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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

NĂM 2018 
 

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  

- 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) 

- Tổng số cổ phần: 20,943,893 CP (không có CP bị hạn chế chuyển nhượng) 

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

- Số điện thoại: 028 37422234 

- Số fax: 028 37423027 

- Website: www.tancanglogistics.com 

- Mã cổ phiếu: TCL 

- Logo Công ty:  

 

 

- Quá trình hình thành và phát triển: 

 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. 

 2007: 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. 

 2009: 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 CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 

1295B, Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát lái, Quận 2 , TP HCM 

Tel : +(84 28) 37422 234         Fax : +(84 28) 37423 206 

Website : http://tancanglogistics.com 

http://www.tancanglogistics.com/
http://tancanglogistics.com/
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 2010 – 2011: (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 

Các sự kiện khác: 

 Năm 2007: 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: Thành lập Công ty CP Vận tải Tân Cảng số 2 - nay là Công ty CP 

Vận tải Thủy Tân Cảng. 

 Năm 2010: Góp vốn thành lập Công ty CP Tân Cảng – Bến Thành 

 Năm 2011: Khai trương bến đóng rút, hàng đổ 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 (thoái vốn) 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; Góp vốn 

thành lập Công ty CP Dịch vụ Vận tải Biển Tân Cảng; Chuyển nhượng (thoái 

vốn) 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: 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 (thoái vốn) toàn bộ phần vốn góp của công ty tại 

Cty 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. 
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 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 m
2
 kho tại ICD 

TC-NT, nâng tổng diện tích kho tại ICD TCNT lên 8,000 m
2
;  ICD TCNT từng 

bước tiếp nhận hàng dịch vụ của SNPL tại thị trường Nhơn Trạch.  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:  

2.1. Xếp dỡ Container 

 Máy móc thiết bị chuyên dụng hiện đại 

 Sản lượng trung bình khoảng 600.000 Teus/tháng 

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

2.2. Khai thác cảng 

 ICD Tân Cảng Nhơn Trạch 

Diện tích khai thác: 135.000 m
2
 

Chiều dài cầu tàu: 160 m  

Cảng Tân Cảng 128 Hải Phòng 

Diện tích khai thác: 160.000 m
2
 

Chiều dài cầu tàu: 295 m 

 Địa bàn: Đồng Nai, Hải Phòng 

2.3. Dịch vụ đóng rút 

 Bến đóng rút 125 Cát Lái 

Diện tích khai thác: 15.000 m
2
 

Năng suất đóng/rút: 350 cont/ngày đêm 

 Bến đóng gạo Tân Cảng – Nhơn Trạch 

Diện tích khai thác: 12.000 m
2
 

Năng suất đóng/rút: 150 cont/ngày đêm 

 Đóng rút container hàng lạnh tại depot TC Mỹ Thủy 

Diện tích khai thác: 5.000 m
2
 

Năng suất đóng/rút: 100 cont/ngày đêm 

 Địa bàn: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh 

2.4. Kinh doanh khai thác Depot 

 Tổng diện tích khai thác bãi trên 200.000 m
2
 

 Dung lượng thiết kế khoảng 20.000 Teus 

 Địa bàn: Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

- Mô hình quản trị  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 02837422234   Fax: 02837425350 

 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,… 

Công ty liên kết:  

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/Fax: 02253769686                    

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

24/06/2011. 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: 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. 

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 
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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: 02866789091  Fax: 02837425341 

 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 31/12/2018: 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 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 31/12/2018: 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. 

Công ty Cổ phần Cát Lái  - Đông Sài Gòn 

 Địa chỉ: 938/180 Nguyễn Thị Định, Khu Phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, 

TP. HCM. 

 Điện thoại:          Fax:   

 ĐKKD số: 0314745980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 

23/11/ 2017. 

 Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: 50.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ: 20% vốn điều lệ tương ứng 10.000.000.000 đồng. 

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

quan đến vận tải. 
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Cơ cấu bộ máy quản lý   

BAN GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

CÁC CTY CON, 

CTY LIÊN KẾT 
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CTY CP  

TÂN CẢNG BẾN THÀNH 

CTY CP TÂN CẢNG   

128 HẢI PHÒNG 

CTY CP TIẾP VẬN  

TÂN CẢNG ĐỒNG NAI 

CTY CP CÁT LÁI – 

ĐÔNG SÀI GÒN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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4. Định hƣớng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

Phát huy tối đa lợi thế của hệ thống các cơ sở hiện có, củng cố và giữ vững 

ưu thế cạnh tranh khai thác cảng, ICD. Tập trung đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ 

chức, cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả dịch vụ cốt lõi 

của công ty: xếp dỡ, khai thác Depot, đóng/rút, logistics, khai thác kho. 

