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 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

 Định hướng phát triển 

 Các rủi ro 

 

THÔNG TIN CHUNG 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
  

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG  

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG  

Tên viết tắt TÂN CẢNG LOGISTICS 

Địa chỉ 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Giấy CNĐKDN số 4103006182 đăng ký lần đầu ngày 08/03/2007, thay đổi lần thứ 9 
ngày 19/04/2016 

Vốn điều lệ 209.438.930.000 VNĐ  

(Hai trăm lẻ chín tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu chín trăm ba mươi 

ngàn đồng) 

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

209.438.930.000 VNĐ (Hai trăm lẻ chín tỷ bốn trăm ba mươi tám 

triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng) 

Số điện thoại 08 37422234 

Số fax 08 37423206 

Website www.tancanglogistics.com  

Mã cổ phiếu TCL 

Logo Công ty 
 

 

http://www.tancanglogistics.com/
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Tiền thân 

Xí nghiệp Đại lý Giao 

nhận Vận tải Xếp dỡ 

Tân Cảng được Thành 

lập theo Quyết Định 

82/2006/QĐ – BQP. 

2009 

2007 

2006 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2016 

 

Chính thức thành lập 

Công ty Cổ phần Đại lý 

Giao nhận vận tải Xếp 

dỡ Tân Cảng được 

thành lập chính thức 

theo GCN ĐKKD số 

4103006182 ngày 

08/03/2007. 

Niêm yết 

Công ty Cổ phần Đại lý 

Giao nhận vận tải Xếp 

dỡ Tân Cảng được chính 

thức niêm yết tại Sở 

giao dịch Chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh. 

Quyết định niêm yết số 

160/QĐ- SGDHCM ngày 

11/12/2009. 

Số lượng cổ phiếu niêm 

yết: 17.000.000 cp. 

Mã chứng khoán: TCL. 

Ngày giao dịch đầu tiên: 

24/12/2009. 

 Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2; UBND TP. Hồ Chí Minh 

tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập; 

 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng danh hiệu Đơn vị lao động 

xuất sắc trong năm 2016. 
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Tăng vốn 

Phát hành cổ phiếu thưởng 

cho cổ đông hiện hữu. 

Số lượng cổ phiếu đăng ký 

phát hành: 1.700.000 cp. 

Vốn điều lệ sau phát hành: 

186.999.050.000 VNĐ. 

Phát hành cổ phiếu ra 

công chúng. 

Số lượng cổ phiếu đăng ký 

phát hành: 6.300.000 cổ 

phiếu. 

Vốn điều lệ sau phát hành: 

209.438.930.000 VNĐ 

Theo Giấy chứng nhận 

phát hành số 76/GCN – 

UBCK ngày 28/07/2011. 

 

Tháng 11/2007: Thành lập 

CTCP Dịch vụ và Đại lý Tân 

Cảng số 1 - nay là CTCP Vận 

tải bộ Tân Cảng. 

Tháng 11/2008: Chính thức 

triển khai dịch vụ Đại lý hải 

quan. 

Tháng 09/2009: Thành lập 

CTCP Vận tải Tân Cảng số 2 

- nay là CTCP Vận tải Thủy 

Tân Cảng. 

Tháng 07/2010: Góp vốn 

thành lập CTCP Tân Cảng 

Bến Thành 

Tháng 06/2011: Khai trương 

bến đóng rút, hàng đổ xá 

Tân Cảng – Nhơn Trạch tại 

căn cứ 696 thuộc vùng 2 Hải 

Quân. 

Tháng 09/2012: Đầu tư bãi 

container rỗng, nâng cấp bãi 

container hàng; Đầu tư khai 

thác thêm 4 băng chuyền và 

2 cẩu di động 

Năm 2013: Tái cơ cấu vốn tại 

CTCP Tân Cảng – 128 Hải 

Phòng Góp vốn thành lập 

CTCP Dịch vụ Vận tải Biển 

Tân Cảng. 

Năm 2014: CTCP Tân Cảng 

– 128 Hải Phòng đón chuyến 

tàu vận tải container đầu 

tiên. 

CTCP Dịch vụ vận tải Biển 

Tân Cảng đón chuyến tàu 

nội địa đầu tiên 

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 CTCP Vận tải Biển 

Tân Cảng thuê khai thác vận 

tải nội địa Bắc – Nam. 

Khai trương Depot Tân Cảng 

Mỹ Thủy, mở rộng diện tích 

khai thác container rỗng. 

Năm 2015: Góp vốn thành 

lập CTCP 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. 

Đầu tư 02 cẩu RMG 13+1, 

hoạt động tại ICD Tân Cảng 

Nhơn Trạch. 

Năm 2016: Công bố Quyết 

định thành lập địa điểm làm 

thủ tục Hải quan và triển 

khai hoạt động Hải quan tại 

ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. 

 

Các sự   kiện khác 

2010 - 2011 



  

8 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  

Vận tải biển nội địa 

 Hoạt động thông qua công ty liên kết là 

Công ty CP Vận tải Biển Tân cảng 

 Địa bàn: Tuyến vận tải TP. Hồ Chí Minh 

– Đã Nẵng – Hải Phòng – Cần Thơ và 

ngược lại 

Xếp dỡ Container 

 Máy móc thiết bị chuyên dụng hiện đại 

 Sản lượng trung bình khoảng 600.000 

TEUs/tháng 

 Địa bàn: Cảng Tân Cảng Cát Lái, ICD 

Tân Cảng -Nhơn Trạch…. 

  

Khai thác cảng 

 ICD Tân Cảng Nhơn Trạch 

Diện tích khai thác: 135.000 m2. 02 bến 

sà lan tiếp nhận tàu trọng tải 2.000 DWT 

 Cảng Tân Cảng 128 Hải Phòng 

Diện tích khai thác: 160.000 m2 

Chiều dài cầu tàu: 295 m 

 Địa bàn: Đồng Nai, Hải Phòng 

 
Dịch vụ đóng rút 

 Bến đóng rút 125 Cát Lái 

Diện tích khai thác: 15.000 m2 

Thiết bị: 04 bằng chuyền kép + 01 cẩu 

bánh xích. 

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 

 Địa bàn: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh 

Kinh doanh khai thác Depot 

 Tổng diện tích khai thác bãi trên 200.000 m2 

 Dung lượng thiết kế khoảng 20.000 Teus 

 Địa bàn: Cảng Tân cảng Cát Lái, TP. Hồ 

Chí Minh 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Mô hình quản trị 

 

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Công ty mẹ 

 
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 

 Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: 0837422234   Fax: 0837425350 

 ĐKDN số: 0300514849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/06/2010. 

 Tỷ lệ nắm giữ tại TCL: 51% vốn điều lệ của TCL tương ứng 106.814.400.000 đồng. 

 Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kho bãi, cảng biển, cảng mở, cảng trung chuyển; Dịch vụ 

ICD, xếp dỡ, kiểm đếm, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ logistics và khai thuê hải quan; Bốc xếp 

hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận 

tải,… 
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Công ty con, Công ty liên kết 

 

Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành 

 Địa chỉ: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: 0866789091  Fax: 0837425341 

 ĐKDN số: 0310151577 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/ 07/ 2010. 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 150.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 36% vốn điều lệ tương ứng: 54.000.000.000 đồng. 

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

tải; Lưu giữ hàng hóa. 

 

Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng 

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

 Điện thoại: 0313769686  Fax: 0313769400 

 ĐKDN số: 0201183522 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 24/06/2011. 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 92.000.000.000 đồng. 

 Tỷ lệ nắm giữ: 36% vốn điều lệ tương ứng 33.120.000.000 đồng. 

 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. 
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Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Tân Cảng 

 Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 0838992330  Fax: 0838992344 

 ĐKKD số: 0312566351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 28/11/2013. 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 81.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 37,04% vốn điều lệ tương ứng: 30.000.000.000 đồng. 

 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải hàng 

hóa ven biển và viễn dương. 

 

Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai 

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

 Điện thoại: 0613583122/0838976794  Fax: 0838976794 

 ĐKKD số: 3603266982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/03/2015 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 20.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 20% vốn điều lệ tương ứng 4.000.000.000 đồng. 

