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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Tên Công ty:

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

Tên tiếng Anh:

TAN CANG LOGISTICS & STEVEDORING 
JOINT STOCK COMPANY
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304875444 thay đổi lần thứ 11 do Sở 
kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/03/2020.

Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: phattriendichvu.tcl@saigonnewport.com.vn

Vốn điều lệ :
301.584.360.000 đồng

(0283) 73073979                         

(0283) 7423207 

www.tancanglogistics.com

Mã cổ phiếu:
TCL

2010 - 2011 2012 - 2013 2014 - 2015

2016 - 2017 2018 2019

200920072006
Xí nghiệp Đại lý giao nhận Vận tải 
Xếp dỡ Tân Cảng thành lập theo 
Quyết định 82/2006/QĐ - BQP.

Tăng vốn điều lệ lên 
186.999.050.000 đồng thông 
qua phát hành 1.700.000 cổ 
phiếu thưởng cho Cổ đông 
hiện hữu. Tăng vốn điều lệ lên 
209.438.930.000 VNĐ thông qua 
phát hành 6.300.000 cổ phiếu 
thưởng cho Cổ đông hiện hữu.

Góp vốn thành lập Công ty CP 
Tân Cảng - Bến Thành.

Khai trương bến đóng rút, hàng đổ 
xá tại bến 125 cảng Cát Lái.

Đầu tư đưa vào khai thác 02 cẩu 
RTG 6+1 và 02 cẩu Kocks góp 
phần nâng cao năng lực xếp dỡ 
của công ty.

Depot 10 đi vào hoạt động.

Công bố Quyết định thành lập địa 
điểm làm thủ tục Hải quan tại Tân 
Cảng Nhơn Trạch.

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn 
góp của công ty tại Công ty CP 
Vận tải biển Tân Cảng; Công bố 
Quyết định thành lập Đội nghiệp 
vụ 2 thuộc chi cục Hải quan Nhơn 
Trạch hoạt động tại ICD Tân Cảng 
Nhơn Trạch.

Kho hàng 3.000m² đi vào hoạt 
động; bến sà lan 125B đi vào hoạt 
động với 01 cẩu KE cùng 02 cẩu 
Liebherr hiện hữu nâng cao năng 
lực giải phóng sà lan cho cảng Cát 
Lái.

Đầu tư nâng cấp một phần bãi 
container rỗng của Depot 10 lên 
bãi chứa container hàng; đầu tư 
dự án Depot 125 tại bến sàlan 125 
Cảng Cát Lái để chứa container 
hàng và cont rỗng; đầu tư 4 băng 
chuyền và 2 cẩu di động; Chuyển 
nhượng toàn bộ phần vốn góp của 
công ty tại Công ty CP Vận tải Tân 
Cảng số 2.

Tham gia tái cơ cấu, góp 33.15 tỷ 
đồng vào Công ty CP Tân Cảng - 
128 Hải Phòng; tham gia góp vốn 
thành lập Công ty CP Dịch vụ 
Vận tải Biển Tân Cảng; Chuyển 
nhượng toàn bộ phần vốn góp của 
công ty tại Công ty CP Dịch vụ và 
Đại lý Tân Cảng số 1.

Đưa tòa nhà Văn phòng 12 tầng 
(TCL Building) trên đường Đồng Văn 
Cống - Quận 2 đi vào hoạt động; 
đầu tư xây thêm 5.000 m2 kho tại 
ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, nâng 
tổng diện tích kho tại ICD Tân Cảng 
Nhơn Trạch lên 8.000 m², ICD Tân 
Cảng Nhơn Trạch từng bước tiếp 
nhận hàng dịch vụ của Trung tâm 
Dịch vụ Logistic Tân Cảng (SNPL) 
tại thị trường Nhơn Trạch.

Nâng cấp bến xếp dỡ Tân Cảng Nhơn 
Trạch thành ICD Tân Cảng Nhơn 
Trạch; góp vốn hợp doanh với Cty CP 
Tân Cảng Bến Thành khai thác Depot 
6; Bàn giao toàn bộ diện tích đất 
Depot 9 cho Quân Chủng Hải Quân; 

Chuyển khu bãi hàng IMDG từ Depot 
9 sang bãi mới; nâng cấp, trang bị 
bãi hàng IMDG hiện đại đáp ứng nhu 
cầu và điều kiện khai thác container 
IMDG.

Đầu tư đưa vào khai thác 02 cẩu RTG 
6+1 hoạt động tại Cảng Cát Lái; Đầu 
tư 1 tàu vận tải container cho Công ty 
CP Vận tải Biển Tân Cảng thuê khai 
thác; khai trương 11 ha Depot Tân 
Cảng Mỹ Thủy, mở rộng diện tích khai 
thác container rỗng cho cảng Cát Lái.

Tham gia góp vốn thành lập Công ty 
CP Tiếp vận Tân Cảng - Đồng Nai; 
khai trương hoạt động cẩu KE 03 - Bến 
sà lan 125. 

Tăng vốn điều lệ lên 301.584.360.000 
đồng bằng hình thức phát hành 
9.214.543 cổ phiếu theo quyết định 
số 698/BC-TCL ngày 17/12/2019 và 
nghị quyết số 626/NQ-HĐQT ngày 
22/11/2019.

Tái cơ cấu Công ty CP Tiếp vận Tân 
Cảng Đồng Nai bằng cách tăng vốn 
điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng 
(trong đó TCL góp thêm 17,44 tỷ đồng, 
tăng tỷ lệ vốn góp của TCL từ 20% lên 
51%).

Đầu tư 02 cẩu Liebher mới, thay thế 
02 cẩu Liebher thuê của TCT Tân cảng 
Sài Gòn (01 cẩu lắp dựng tại Bến 125 
Cảng Cát Lái và 01 cẩu lắp dựng tại 
ICD Tân Cảng Nhơn Trạch). 

Niêm yết 17.000.000 cổ phiếu 
với mã chứng khoán TCL theo 
quyết định niêm yết số 160/QĐ-
SGDHCM ngày 11/12 và thực 
hiện giao dịch lần đầu vào ngày 
24/12. Thành lập Công ty CP Vận 
tải Tân Cảng số 2 - nay là Công ty 
CP Vận tải Thủy Tân Cảng.

Đưa vào khai thác 10ha bãi chứa 
container rỗng depot 9. Ứng dụng 
phần mềm TOP X vào quản lý và 
khai thác container.

Công ty Cổ phần Đại lý Giao 
nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng. 
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh số 4103006182 đăng ký 
lần đầu ngày 08/03/2007.

Thành lập Công ty CP Dịch vụ 
và Đại lý Tân Cảng số 1 - nay là 
Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

1. Xếp dỡ Container

4. Kinh doanh khai thác depot

2. Khai thác cảng

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…

Trải qua hơn 13 năm xây dựng và trưởng thành, TCL đã luôn phát huy mạnh mẽ truyền thống “Anh hùng trong 
chiến đấu” của Quân chủng Hải quân và“Anh hùng trong lao động” của TCT Tân cảng Sài Gòn. 
Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (2016);
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009; 2016),
Bằng khen của Bộ Quốc Phòng (2008), 
Bằng khen của Bộ Công thương (2013)
Bằng khen của Bộ Tài chính (2014); 
Bằng khen của UBND TP. HCM (2010; 2011; 2012; 2013; 2016); 
Giải thưởng Sao vàng Đất Việt (2010; 2011; 2013; 2015);
Top 05 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất (2018) và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tổng diện tích khai thác bãi trên 250.000 m²
Dung lượng thiết kế khoảng 22.000 Teus
Địa bàn: Cảng Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh

ICD Tân Cảng Nhơn Trạch
Diện tích khai thác: 145.000 m²
Chiều dài cầu tàu: 320m
Địa bàn: Đồng Nai

Cảng Tân Cảng 128 Hải Phòng
Diện tích khai thác: 160.000 m²
Chiều dài cầu tàu: 295 m²
Địa bàn: Hải Phòng

Bến đóng rút 125 Cát Lái
Diện tích khai thác: 15.000 m²
Năng suất đóng.rút: 350 cont/ngày đêm
Đóng rút container hàng lạnh tại depot TC Mỹ Thủy
Diện tích khai thác: 5.000 m²
Năng suất đóng/rút: 100 cont/ngày đêm
Địa bàn: TP.Hồ Chí Minh

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

3. Dịch vụ đóng rút
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Mô hình quản trị và Sơ đồ tổ chức

Công ty mẹ

Công ty con Công ty liên kết

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: (028) 3742 2234  Fax: (028) 3742 5350
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 15.381.273 cổ 
phiếu.
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 CP Tân Cảng - Bến Thành
Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, 
Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6682 2566     Fax: (028) 3742 5341
ĐKDN số: 0310151577 do Sở kế hoạch và Đầu tư 
TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/07/2010.
Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019)
Tỷ lệ TCL nắm giữ: 36% (tính đến 31/12/2019)
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
liên quan đến vận tải, Dịch vụ giao nhận hàng hoá 
xuất nhập khẩu, Đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ 
logistics và khai thuê hải quan, Dịch vụ môi giới hàng 
hải, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận 
tải,...
Một số kết quả hoạt động kinh doanh:
Doanh thu thuần : 314,02 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế trong năm : 36,59 tỷ đồng

Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 
Đồng Nai
Điện thoại: (028) 3897 6794    Fax: (028) 3897 6794
ĐKDN số: 3603266982 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp ngày 05/03/2015.
Vốn điều lệ: 45 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019)
Tỷ lệ TCL nắm giữ: 51% (tính đến 31/12/2019)
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến vận tải, Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất 
nhập khẩu, Đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ logistics 
và khai thuê hải quan, Dịch vụ môi giới hàng hải, hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,...
Một số kết quả hoạt động kinh doanh:
- Doanh thu thuần: 86,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm: 2,00 tỷ đồng
- EPS: 892 đồng/cp

Công ty Cổ Phần Cát Lái - Đông Sài Gòn
Địa chỉ: 938/180 Nguyễn Thị Định, KP3, P.Thạnh Mỹ 
Lợi, Q2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838976794          Fax: 0838976794
ĐKDN số: 0314745980 do Sở kế hoạch và Đầu tư 
TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2017.
Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019)
Tỷ lệ TCL nắm giữ: 20% (tính đến 31/12/2019)
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ 
tùng máy khác; Khai thác cảng; Dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường thủy; sửa chữa và bảo dưỡng 
phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 
động cơ khác); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải,...
Một số kết quả hoạt động kinh doanh:
Doanh thu thuần: 2,55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế trong năm : 7,5 triệu đồng

Công ty CP Tân Cảng 128 - Hải Phòng
Địa chỉ: Hạ Đoạn, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 
TP.Hải Phòng
Điện thoại: 02225 3262666   Fax: 0225 3269686
ĐKDN số: 0201183522 do Sở kế hoạch và Đầu tư 
TP.Hải Phòng cấp ngày 24/06/2011.
Vốn điều lệ: 92 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019)
Tỷ lệ TCL nắm giữ: 36% (tính đến 31/12/2019)
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ 
tùng máy khác; Khai thác cảng; Dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường thủy; sửa chữa và bảo dưỡng 
phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 
động cơ khác); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải,...
Một số kết quả hoạt động kinh doanh:
Doanh thu thuần: 225,20 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế trong năm : -0,69 tỷ đồng
EPS: 0 đồng/cp
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Không ngừng đổi mới, mở rộng đầu tư, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả.

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 Tổng Công ty 
Tân Cảng Sài Gòn (SNPL) trực tiếp cung cấp dịch vụ 
logistics trọn gói cho khách hàng khu vực này.

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.

Mục tiêu đối với môi trường
Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, 
Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty thường xuyên chỉ 
đạo Đoàn thanh niên phát động các phong trào vệ 
sinh các khu vực do công ty quản lý nhằm tạo ra môi 
trường xanh, sạch, đẹp.

Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, 
an toàn giao thông, an toàn an ninh đơn vị được chú 
trọng và đảm bảo được huấn luyện, diễn tập thường 
xuyên theo định kỳ và theo chuyên đề, nhằm bảo vệ 
an toàn cho hàng hóa lẫn con người.

Công ty tiếp tục chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự 
ổn định về số lượng, tốt về chất lượng, thường xuyên 
tổ chức huấn luyện chuyên môn, đào tạo và đào tạo 
lại cho phù hợp với thực tiễn sản xuất; Phân công 
công việc đúng với năng lực, trình độ mỗi người; 
thường xuyên rà soát lao động hiện có nhằm điều 
chỉnh, phân bố, sử dụng hợp lý.

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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.

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng
Cùng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh như mở 
rộng thêm kho, bãi container, đầu tư vào các dự án, 
liên doanh, liên kết công ty đã tạo thêm nhiều việc 
làm cho xã hội.

Công ty luôn duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, xây nhà 
tình nghĩa, nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương 
ái của CBCNV với xã hội và cộng đồng, đồng thời giữ 
vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của công ty.
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Theo thông tin của Tổng cục thống kê, tốc độ tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2019 là 
7,02%, được xem là điểm sáng trong một năm tài 
chính đầy biến động. Động lực chính thúc đẩy tốc 
độ tăng trưởng GDP vượt mức kế hoạch của Quốc 
hội đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản 
xuất và tốc độ mở rộng quy mô ngành dịch vụ. Cụ 
thể hơn, khu vực sản xuất đã được phục hồi nhờ sự 
tăng trưởng thương mại và vốn FDI ổn định mang 
lại. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh 
kèm vào đó là lượng khách du lịch bùng nổ đã thúc 
đẩy mạnh mẽ cho ngành dịch vụ, nhờ đó rủi ro từ 
khu vực kinh tế trong nước được kiểm soát tốt hơn 
những năm trước. Tuy nhiên, trong suốt 18 tháng 
qua, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là yếu tố 
chi phối lớn nhất tới nền kinh tế toàn cầu. Nếu 
Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp bảo hộ thương 
mại, một vòng xoáy tăng thuế quan và trả đũa tiếp 
theo sẽ lan rộng trên thế giới, tác động đến các nền 
kinh tế đang phát triển thông qua cả hai kênh trực 
tiếp và gián tiếp. Hơn nữa, sự không chắc chắn về 
chính sách thương mại làm giảm đầu tư và sản xuất 
tại nhiều khu vực trên thế giới. Từ đó có thể làm 
giảm đáng kể tăng trưởng nhu cầu trong nước ở các 
nền kinh tế lớn, cụ thể là Trung Quốc, Hoa Kỳ và 
Châu Âu; ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế 

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang 
chứng kiến một làn sóng khởi nghiệp trong ngành 
logistics. Lý do là vì hiện nay, Chính phủ, các bộ, 
ngành rất quan tâm đến vấn đề này và đã thể hiện 
thành các văn bản pháp luật như Quyết định số 
200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành 
động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 
dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Bên 
cạnh đó, các đối thủ từ những ngành công nghiệp 
khác có nhiều tiềm năng hơn về công nghệ cũng 
như có mức vốn đầu tư lớn cũng đang dần tham 
gia vào lĩnh vực này. Các công ty thương mại điện 
tử đang tìm cách mở rộng hoạt động trong lĩnh vực 

CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro cạnh tranh

có giao dịch lớn với các thị trường này, trong đó có 
Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Cho 
đến nay, tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia 
lớn này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc tạo ra rủi ro 
tiềm ẩn đến nền kinh tế trong nước khi phải chịu 
sức ép đến từ cuộc thương chiến này. 

Trong khi tình hình căng thẳng Mỹ - Trung chưa 
được giải quyết thì mới đây, có sự xuất hiện của 
một loại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của 
virus corona bắt nguồn từ Trung Quốc có mức độ 
nguy hiểm tương tự dịch SARS, lây truyền nhanh 
trên diện rộng và có khả năng lây lan toàn thế 
giới. Các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh 
chung trong nước từ đó có nguy cơ bị trì hoãn trong 
giai đoạn đầu năm và tình hình kinh tế dự báo diễn 
biến xấu đi. Nếu tình trạng dịch bệnh này kéo dài 
sẽ dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp là khách hàng 
của TCL bị nhiều khó khăn và ảnh hưởng tiêu cực 
đến Công ty. 

Nhằm hạn chế những rủi ro về kinh tế, Công ty cần 
phải liên tục quan sát, theo dõi cũng như cập nhật 
những thông tin về vĩ mô. Từ đó, Công ty đưa ra 
những chính sách, chiến lược kinh doanh kịp thời, 
hiệu quả trong từng thời kì.

kho bãi cũng như phát triển chức năng giao hàng. 
Từ đó, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 
ngành logistics tại Việt Nam ngày càng sôi động 
hơn và mang lại rủi ro cạnh tranh lớn đối với TCL.

Công ty cần giữ các mối quan hệ tốt và liên lạc 
thường xuyên với khách hàng để kịp thời cập nhật 
những thay đổi, nhu cầu khách hàng. Theo dõi thị 
trường để có mức điều chỉnh giá cả tăng/giảm giá 
phù hợp từng giai đoạn cũng như cải tiến quy trình 
và đưa ra các dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu 
khách hàng.
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Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ 
Tân Cảng (TCL) hoạt động dưới hình thức công ty 
cổ phần và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) nên chịu sự 
điều chỉnh của các văn bản pháp luật như: Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế,… 
Thêm vào đó, Công ty còn bị chi phối trực tiếp trong 
hoạt động chuyên ngành bởi những bộ luật như Luật 
Hàng hải, Luật Vận tải,… và một số văn bản luật khác 
liên quan. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia đang trên 
đà phát triển, hệ thống luật pháp không ngừng được 
hoàn thiện để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì 
vậy, vấn đề những bộ luật trên sẽ bị điều chỉnh trong 
tương lai là có thể xảy ra và một khi thay đổi sẽ gây 
ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh dài hạn cho 
TCL. Cụ thể hơn, trong năm vừa qua, Quốc hội đã 
chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) và 
có hiệu lực vào 01/01/2021 với nhiều nội dung quan 
trọng được thay đổi như : quy định về công bố thông 
tin, việc quản trị Công ty đại chúng,...
Sau gần 15 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết 
12 FTA và trong năm 2019, Việt Nam đã đàm phán 
3 FTA. Việc Việt Nam ký kết các FTA song phương và 
đa phương thế hệ mới tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp của Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận 

Với đặc thù ngành Logistics, các công nhân phải làm 
việc ở các cảng, kho bãi - nơi lưu giữ hàng hóa của 
khách hàng. Việc phát sinh các rủi ro cháy nổ, bão,… 
có thể sẽ gây thiệt hại lớn hàng hóa của rất nhiều 
khách hàng buộc TCL phải bồi thường.
Để hạn chế rủi ro trên, Công ty cần kiểm tra định kỳ 
các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
điện, nước,… Tuân thủ các quy định về an ninh, an 

Rủi ro pháp luật Rủi ro khác

thị trường khu vực và toàn cầu, nhưng cũng đặt ra 
yêu cầu cao trong hoạt thiện thể chế và pháp luật 
liên quan tới thương mại và những vấn đề liên quan 
khác. 

