Phó Giám đốc 432,0   432,0 

4 Ông Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc     7,0       7,0 

C Ban Kiểm soát  

1 Ông Phạm Văn Phượng Trưởng ban Kiểm soát  30,0  30,0 

2 Bà Nguyễn Thị Nhu TV BKS 457,6 30,0 30,2 517,8 

3 Bà Lê Thị Kim Chung TV BKS  15,0  15,0 

4 Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban Kiểm soát  30,0 45,3 75,3 

5 Bà Phạm Kim Oanh TV BKS  15 30,2 45,2 

D TP. TCKT – Kế toán trưởng  

1 Phạm Thị Thu Hà TP. TCKT – KKTT 542,6 24 30,2 596,8 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:  

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

1 
Ông Hoàng 

Đức Thịnh 
 TV. HĐQT  282.000  0.935%  0  0% Bán 

c) Hợp đồng hoặc Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã 

và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 

Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ /thuê dịch vụ với các công ty mà 

thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là 

thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

trong thời gian ba (03) năm trở lại đây như sau:  

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cty mẹ) 

- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty con) 

- Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết) 

- Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết) 

- Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn (Công ty liên kết) 

- Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn) 

- Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu 

- Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics. 



$) Orintr gi6 viQc thgc hiQn c6c quy dinh v6 quan trf c6ng ty: C6ng ty thpc
hiQn i16y dri c6c quy dfnh vC quan tri c6ng ty.

VI. 86o c6o tii chinh: Dinh kim.

Noi nhQn:
- D[ng website Cty
- Luu: VT, DTPC; Tr 05.

Thtt D*c, ngdy 08 thdng 4 ndm 2022

NGTId DAI DION THEO PHAP LUAT
GIAM DOC

LO Vin Culng
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