 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 
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  Sơ đồ bộ máy 

Công ty Cổ phần Tân Cảng-128 Hải Phòng 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 

P.TC - KToán P.TCLĐ - TL 

P. Điều độ P.KH - KD 

P.KT – Vật tư 

P. Cơ giới P.HC - HC 

ICD TC-NT 

Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng 

Công ty Cổ phần Tân Cảng-Bến Thành 

Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng - ĐN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN GIÁM ĐỐC 
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 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Kinh tế Vận tải biển 

 Sở hữu cổ phần: 15.592 cổ phần 

chiếm 0,07% vốn điều lệ 

 
 Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh 

tế Vận tải Biển 

 Sở hữu cổ phần: 18.168 cổ phần 

chiếm 0,09% vốn điều lệ 

 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT  

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Kinh tế 

 Sở hữu cổ phần: 14.424 cổ 

phần chiếm 0,07% vốn điều lệ 

 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT  

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân Luật 

 Sở hữu cổ phần: 4.000 cổ 

phần chiếm 0,02% vốn điều lệ 

 

  Thông tin chi tiết về bộ máy quản lý 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN UẤN 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

KIÊM GIÁM ĐỐC 

Hội đồng quản trị 

 

 Chức vụ: Thành viên HĐQT 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc 

sỹ Kinh tế Vận tải biển 

 Sở hữu cổ phần: 03 cổ phần 

chiếm 0,00% vốn điều lệ 

 

ÔNG NGÔ MINH THUẤN  

CHỦ TỊCH HĐQT 

ÔNG VÕ ĐẮC THIỆU  

THÀNH VIÊN HĐQT 

ÔNG NGUYỄN XUÂN BÌNH 

THÀNH VIÊN HĐQT 

ÔNG ĐỖ THANH TRƯỜNG  

THÀNH VIÊN HĐQT 
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 Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

kinh tế 

 Sở hữu cổ phần: 07 cổ phần 

chiếm 0,00% vốn điều lệ 

 

 Chức vụ: Kiểm soát viên 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

 Sở hữu cổ phần: 04 cổ phần 

chiếm 0,00% vốn điều lệ 

 

 Chức vụ: Kiểm soát viên 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Sở hữu cổ phần: 111.640 cổ 

phần chiếm 0,53% vốn điều lệ 

 

  

Ban kiểm soát 

 

BÀ VŨ THỊ LAN ANH 

TRƯỞNG BKS 

ÔNG BÙI HẢI DƯƠNG 

KIỂM SOÁT VIÊN 

BÀ PHẠM KIM OANH 

KIỂM SOÁT VIÊN 

Thông tin chi tiết về bộ máy quản lý 
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Xem Giới thiệu TV HĐQT 

 

ÔNG LÊ ĐẶNG QUỲNH NGHI 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Chức vụ: Phó Giám đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Sở hữu cổ phần: 19.470 cổ phần 

chiếm 0,09% vốn điều lệ 

ÔNG VŨ MẠNH LÂN 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Chức vụ: Phó giám đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Sở hữu cổ phần: 5.833 cổ phần 

chiếm 0,03% vốn điều lệ 

ÔNG ĐỖ THANH TRƯỜNG  

TV HĐQT KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC 

Ban Giám đốc 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN UẤN  

TV HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC 

BÀ PHẠM THỊ HỒNG THẮM 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 Chức vụ: Kế toán trưởng 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Sở hữu cổ phần: 3.100 cổ phần chiếm 

0,00% vốn điều lệ 

ÔNG LÊ VĂN CƯỜNG 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Chức vụ: Phó giám đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

 Sở hữu cổ phần: 03 cổ phần chiếm 

0,00% vốn điều lệ 

Xem Giới thiệu TV HĐQT 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 
 Khai thác hiệu quả năng lực nội tại của 

công ty, tập trung phát triển các dịch vụ 

cốt lõi về khai thác cảng biển và dịch vụ 

hậu cần cảng, xây dựng thương hiệu Tân 

Cảng Logistics ngày càng lớn mạnh và trở 

thành nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng 

tốt nhất thị trường. 

 Đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, 

quy trình quản lý khai thác điều hành hiệu 

quả, tiết kiệm chi phí. 

 Quản lý công tác tài chính minh bạch, 

đúng pháp luật và phù hợp với tình hình 

thực tế tại công ty. Đảm bảo sử dụng 

nguồn vốn hiệu quả, đặc biệt là trong 

những trường hợp cần huy động vốn để 

đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại 

nhằm nâng cao năng suất và chất lượng 

dịch vụ và đảm bảo gia tăng giá trị cho các 

cổ đông. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn  

 Trong tương lai gần 

Phát huy thương hiệu  và uy tín đã tạo dựng được 

của Tân Cảng Logistics và của công ty mẹ là Tổng 

Công ty Tân cảng Sài Gòn nhằm khai thác tối đa các 

dịch vụ khái thác cảng, dịch vụ hậu cần cảng,…. 

Khai thác lợi thế Cảng cạn Tân Cảng – Nhơn Trạch 

đặt tại tỉnh Đồng Nai, vùng kinh tế phát triển và 

năng động nhất cả nước, là một trong ba góc nhọn 

tam giác phát triển TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương – 

Đồng Nai. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Trong dài hạn 

TCL đã đặt ra chiến lược phát triển là tận dụng các 

thế mạnh của toàn bộ hệ thống SNP, tiếp tục tìm 

kiếm quỹ đất, phát triển hệ thống các ICD, Depot tại 

các khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, 

Bà Rịa – Vũng Tàu; tăng cường công tác huấn luyện 

đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân sự chất lượng cao 

chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực… để phấn đấu 

trở thành nhà cung cấp dịch vụ khai thác dịch vụ cảng 

và dịch vụ hậu cần cảng hàng đầu Việt Nam. 

 

Các mục tiêu phát triển bền vững 

Về môi trường 

 Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu, giảm tối đa khí 

thải nhà kính. 

 Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm chú trọng hàng đầu, đặc biệt là khu vực 

lưu giữ hàng IMO. ICD Tân cảng Nhơn Trạch. Định kỳ hàng năm tổ chức các đợt huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC cho toàn bộ CB-CNV-NLĐ trong công ty. 

 Tích cực cùng Đoàn thanh niên phát động các phong trào vệ sinh khu vực lao động, các hoạt 

động vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Quyết tâm tạo ra một 

môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Với cán bộ công nhân viên 

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

Định kỳ hằng năm đều có kế hoạch 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. 

 Rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, phân bố, tuyển dụng một cách hợp lý. 

Với xã hội 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 sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. 

 Duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, xây nhà 

tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương 

ái của CBCNV với xã hội và cộng đồng, người có công với cách mạng, đồng thời giữ vững và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của Công ty – đơn vị thành viên của Tổng công ty Tân Cảng 

Sài Gòn, doanh nghiệp Quốc phòng – Kinh tế, văn minh, nghĩa tình. 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế 

Trong năm 2016, GDP bình quân giảm và CPI tăng so với năm 2015 đã làm ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của TCL. Chi phí đầu vào của Tân Cảng Logistic chủ yếu là chi phí xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc, thiết bị với giá trị lớn như hệ thống cầu bờ, cầu bãi, xe 

nâng,... Giá nguyên liệu đầu vào tăng đã làm cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong 

ngành vận tải cũng tăng đáng kể do đặc thù ngành cần đầu tư tài sản rất nhiều để phục vụ cho 

việc hoạt động. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nhu cầu thương mại hàng hóa giữa các quốc gia  

ngày càng cao. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển qua đường biển giữa các nước; do 

đó, ngành khai thác cảng luôn có vai trò quan trọng trong giao thương quốc tế, cũng như nền 

kinh tế nói chung. Ngược lại, sự thay đổi về lượng của hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ gây ảnh 

hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng, trong đó có TCL. 

Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Trong hoạt động kinh doanh của TCL phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ chủ yếu là các khoản vay 

và thanh toán gói mua thiết bị cho các Ngân hàng thương mại. Vì vậy, tỷ giá hối đoái cũng là một 

trong những yếu tố sẽ gây ảnh hưởng tới chi phí của công ty. 