Để giảm thiểu rủi ro về mặt pháp luật cho TCL, Ban 
điều hành Công ty đã thường xuyên theo dõi, cập 
nhật những văn bản pháp luật mới nhất liên quan 
đến lĩnh vực vận tải cũng như các lĩnh vực liên quan 
khác để kịp thời có những chiến lược đúng đắn trong 
từng thời kỳ.

toàn lao động, các quy định về bảo vệ môi trường; 
thường xuyên phối hợp 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 với các 
tình huống giả định. Ngoài ra, Công ty cũng ký các 
hợp đồng sản phẩm bảo hiểm phù hợp để giảm thiểu 
thiệt hại khi phát sinh các rủi ro này.



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu

Trách nhiệm với môi trường cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu 2018 2019 % tăng giảm

1 Doanh thu thuần               887.413     951.561 7,23%

2 Giá vốn bán hàng               735.638     796.991 8,34%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 120.155           120.797 0,53%

4 Lợi nhuận khác 719                  807 12,14%

5 Lợi nhuận trước thuế 120.874           121.604 0,60%

6 Lợi nhuận sau thuế 99.487 99.897 0,41%

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ
Liên quan Số CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần tại TCL
1 Nguyễn Văn Uấn Giám đốc 26.161 0,09%

2 Lê Văn Cường Phó giám đốc 4 0,00%

3 Lê Đặng Quỳnh Nghi Phó giám đốc 28.036 0,09%

4 Đặng Thanh Sơn Phó giám đốc - -

5 Phạm Văn Hùng Phó giám đốc 2 0,00%

6 Phạm Thị Thu Hà Kế toán trưởng - - 

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

24/12/1962

Việt Nam

Kỹ sư Kinh tế vận tải

Nhận thấy, doanh thu thuần tăng hơn 64 tỷ trong khi 
đó lợi nhuận sau thuế mang lại chỉ tăng hơn 1,2 tỷ 
dồng so với năm 2018 là do chi phí giá vốn hàng bán 
tăng hơn 61 tỷ đồng. Cụ thể hơn, việc cạnh tranh 
trong ngành logistics trong năm vừa qua khi không 
chỉ nhiều doanh nghiệp mới ra đời mà còn các công 

Đơn vị tính: triệu đồng
Ông Nguyễn Văn Uấn

Thời gian Chức vụ

09/1982 - 9/1985 Học viên Sĩ quan Trường Sĩ quan Hải quân.

09/1985 - 10/1986 Thuyền phó HQ 910 Hải đoàn 1, Lữ đoàn 170 Hải quân.

10/1986 - 10/1988 Thuyền phó HQ 618 Lữ đoàn 161Hải quân.

10/1988  - 3/1993 Đội trưởng đầu kéo cẩu kéo - Thuyền trưởng HQ974 tại X46, Cục kỹ thuật Hải 
quân.

03/1993 - 7/2000 Trưởng cẩu nổi 100 tấn (HQ9102) Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

07/2000 - 6/2006 Phó Giám đốc Xí nghiệp Lai dắt cứu hộ Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

06/2006 - 8/2007 Giám đốc Xí nghiệp Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng Tổng Công ty Tân Cảng 
Sài Gòn.

08/2007 - 01/2016 Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.

01/2016 - nay Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

26.161 cổ phần (cá nhân) chiếm 0,09% vốn điều lệ, 0 cổ 
phần (đại diện)

TV. HĐTV Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Lái - Đông Sài Gòn
TV. HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành

Ông Nguyễn Văn Thơ - Em trai - 8.039 cổ phần

ty lớn ở những lĩnh vực khác cũng bắt đầu tham gia. 
Từ đó TCL tăng các chi phí quản lý nhằm duy trì thị 
phần khiến giá vốn tăng tương ứng với mức tăng của 
doanh thu thuần. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh 
nghiệp và chi phí nhân công cũng tăng đáng kể so 
với năm 2018. 

Danh sách Ban Giám đốc

•
•
•
•
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Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

16/11/1978

Việt Nam

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

04/11/1965

Việt Nam

Kỹ sư Kinh tế - Đại học Thủy sản Nha Trang

Ông Lê Văn Cường

Ông Lê Đặng Quỳnh Nghi

Thời gian Chức vụ

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

4/2007 - 12/2008 Nhân viên CTCP Đại lý GNVT XD Tân Cảng

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

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

1/2010 Giám đốc cty CP Tân Cảng Bến Thành

01/3/2015 - nay
Giám đốc cty CP Tân Cảng Bến Thành, Phó Giám đốc Công ty CP Đại lý 
GNVT XD Tân Cảng.

Thời gian Chức vụ

1996 - 2010 Trung tâm điều độ cảng.

2010 - nay Phó giám đốc Công ty CP Đại Lý GNVT XD Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

4 cổ phần (cá nhân) chiếm 0,00% vốn điều lệ

Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Bến Thành
Thành viên HĐQT Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai
Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng
Thành viên HĐQT Công ty CP Cát Lái - Đông Sài Gòn
Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty CP Giang Nam Phú Hữu

Không có

28.036 cổ phần (cá nhân), chiếm 0,09 % vốn điều lệ

Không có

Không có

•
•
•
•
•

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

11/11/1981

Việt Nam

Thạc sỹ Kinh doanh thương mại

Ông Đặng Thanh Sơn

Thời gian Chức vụ

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

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

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

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

7/2017 - nay Phó giám đốc Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

0 cổ phần.

Không có

Không có

2 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Không có

Bà Phạm Thị Hoa - Chị ruột - 95 cổ phần

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

30/11/1965

Việt Nam

Kỹ sư cơ khí

Ông Phạm Văn Hùng

Thời gian Chức vụ

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

9/1989 - 3/1994 Trợ lý Kỹ thuật Lữ 146,V4 Hải quân

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

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

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

1/2019 - nay Phó giám đốc Cty CP Đại lý GNVT XD Tân Cảng

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan
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Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

17/12/1978

Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Bà Phạm Thị Thu Hà

Thời gian Chức vụ

7/2000 - 6/2001 Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Kho Vận- Tổng CTY Tân Cảng Sài Gòn.

6/2001 - 10/2007 Nhân viên Kế toán  phòng Tài chính - Tổng CTy Tân Cảng Sài Gòn.

10/2007 - 4/2008 Trung úy chuyên nghiệp- Kế toán tổng hợp - Cty CP Cảng Cát Lái.

4/2008 - 11/2019
Thiếu tá - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Tân Cảng.

11/2019 - nay
Thiếu tá - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán- CTCP Đại Lý 
GNVTXD Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

0 cổ phần

Không có

Không có

STT Họ và tên Chức vụ liên quan Số CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần tại TCL

1 Ngô Minh Thuấn Chủ tịch 15.403.725
0.07% (cá nhân) 

51%(đại diện)

2 Nguyễn Văn Uấn Phó Chủ tịch 26.161 0,09%

3 Nguyễn Xuân Bình Thành viên 5.760 0,02%

4 Võ Đắc Thiệu Thành viên 37.516 0,12%

5 Lê Văn Cường Thành viên 4 0,00% 

Danh sách Hội đồng quản trị

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

07/02/1971

Việt Nam

Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

Ông Ngô Minh Thuấn

Thời gian Chức vụ

09/1994 Học viên Sĩ quan dự bị tại Học viện phòng không.

01/1995 Trợ lý Khai thác phòng Khai thác - Điều độ tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

04/1996 Đội phó Trực ban Trung tâm Điều độ.

07/2000 Đội trưởng Trực ban Trung tâm Điều độ.

11/2003 Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ.

04/2004 Phó Giám đốc Xí nghiệp Cảng Cát Lái.

05/2005 Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ

03/2007 Giám đốc Trung Tâm Điều độ tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

05/2009
Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng 
Sài Gòn.

2018 - nay
Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

15.381.273  cổ phần (đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài 
Gòn), chiếm 51,00% vốn điều lệ, 22.452 cổ phần (cá nhân)

Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân cảng Hiệp Phước.
Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội.