Tập trung đầu tư, phát triển ICD Tân Cảng Nhơn trạch là điểm tập kết, trung 

chuyển hàng hóa xuất nhập tàu giữa các cảng Cái Mép, Hiệp Phước và Cát Lái; 

cùng với Trung tâm Logistics của TCT Tân Cảng Sài Gòn (SNPL) trực tiếp cung 

cấp dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng khu vực này. 

Tiếp tục tìm kiếm khu đất xung quanh cảng để mở thêm các depot, các khu 

phụ trợ khác cho cảng Cát Lái. Tăng cường khai thác dịch vụ rỗng (bao gồm cả 

rỗng khô và rỗng lạnh), dịch vụ đóng rút hàng lạnh tại khu vực Depot Tân Cảng 

Mỹ Thủy. 

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; tối ưu hóa hiệu quả hoạt động ICD 

Tân cảng Nhơn Trạch, Depot Mỹ Thủy, Khu D (Depot 6), Bến 125 và các dự án 

mới... để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả. 

Nâng cao năng lực khai thác … 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, nâng cao chất lượng dịch vụ công ty.  

- Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn: 

Tận dụng các thế mạnh của toàn bộ hệ thống SNP, chuyên nghiệp hóa đội 

ngũ nhân lực, áp dụng thành tựu cách mạng 4.0 vào công tác quản lý và điều hành 

khai thác cảng, kết nối hệ thống với hải quan, hãng tàu, khách hàng, ngân hàng 

nhằm từng bước tự động hóa hoạt động khai thác cảng, giải phóng sức lao động, 

tăng năng suất xếp dỡ, năng suất lao động, giảm giá thành và duy trì tăng trưởng. 

Mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác các dự án cảng và logistics, đảm bảo 

khả năng cạnh tranh lâu dài, phát triển bền vững. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững:  

 Về 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. 
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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. 

 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 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, 

xoá 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 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 

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018                                                                                      9 

(thiên tai, lũ lụt, 

cháy nổ, …) 

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; 

- 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, 

dòng tiền. 

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 tình hình công nợ thường xuyên để kịp thời 

nhắc nhở khách hàng chi trả các khoản đến hạn; 

- 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 

a) Tình hình tài chính  

 Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
% tăng 

giảm  

Tổng giá trị tài sản 850,367.01 974,773.66 114.63% 

Doanh thu thuần 832,761.18 887,412.56 106.56% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 116,849.42 120,154.79 102.83% 

Lợi nhuận khác 602.31 719.48 119.45% 

Lợi nhuận trước thuế 117,451.73 120,874.27 102.91% 

Lợi nhuận sau thuế 96,612.60 99,487.34 102.98% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 39.02% 37.89% 97.11% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 2.45 2.08 

+ Hệ số thanh toán nhanh 2.43 2.07 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  0.25 0.30 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  0.33 0.42 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  11.31% 10.85% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  16.22% 15.01% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  11.81% 10.90% 

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần đạt 917,067.68 triệu đồng đạt 99.61% kế 

hoạch cả năm 2018; so với cùng kỳ năm trước tăng 63,040.16 triệu đồng (tương 

đương tỷ lệ 7.38%). Tổng chi phí đạt 796.193.41 triệu đồng đạt 99.31% kế hoạch 

cả năm 2018, so với cùng kỳ năm trước tăng 59,617.62 triệu đồng (tương đương tỷ 

lệ 8.09%).  Lợi nhuận sau thuế đạt 99,487.34 triệu đồng, đạt 101.04% kế hoạch cả 

năm 2018, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,874.74 triệu đồng (tương đương tỷ lệ 

2.98%). EPS đạt 3,911 đồng/CP. 

2. Tổ chức và nhân sự  

- Danh sách Ban điều hành:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

I Hội đồng quản trị 

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

2 Nguyễn Văn Uấn PCT HĐQT (Giám đốc) 18.168 0,09% 

3 Nguyễn Xuân Bình TV HĐQT (Độc lập) 4.000 0,02% 

4 Võ Đắc Thiệu TV HĐQT (Độc lập) 26,053 0,12% 

5 Đỗ Thanh Trường TV HĐQT  14.424 0,07% 

II Ban Kiểm soát 

1 Vũ Thị Lan Anh  Trưởng Ban kiểm soát 07  0% 

2  Nguyễn Thị Nhu KSV 0  0% 

3  Phạm Kim Oanh  KSV 111,640  0,53% 

III Ban Giám đốc 
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1 Lê Đặng Quỳnh Nghi Phó Giám đốc 19.470 0,09% 