Rủi ro lãi suất 

Ngoài vốn tự có, Tân Cảng Logistic còn sử dụng một phần vốn vay chiếm gần 20% tổng nguồn 

vốn của Công ty. Vì vậy, chi phí lãi vay cần được kiểm soát chặt chẽ dù trong thời gian gần đây, 

tỷ lệ sử dụng vốn vay của Công ty đã giảm. 

Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động trong lĩnh vực xếp dỡ, vận chuyển, kho bãi các dịch vụ logistics,…. Công ty chịu sự chi 

phối của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế và các qui định của pháp luật chuyên 

ngành về vận tải đường thuỷ, bộ nội địa, cảng biển,… Khi các chính sách của chính phủ thay đổi 

sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của TCL.  

Do Việt Nam là quốc gia đang trên đà phát triển, hệ thống luật pháp vì vậy mà không ngừng hoàn 

thiện để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong trường hợp có phát sinh điều chỉnh các Luật, bộ 

Luật mà không có sự thống nhất, đồng bộ sẽ tác động trực tiếp và gây khó khăn cho hoạt động 

của Công ty. 

Ngoài ra, các điều ước, thỏa thuận của Việt Nam và các nước khác cũng là một trong số những 

yếu tố tác động đến Công ty. Các thỏa ước của hiệp hội vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế 

như WTO, FIATA, TPP,... đặt ra tiêu chuẩn mới trong việc vận hành và khai thác của Công ty. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Trong lĩnh vực logistics, các Công ty nước ngoài đã xuất hiện từ sớm và thành lập các văn phòng 

đại diện ở Việt Nam. Do đó, các hợp đồng vận chuyển hoặc cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng tại 

Việt Nam cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn thường về tay của công ty nước ngoài. Các công ty 

cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam khó có khả năng canh tranh vì chưa có nhiều kinh nghiệm 

về dịch vụ này như các tập đoàn nước ngoài. 

Các công ty Việt Nam chỉ có lợi thế là doanh nghiệp bản địa, phát triển từng phần vào chuỗi dịch 

vụ logistics nhưng phải canh tranh rất gắt gao với các tên tuổi lớn có cả bề dày kinh nghiệm trong 

ngành. Hiện nay, TCL đang đầu tư thêm thiết bị đồng bộ để gia tăng sản lượng bốc xếp tại cảng 

và tham gia từng phần vào chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. 

Đăc thù ngành của TCL là hoạt động trong lĩnh vực vận tải, nhiên liệu có tỷ trọng rất lớn trong chi 

phí hoạt đông của Công ty, đặc biệt là xăng, dầu. Do vậy, sự biến động của giá nhiên liệu sẽ ảnh 

hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Rủi ro về môi trường 

Tân Cảng Logistics là doanh nghiệp trung gian vận tải hàng hóa; vì vậy hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty không trực tiếp gây tác động đến môi trường. Tuy nhiên, việc hàng hóa nhập, 

tồn trữ và xuất khỏi cảng thông qua TCL nếu tồn trữ chất gây độc hại sẽ gây ảnh hưởng xấu 

không chỉ đến môi trường mà cả sức khỏe con người. TCL 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…  

Rủi ro khác 

Hệ thống giao thông thiếu đồng bộ, đường xá chưa được quan tâm đúng mức của chính phủ gây 

ách tắc, hạn chế thời gian và tăng chi phí vận chuyển hàng hoá đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

hiệu suất kinh doanh của TCL. Những tác động trên đã gây trở ngại cho việc lập và thực hiện kế 

hoạch kinh doanh, cũng như chiến lược phát triển của doanh nghiệp ở hiện tại và trong tương lai. 

 



 

  

 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Đầu tư và thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 



 



  

22                   

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện % TH/KH 

Sản lượng xếp dỡ tại bãi Teus 3.840.000 3.770.092 98,18 

Sản lượng xếp dỡ bến sà lan Teus 260.000 290.327 111,66 

Sản lượng xếp dỡ tại cảng TCNT Teus 90.000 98.195 109,11 

Sản lượng dịch vụ thông qua depot Teus 1.440.000 1.776.743 123,38 

Sản lượng dịch vụ đóng/rút hàng Teus 68.000 58.685 86,30 

Tông cộng 5.698.000 5.994.042 105,20 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

% tăng 

trưởng 
KH 2016 

% TH 

2016 so 

với KH 

Doanh thu thuần Tr.đồng 749.839 821.173 9,51% 806.365 101,84% 

Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 111.696 113.263 1,40% - - 

Lợi nhuận khác Tr.đồng 1.858  148 - - - 

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 113.554 113.411 -0,13% 112.482 100,83% 

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 90.259 94.322 1,5% 92.954 101,47% 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

Tình hình sản xuất năm 2016 

Tình hình kinh doanh trong năm 
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Kết quả kinh doanh năm 2016 của Tân 

Cảng Logistis cho thấy dấu hiệu tăng 

trưởng khả quan. Tổng sản lượng các dịch 

vụ thực hiện được trong năm 2016 đạt hơn 

5,9 triệu teus tăng tương đương 11,32% 

so với năm 2015 và vượt 5,2% kế hoạch 

do đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra. 

Kết quả kinh doanh năm qua dựa trên 02 

cơ sở sau: 

Nguyên nhân khách quan: Tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2016 

trên cả nước đạt 333,06 tỷ USD tăng 6,4% 

so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng 

hóa thông qua Cảng Cát Lái tiếp tục tăng 

trưởng so với cùng kỳ tạo điều kiện thuận 

lợi để TCL tiếp tục duy trì doanh thu các 

hoạt động dịch vụ chủ yếu như xếp dỡ tại 

bãi, khai thác Depot, đóng rút. 

Nguyên nhân chủ quan: ICD Tân Cảng 

Nhơn Trạch chính thức đi vào khai thác 

với khả năng thông qua 15.000 

teus/tháng. 

Depot Tân Cảng Mỹ Thủy đã đi vào hoạt 

động ổn định, không ngừng cải tiến quy 

trình, thủ tục giao nhận container tạo sự 

thuận lợi cho khách hàng.  

Tập thể cán bộ nhân viên, ban lãnh đạo 

TCL luôn chú trọng việc cải tiến, nâng 

cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích 

thiết thực cho khách hàng. 
Cụ thể, sản lượng xếp dỡ tại bãi năm 2016 đạt hơn 3,7 

triệu teus, tăng nhẹ so với sản lượng cùng kỳ và đạt 

98,15% kế hoạch.  

Sản lượng xếp dỡ bến sà lan đạt hơn 290 nghìn Teus 

vượt 11,66% kế hoạch đề ra và tăng gần gấp đôi năm 

2015.  

Sản lượng xếp dỡ tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch đạt 98 

nghìn Teus vượt KH 9,11 và tăng 80,31% so với cùng 

kỳ. Nhưng do mới đi vào hoạt động, hiệu quả khai thác 

còn thấp.  

Sản lượng dịch vụ thông qua depot đạt hơn 1,7 triệu 

Teus, vượt 23,38% kế hoạch năm và tăng tương đương 

20,92% so với kết quả cùng kỳ năm 2015. 

Riêng sản lượng dịch vụ đóng rút hàng hóa chỉ đạt hơn 

58 nghìn Teus, tương đương 86,3% kế hoạch; tăng nhẹ 

so với tình hình thực hiện năm 2015. 
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STT Công ty liên doanh liên kết Giá trị đầu tư Tỷ lệ nắm giữ 

1 CTCP Tân Cảng Bến Thành 54.000.000.000  36% 

2 CTCP Vận Tải Biển Tân Cảng 30.000.000.000  37,04% 

3 CTCP Tân Cảng 128 - Hải Phòng 33.120.000.000  36% 

4 CTCP Tiếp Vận Tân Cảng Đồng Nai 4.000.000.000  20% 

Tổng cộng 121.120.000.000  - 

 

  

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Đầu tư mua sắm thiết bị, công 

nghệ: 3.204 triệu đồng 

 Mua sắm camera TCNT, Trạm 

cân ICD TCNT, hanheld,.. 

 Mua phần mềm kế toán, ô tô  

 

Đầu tư xây dựng cơ bản: 27.269 triệu 

đồng  

 Đầu tư ICD TCNT và các hạng mục tại TCNT;  

 Đầu tư nâng cấp Bến Salan125B, các hạng 

mục sửa chữa, xây dụng tại khu vực Cát Lái 

(Depot 10, Depot 6, Bến 125);  

 Đầ tư Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, nhà văn 

phòng. 