Bà Võ Thị Xuân Thủy - Vợ 8.236 cổ phần

•
•
•
•
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Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

22/4/1968

Việt Nam

Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

15/11/1955

Việt Nam

Kỹ sư chuyên ngành Hàng hải; Cử nhân Luật

Ông Võ Đắc ThiệuÔng Nguyễn Xuân Bình

Thời gian Chức vụ

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

03/1995 - 1996 Nhân viên Điều độ Công ty Tân Cảng sài Gòn.

1996 - 1998 Tổ trưởng thu ngân Công ty Tân Cảng sài Gòn.

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

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

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

2005 - 2008 Phó trưởng phòng Kế hoạch khai thác Công ty Tân Cảng sài Gòn.

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

04/2012 - nay Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Tân Cảng sài Gòn.

Thời gian Chức vụ

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

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

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

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

8/1982 - 11/1983 Thượng úy - Bổ túc kỹ thuật điều khiển tàu chiến 159AE, TTHL Hải quân Liên Xô.

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

9/1986 - 5/1987 Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ, Công ty Thuê tàu Môi giới hàng hải (Vietfracht).

06/1987 - 8/1993
Thuyền phó, Thuyền trưởng các tàu biển, Công ty Thuê tàu Môi giới hàng hải 
(Vietfracht).

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

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

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

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

06/2009 - 11/2015 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng - ASACO.

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

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quanSố cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

37.516 cổ phần (cá nhân), chiếm 0.12 % vốn điều lệ

Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Tân 
Cảng sài Gòn.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng.
Thành viên HĐTV Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng.
Thành viên HĐTV Công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng.

Trần Thị Thanh Thủy (vợ) - 11 cổ phần.

5.760 cổ phần (cá nhân) , chiếm 0,02 % vốn điều lệ

Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Quốc tế Phương Nam.

Không có

•

•
•
•

Xem thông tin ở mục Danh sách Ban Giám đốc

Xem thông tin ở mục Danh sách Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Uấn

Ông Lê Văn Cường
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STT Họ và tên Chức vụ liên quan Số CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần tại TCL

1 Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban 10 0,00%

2 Nguyễn Thị Nhu Thành viên - 0,00%

3 Phạm Kim Oanh Thành viên 160.761 0,53% 

Danh sách Ban kiếm soát

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

28/07/1971

Việt Nam

Cử nhân chuyên Kế toán - Kiểm toán

Bà Vũ Thị Lan Anh

Thời gian Chức vụ

1991 - 1992 Nhân viên kế toán Xí nghiệp Kho vận Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

1993 - 2005 Trợ lý Tài Chính phòng Tài chính - Kế toán.

2005 - 2015
Phó Trưởng phòng Tài Chính phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Tân 
Cảng Sài Gòn.

2016 - 2018 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

2019 - nay
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ 
Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

10 cổ phần (cá nhân), chiếm 0,00 vốn điều lệ

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tân Cảng 
Sài Gòn.
Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Tân Cảng Cái Mép 
Thị Vải
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Tân 
Cảng.

Vũ Thị Quỳnh Trang -  Em gái - 7 cổ phần

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

25/12/1969

Việt Nam

Cử nhân sư phạm

27/8/1977

Việt Nam

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Nhu

Bà Phạm Kim Oanh

Thời gian Chức vụ

2006 - nay Trưởng phòng Tổ chức lao động, Công ty Cổ phần Đại Lý Giao Nhận Vận 
Tải Xếp Dỡ Tân Cảng.

Thời gian Chức vụ

2001 - 2010 Kế toán Công ty TNHH Thiên Minh

Từ 2010 - nay
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giang Nam;
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Tân Cảng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

0 cổ phần

Không có

Nguyễn Đăng Nghiêm (anh trai) - 39.543 cổ phần, chiếm 
0,13 % vốn điều lệ.

160.761 cổ phần (cá nhân), chiếm 0,53% vốn điều lệ.

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giang Nam;
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Tân Cảng.

Không có

•

•

•

•
•
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Danh sách thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 
trong năm

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

1 Đỗ Thanh Trường TV HĐQT 04/06/2012 19/04/2019

2 Lê Văn Cường TV HĐQT 19/04/2019 -

3 Đoàn Hải Tuấn Phó Giám Đốc 22/05/2017 19/04/2019

4 Vũ Mạnh Lân Phó Giám Đốc 19/03/2014 25/01/2019

5 Phạm Văn Hùng Phó Giám Đốc 25/01/2019 -

6 Phạm Thị Hồng Thắm Kế toán trưởng 31/08/2019 29/11/2019

7 Phạm Thị Thu Hà Kế toán trưởng 29/11/2019 -

Hiện tại, TCL chưa thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. HĐQT cử ông Nguyễn Xuân Bình- Thành 
viên độc lập HĐQT phụ trách giám sát các vấn đề nhân sự, lương thưởng của công ty.

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 300 100.00%

1 Trên Đại học 19 6.33%

2 Đại học 144 48.00%

3 Cao đẳng 26 8.67%

4 Khác 111 37.00%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 300 100.00%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 96 32.00%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 178 59.33%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 0.00%

4
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
viên chức quốc phòng

26 8.67%

C Theo giới tính 300 100.00%

1 Nam 227 75.67%

2 Nữ 73 24.33%

Số lượng cán bộ, công nhân viên

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo loại hợp đồng

Phân loại theo trình độ lao động

6,33%

48,00%

8,67%

37,00%

Trên Đại học Đại học Cao đẳng Khác

32,00%

59,33%

8,67%

Hợp đồng có xác định thời hạn Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) SQ, QNCN, CNVCQP

75,67%

24,33%

Nam Nữ
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Chính sách nhân sự
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).

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tính đến cuối năm, tổng lao động của Công ty là 300 người. Trong năm, công ty đã chi 17 kỳ lương gồm 
12 tháng lương, 05 tháng lương bổ sung và 07 kỳ thưởng.
Mức lương bình quân năm 2019 cuả CBCNV là 20.14 triệu đồng/người đạt 99.06% kế hoạch.
Thu nhập bình quân  năm 2019 của CBCNV là 24.11 triệu đồng/người đạt 103.48% kế hoạch.
Năm 2020 công ty dự chi 17 kỳ lương gồm 12 tháng lương , 05 tháng lương bổ sung vả 06 kỳ thưởng .
Mức lương bình quân dự kiến năm 2020 cuả CBCNV là 20 triệu đồng/người đạt 99.3% so với năm 2019 .
Thu nhập bình quân dự kiến năm 2020 của CBCNV là 23.92 triệu đồng/người đạt 99.29 % so với năm 
2019

Tổng số tiền đầu tư năm 2019 là 73,895.57 triệu 
đồng (Bẩy mươi ba tỷ tám trăm chín mươi năm triệu 
lăm trăm bẩy mươi ngàn đồng), chỉ đạt 38.25% kế 
hoạch đề ra. Nguyên nhân là do một số hạng mục 
đầu tư tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch chưa thực hiện 
được (do thủ tục hành chính phức tạp), chưa làm 

STT Năm Số lượng người lao động 
(người)

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

1 2015 323 20.340.000

2 2016 309 18.870.000

3 2017 290 20.420.000

4 2018 294 22.440.000

5 2019 300 24.110.000 

Thu nhập bình quân

•

•
•
•
•
•

Qui định thời gian làm việc:
Lao động làm theo giờ hành chính: Sáng từ 7h30’ 
đến 11h30’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’.
Đối với lao động trực tiếp sản xuất: Chỉ huy các đầu 
mối căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận để quy 
định thời gian đi ca. nghỉ giữa ca.
Thời gian nghỉ giữa ca:

Ca 1 : 11h30’ đến 12h30’
Ca 2 : 18h30’ đến 19h00’
Ca 3 : 23h00’ đến 0h30’
Thời gian nghỉ giữa ca được tính vào thời gian làm 
việc đối với người lao động làm việc liên tục 8h gồm 
 - 30’ 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: Cán bộ công nhân viên Công ty được 
nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 06 tháng theo Bộ 
luật lao động và hưởng 06 tháng lương căn cứ đóng 
Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội chi trả theo 

quy định, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp nuôi 
con 02 triệu đồng/tháng (căn cứ thời gian nghỉ thực 
tế nhưng không vượt quá quy định của Bộ luật lao 
động).

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng 
thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, 
công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 

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

đường nối cổng cảng TCNT nên chưa triển khai làm 
nhà văn phòng và cổng cảng; chưa nâng cấp 2,5 
ha bãi rỗng thành bãi hàng (do sản lượng chưa tăng 
nhiều, nhu cầu chưa cao); chưa xây kho hàng do thủ 
tục phê duyệt qua nhiều bước thủ tục. 