2 Vũ Mạnh Lân Phó Giám đốc 5.833 0,03% 

3 Lê Văn Cường Phó Giám đốc 03 0,00% 

4 Đoàn Hải Tuấn Phó Giám đốc 0 0,00% 

5 Đặng Thanh Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 

IV Kế toán trƣởng 

1 Phạm Thị Hồng Thắm Kế toán trưởng 3.100 0,01% 

- Những thay đổi trong ban điều hành:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Thời điểm 

thay đổi 
Lý do 

I Hội đồng quản trị: Không thay đổi 

II Ban kiểm soát: Không thay đổi 

III Ban Giám đốc: Không thay đổi 

IV Kế toán trƣởng: Không thay đổi 

- Số lượng người lao động trong Công ty (tính đến ngày 31/12/2018) là 294 người, 

trong đó cơ cấu lao động có tay nghề theo trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

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

tốt về chất lượng; phân công công việc phù hợp với năng lực, trình độ mỗi người; 

STT Tiêu ch  Số lƣợng ngƣời Tỷ trọng 

I Theo tr nh độ lao động   

1 Trình độ đại học, cao đ ng 184 62.6% 

2 Trình độ trung cấp 14 4.7% 

3 Trình độ sơ cấp chứng chỉ 91 31.0% 

4 Trình độ lao động phổ thông 5 1.7% 

II Theo tính chất lao động   

1 Lao động trực tiếp 202 68.7% 

2 Lao động gián tiếp 92 31.3% 

III Theo giới tính   

1 Nam 226 76.9% 

2 Nữ 68 23.1% 
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thường xuyên rà soát lao động hiện có nhằm điều chỉnh, phân bố, tuyển dụng một 

cách hợp lý. 

3. Tình hình đầu tƣ, t nh h nh thực hiện các dự án  

a) Các khoản đầu tư lớn:  

 Năm 2018 công ty đã đầu tư tổng cộng: 130.33 triệu đồng, trong đó đầu tư 

xây dựng cơ bản: 123.08 triệu đồng (gồm các hạng mục lớn như đầu tư ICD Tân 

cảng Nhơn Trạch: 60.81 triệu đồng; xây trụ sở văn phòng: 58.13 triệu đồng); mua 

sắm thiết bị công nghệ: 7.25 triệu đồng. 

 Các công ty con, công ty liên kết (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài 

chính của các công ty con, công ty liên kết). 

Công ty liên doanh liên kết 
Giá trị đầu tƣ 

(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 4.000.000.000  20% 0 

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

Tổng cộng 101.120.000.000   0 

 

Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành:  

Doanh thu, thu nhập thuần 2018: 246.26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 35,2 tỷ 

đồng, EPS: 2,145 đồng/cp. 

Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng 

Doanh thu, thu nhập thuần 2018: 322.53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 20.14 tỷ 

đồng, EPS: 2,014 đồng/cp. 

Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Đồng Nai 

Doanh thu, thu nhập thuần 2018: 88.77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 2.97 tỷ 

đồng, EPS: 1,336 đồng/cp. 

Công ty CP Cát Lái - Đông Sài Gòn đang trong quá trình đầu tư xây dựng chưa 

phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến độ thi công chậm do vướng các thủ 

tục về đầu tư. 
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4. Cơ cấu cổ đông  

a) Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/5/2018. 

TT Loại cổ đông 
Số lƣợng 

cổ đông 
Số cổ phần 

Giá trị Tỷ lệ sở 

hữu (ngh n đồng  

I Cổ đông trong nƣớc 1,765 18,075,357 180,753,570 86.30% 

 
Cổ đông tổ chức 36 12,636,219 126,362,190 60.33% 

 
Cổ đông cá nhân 1,729 5,439,138 54,391,380 25.97% 

II Cổ đông nƣớc ngoài 49 2,868,536 28,685,360 13.70% 

 
Cổ đông tổ chức 13 2,718,409 27,184,090 12.98% 

 
Cổ đông cá nhân 36 150,127 1,501,270 0.72% 

III Cổ phiếu qu  - - 
 

- 

Tổng cộng 1,814 20,943,893 209,438,930 100.00% 

b) Danh sách cổ đông lớn:  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2018 không có thay đổi.   

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2018 không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

e) Các chứng khoán khác: Năm 2018 không có giao dịch các chứng khoán khác. 

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trƣờng và xã hội của công ty. 

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác Cảng; khai thác Depot 

và xếp dỡ container cho nên chủ yếu sử dụng yếu tố con người trong khâu quản lý, 

vận hành các máy móc thiết bị chuyên dùng trong ngành cho khâu xếp dỡ và lưu 

giữ hàng hóa.  

Công ty ban hành đầy đủ các quy trình liên quan đến khai thác Cảng; khai 

thác Depot và quy trình vận hành các trang thiết bị đảm bảo tuân thủ theo quy định 

của pháp luật hiện hành, cho nên hoạt động của công ty tác động đến môi trường 

và xã hội là không đáng kể. 