Đầu tư tài chính 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng/giảm 

Tổng tài sản Triệu đồng 849.095 834.826 -1,68% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 749.839 821.173 9,51% 

Lợi nhuận từ  HĐKD Triệu đồng 111.696 113.263 1,40% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.858  148 -  

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 113.554 113.411 -0,13% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 90.259 94.322 4,50% 

Tỷ lệ cổ tức % 15% 15% 0,00% 

EPS Đồng 3.860      4.033  4,48% 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Tình hình tài chính 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,44  1,98  1,26  0,99  1,64 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,31  1,94  1,23  0,98  1,62 

II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,49 0,37 0,38 0,37 0,30 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,03 0,63 0,66 0,59 0,42 

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay Các khoản phải thu Vòng 6,03  5,89  6,02  5,33  4,24  

Vòng quay Tổng tài sản Vòng 1,16 0,90 1,00 0,91 0,98 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT % 8,16 12,23 13,13 12,04 11,49 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 17,07 19,99 22,67 17,63 16,85 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS % 8,00 10,64 13,12 11,01 11,20 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DTT % 10,08 14,95 15,74 14,90 13,79 

 

 

 

 

  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Khả năng thanh toán 

Các chỉ số khả năng thanh toán đều ở mức 

tốt cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh 

toán các khoản nợ ngắn hạn, nợ đến hạn. 

Trong đó, chủ yếu là khoản phải trả người 

bán ngắn hạn và các khoản lãi đến hạn của 

ngân hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ của TCL được duy trì ổn định ở 

mức thấp qua các năm. Tổng nợ phải trả 

trong năm là 249,3 tỷ đồng chiếm 30% tổng 

tài sản, giảm 21,05% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong tình hình công ty đang mở 

rộng hoạt động kinh doanh việc giữ ổn định 

tỷ lệ nợ vay, chủ động được nguồn vốn chủ 

cho thấy năng lực cân đối tài chính hiệu quả 

của công ty. 
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Năng lực hoạt động 

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động từ năm 

2012 đến nay cũng dần được cải thiện. Hơn 

thế nữa, vòng quay tổng tài sản có xu 

hướng tăng trở lại do các tài sản cố định đã 

đi vào hoạt động làm cho việc thu hồi vốn 

ngày càng hiệu quả.  
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Khả năng sinh lời
ĐVT: %

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

Khả năng sinh lời 

Chỉ số ROA có sự tăng trở lại từ 11,01%năm 

2015 lên 11,20% năm 2016, cho thấy hiệu 

quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi 

nhuận. Dù tổng tài sản giảm nhẹ 1,45% do 

việc giảm sút tài sản dài hạn nhưng nhờ 

khoản lợi nhuận sau thuế tăng 5,8 tỷ đã làm 

cho chỉ số này tăng trở lại. Ngược lại, chỉ số 

RO lại có dấu hiệu giảm từ 17,63% trong năm 

2015 xuống còn 16,85% trong năm 2016. 

Nguyên nhân kể đến là do trong năm có sự 

gia tăng trong Quỹ đầu tư cũng như lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối khiến cho vốn chủ 

sở hữu tăng hơn 54 tỷ đồng. Mặc dù chỉ số 

này giảm, nhưng vẫn khá cao so với những 

công ty cùng ngành. Điều này càng chứng tỏ 

việc sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông 

khi công ty có sự cân đối hài hòa giữa vốn 

chủ với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh 

tranh của mình trong quá trình huy động vốn, 

mở rộng quy mô. Ngoài ra, các chỉ số lợi 

nhuận sau thuế/doanh thu thuần và lợi nhuận 

sau thuế HĐKD/doanh thu thuần đều giảm 

mức tương đối. 
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Thông tin cổ phiếu 

 Vốn điều lệ:     209.438.930.000 đồng 

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành:    20.943.893 cổ phiếu 

 Cổ phiếu phổ thông:      20.943.893 cổ phiếu 

 Cổ phiếu ưu đãi:                    0 cổ phiếu 

 Mệnh giá:               10.000 đồng/cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:   20.943.893 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ:         0 cổ phiếu 

STT Loại cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Giá trị 

 (triệu đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

I Cổ đông trong nước 2.123 18.172.967 181.730 86,77% 

 Cổ đông tổ chức 37 11.861.681 118.616 56,64% 

 Cổ đông cá nhân 2087 6.311.013 63.114 30,13% 

II Cổ đông nước ngoài 26 2.770.926 27.709 13,23% 

 Cổ đông tổ chức 11 2.597.539 25.975 12,40% 

 Cổ đông cá nhân 15 173.387 1.734 0,83% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 2.149 20.943.893 209.439 100,00% 

 

Cơ cấu cổ đông 
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STT Tên cổ đông 
Số lượng (cổ 

phiếu) 
Tỷ lệ (%) 

1 Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 10.681.440 51,00% 

2 PYN ELITE FUND (NON-UCITS) 1.699.480 8,11% 

Danh sách cổ đông lớn 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở 

hữu  

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Với quy trình khai thác cảng và hoạt động đóng rút hàng hóa, công ty không sử dụng bất cứ 

nguyên vật liệu sản xuất nào khác ngoài yếu tố con người trong khâu quản lý, vận hành các máy 

móc thiết bị chuyên dùng trong ngành cho khâu xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa.  

Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ hàng hóa tại cảng nếu có phát sinh hàng hóa không rõ nguồn 

gốc có chứa chất độc, gây hại đến thiên nhiên hay con người cũng sẽ phần nào tác động đến môi 

trường sống xung quanh và gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong công ty. 

Vì vậy, để hạn chế vấn đề này, Tân Cảng Logistic luôn tìm đến những khách hàng có uy tín và 

thương hiệu trên thị trường. Một số khách hàng hiện tại của TCL như sau: 

 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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 Công ty Wanhai Lines (Hãng tàu) 

 Công ty TNHH Maersk Viet Nam (Hãng tàu) 

 Cty TNHH K Line Việt Nam (Hãng tàu Kline) 

 Evergreen Shipping Agency (Hãng tàu Evergreen) 

 Cty TNHH Mitsui O.S.K Việt Nam (Hãng tàu MOL) 

 Cosco Container Line Việt Nam (Hãng tàu Cosco) 

 Heung-A Shipping Việt Nam (Hãng tàu Heung-A) 

 Cty TNHH KMTC Việt Nam (Hãng tàu KMTC) 

 NYK Line (Hãng tàu NYK 

 T.S Lines Limited (Hãng tàu TSLines) 

 CMA CMG Việt Nam (Hãng tàu CMA) 

 Hãng tàu OOCL 

 Cty TNHH Thương mại Âu Châu 

 Cty TNHH Vận tải  Liên ước VN 

 Cty TNHH Hoàng Hồng Anh 

 Cty TNHH KCTC Việt Nam 

 Công ty Cổ phần Docimexco 

 

 Công ty TNHH Interflour Viet Nam 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex 

 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm 

Vĩnh Long 

 Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc 

 Công ty Cổ phần XNK An Giang  

 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định 

 Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco 

 Công ty Lương thực BẾN TRE 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát 

 Công ty TNHH Gạo Việt 

 Công ty Ajinomoto 

 Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam 

 Công ty Cổ phần SX - DV XNK Hà Nội 

 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất 

Cần Thơ 

 Công ty Cổ phần Nông sản Vinacam 

(Agricam) 

 Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Bột Mì 
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Tiêu thụ nước 

Việc tiêu thụ nước chỉ để phục vụ công tác 

quản lý, sinh hoạt tại văn phòng công ty và 

cung ứng lại cho các nhà thầu hoạt động tại 

địa bàn hoạt động của công ty, do đó chi phí 

phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên này là 

không đáng kể. Tổng kết năm 2016, lượng 

nước sử dụng của  TCL (Bao gồm cả lượng 

nước cung cấp cho các nhà thầu hoạt động tại 

địa bàn hoạt động của công ty) là 15.138 m3 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 
trường 

Trong năm, công ty không có trường hợp nào 

vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường. 