Việc đầu tư của TCL những năm vừa qua chủ yếu tập trung ở khu vực Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (ICD Tân 
Cảng Nhơn Trạch) với quy mô dự án: 26 ha, trong đó:

Giai đoạn I: 11,065 ha, TCL đã hoàn thiện xây dựng 2 kho (kho 3000m2 đưa vào khai thác tháng 9 năm 2017 
và kho 5000m2 đưa vào khai thác tháng 7 năm 2018 ) cùng 1 bãi container. Trang thiết bị hiện có gồm:

04 Cẩu (Liebherr - 36T capacity)
02 Cẩu RMG13+1 
08 Xe nâng
20 Xe đầu kéo
01 Cân bàn điện tử 100 tấn
02 Băng chuyền đóng gạo

•
•
•
•
•
•

Giai đoạn II: 15,510 ha gồm 5 kho hàng đường bãi container cùng hạ tầng kỹ thuật (03 kho: 6.750 m² và 02 
kho 20.000 m²). Lộ trình đầu tư: 
Năm 2020 đầu tư 02 kho 6.750 m² và đường bãi quanh kho cùng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.
Năm 2021 đầu tư 01 kho 6.750 m² và đường bãi quanh kho.
Năm 2023 đầu tư 01 kho 20.000 m² và đường bãi quanh kho.
Năm 2025 đầu tư 01 kho 20.000 m² và phần bãi còn lại.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng 
giảm

Các khoản phải thu ngắn hạn 212.316 213.496 0,56%

Phải thu khách hàng 204.461 173.646 -15,07%

Trả trước cho người bán 5.738 29.064 406,55%

Các khoản phải thu khác 2.254 10.923 384,63%

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (137) (137) 0,00%

Các khoản phải thu dài hạn 17.330 19.846 14,52%

Thời điểm cuối năm 2019, các khoản phải thu 
có sự thay đổi nhẹ so với cùng kì năm trước khi 
phải thu ngắn hạn tăng 0,56% và phải thu dài 
hạn tăng 14,52%. Đối với Công ty Cổ phần Giao 
nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng, chiếm tỷ trọng 
lớn nhất khoản phải thu đến từ việc nhờ thu hộ 
khách hàng thông qua Tổng Công ty Tân Cảng 
Sài Gòn và các bên liên quan, chiếm gần 80% tỷ 
trọng. Trong năm, khoản thu này đã đạt cao nhất 
hơn 251 tỷ đồng (cuối quý III/2019) và dần được 
thanh toán còn hơn 200 tỷ đồng tại thời điểm 
cuối năm. Khoản trả trước cho người bán tính đến 
31/12/2019 đã tăng đáng kể khi phần lớn Công 

ty chi trả cho CTCP Unico Vina để thực hiện mua 
các máy móc thiết bị hỗ trợ dịch vụ bốc dỡ hàng 
hóa. Khoản tạm ứng của Công ty con tại thời 
điểm cuối năm 2019 tăng mạnh là nguyên nhân 
chính làm cho khoản phải thu khác của TCL sau 
khi hợp nhất tăng hơn 384% so với cùng kỳ.
Tóm lại, trong năm, Công ty đã duy trì tốt mối quan 
hệ với các khách hàng lớn quen thuộc, đồng thời 
việc thực hiện thu hồi nợ tương đối tốt khi vòng 
quay khoản phải thu đạt từ 4,58 lần trong năm 
2019. Tỷ lệ nợ xấu/Nợ phải thu khách hàng chỉ 
chiếm 0,08%, Công ty đã trích dự phòng 100%.

ĐVT: triệu đồng
Khoản phải thu

31/12/2018 31/12/2019

92,45%

Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu dài hạn

91,49%

8,51%

Khoản phải trả

31/12/2018 31/12/2019

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm
Nợ ngắn hạn 204.349 214.616 5,02%

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.701 10.039 49,82%

Phải trả người bán 126.755 141.576 11,69%

Người mua trả tiền trước 165 415 152,31%

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 8.606 11.548 34,19%

Phải trả người lao động 15.125 16.372 8,24%

Chi phí phải trả 10.414 1.968 -81,10%

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.182 1.182 0,00%

Các khoản phải trả, phải nộp khác 26.971 27.092 0,45%

Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.430 4.424 -47,52%

Nợ dài hạn 85.626 74.185 -13,36%

Vay và nợ dài hạn 44.271 33.821 -23,60%

Phải trả dài hạn khác 37.758 37.948 0,51%

Doanh thu chưa thực hiện 3.597 2.415 -32,86%

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, nợ ngắn hạn 
lẫn dài hạn đều lần lượt giảm 5,02% và 13,36% 
so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả của Công ty 
chủ yếu tập trung vào nợ ngắn hạn, đặc biệt là các 
khoản phải trả người bán khi chiếm hơn 50% tổng 
nợ. Trong đó, Công ty duy trì việc sử dụng dịch vụ 
cung cấp của các công ty liên quan, tiêu biểu là 
Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành với giá trị 
là hơn 54 tỷ đồng. Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác phần lớn cũng đến từ việc hợp tác kinh doanh 
với Công ty này theo hợp đồng kinh doanh số 490/
HĐ-GNVT-KHKD nhằm kinh doanh khai thác bãi 
Container và các dịch vụ liên quan xếp dỡ hàng 
tại Depot 6 - Cảng Cát Lái. Bên cạnh đó còn các 
chi phí khác như bảo hiểm, thu hộ, hoa hồng,... 

Hiện nay, nợ vay dài hạn của Công ty có 02 
khoản lớn đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân Đội (MBB) và Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB). Tính đến 
nay, Công ty đã thanh toán hết hợp đồng vay từ 
MBB để tài trợ chi phí thuê cơ sở hạ tầng và chi 
phí đầu tư xây dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch 
theo hợp đồng tín dụng từ năm 2015. Đối với 
hợp đồng vay ở đầu năm 2018 tại VIB, Công 
ty dùng để xây dựng tòa nhà văn phòng. Nhìn 
chung, tổng nợ phải trả của TCL không có nhiều 
dấu hiệu bất thường cũng như khoản vay dài hạn 
vẫn chưa đến thời điểm quá hạn thanh toán.

ĐVT: Triệu đồng

71,31%

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

79,96%

20,04%
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018

Năm 
2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,08 2,34

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,07 2,30

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 28,93% 27,12%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 40,72% 37,21%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 274,80 155,20

Vòng quay tổng tài sản Vòng  0,96  0,92 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 11,21% 10,50%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 14,71% 13,42%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 10,74% 9,67%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 13,54% 12,69%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Nói về cơ cấu vốn, tổng nợ phải trả giảm nhẹ 
gần 0,4%, tương ứng với hơn 1,17 tỷ đồng trong 
khi tổng tài sản tăng gần 63 tỷ tính đến cuối 
năm 2019. Bên cạnh đó, vốn điều lệ tăng hơn 
92 tỷ đến từ việc Công ty trích toàn bộ quỹ đầu 
tư phát triển để bổ sung nguồn vốn cho cổ đông 

hiện hữu thông qua việc phát hành và niêm yết 
cổ phiếu theo nghị quyết HĐQT số 626/HĐQT 
được thông qua ngày 22/11/2019. Từ đó, vốn chủ 
sở hữu tăng làm các chỉ số cơ cấu vốn đã giảm đi 
không đáng kể và vẫn duy trì cơ cấu vốn phù hợp 
với tính chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

28,93%
27,12%

40,72%
37,21%
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Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Với đặc thù kinh doanh trong ngành logistics, hàng tồn kho chủ yếu của Công ty là các công cụ dụng 
cụ hỗ trợ việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng. Tính - cuối năm 2019, hàng tồn kho đạt hơn 8 tỷ đồng, 
tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Vòng quay hàng tồn kho vì vậy mà giảm 43,52%. 
Mặt khác, vòng quay tổng tài sản trong năm của TCL không có sự thay đổi đáng kể trong năm.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các chỉ số thanh toán ngắn hạn đều 
tăng chủ yếu do khoản đầu tư từ tiền 
gửi ngân hàng tăng hơn 51 tỷ so với 
cùng kỳ 2018. Hoạt động kinh doanh 
hiệu quả đã đem lại nguồn lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối lớn đảm bảo 
cho việc chi trả cổ tức tiền mặt và đầu 
tư tài chính ngắn hạn. Việc này góp 
phần cải thiện khả năng thanh toán 
của Công ty.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhận thấy, cả bốn hệ số về khả năng sinh lời có sự 
giảm nhẹ trong năm vừa qua. Doanh thu năm 2019 
tăng trưởng tốt khi đạt hơn 951 tỷ đồng, vượt hơn 64 
tỷ so với năm 2018. Tuy nhiên, bởi sự cạnh tranh 
trong ngành logistics trong năm vừa qua khá cao. 
Bên cạnh đó, Công ty đã chi tiền vào việc nâng cấp, 
tu sửa kho (depot 6) dẫn đến giá vốn hàng bán cũng 
tăng dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 1,84%. Trong 
khi đó, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp không có sự thay đổi đáng chú ý. Kết quả lợi 

nhuận sau thuế trong năm 2019 chỉ tăng hơn 409 
triệu đồng so với năm 2018. Tóm lại, cả ba hệ số 
sinh lời trong năm đã giảm nhưng giảm không 
đáng kể. Việc kinh doanh sinh lời của Công ty 
vẫn giữ mức ổn định so với 2 năm trước đó. Công 
ty cũng kỳ vọng sau khi hoàn thành dự án nạo vét 
duy tu Bến 125 với khối lượng dự kiến 27.500 m3 
cũng như hoàn thành việc xây dựng thêm 3 kho 
bãi tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch sẽ mang lại 
kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm tiếp theo.
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tổng số cổ phần đang lưu hành:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

30.158.436 cổ phần (cổ phần phổ thông)

30.158.436 cổ phần

0 cổ phần
Trong năm, Công ty có thay đổi vốn chủ sở hữu bằng việc phát hành thêm cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông 
hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT 221119/TCL làm tăng số cổ phần từ 20.943.893 lên đến 30.158.436 cổ phần.