6. Báo cáo phát triển bền vững 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu  

Để vận hành các thiết bị chuyên dùng trong quy trình khai thác tại cảng, 

STT Tên cổ đông 
Số lƣợng 

(cổ phiếu  Tỷ lệ (%  

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

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

6.2. Tiêu thụ năng lƣợng  

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2018, công ty đã sử dụng  

1,095,507 Kwh điện và 952,410 lít dầu diesel phục vụ cho việc vận hành cẩu và xe 

nâng. Việc sử dụng xăng, dầu về lâu dài sẽ góp phần tạo ra khí độc, ảnh hưởng tới 

môi trường. Ý thức được điều đó, công ty thường xuyên rà soat, đảm bảo việc sử 

dụng hợp lý, hạn chế lãng phí nguyên liệu và tính toán đề xuất chuyển một số thiết 

bị từ sử dụng xăng sang sử dụng điện. 

6.3. Tiêu thụ nƣớc  

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 2018, lượng nước sử dụng của công ty (bao gồm cả lượng nước cung cấp 

cho các nhà thầu hoạt động tại địa bàn hoạt động của công ty) là 12,220 m
3
. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng  

Trong năm 2018, công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật bảo 

vệ môi trường. 

6.5. Ch nh sách liên quan đến ngƣời lao động  

- Quân số đầu năm 294; quân số cuối năm 294  

- Lương bình quân năm 2018 của NLĐ 21.7 triệu/người /tháng (cao hơn so với kế 

hoạch 9,59% và thực hiện năm 2017 là 7.37%) 

* 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’ 
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-  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’ nếu làm việc ca 1, ca 2 

 45’ nếu làm việc ca 3. 

* Nghỉ lễ: 

-  Tết dương lịch: 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch) 

-  Tết âm lịch: 6 ngày (hai ngày cuối năm. 4 ngày đầu năm) 

-  Ngày giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch) 

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

-  Ngày Quốc tế lao động: 01 (ngày mồng 1 tháng 5 dương lịch) 

-  Ngày Quốc khánh: 01 ngày (ngày 2/9). 

*   Nghỉ thai sản: CB-CNV 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 BHXH do 

Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định, còn được hưởng thêm khỏan 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. 

*    Chính sách tuyển dụng 

-  Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút người lao động 

có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh 

doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc 

riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình 

độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở 

lên, nhiệt tình, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí 

điều hành quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn bắt 

buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học. 

-  Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt 

đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một 

mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để “thu phục nhân tài”, thu hút nhân 
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lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho công ty. 

    * Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

-  Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với 

đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy 

đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù  hợp với trình độ, năng lực và công 

việc của từng người. 

-  Công ty hiện đang áp dụng quy chế trả lương theo từng bộ phận, trả lương 

phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên và nhiệm 

vụ của từng bộ phận, tập thể trong công ty (trả lương theo năng suất chất lượng 

hiệu quả công tác). 

-  Các hình thức trả lương, thưởng: 

+ Lương sản phẩm trực tiếp: 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 phân tầng 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, Quy chế trả lương được phổ biến công khai đến từng người lao động 

trong công ty và 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. 

- 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. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động  

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, CBNV luôn được tạo cơ hội phát huy năng lực cá nhân, tham gia các 
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khóa học, khóa huấn luyện phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

Trong năm 2018 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. 

Trong năm 2018 công ty đã tổ chức tổng cộng 50 lớp huấn luyện, đào tạo; 

Tổng số học viên được huấn luyện, đào tạo: 1,750/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 

2018 là 449,254 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: 108,921 triệu đồng)  

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

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. Công ty thường xuyên duy trì các hoạt 

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

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

ty với xã hội và cộng đồng.  

Trong năm 2018 công ty đã chi cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 

nước nhớ nguồn, xoá đói giảm nghèo số tiền 466,3 triệu đồng và phát động cán bộ 

CNV công ty đóng góp 02 ngày lương Doanh nghiệp vào Quỹ "Xã hộ từ thiện" của 

TCT Tân Cảng Sài Gòn, với tổng số tiền thu được, góp vào quỹ: 285,81 triệu đồng. 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trƣờng vốn xanh theo hƣớng 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 2018 công ty cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.  Tổng doanh 

thu, thu nhập thuần đạt:  917,067.68 triệu đồng đạt 99.61% kế hoạch cả năm 2018; 

so với cùng kỳ năm trước tăng 63,040.16 triệu đồng (tương đương tỷ lệ 7.38%). 

Lợi nhuận sau thuế đạt 99,487.34 triệu đồng, tăng 2,874.74 triệu đồng (tương 

đương tăng 2.98%) so với cùng kỳ năm trước và đạt 101.04% kế hoạch cả năm 

2018. Trong năm 2018 không có những thay đổi/ biến động lớn về chiến lược kinh 

doanh, doanh thu, lợi nhuận; chênh lệch tỷ giá hối đoái và chênh lệch lãi vay 
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không hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của công ty.  

Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao CLDV, giữ vững thị phần, 

tiếp tục khai thác có hiệu quả ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, Depot Mỹ Thủy, Depot 

6, Bến 125 …, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án ESL, mở rộng khu D (Depot 6) và 

ICD TCNT; đưa tòa nhà Văn phòng 12 tầng trên đường Đồng Văn Cống – Quận 2 

đi vào hoạt động; đầu tư xây thêm 5.000 m
2
 kho tại ICD TC-NT đưa vào khai thác; 

hoàn thiện các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thời gian giao 

nhận tại Depot TCMT, ICD TCNT; Thực hiện dịch vụ vận chuyển trọn khâu cho 

các khách hàng của SNPL qua ICD TCNT và ngược lại; chuẩn bị đầy đủ các bước 

công việc để thực hiện dịch vụ đóng/rút hàng lạnh tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy; 

Thực hiện hiệu quả chủ trương “Phát triển hài hoà, tăng trưởng bền vững”, triển 

khai các chính sách linh hoạt, hiệu quả có tính đột phá trong quan hệ với khách 

hàng; tăng cường hoạt động sales, marketing theo hướng tập trung để tăng năng 

lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ toàn hệ thống. 

2. Tình hình tài chính.  

a) Tình hình tài sản. 

 Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2017 Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng % tăng/giảm 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 389.77 45.84% 425.72 43.67% 109.22% 

Tiền và các khoản tương đương tiền 151.46 17.81% 131.21 13.46% 86.63% 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 59.50 7.00% 79.10 8.11% 132.94% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 175.47 20.63% 212.32 21.78% 121.00% 

Hàng tồn kho 3.17 0.37% 2.18 0.22% 68.91% 

Tài sản ngắn hạn khác 0.17 0.02% 0.91 0.09% 532.53% 

TÀI SẢN DÀI HẠN 460.60 54.16% 549.05 56.33% 119.21% 

Các khoản phải thu dài hạn 13.33 1.57% 17.33 1.78% 130.01% 

Tài sản cố định 267.10 31.41% 334.52 34.32% 125.25% 

Tài sản dở dang dài hạn  9.85 1.16% 32.43 3.33% 329.25% 

Đầu tư tài chính dài hạn 135.60 15.95% 135.60 13.91% 100.00% 

Tài sản dài hạn khác 34.72 4.08% 29.17 2.99% 84.02% 

TỔNG TÀI SẢN 850.37 100.00% 974.77 100.00% 114.63% 
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Trong năm, tổng tài sản tăng 14.63% tương ứng tăng 124.41 tỷ đồng. Trong 

đó, Tài sản ngắn hạn tăng 9.22%, tương ứng tăng 35.95 tỷ đồng. Tài sản dài hạn 

tăng 19.21%, tương ứng tăng 88.46 tỷ đồng. Công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất 

kinh doanh, xây dựng tòa nhà văn phòng. 

b) Tình hình nợ phải trả. 

Chỉ tiêu 2017 Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng % tăng/giảm 

I. Nợ ngắn hạn 159.04 75.81% 204.35 70.47% 128.49% 

Phải trả người bán ngắn hạn 100.98 48.14% 126.76 43.71% 125.53% 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 0.36 0.17% 0.16 0.06% 45.75% 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.66 2.22% 8.61 2.97% 184.78% 

Phải trả người lao động 15.03 7.16% 15.13 5.22% 100.64% 

Chi phí phải trả ngắn hạn - 0.00% 10.41 3.59% #DIV/0! 

 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0.65 0.31% 1.18 0.41% 180.56% 

Phải trả ngắn hạn khác 24.44 11.65% 26.97 9.30% 110.35% 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 8.00 3.81% 6.70 2.31% 83.78% 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi  4.92 2.34% 8.43 2.91% 171.48% 

II. Nợ dài hạn 50.74 24.19% 85.63 29.53% 168.75% 

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn  2.32 1.11% 3.60 1.24% 155.16% 

Phải trả dài hạn khác 27.65 13.18% 37.76 13.02% 136.56% 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  20.77 9.90% 44.27 15.27% 213.12% 

Tổng nợ 209.78 100.00% 289.97 100.00% 138.23% 

Trong năm, tổng nợ tăng 138.23% tương ứng tăng 80.2 tỷ đồng. Trong đó, 

Nợ ngắn hạn tăng 28.49%, tương ứng tăng 45.31 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản 

phải trả người bán (tăng 25.78 tỷ đồng). Nợ dài hạn tăng 68.75%, tương ứng tăng 

34.89 tỷ đồng. Trong đó, Tài sản ngắn hạn tăng 9.22%, tương ứng tăng 35.95 tỷ 

đồng, chủ yếu là tăng khoản vay dài hạn Ngân hàng để đầu tư dự án nhà văn phòng 

(tăng 23.5 tỷ đồng). Tình hình thanh khoản công ty tốt (Hệ số thanh toán ngắn hạn 

2.08 lần), không có khoản nợ nào quá hạn thanh toán. 