 

Tiêu thụ năng lượng 

Để vận hành các thiết bị chuyên dùng trong quy 

trình khai thác tại cảng, Công ty đã sử dụng các 

loại năng lượng như điện, xăng dầu với định 

mức và chi phí sử dụng hợp lý, phù hợp với giá 

vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp của công ty.  

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2016, 

TCL đã sử dụng 812.480 kWh điện và 1.012.476 

lít dầu phục vụ cho việc vận hành cẩu và xe 

nâng. 

Việc sử dụng các loại nguyên liệu trên về lâu dài 

sẽ góp phần tạo ra khí độc lại cho môi trường. Ý 

thức được điều đó, Toàn thể Tân Cảng Logistics 

cũng như các đơn vị trực thuộc luôn đảm bảo 

việc sử dụng hợp lý, hạn chế lãng phí nguyên 

liệu và trong tương lai, Ban lãnh đạo Công ty sẽ 

tính toán và đề xuất chuyển sang sử dụng các 

nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, 

bảo đảm việc khai thác hiệu quả và mở rộng thị 

trường kinh doanh. 

Trong năm, cán bộ nhân viên TCL đã đóng góp 

nhiều ý kiến sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho công ty vừa tiết kiệm chi phí. Cụ 

thể như việc thực hiện hoán cải 03 cẩu khung 

MJ850P từ chạy bằng dầu Diesel sang chạy 

bằng điện tại Cảng Cát lái, góp phần tiết kiệm 

bình quân 352 triệu đồng/ tháng. 
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STT Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động 311 100% 

1 Trình độ đại học, cao đẳng 153 49,20% 

2 Trình độ trung cấp 56 18,01% 

3 Trình độ sơ cấp chứng chỉ 97 31,19% 

4 Trình độ lao động phổ thông 5 1,61% 

III Theo tính chất lao động 311 100% 

1 Lao động trực tiếp 200 64,31% 

2 Lao động gián tiếp 111 35,69% 

III Theo giới tính 311 100% 

1 Nam 245 78,78% 

2 Nữ 66 21,22% 

Chính sách liên quan đến người lao động  

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 
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Chính sách nhân sự 

Chế độ làm việc 

 Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 40 giờ/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). 

 Thời gian nghỉ giữa ca: 

o Ca 1: 11h30’ đến 12h30’ 

o Ca 2: 18h30’ đến 19h00’ 

o Ca 3: 23h00’ đến 0h30’ 

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

người lao động làm việc liên tục 8h gồm: 30’ nếu làm việc ca 1, 

ca 2 , 45’ nếu làm việc ca 3. 

 Nghỉ lễ: công ty áp dụng chế độ nghĩ lễ theo chính sách chung của 

Nhà nước như nghỉ tết nguyên đán, các ngày lễ quan trọng trong 

năm,... 

 Điều kiện làm việc: nhân viên được làm việc môi trường văn phòng, 

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. 

 Chính sách tuyển dụng 

Tuyển dụng: Năng lực là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí tuyển dụng 

nhân sự của Tân Cảng Logistics. Với từng vị trí cụ thể, TCL đều đưa ra 

những tiêu chí rõ ràng, phù hợp với yêu cầu công việc nhằm tuyển 

dụng chính xác nguồn nhân sự phục vụ cho hoạt động công ty. Các ứng 

viên khi tuyển dụng đòi hỏi phải có trình độ ngoại ngữ và tin học tương 

đối để có thể đảm nhận các nhiệm vụ được giao cũng như đủ khả năng 

tương tác với nguồn khách hàng trong và ngoài nước.  

Đào tạo: Trước khi bắt đầu công việc, đội ngũ nhân viên mới 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, tại TCL, 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. 

Chính sách thu hút nhân tài: Ngoài tiền lương hàng tháng thì Công ty 

còn có các chính sách thưởng, thù lao đặc biệt dành cho những nhân 

viên có thành tích nổi bật trong công việc hay có nhiều năm hoạt động 

trong các lĩnh vực liên quan. Điều này giúp cho TCL đảm bảo lượng 

nhân viên lâu dài cũng như thu hút nhân lực có chuyên môn từ nhiều 

nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty. 
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Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Việc trả lương được thực hiện theo từng bộ phận và theo năng suất chất lượng làm việc, phù hợp 

với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên và tập thể trong công ty. 

Chế độ lương thưởng của Tân Cảng Logistics được xây dựng chung thành bộ quy chế nhằm đảm 

bảo tính công bằng cho từng cán bộ nhân viên công ty. 

Các hình thức trả lương, thưởng 

 Lương sản phẩm: Trả lương trực tiếp cho người lao động căn cứ vào sản lượng thực hiện, 

có định mức về thời gian và đơn giá cho từng công việc cụ thể. 

 Lương thời gian: trên cơ sở ngày công thực tế, hệ số hoàn thành kế hoạch và chấp hành 

nội quy kỷ luật (Kcl), hệ số lương theo bảng hệ số lương của Công ty. 

 Thưởng cho cán bộ CNV, 6 tháng đầu năm và trả lương tháng 13, tiền thưởng các ngày 

Lễ lớn hàng năm. Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc 

trong doanh nghiệp, không sử dụng vào mục đích khác. 

 Lãnh đạo Công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở để xây dựng quy chế trả lương 

và phổ biến công khai đến từng người lao động trong Công ty cũng như đăng ký với cơ 

quan có thẩm quyền giao đơn giá tiền lương. 

 Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp được Công ty trích nộp đúng đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, hàng 

năm được cơ quan BHXH biểu dương. 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa trong Quân Chủng Hải quân. 

 Ủng hộ trung tâm đào tạo việc làm cho trẻ em và người khuyết tật. 

 Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm. 

 Ủng hộ chương trình từ thiện cùng với Công ty Maersk. 

 Thăm hỏi và trao quà trung thu cho các cháu tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. 

 Thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Hỗ trợ tổ chức chương trình “Ngày hội vì trẻ em” của phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 

 Đóng góp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Hồ Chí Minh thực hiện công Trình mở rộng Nhà 

tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Củ Chi. 

 Ủng hộ chương trình “Chắp cánh ước mơ” và tặng quà cho học sinh, sinh viên nghèo xã Phú 

Thạch, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

 Ủng hộ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

 Thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

 Tặng quà Tết cho người nghèo phường Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, xã Phú Thạnh. 

 

 

 

 

Chi phí thực hiện từ năm 2008 đến nay 

 Năm 2008: 537 triệu đồng   

 Năm 2009: 767 triệu đồng   

 Năm 2010: 798 triệu đồng   

 Năm 2011: 805 triệu đồng   

 Năm 2012: 937 triệu đồng  

  

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường 

vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:  

Không có 

 

 Năm 2013: 997 triệu đồng 

 Năm 2014: 1.200 triệu đồng 

 Năm 2015: 900 triệu đồng 

 Năm 2016: 632 triệu đồng  

 Tổng cộng: 7.573 triệu đồng 
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  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến trong năm 

 Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội 

 Kế hoạch phát triển 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
% 

tăng/giảm 

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV Triệu đồng 749.839  821.173 9,51% 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 589.691  675.945 14,63% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV Triệu đồng 160.147  145.227 -9,32% 

Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 12.455  22.600 81,45% 

Chi phí tài chính Triệu đồng 13.239  7.737 -41,56% 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  Triệu đồng 9.747  7.439 -23,67% 

Chi phí bán hàng Triệu đồng 9.534  6.218 -34,78% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 38.133  40.608 6,49% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 111.696  113.263 1,40% 

Thu nhập khác Triệu đồng 2.223  252 -88,69% 

Chi phí khác Triệu đồng 365  103 -71,50% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.858  148 -92,03% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng 113.554  113.411 -0,13% 

Chi phí thuế TNDN hiện hành Triệu đồng 23.295  19.089 -18,05% 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 90.259  94.322 4,50% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  Đồng 3.860  4.033 4,48% 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016  
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Thuận lợi 

 Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hóa năm 2016 cả nước đạt 333,06 tỷ USD tăng 

6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa thông qua 

Cảng Cát Lái tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 

Tạo điều kiện thuận lợi để công ty tiếp tục duy trì doanh thu 

các hoạt động dịch vụ chủ yếu như xếp dỡ tại bãi, khai thác 

Depot, đóng rút trong năm qua. 