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông

Số cổ 
phiếu

Giá trị 
(đồng)

Tỷ lệ 
sở hữu

I Cổ đông trong nước 1.875 25.932.643 259.326.430.000 86,00

1 Cổ đông nhà nước 1 15.381.273 153.812.730.000 51,00

2 Cổ đông tổ chức khác 31 771.071 7.710.710.000 2,60

3 Cổ đông cá nhân 1.843 9.780.299 97.802.990.000 32,40

II Cổ đông nước ngoài 34 4.225.793 42.257.930.000 14,00

1 Cá nhân 22 169.965 1.699.650.000 0,60

2 Tổ chức 12 4.055.828 40.558.280.000 13,40

III Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng cộng 1.909 30.158.436 301.584.360.000 100,00

(Tính đến 31/12/2019)

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng 
CP

Giá trị 
(đồng) Tỷ lệ

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

722 Điện Biên Phủ, Q.Bình 
Thạnh, HCM

15.381.273 153.812.730.000 51,00%

2
PYN ELITE FUND 
(NON-UCITS)

C/O PYN FUND MANAGEMENT 
LTD, PL 139 00101, HELSINKI, 
FINLAND

2.447.251 24.472.510.000 8,11%

TỔNG CỘNG 17.828.524 178.285.240.000 59,12%

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Về môi trường

Về cộng đồng xã hội

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.

Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực logistics, khai thác cảng, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác liên 
quan, Công ty có các loại thiết bị chuyên dùng đa dạng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, để vận hành các 
thiết bị này, năng lượng được sử dụng chủ yếu là điện và xăng dầu. Công ty đã sử dụng các loại năng lượng này 
với định mức và chi phí sử dụng hợp lý, phù hợp với quy mô kinh doanh: giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí 
quản lý doanh nghiệp.  

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, công ty còn chú 
trọng đến các hoạt động trợ giúp cộng đồng, coi đó là nét đẹp trong văn hóa của công ty. Công ty thường xuyên 
duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa nhằm 
nâng cao tinh thần tương thân tương ái của công ty và cán bộ công nhân viên công ty với xã hội và cộng đồng, 
đồng thời giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Công ty.

Trong năm 2019, công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường, không bị xử phạt 
do vi phạm các quy định về môi trường.

Năng lượng
Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 
2019, Công ty đã sử dụng 2.616.325 Kwh điện và 
967.587 lít dầu diesel phục vụ cho việc vận hành 
cẩu và xe nâng. Ý thức được việc sử dụng xăng, 
dầu về lâu dài sẽ gây ra khí độc; ảnh hưởng tới môi 
trường;... Công ty trong quá trình hoạt động vẫn 
thường xuyên rà soát, đảm bảo việc sử dụng năng 
lượng hợp lý, hạn chế lãng phí nguyên-nhiên liệu 
và tính toán đề xuất chuyển một số thiết bị từ sử 
dụng xăng sang sử dụng điện.

Nước
Việc tiêu thụ nước của TCL chủ yếu 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. Ngoài ra, việc vệ sinh 
tại các cảng, kho bãi được Công ty thuê các dịch vụ 
môi trường bên ngoài, do đó lượng nước tiêu thụ là 
không đáng kể. Trong năm 2019, tổng lượng nước 
sử dụng của TCL là 19.000 m³.



Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019

Giá trị
(triệu đồng)

So với 
DTT

Giá trị
(triệu đồng)

So với 
DTT

1 Doanh thu xếp dỡ container 175.444 19,77% 157.785 16,58%

2
Doanh thu dịch vụ tại bến Nhơn 
Trạch

97.465 10,98% 123.453 12,97%

3 Doanh thu dịch vụ hàng chuyển cảng 14.311 1,61% 9.291 0,98%

4 Doanh thu dịch vụ depot 431.258 48,60% 489.297 51,42%

5 Doanh thu dịch vụ đóng rút hàng 79.082 8,91% 79.704 8,38%

6 Doanh thu từ nguồn khác 89.852 10,13% 92.031 9,67%

Tổng cộng 887.412 100% 951.561 100%

Năm 2019 là một năm đầy cơ hội đối với TCL khi các 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được 
ký kết và áp dụng trong năm. Thị trường logistics ở 
Việt Nam được đánh giá là có tiềm năm phát triển 
dựa vào các yếu tố như độ mở của nền kinh tế, vị trí 
địa lý, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, dịch vụ logistics ở 
Việt Nam cũng còn gặp một số khó khăn như việc cơ 
sở hạ tầng mặc dù được đầu tư phát triển nhưng hệ 

TCL đã xác định lĩnh vực hoạt động chủ yếu chính 
là bán dịch vụ xếp dỡ hàng hóa cũng như hỗ trợ các 
thủ tục hải quan và lưu kho depot cho các công ty 
liên kết. Trong năm, doanh thu đến từ dịch vụ depot 
chiếm hơn 1/2 tổng doanh thu, tăng 58 tỷ đồng so với 
năm trước đó. Doanh thu xếp dỡ container trong năm 
tuy giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thứ hai trong cơ 
cấu doanh thu. Bên cạnh đó, sau khi ICD Nhơn Trạch 
được xây dựng, nâng cấp từ năm 2018 thì doanh thu 

Trong năm vừa qua, TCL vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định khi doanh thu thuần đạt 951 tỷ đồng, tăng 
7,23% so với năm 2018. Giá vốn hàng bán trong năm tuy có tăng hơn 64 tỷ đồng nhưng xét về mức tăng tương 
đồng của những năm trước đó thì vẫn không phải là dấu hiệu xấu. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng cũng 
không có nhiều sự thay đổi rõ nét. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt gần 99,9 tỷ đồng, tăng hơn 409 triệu đồng so 
với năm 2018. Ngoài ra, Công ty có tăng đáng kể mức chi trả lương thưởng cho người lao động nhằm khích lệ 
tinh thần làm việc của cán bộ lao động trong năm tiếp theo.

thống đường bộ đang có dấu hiệu xuống cấp và quá 
tải (đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh). Việc thiết 
kế hạ tầng cảng biển vẫn chưa hỗ trợ tối ưu cho việc 
bốc dỡ hàng hóa cho tàu chuyên dụng, phương tiện 
xếp dỡ vẫn còn thô sơ.

tại đây cũng có chiều hướng tích cực khi tăng gần 
26 tỷ trong năm 2019. Ngoài các giao dịch về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ cho các công ty liên kết, 
công ty còn phát sinh các giao dịch về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan như Công ty 
mẹ, Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng, Công ty Cổ 
phần Vận tải Bộ Tân Cảng, Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Kỹ thuật Tân cảng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu
31/12/2018 31/12/2019 % tăng 

giảmGiá trị 
(triệu đồng)

Tỷ 
trọng 

Giá trị
(triệu đồng) Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 425.719 42,48% 501.153 47,06% 17,72%

Tài sản dài hạn 576.454 57,52% 563.720 52,94% -2,21%

Tổng tài sản 1.002.173 100,00% 1.064.873 100,00% 6,33%

Nợ ngắn hạn 204.349 70,47% 214.616 74,31% 5,02%

Nợ dài hạn 85.626 29,53% 74.185 25,69% -13,36%

Tổng nợ phải trả 289.975 100,00% 288.801 100,00% -0,40%

31/12/2018 31/12/2019

Với tính chất đặc thù nghề nghiệp, cơ cấu tài 
sản của TCL bao gồm tài sản dài hạn chiếm tỷ 
trọng nhiều hơn so với tài sản ngắn hạn, chủ 
yếu là các tài sản cố định như máy móc, thiết 
bị, kho bãi để phục vụ trong lĩnh vực logistics 
như hỗ trợ đóng rút, hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa, 
lưu trữ hàng hóa,... Ngoài ra, chi phí xây dựng 

cơ bản dở dang cũng giảm hơn 30,8 tỷ nhờ 
tiến độ hoàn thiện của dự án xây dựng ICD 
Tân Cảng Nhơn Trạch. Bên cạnh đó, việc khấu 
hao tài sản cố định trong năm của TCL cũng 
tăng nhiều. Nhìn chung, cơ cấu tài sản không 
có sự thay đổi quá nhiều tính đến thời điểm 
31/12/2019.