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

Tháng 12/2018 sáp nhập Đội thu ngân thuộc P. TCKT về Đội phát hành 

chứng từ thuộc P. KHKD để tiết giảm, không phát sinh nhân sự cũng như quản lý 

thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ SXKD, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại 

Depot TCMT. 

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

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, giảm thiểu chi phí nhân công.  Trong tháng 12 năm 2018 đã 

đưa vào vận hành phần mềm quản lý nhân sự (HRM) áp dụng theo toàn TCT.  

4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai.  

Tập trung phát triển  ICD Tân Cảng Nhơn Trạch là một mắt xích quan trọng 

đóng vai trò trung chuyển hàng hóa xuất nhập tàu giữa các cảng Cái Mép, Hiệp 

Phước và Cát Lái; là trung tâm lưu giữ và phân phối hàng hóa khu vực Đồng Nai, 

BR-VT, TP. HCM. 

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai dịch vụ 

giao nhận vận chuyển trọn gói cho khách hàng tại khu vực Nhơn Trạch. 

Tiếp tục duy trì và 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 lai; ứng dụng thành tựu công 

nghệ 4.0 vào công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất. 

Tập trung tìm kiếm, nghiên cứu các dự án khai thác kho, bãi có tính khả thi 

cao để đầu tư; phối hợp với trung tâm logistics của Tổng công ty Tân Cảng Sài 

Gòn từng bước chiếm lĩnh thị phần logistics tại khu vực phía Nam. 

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

công ty.  

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng 

lượng, phát thải.  

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 vực hàng IMDG đã được đầu tư hệ thống PCCC và Bảo vệ môi trường 

theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước (Sở CS PCCC, Sở 

Công thương). 

Rác thải, nước thải công nghiệp: thu gom, xử lý đúng quy định, quy trình 
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chung trong hệ thống toàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động năm 2018  

Nhìn chung, tình hình TCBC, nhân sự  của công ty trong năm 2018 ổn định, 

không có nhiều thay đổi. Trong năm 2018 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 1.2% dẫn đến thu nhập bình quân tăng so với kế hoạch và cơ 

bản được đảm bảo so với mặt bằng chung của TCT, 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. 

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 với công đồng địa phương 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, trong đó 

có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trƣờng và xã hội.  

Năm 2018 công ty cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.  Tổng doanh 

thu, thu nhập thuần đạt:  917,067.68 triệu đồng đạt 99.61% kế hoạch cả năm 2018; 

so với cùng kỳ năm trước tăng 63,040.16 triệu đồng (tương đương tỷ lệ 7.38%). 

Lợi nhuận sau thuế đạt 99,487.34 triệu đồng, tăng 2,874.74 triệu đồng (tương 

đương tăng 2.98%) so với cùng kỳ năm trước và đạt 101.04% kế hoạch cả năm 

2018. 

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 nỗ lực không ngừng của 

toàn bộ CBCNV trong công ty. 

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 công ty mà còn được công bố rộng rải đến khách hàng, tạo thuận 

lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ.  

Thế mạnh về công nghệ được tận dụng triệt để tạo nhiều thuận lợi cho khách 
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hàng trong việc tiềm kiếm container phù hợp, theo dõi hàng hóa của khách hàng 

thông qua hệ thống Internet. 

Công ty thường xuyên duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 

nhớ nguồn, xoá đói giảm nghèo, trợ giúp cộng đồng, coi đó là nét đẹp trong văn 

hoá của công ty.  

Công ty ban hành đầy đủ các quy trình liên quan đến khai thác Cảng; khai 

thác Depot và quy trình vận hành các trang thiết bị đảm bảo tuân thủ theo quy định 

của pháp luật hiện hành, cho nên hoạt động của công ty tác động đến môi trường 

và xã hội là không đáng kể. 

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

Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Ban Giám đốc định kỳ 

mỗi quý báo cáo đánh giá sát thực tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của quý 

trước và xây dựng kế hoạch, giải pháp cho quý tiếp theo để báo cáo HĐQT.  

Trong năm 2018, Ban Giám đốc công ty 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 nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác Depot, dịch vụ đóng 

rút hàng; đề ra các giải pháp chính sách thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ đóng 

rút hàng tại bến 125, và ICD Tân Cảng Nhơn Trạch; 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, đơn vị được đánh giá hoạt động 

hiệu quả, nền 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. 

Ban điều hành linh hoạt trong việc điều hành, quy hoạch bến, bãi tăng dung 

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

và tăng lợi nhuận cho công ty. 

3. Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị  

Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng, đầu tư cho Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch nhằm 

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

Trạch. 

Tập trung chỉ đạo, định hướng chiến lược cho hoạt động của dự án hợp tác 

khai thác Cảng Khu công nghiệp Cát Lái sớm mang lại hiệu quả và góp phần giảm 

tải cho Cảng Cát Lái. 

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,… 
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Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng lao 

động 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 lai. 

Tập trung tìm kiếm, nghiên cứu các dự án khai thác kho, bãi có tính khả thi 

cao để đầu tư.  

Ứng dụng thành tựu của công nghệ 4.0 vào quản trị doanh nghiệp và số hóa 

doanh nghiệp. 

V. Quản trị công ty. 

1. Hội đồng quản trị  

- Cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Stt  Thành viên HĐQT Chức vụ 
SL CP/tỷ 

lệ sở hữu 

Số lƣợng chức danh 

TV HĐQT nắm giữ 

tại các công ty khác 

1 Ông Ngô Minh Thuấn Chủ tịch HĐQT 15.592 04 

2 Ông Nguyễn Văn Uấn PCT HĐQT 18.168 03 

3 Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên HĐQT 26,053 02 

4 Ông Đỗ Thanh Trường Ủy viên HĐQT 14.424 01 

5 Ông Nguyễn Xuân Bình Ủy viên HĐQT 4.000 0 

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

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

tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân sự của công ty.  

Năm 2018, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 7 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. Tổ chức thực hiện tốt 

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018): 

Stt  
Số Nghị 

quyết/  

Quyết định  

Ngày Nội dung 

1 

Số: 

18/NQ-

HĐQT 

24/01/2018 

 Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2017. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2018. 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2017. 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2018. 

 Hội đồng quản trị Chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp 
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đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của 

công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với 

các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban kiểm 

soát; Ban Giám đốc của công ty đồng thời là thành viên 

HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của các công ty 

đó. 

 Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc 

tế Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn. 

 Thông qua việc TCL ứng trước tiền giải phóng mặt bằng dự 

án 15 ha Tân Cảng Nhơn Trạch và được khấu trừ vào tiền 

thuê cơ sở hạ tầng của TCT Tân Cảng Sài Gòn. 

 Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. 

 Thông qua Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài 

sản, hàng hoá, sửa chữa công trình và sửa chữa trang thiết bị 

của công ty. 

2 
Số: 93/NQ-

HĐQT 
06/02/2018 

 Thông qua việc đầu tư xây kho 5.000 m
2
 tại ICD Tân Cảng 

Nhơn Trạch (điều chỉnh nội dung đầu tư kho cho khách hàng 

thuê đã thông qua tại phiên họp HĐQT ngày 09/01/2017 diện 

tích từ 3.000m
2 

lên 5.000m
2
; thời gian triển khai từ quý 

1/2018 thay vì từ tháng 7/2019). 

3 

Số: 

132/NQ-

HĐQT 

23/02/2018 
 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

4 

Số: 

225/NQ-

HĐQT 

23/4/2018 

 Thông qua qua kết quả SXKD quý 1 năm 2018. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2018. 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2018. 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2018. 

 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 

năm 2017, với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn 

điều lệ. 

 Thông qua chủ trương về việc thanh lý 02 xe ô tô con cũ và 

mua mới 02 xe thay thế. 

 Thông qua việc chuyển nhượng bến sà lan 75 TEUs tại cảng 

TCCT. 

5 

Số: 

282/NQ-

HĐQT 

24/5/2018 

 Thông qua việc đầu tư khoảng 3.000 m
2
 đường bãi quanh 

khu vực kho 5.000 m
2
 tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.  

 Thông qua việc đầu tư 04 khung chụp container (02 khung 

chụp 20’ và 02 khung chụp 40’).  

6 

Số: 

350/NQ-

HĐQT 

17/7/2018 

 Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2018. 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018.

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2018. 

 Thông qua việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân 
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Cảng Đồng Nai: tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, 

trong đó Cty TCL góp thêm 21 tỷ đồng (tăng phần vốn góp từ 

04 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng; tăng tỷ lệ vốn góp từ 20% lên 50% 

trên vốn điều lệ). 

 Thông qua việc 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 2018. 

 Thông qua việc Cty TCL thiết kế, thi công nội thất văn 

phòng và mua sắm trang thiết bị văn phòng (di chuyển văn 

phòng từ cổng Nguyễn Thị Định Cảng Cát Lái ra tòa nhà của 

hợp doanh TCL – Hoa Tiêu và Union One). 