 Từ quý II/2016 ICD Tân Cảng Nhơn Trạch chính thức đi vào 

khai thác với khả năng thông qua 15.000 teus/tháng, TCL đã 

tích cực xây dựng chính sách, bảo đảm, cải tiến chất lượng dịch 

vụ dần thu hút và tạo dựng niềm tin cậy của khách hàng, hãng 

tàu trong việc sử dụng các dịch vụ tại ICD. 

 Depot TCMT đã đi vào hoạt động ổn định, không ngừng cải tiến 

quy trình, thủ tục tạo sự thuận lợi cho khách hàng. Trong môi 

trường cạnh tranh gay gắt, Depot TCMT dần khẳng định được 

vai trò, vị thế là một trong những Depot kiểu mẫu trong hệ 

thống các Depot của Tổng Công ty. 

 Khó khăn 

 Tình trạng kỹ thuật các phương tiện xếp dỡ ngày càng cũ, số 

lượng xe hư hỏng nhiều làm năng xuất khai thác ngày một 

giảm, chi phí dành cho sửa chữa phương tiện tăng cao làm 

giảm hiệu quả kinh doanh. 

 Sản lượng xếp dỡ tại bãi trong năm qua tiếp tục giảm so với 

cùng kỳ năm 2015, số lượng phương tiện thiết bị hoạt động của 

các đơn vị thành viên trong Cảng tăng, trong khi phương tiện 

thiết bị của TCL không tăng dẫn đến sản lượng xếp dỡ khối 

phương tiện của TCL hoạt động tại các khu vực Terminal, khu 

vực bãi của TCT bị chia sẻ. 

 Giai đoạn đầu hoạt động ICD Tân Cảng Nhơn Trạch gặp nhiều 

khó khăn khi tính kết nối hệ thống của các đơn vị thành viên 

trong Tổng Công ty chưa mang lại hiệu quả, quá trình thâm 

nhập thị trường khu vực Nhơn Trạch - Đồng Nai gặp nhiều sự 

cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty cùng ngành, dẫn đến mức 

sản lượng hàng hóa thông qua vẫn chưa khai thác hết khả năng 

của ICD. 

 Năm 2016 đánh dấu một năm nhiều khó khăn của thị trường 

xuất khẩu gạo Việt nam, theo số liệu của Bộ Công Thương, sản 

lượng gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2016 giảm kỷ lục trong 

gần 10 năm qua. Lượng gạo tồn lớn, các doanh nghiệp hạn chế 

xuất khẩu gạo để giảm lỗ, do đó sản lượng đóng gạo bến 125 

không có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ 2015. 
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Tình hình tài sản 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 
Tỷ trọng 

Năm 

2016 
Tỷ trọng 

% tăng 

giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 238.657 28,11% 314.438 37,67% 31,75% 

Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
Triệu đồng 67.873 7,99% 52.313 6,27% -22,93% 

Đầu tư tài chính ngắn hạn Triệu đồng 5.000 0,59% 4.500 0,54% -10,00% 

Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
Triệu đồng 162.429 19,13% 252.436 30,24% 55,41% 

Hàng tồn kho Triệu đồng 3.346 0,39% 4.084 0,49% 22,06% 

Tài sản ngắn hạn khác Triệu đồng 9 0,00% 1.104 0,13% 
12.166,67

% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 610.437 71,89% 520.389 62,34% -14,75% 

Các khoản phải thu dài hạn Triệu đồng 10.719 1,26% 10.719 1,28% 0,00% 

Tài sản cố định Triệu đồng 345.580 40,70% 312.500 37,43% -9,57% 

Tài sản dở dang dài hạn Triệu đồng 27.979 3,30% 522 0,06% -98,13% 

Đầu tư tài chính dài hạn Triệu đồng 155.599 18,33% 155.599 18,64% 0,00% 

Tài sản khác Triệu đồng 70.560 8,31% 41.048 4,92% -41,83% 

Tổng tài sản Triệu đồng 849.094 100% 834.826 100% -1,68% 

 

 

 

 

 

 

  

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Cơ cấu tài sản của TCL bao gồm tài sản dài hạn chiếm phần lớn (trên 60%) còn lại là tài sản 

ngắn hạn. Năm 2015, tài sản ngắn hạn của TCL là 238.657 triệu đồng chiếm 28,11% tổng tài 

sản công ty, giá trị tài sản ngắn hạn đã tăng lên 314.438 triệu đồng tương đương tỷ lệ tăng 

là 31,75% chiếm 37,67% tổng tài sản trong năm 2016. Tuy nhiên, tài sản dài hạn đã giảm từ 

610.437 triệu đồng xuống còn 520.389 triệu đồng trong năm 2016 tương đương giảm với tỷ 

lệ 14,75%, chiếm 62,34% tổng giá trị tài sản của Tân Cảng Logistics. 

 

37,67%

62,34%

2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

28,11%

71,89%

2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: tỷ đồng 

 

 

 

  

Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ trọng Năm 2016 Tỷ trọng 
% tăng 

giảm 

Nợ ngắn hạn 240.432 76,14% 191.808 77,06% -20,22% 

Phải trả người bán 125.696 39,81% 87.863 35,30% -30,10% 

Người mua trả tiền trước 338 0,11% 585 0,24% 73,08% 

Thuế và các khoản phải nộp 9.074 2,87% 9.700 3,90% 6,90% 

Phải trả người lao động 22.746 7,20% 14.678 5,90% -35,47% 

Phải trả khác 18.177 5,76% 29.280 11,76% 61,08% 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 59.839 18,95% 35.178 14,13% -41,21% 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.562 1,44% 4.524 1,82% -0,83% 

Nợ dài hạn 75.337 23,86% 57.113 22,94% -24,19% 

Phải trả dài hạn khác 18.000 5,70% 18.000 7,23% 0,00% 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 57.337 18,16% 39.113 15,71% -31,78% 

Tổng nợ 315.770 100,00% 248.921 100% -21,17% 

Công ty có cơ cấu nợ chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong năm 2016, tỷ lệ nợ ngắn hạn đã giảm từ 

240.432 triệu đồng xuống còn 191.808 triệu đồng tương đương với tỷ lệ giảm 20,22% so với năm 

2015. Song với đó, nợ dài hạn của công ty cũng đã có xu hướng giảm trong năm 2016 từ 75.337 

triệu đồng xuống 57.113 triệu đồng tương ứng với giảm 24,19% so với cùng kỳ năm trước. Chính 

vì thế, tổng nợ phải trả của công ty đã giảm nhiều so với năm 2015 từ 315.770 triệu đồng xuống 

còn 248.921 triệu đồng tương đương giảm 21,17%, điều đó cho thấy khả năng quản lý dòng tiền 

của công ty được thực hiện hết sức chặt chẽ và sát sao. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

 Năm 2016 công ty đã xây dựng tổ chức biên chế theo phê duyệt của Tổng công ty và thực 

hiện đúng theo quy trình phù hợp với yêu cầu sản xuất. Nâng cấp bến xếp dỡ Nhơn Trạch 

thành ICD Tân cảng Nhơn Trạch.  

 Công ty đã chú trọng đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng tại chỗ đáp ứng với sự phát triển 

của công ty.  

 Trong công tác nhân sự, việc cân đối, điều chuyển nhân sự nội bộ cho phù hợp với từng thời 

điểm giai đoạn sản xuất luôn được áp dụng triệt để nhẳm giảm bớt chi phí tiền lương.  

 Chủ trương tuyển dụng lao động hợp đồng ngắn hạn là giải pháp nhân sự tiết kiệm về chi phí 

tiền lương và là nguồn nhân sự dự phòng khi có sự biến động về biên chế vẫn thực hiện. 

  Công tác tiền lương đảm bảo chi trả đúng kế hoạch, đúng quy chế trả lương, đúng người 

đúng việc.  

 Đã làm tốt phương án khoán lương cho khối Cơ giới, khối bến đóng rút và Depot Tân Cảng 

Mỹ Thủy tạo ra tính công bằng và động viên người lao động cống hiến trong sản xuất.  

 Cân đối quỹ lương trả lương cho người lao động phù hợp với mặt bằng chung của Cảng và 

phù hợp với từng chức danh. Chế độ chính sách của người lao động được giải quyết kịp thời. 