Tình hình tài sản

42,48%

57,52%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
47,06%

52,94%
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70,47%

29,53%

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
74,31%

25,69%

31/12/2018 31/12/2019

Tính đến 31/12/2019 tổng nợ phải trả không có 
nhiều sự thay đổi khi chỉ giảm 0,4%, ứng với 
việc giảm gần 1,2 tỷ đồng. Nói về cơ cấu nợ, cuối 
năm 2019, nợ ngắn hạn chiếm 74,31% tổng nợ 
phải trả, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. 
Ngược lại, nợ dài hạn giảm hơn 13% đến từ việc 

trong năm nay, TCL đã thanh toán hết phần nợ 
vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 
Đội từ năm 2015 để thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. Khoản vay đến 
từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt 
Nam trong năm cũng đã thanh toán bớt.

Tình hình nợ

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen 
thưởng, Tổ thi đua các đầu mối trực thuộc luôn bám 
sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ được giao, xây 
dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong 
trào thi đua phát triển sâu rộng; công tác khen 

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

thưởng không ngừng được đẩy mạnh, kịp thời động 
viên cán bộ, công nhân viên - người lao động tích 
cực nhiệt tình trong công việc, vượt qua khó khăn, 
thách thức vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Công tác quản lý khác
Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; 
đảm bảo an ninh, an toàn đơn vị.
Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ 
thị, Nghị quyết; Hướng dẫn của trên; xây dựng, bổ 
sung các kế hoạch Quân sự; Tổ chức tốt hội nghị 
tổng kết năm.
Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên - người 
lao động nắm rõ về tình hình biển đảo, đối tượng, 
đối tác, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước 
về bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng 
liêng của Tổ quốc. Xây dựng ý thức trách nhiệm cho 
mọi công nhân viên - người lao động trong việc tích 
cực lao động sản xuất, đóng góp sức mình vào việc 
xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu phòng chống 
cháy nổ, đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán, các kỳ 
họp Quốc hội và các Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. 
duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm an toàn 
đơn vị và an toàn sản xuất. Tăng cường công tác 
kiểm tra các khu vực bảo đảm an toàn cơ quan, 
đơn vị và an toàn lao động, an toàn giao thông, an 
toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ. Dưới sự chỉ 
đạo của Tổng công ty, đơn vị đã phối kết hợp với 
các phòng ban chức năng bảo đảm an toàn phòng 
chống cháy nổ khu hàng hóa chất IMDG Depot 6, 
Cảng Cát Lái.

Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản 
xuất, tập trung vào triển khai toàn diện, đồng bộ các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh như sau:
Triển khai ráo riết và hiệu quả các giải pháp tổng 
thể nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững và nâng 
cao thị phần, tiếp tục khai thác có hiệu quả ICD 
Nhơn Trạch, Depot Mỹ Thủy, Depot 6, Bến 125. 
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng ICD Tân Cảng - 
Nhơn Trạch, Khai thác hiệu quả tòa nhà văn phòng 
12 tầng trên đường Đồng Văn Cống - Q2; 
Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản 
lý, điều hành sản xuất và nâng cao chất lượng dịch 
vụ đối với khách hàng tại các khu vực như: depot 6 
hoàn thiện mở rộng thêm 2 ha bãi, depot Tân Cảng 
- Mỹ Thủy triển khai đóng hàng lạnh đúng tiến độ 
và đạt sản lượng cao.
ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch có tốc độ tăng trưởng 
tốt. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2018; 
đưa tòa nhà văn phòng 12 tầng trên đường Đồng 
Văn Cống đi vào hoạt động và tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động cho thuê văn phòng, đồng thời triển khai
các thủ tục đầu tư mở rộng ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch.

Chỉ đạo các hoạt động của các công ty: Tân cảng 
Bến Thành, Tân Cảng - 128 Hải Phòng, Tiếp vận 
Tân Cảng Đồng Nai đúng kế hoạch đề ra.
Khai thác và cung ứng các dịch vụ, tạo đột phá về 
quản trị và doanh thu; Quản lý tập trung các thông 
tin thị trường, khách hàng, dịch vụ, chính sách, 
tăng cường các kênh tiếp xúc với khách hàng, thông 
qua các hoạt động phối hợp với Hải quan, hãng tàu 
các đơn vị bạn trong cảng để gắn kết khách hàng 
với TCL. 
Thực hiện hiệu quả “Phát huy truyền thống; đoàn 
kết, đổi mới; kỷ cương, nêu gương; phát triển bền 
vững; an toàn, quyết thắng”; Từng bước hành động 
cụ thể trong thực tế kinh doanh, điều hành sản xuất; 
triển khai các chính sách linh hoạt, hiệu quả có tính 
đột phá trong quan hệ với khách hàng nhằm tạo thế 
phát triển bền vững; tăng cường hoạt động sales, 
marketing theo hướng tập trung để tăng năng lực 
cạnh tranh; quản trị chặt chẽ quan hệ khách hàng, 
nhất là khách hàng lớn.

•

•

•

•

•
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Các chỉ tiêu chính

Năm 2020 là năm quan trọng quyết định việc hoàn 
thành kế hoạch của 5 năm. Cạnh tranh khai thác 
cảng, ICD, Depot ngày càng gay gắt; diễn biến thời 
tiết khi bước vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng không nhỏ 
- việc đóng rút, đổ xá, thi công các công trình tại 
các dự án; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao 
thông luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Phát huy 
những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó 
khăn, tồn tại Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng thi 
đua khen thưởng lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện 
tốt các nhiệm vụ.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các mệnh 
lệnh chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; cùng 
các lực lượng trong Quân cảng Sài Gòn sẵn sàng bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của 

Tổ quốc; hướng về các đơn vị chiến đấu, góp phần 
xây dựng Quân chủng Hải quan hiện đại, tinh nhuệ.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức; xây dựng cho cán bộ, công nhân viên - người 
lao động ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, khắc phục 
khó khăn, tâm huyết xây dựng đơn vị lớn mạnh. 
Phấn đấu đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Nâng 
cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng, đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên đủ 
tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên đảng viên 
đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; 85% trở lên tổ chức đảng và cấp ủy cấp 
dưới trực tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không 
có tổ chức đảng yếu kém; 100% hoàn thành tốt và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phối hợp cùng các phòng ban chức năng của của Tổng công ty làm tốt công tác mở rộng thị trường, ngành nghề 
hoạt động kinh doanh…phấn đấu hoàn thành KH sản lượng, doanh thu 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 
2020 tập trung vào các nội dung sau: 

Tiếp tục nâng cao năng lực khai thác các khu 
vực: ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, Depot Mỹ Thủy, 
Depot 6, Bến 125, Khai thác hiệu quả tòa nhà VP, 
từng bước đẩy nhanh tiến độ xây dựng mở rộng 
ICD Tân Cảng Nhơn Trạch thêm 15ha…, giữ vững 
thị phần, cố gắng giữ tỉ trọng xếp dỡ tại cảng Cát 
Lái. 
Tiếp tục tổ chức thực hiện “Bộ Quy tắc Văn hóa 
ứng xử” đến từng cán bộ, công nhân viên - người 
lao động trong công ty và đánh giá kết quả để 
bình xét thi đua tháng. 
Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, 
công nhân viên - người lao động, không để cán 
bộ, công nhân viên - người lao động vi phạm “3 
Không - 3 Dứt điểm”. 

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đơn 
vị điểm an toàn lao động, an toàn giao thông, an 
toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ. Không có 
trường hợp vi phạm kỷ luật, không có vụ việc mất 
an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn 
hàng hải, phòng chống cháy nổ. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động 
Tài chính, HC-HC; đảm bảo nguồn vốn đầu tư, 
xây dựng tài chính lành mạnh; phối hợp cùng 
trung tâm y tế Tổng công ty chăm sóc sức khỏe 
người lao động. Quân số khỏe trên 98,5%.

•

•

•

•

•
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI

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 (Mã hàng hóa nguy hiểm Hàng 
hải Quốc tế) đã được đầu tư hệ thống phòng cháy 
chữa cháy và Bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các 
Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước (Sở Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy, Sở Công thương).

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

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.
Trong năm 2019 công ty đã chi cho các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xoá đói 
giảm nghèo số tiền 555.866.058 đồng và phát động 
cán bộ CNV công ty đóng góp 02 ngày lương Doanh 
nghiệp vào Quỹ “Xã hội từ thiện” của TCT Tân Cảng 
Sài Gòn, với tổng số tiền thu được, góp vào quỹ: 
285.526.058 đồng.