 Thông qua việc triển khai đầu tư tuyến đường kết nối trực 

tiếp từ ICD TCNT ra đường Quách Thị Trang; thiết kế, thi 

công cổng gate in/out; xây văn phòng làm việc cho CB CNV 

ICD và Đội Nghiệp vụ 2 Hải quan ra phía cổng mới.   

7 

Số: 

454/NQ-

HĐQT 

18/10/2018 

 Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018. 

 Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018. 

 Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018. 

 Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2018. 

 Thông qua việc giao cho Giám đốc công ty đàm phán, thỏa 

thuận bồi thường cho các khách hàng trong vụ việc mưa lớn 

ngày 24/9/2018 gây ngập line X11 bến 125 Cảng Cát Lái trên 

cơ sở theo quy định của pháp luật.  

 Thông qua việc giao cho Giám đốc công ty đàm phán hợp 

tác với hãng tàu Happaglloyd khai thác container rỗng tại 

Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, dự kiến diện tích từ 2 ha đến 3 ha. 

Thời gian hợp tác dự kiến 5 năm. 

 Thông qua chủ trương nâng cấp 7000 m
2
 bãi và đầu tư trang 

thiết bị tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy để triển khai đóng hàng 

lạnh và giảm tải container rỗng lạnh Cảng Cát Lái.  

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Có chứng 

chỉ đào tạo 

về QTCT 

Tham gia các 

chƣơng tr nh 

về QTCT 

1 Ông Ngô Minh Thuấn CT HĐQT   x 

2 Ông Nguyễn Văn Uấn 
PCT HĐQT  

(kiêm Giám đốc) 
 x 

3 Ông Võ Đắc Thiệu Thành viên HĐQT (Độc lập)  x 

4 Ông Nguyễn Xuân Bình Thành viên HĐQT (Độc lập) x  

5 Ông Đỗ Thanh Trường Thành viên HĐQT  x  
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2. Ban Kiểm soát  

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Thành viên BKS Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần  

1 Vũ Thị Lan Anh  Trưởng Ban kiểm soát (07 CP) 0% 

2  Nguyễn Thị Nhu KSV (0 CP) 0% 

3  Phạm Kim Oanh  KSV (111,640 CP) 0.53% 

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. Trong năm 2018, BKS đã tổ chức họp 02 lần. 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 

165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển 

khai các nội dung công việc chủ yếu sau:  

− Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản 

xuất kinh doanh, đầu tư, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động 

của công ty. 

− Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ 

của công ty.  

− Tham gia ý kiến sửa đổi điều lệ công ty, rà soát các quy định, quy chế nội 

bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tế sản xuất kinh doanh.  

− Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh 

giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.  

− Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Xem xét tính hợp 

lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. 

− Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật (bao gồm : Nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính 

khác). 

− Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin và chấp hành 

giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến các TV. HĐQT, Ban Giám 

đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.  

− Tham dự và có ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ hàng 

quý và các cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị công ty. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát. 

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

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Họ và tên 
 HĐQT, BGĐ, BKS 

 Chức danh Lƣơng Thù lao Thƣởng Tổng 

A Hội đồng quản trị  

1 Ngô Minh Thuấn  CT HĐQT - 96.00 174.88 270.88 

2 Nguyễn Văn Uấn  PCT Kiêm Giám đốc 965.89 78.00 174.88 1,218.77 

3 Đỗ Thanh Trường  TV HĐQT  - 60.00 112.43 172.43 

4 Võ Đắc Thiệu  TV HĐQT - 60.00 112.43 172.43 

5 Nguyễn Xuân Bình  TV HĐQT - 60.00 112.43 172.43 

B Ban Giám đốc 

1 Lê Đặng Quỳnh Nghi Phó Giám đốc 764.82  112.43 877.25 

2 Vũ Mạnh Lân Phó Giám đốc 679.44  112.43 791.87 

3 Lê Văn Cường Phó Giám đốc 289.19  112.43 401.62 

4 Đoàn Hải Tuấn Phó Giám đốc   117.15 117.15 

5 Đặng Thanh Sơn Phó Giám đốc 602.76  46.84 649.60 

C Ban Kiểm soát  

1 Vũ Thị Lan Anh  Trưởng Ban kiểm soát - 60.00 112.43 172.43 

2  Nguyễn Thị Nhu TVBKS, Kiêm TP TCLĐTL 514.83 30.00 56.21 601.04 

3  Phạm Kim Oanh  TV BKS - 30.00 74.95 104.95 

D TP. TCKT – Kế toán trƣởng  

1 Phạm Thị Hồng Thắm TP. TCKT – KKTT 512,97 18.00 74.95 605.92 

   TỔNG CỘNG   4,329.90 492.00 1,506.87 6,328.77 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Stt 

Ngƣời 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, 

thƣởng...  

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

1 
Ông Võ 

Đắc Thiệu 

Người nội bộ  

(TV. HĐQT) 
3 0% 26,053 0,124% Mua 
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