Việc rà soát nâng lương DN cũng như lương BH thường xuyên được kiểm tra. Các chế độ thai 

sản, ốm đau, tai nạn… được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao 

động. 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

 Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị xếp dỡ cho phù hợp với quy hoạch phát triển lâu dài của 

Cảng Cát Lái. 

 Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng, trang thiết bị xếp dỡ hiện đại cho ICD Tân Cảng Nhơn Trạch 

nhằm thu hút hoạt động giao nhận vận chuyển trọn gói cho khách hàng tại khu vực KCN Nhơn 

Trạch, KCN Long Thành và lân cận,… 

 Khai thác hiệu quả các mảng dịch vụ truyền thống: xếp dỡ container trong bãi, bến sà lan, cầu 

tàu; khai thác Depot container; dịch vụ đóng rút hàng,… 

 Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng lao động trẻ của công ty 

cũng như việc tuyển dụng lao động chất lượng cao nhằm tạo nguồn nhân lực cho các dự án 

phát triển trong tương lại. 

 Tập trung tìm kiếm, nghiên cứu các dự án khai thác kho, bãi có tính khả thi cao để đầu tư. 

Cùng với đó phối hợp với trung tâm dịch vụ logistics (SNPL) của Tổng công ty từng bước chiếm 

lĩnh thị phần logistics tại khu vực phía Nam. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

 Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm lưu thông qua kênh của công ty, 

tránh xảy ra các trường hợp lưu giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc, có tồn tại những yếu 

tố có thể gây hại đến môi trường. 

 Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, nhằm bảo vệ an toàn cho hàng hoá lẫn 

con người. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

 TCL luôn thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu 

mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu 

chuẩn bắt buộc riêng, xong với đó cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: có 

trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên nghành, nhiệt 

tình, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí điều hành quan 

trọng, công ty đưa ra các yêu cầu tuyển dụng khá gắt gao, với các tiêu chuẩn bắt buộc về 

kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 Công ty luôn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng của từng ngành nghề 

hoạt động, trình độ, năng lực công việc của từng người và đảm bảo cho người lao động được 

hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 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 hoá của công ty. 

 Nhiều hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo,… đã được công ty 

triển khai trong năm như: ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, hổ trợ cho các hộ 

gia đình gặp khó khăn,… 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

– Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm lưu thông qua kênh của công ty, 

tránh xảy ra các trường hợp lưu giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc, có tồn tại những yếu tố có thể 

gây hại đến môi trường. 

– Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, nhằm bảo vệ an toàn cho hàng hoá lẫn 

con người. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

– TCL luôn thu hút người lao động có năng lực vào là việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở 

rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc 

riêng, song với đó cần phải đáp ững được những yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ 

bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên nghành, nhiệt tình, chủ động trong công việc, 

có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí điều hành quan trọng, công ty đưa ra các yêu cầu tuyển 

dụng khá gắt gao, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và 

trình độ ngoại ngữ, tin học. 

– Công ty luôn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng của từng nghành 

nghề hoạt động, trình độ, năng lực công việc của từng người và đảm bảo cho người lao động 

được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 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 

hoá của công ty. 

– Nhiều hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo,… đã được công 

ty triển khai trong năm như: ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, hổ trợ cho các hộ gia 

đình gặp khó khăn,… 



  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 Về các mặt hoạt động của công ty 

 Về hoạt động của Ban Giám đốc 

 Kế hoạch định hướng của HĐQT 
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

Về kết quả hoạt động kinh doanh 

Trong năm 2016, công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Tổng doanh thu đạt 844.024,05 triệu đồng bằng 104,67% kế 

hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 113.410,91 triệu đồng bằng 

101.83% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 94.321,71 triệu 

đồng bằng 10,47% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 

đạt 4.033 đồng/CP, tương ứng đạt 101,38% kế hoạch năm 

2016. Để đạt được những thành tích như trên là nhờ những 

chính sách quản lý và điều hành phù hợp của ban lãnh đạo 

công ty, cùng với sự nổ lực không ngừng của toàn bộ CBCNV 

trong công ty. 

Về hoạt động sản xuất – Khai thác 

Nhìn chung, năng lực nhân viên và quy trình khai thác của 

công ty đã đi vào giai đoạn ổn định và hiệu quả.  

Quy trình khai thác được phổ biến rộng rãi không chỉ trong 

nội bộ Tân Cảng Logistics mà còn được công bố rộng rải đến 

khách hàng, tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên. Thế 

mạnh về công nghệ được tận dụng triệt để tạo nhiều thuận 

lợi cho khách hàng trong việc tiềm kiếm container phù hợp, 

theo dõi hàng hóa của khách hàng thông qua hệ thống 

Internet. 

. 

 

 

 

 

Về kết quả hoạt động kinh doanh 

Về hoạt động tài chính 

Ban lãnh đạo đã có những chính sách quản lý về công nợ hết sức chặt chẽ 

và hợp lý để đảm bảo được nguồn tiền luôn chủ động nhằm giảm thiểu tối 

đa các rủi ro về lãi suất cũng như kịp thời cân đối về tài chính cho công ty 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư luôn thông 

suốt. 

Phòng Tài chính – Kế toán đã tổ chức ghi chép, hạch toán kế toán theo đúng 

quy định và chuẩn mực kế toán, rõ ràng, công khai và minh bạch. Thực hiện 

công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định của UBCKNN. 

Về trách nhiệm với môi trường, xã hội 

Công ty luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu để xây dựng 

chính sách hoạt động phù hợp, giảm thiểu tác động đến môi trường. Trong 

tương lai, TCL cần chú trọng hơn nữa xây dựng kế hoạch chi tiết về phương 

thức hoạt động theo các mục tiêu phát triển bền vững từ khâu đầu vào, quá 

trình khai thác đến chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong 

trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ 

lụt. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 cuộc họp, duy trì họp thường kỳ 

mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT khi cần thiết, 

đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức 

thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý. 

 Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động, trong việc điều hành cũng như đề xuất với Hội đồng 

quản trị các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý. Ban Giám đốc đã ban hành 

các quyết định để thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và 

điều lệ của công ty. 

 Ban Giám đốc tăng cường chỉ đạo các phòng ban, CBCNV chủ động trong công việc, áp 

dụng nhiều biện pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí. Công tác đầu tư mua sắm được 

quản trị chặt chẽ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua các đợt thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán đơn vị được đánh giá hoạt động hiệu quả, nền tài chính lành mạnh, nguồn 

vốn luôn được bảo toàn phát triển. 

 
CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT  

 
 Luôn giữ vững uy tín với khách hàng, chủ động hợp tác tìm 

hiểu, giúp đỡ hỗ trợ khách hàng cùng hoàn thành trách nhiệm 

của các bên. Công ty thường xuyên quan tâm đến nhu cầu và 

lợi ích của khách hàng để phục vụ thoả mãn nhu cầu của họ. 

 Phát huy truyền thống đoàn kết, huy động và sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực, 

hiệu quả cạnh tranh vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng 

công ty phát triển bền vững. 

 Tích cực nghiên cứu thị trường và sản phẩm mới, nhất là các 

sản phẩm có giá trị tăng thêm cho Công ty và TCT, tìm kiếm cơ 

hội để đầu tư phát triển, trẻ hoá đội ngũ nhân viên theo định 

hướng phát triển kinh tế của đất nước. 

 Tập trung kiện toàn bộ máy, theo dõi chỉ đạo, giám sát Ban 

điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành kinh doanh 

một cách sát sao và hiệu quả nhất để từng bước vượt qua khó 

khăn, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định trong thời gian tới. 

 Đầu tư các trang thiết bị xếp dỡ hiện đại, đồng bộ với quy 

hoạch phát triển chung của Cảng Cát Lái và ICD TCNT. 

 Tích cực tìm kiếm nâng cao diện tích kho bãi bằng cách đầu tư 

mở rộng và hợp tác kinh doanh các depot rỗng lân cận khu vực 

cảng Cát lái, tập trung chuyển hết container rỗng khô và rỗng 

lạnh ra bên ngoài cảng Cát lái để tăng dung lượng chứa 

container hàng cho Cảng. 

 Không ngừng nâng cao năng suất, hiệu quả SXKD nhằm tối đa 

hoá lợi ích doanh nghiệp và của các cổ đông. Bên cạnh đó, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

  

 



  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao, lợi ịch 
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần (cp) Tỷ lệ (%) 

1 Ông Ngô Minh Thuấn Chủ tịch 15.592 0,07% 

2 Ông Nguyễn Văn Uấn Phó Chủ tịch 18.168 0,09% 

3 Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên 3 0,00% 

4 Ông Đỗ Thanh Trường Ủy viên 14.424 0,07% 

5 Ông Nguyễn Xuân Bình Ủy viên 4.000 0,02% 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị  
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STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Ngô Minh Thuấn Chủ tịch 10/10 100% 

2 Ông Nguyễn Văn Uấn Phó Chủ tịch 10/10 100% 

3 Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên 10/10 100% 

4 Ông Đỗ Thanh Trường Ủy viên 10/10 100% 

5 Ông Nguyễn Xuân Bình Ủy viên 10/10 100% 

Hoạt động của Hội đồng quản trị  

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý 

một lần, tổ chức họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi cần thiết, đảm 

bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Năm qua, Hội đồng 

Quản trị đã liên tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và đưa ra các chỉ đạo kịp 

thời. Cụ thể, HĐQT đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 

2017 và các giải pháp thực hiện. 
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STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 49/NQ-HĐQT 14/01/2016 

– Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2015. 

– Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2016. 

– Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2015. 

– Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2016. 

– Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015. 

– Thông qua quy chế quản lý nợ năm 2016. 

– Thông qua việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng 

quản trị. 

2 115/NQ-HĐQT 23/2/2016 

– Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với 

tỷ lệ là 15% trên vốn điều lệ. 

– Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016 

3 192/NQ-HĐQT 23/3/2016 

– Thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

– Thông qua việc sửa đổi quy chế công bố thông tin của 

Công ty cổ phần Đại lý GTVT Xếp dỡ Tân Cảng. 

4 307/NQ-HĐQT 29/4/2016 

– Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2016 

– Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2016 

– Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2016 

– Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2016 

– Thông qua điều chỉnh tăng vốn họp doanh khai thác hàng 

IMO tại depot 6 từ 10 tỷ đông lên 15 tỷ đồng 

5 319/NQ-HĐQT 16/5/2016 

– Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ 

phần Cát Lái IPD. 

– Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Văn Uấn là người đại 

diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của Công ty TCL tại 

Công ty Cổ phần Cát Lái IPD.  

6 426/NQ-HĐQT 10/6/2016 

– Thông qua việc không tham gia góp thêm vốn và giảm tỷ 

lệ sở hữu từ 50% xuống 37,04% tại Công ty Cổ phần Vận 

tải biển Tân Cảng khi công ty này tăng vốn điều lệ từ 60 

tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.  

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị  
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7 472/NQ-HĐQT 29/7/2016 

– Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016 

– Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2016  

– Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016. 

– Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2016.  

–  Thông qua chủ trương hợp tác với một số hãng tàu khai 

thác depot tại ICD TC - NT và hợp tác khai thác tại depot 

TCMT (phần diện tích mở rộng thêm 2ha) . 

8 584 /NQ-HĐQT 05/10/2016 

– Thông qua việc không áp dụng Luật đấu thầu đối với các 

gói thầu thuộc dự án nhà văn phòng của hợp doanh TCL - 

Hoa Tiêu - Thủ Thiêm. 

–  Thông qua việc làm đường kết nối vào ICD TCNT từ 

đường Quách Thị Trang.  

–  Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư bãi giai đoạn 

2 ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.  

– Thông qua việc nạo vét bến nghiêng Lữ đoàn 125.  

– Thông qua việc nạo vét bến Tân Cảng Nhơn Trạch 4.  

– Thông qua việc nạo vét bến đóng gạo 125. 

9 601/NQ-HĐQT 14/10/2016 

– Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. 

– Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016. 

– Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016.  

– Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2016. 

– Thông qua chủ trương nhượng bán (thoái vốn) toàn bộ 

phần vốn góp của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp 

dỡ Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng 

cho đối tác khác.  

– Thông qua việc mua vật tư sửa chữa cẩu LB 02-NT.  

– Thông qua chủ trương thuê đất khu vực giáp ICD Tân 

Cảng Nhơn Trạch hoặc tính toán phương án di dời 02 nhà 

kho quân nhu của Vùng 2 để lấy diện tích bãi hợp tác với 

một số hãng tàu khai thác Depot tại ICD TC - NT (khoảng 

3,5 ha) 

10 671/NQ-HĐQT 25/11/2016 

– Thông qua điều chỉnh kế hoạch mua sắm vật tư sửa chữa 

cẩu Liebherr.  

– Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của công 

ty. 
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Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát   

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần (cp) Tỷ lệ 

1 Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng BKS 7 0,00% 

2 Ông Bùi Hải Dương Thành viên BKS 4 0,00% 

3 Bà Phạm Kim Oanh Thành viên BKS 111.640 0,53% 

  

BAN KIỂM SOÁT 

 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  

  Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã cử đại 

diện tham dự tất cả các cuộc họp của 

HĐQT và tổ chức họp định kỳ 6 tháng 1 

lần. 

 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 đã 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 của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thông qua năm 2016. 

 

 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. Từ đó 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. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của 

mình. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực hiện tốt quy định mời Ban kiểm soát tham 

gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị 

quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban 

kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoạt 

động SXKD thực hiện đúng các quyết sách. 

 Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các các cán bộ quản lý 

nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và 

tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. 
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STT Họ và tên 
  HĐQT, BGĐ, BKS 

  Thù lao Thưởng Tổng 

A Hội đồng quản trị  

1 Ngô Minh Thuấn  CT HĐQT 42.000.000  105.958.760  147.958.760  

2 Nguyễn Văn Uấn  
PCT Kiêm 
Giám đốc 

33.600.000  96.876.582  130.476.582  

3 Đỗ Thanh Trường  
TV HĐQT 
kiêm PGĐ 

26.400.000  81.739.616  108.139.616  

4 Võ Đắc Thiệu  TV HĐQT 26.400.000  75.684.829  102.084.829  

5 Nguyễn Xuân Bình  TV HĐQT 26.400.000  75.684.829  102.084.829  

B Ban Giám đốc   

1 Nguyễn Văn Uấn  Giám đốc       

2 Đỗ Thanh Trường  PGĐ       

3 Lê Đặng Quỳnh Nghi  PGĐ       

4 Vũ Mạnh Lân  PGĐ       

5 Lê Văn Cường  PGĐ       

C Ban Kiểm soát  

1 Phùng Ngọc Minh  TBKS 6.600.000  68.116.346  
          

74.716.346  

2  Vũ Thị Lan Anh  TBKS 19.800.000  -    
          

19.800.000  

3  Bùi Hải Dương  KSV 12.000.000  45.410.898  
          

57.410.898  

4  Phạm Kim Oanh  KSV 12.000.000  45.410.898  57.410.898  

   TỔNG CỘNG    205.200.000  594.882.758  800.082.758  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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STT Tên tổ chức/cá nhân Quan hệ với Công ty 

1 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Công ty mẹ 

2 CTCP Tân Cảng Hiệp Phước Công ty cùng Tập đoàn 

3 CTCP Tân Cảng Miền Trung Công ty cùng Tập đoàn 

4 CTCP Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty cùng Tập đoàn 

5 CTCP Cảng Cát Lái Công ty cùng Tập đoàn 

6 CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng Công ty liên kết 

7 CTCP Tân Cảng Bến Thành Công ty liên kết 

8 CTCP Vận tải Biển Tân Cảng Công ty liên kết 

9 CTCP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Công ty liên kết 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ  

 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ  

 

Không có 

 



  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 Ý kiến của kiểm toán 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Ý kiến của kiểm toán viên 
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Báo cáo tài chính kiểm toán 

 



  

 69 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

70  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 71 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

72  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 73 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

74  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 75 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

76  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 77 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

78  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 79 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

80  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 81 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

82  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 83 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

84  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 85 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

86  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 87 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

88  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 89 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

90  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 91 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

92  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 93 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

94  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 95 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

96  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 97 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

98  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 99 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

100  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 101 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

102  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 103 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

104  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 

  



  

 105 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

106  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 107 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

108  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  



  

 109 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  



  

110  
 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  


		2017-04-19T07:22:51+0700