Nhìn chung, tình hình tổ chức cán bộ, nhân sự  của 
công ty trong năm 2019 ổn định, không có nhiều thay 
đổi. Trong năm, thực hiện TCBC theo phê duyệt của 
Tổng công ty vẫn giữ nguyên quân số theo kế hoạch, 
năng suất lao động thực hiện tăng hơn kế hoạch 
1,2% dẫn - thu nhập bình quân tăng so với kế hoạch 
và cơ bản được đảm bảo so với mặt bằng chung của 
Tổng công ty, người lao động yên tâm công tác gắn 
bó lâu dài với công ty.  
Chất lượng lao động của công ty hiện nay đáp ứng 
được yêu cầu sản xuất hiện tại. Công ty có chính sách 
thu hút lao động giỏi và có một quy trình tuyển dụng 
chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng lao động phục vụ 
cho mục tiêu phát triển của công ty. Các chính sách 
đãi ngộ, hỗ trợ cho người lao động cũng được công 
ty chú trọng quan tâm nhằm động viên tinh thần làm 
việc và cũng là động lực để giữ chân người lao động, 
đặc biệt là những lao động giỏi.
Trong năm 2019 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 

Đánh giá liên quan đến các chỉ 
tiêu môi trường 

Đánh giá liên quan đến vấn đề 
người lao động 

Đánh giá liên quan đến trách 
nhiệm của doanh nghiệp đối với 
cộng đồng địa phương 

như phát triển sự nghiệp. Công ty đã tổ chức tổng 
cộng 50 lớp huấn luyện, đào tạo. Tổng số học viên 
được huấn luyện, đào tạo: 864/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 2019 là 283 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: 
96,7 triệu đồng).



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

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

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2019, là năm “Phát huy truyền thống; đoàn kết, 
đổi mới; kỷ cương, nêu gương; phát triển bền vững; 
an toàn, quyết thắng”; là năm bản lề thực hiện Nghị 
quyết lãnh đạo Đảng các cấp nhằm triển khai thành 
công chiến lược phát triển kinh doanh, gắn với nhiệm 
vụ kinh tế quốc phòng. Tiếp tục “Nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả,  
phát triển bền vững”. Thực hiện 1 tập trung, 2 đột 
phá, 3 nâng cao. Tiếp tục thực hiện Bộ quy tắc văn 
hóa ứng xử tại đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của người lao động. Năm 2019 kết quả sản 
xuất kinh doanh đạt như sau: Tổng doanh thu thuần 
đạt: 951 tỷ đồng, đạt  100,8% so với kế hoạch. Lợi 
nhuận trước thuế đạt: 122 tỷ đồng, đạt 101,39% so 
với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt: 101 tỷ đồng, 

đạt 100,88% so với kế hoạch. Nộp ngân sách đạt: 
58,71 tỷ đồng, đạt 101,6 % so với kế hoạch.

Ngoài những thuận lợi, còn có những khó khăn nhất 
định như các dự án mới đưa vào khai thác nên chưa 
thể sinh lời ngay; cạnh tranh về khai thác cảng, dịch 
vụ logistics ngày càng gay gắt; thời tiết diễn biến 
phức tạp, bến bãi, phương tiện xuống cấp hư hỏng 
nhiều; tuyến đường giao thông trong và ngoài hay bị 
tắc nghẽn; giá cả biến động sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vượt 
trên những khó khăn, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội 
đồng thi đua khen thưởng, cán bộ, công nhân viên 
- người lao động đã khắc phục mọi khó khăn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc đã triển khai tổ chức 
thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám 
đốc cũng báo cáo, đánh giá sát thực tình hình kết quả 
sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch, giải pháp 
định kỳ mỗi quý để báo cáo Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều giải pháp 
tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty; kịp thời ban hành các quy trình, 
quy định nhằm phát huy chất lượng của các dịch 
vụ mang lại nguồn doanh thu chính như dịch vụ 
khai thác Depot, dịch vụ xếp dỡ và dịch vụ ICD Tân 
Cảng Nhơn Trạch. Ban điều hành không chỉ đề ra 
mà còn thực hiện các giải pháp, chính sách thu hút 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

khách hàng sử dụng dịch vụ đóng rút hàng; 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 chú trọng việc quản lý, triển khai quy 
hoạch bến, bãi để tăng dung lượng chứa container, 
giảm sản lượng đảo chuyển dọn bãi, góp phần giảm 
chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng, bảo 
đảm an ninh trật tự địa bàn đóng quân
Triển khai các chỉ thị mệnh lệnh của trên về nhiệm 
vụ quân sự quốc phòng năm 2020; phối hợp hiệu 
quả với công an địa phương đảm bảo an toàn địa bàn 
đóng quân; tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo an 
toàn, an ninh cảng biển. 
Đột phá vào xây dựng chính quy, đổi mới tác phong 
công tác. Duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh 
gác, kiểm soát người và hàng hóa ra vào cảng, nhất 
là khu vực Depot Mỹ Thủy, ICD Tân Cảng Nhơn 
Trạch và Depot 6. 

Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết 
Trung  ương 7-9 (Khóa XII) của Đảng và triển khai 
Nghị quyết Trung ương 10 khi có hướng dẫn của trên; 
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và 
pháp luật, kịp thời định hướng tạo sự thống nhất cao 
về tư tưởng, nhận thức, ý chí và hành động; làm cho 
cán bộ, đảng viên, quần chúng vững vàng trước khó 
khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Chủ động đấu tranh phòng chống “Diễn 
biến hòa bình ”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự 
chuyển hóa” trong đơn vị; tăng cường bảo vệ chính 
trị nội bộ, không để địch cài cắm, móc nối, lộ, lọt 
thông tin. 
Tăng cường chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng, 
gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ 
đội Cụ Hồ - người chiến sỹ Hải quân”.  
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển đảo, công 
tác dân vận, quân vận, chính sách hậu phương quân 
đội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 
Anh Hùng và thân nhân Liệt sỹ; phát huy tốt dân 
chủ ở cơ sở, bảo đảm việc làm, chế độ chính sách 
cho người lao động. Quan tâm xây dựng các tổ chức 
quần chúng vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện văn 
hóa doanh nghiệp, trọng tâm là “Bộ Quy tắc văn hóa 
ứng xử của Tân Cảng Sài Gòn”. 

Tiếp tục thực hiện đột phá về “1 tập trung”; “2 đột 
phá”; “3 tăng cường” 
Tiếp tục thực rà soát xây dựng tổ chức, biên chế, hoàn 
thiện cấu trúc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 
vị và điều chỉnh, sắp xếp, tuyển dụng nhân lực chất 
lượng cao để phát triển nhanh, hiệu quả các ngành 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

nghề cốt lõi. Tập trung các giải pháp tăng năng suất 
lao động, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng 
ICD Tân cảng Nhơn Trạch thêm 15ha, Khai thác tòa 
nhà văn phòng hiệu quả, đưa dự án ESL - Thạnh Mỹ 
Lợi đi vào hoạt động để chia sẻ hàng hóa giảm tải 
cho Cảng Cát Lái.
Phát huy trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong thực 
hiện các quy định của pháp luật về phòng chống 
tham nhũng lãng phí. Tăng cường quản lý, duy trì 
chấp hành nghiêm Pháp luật, Điều lệnh, chế độ quy 
định, lễ tiết tác phong, Chỉ thị 8680/CT-BTL của Tư 
lệnh Hải quân, “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm” và “Bộ 
quy tắc văn hóa ứng xử của Tân Cảng Sài Gòn”; siết  
chặt kỷ luật công tác, bảo đảm an toàn lao động, an 
toàn giao thông, an toàn hàng hải, an toàn cháy nổ 
và an toàn huấn luyện. Giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật và 
mất an toàn thông thường, không để xảy ra vụ việc 
nghiêm trọng. 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài 
chính, hậu cần
Đa dạng hóa các hình thức sở hữu để thu hút các 
nguồn lực đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh; xây dựng các chỉ tiêu tài chính năm sát 
với thực tế, bảo đảm hoạt động tài chính tuân thủ 
đúng Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
công ty. Đưa công tác kiểm soát, phân tích hoạt động 
tài chính nội bộ vào chiều sâu nhất là kiểm soát chặt 
chẽ mọi mặt hoạt động tài chính của các công ty 
con, công ty liên kết, hạch toán chi phí giá thành và 
tất cả các khoản chi phí tài chính khác. 
Tiếp tục thực hiện phong trào 5 tốt, xây dựng nền 
nếp chính quy hậu cần theo tiêu chí 3 chuẩn “chuẩn 
trong quản lý, chuẩn trong doanh cụ, chuẩn trong hệ 
thống”. Tăng cường vệ sinh phòng dịch, nâng cao 
chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe cán bộ, công 
nhân viên - người lao động; 100% các đối tượng 
được kiểm tra sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt hoạt 
động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các đối tượng 
chính sách.

Lãnh đạo tốt công tác kỹ thuật - vật tư, ứng dụng 
khoa học công nghệ
Thực hiện công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị mới 
thay thế phương tiện cũ, hư hỏng tại Tân Cảng - Cát 
Lái; chuyển các trang thiết bị cũ sang ICD Tân Cảng 
- Nhơn Trạch, sang Dự án ESL, các dự án mới; duy trì 
thực hiện nghiêm điều lệ công tác kỹ thuật, đôn đốc, 
kiểm tra sát sao việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, 
đăng kiểm phương tiện, bảo đảm cho công tác sản 
xuất kinh doanh năm 2020.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2020

Đối với khai thác Depot.
Tiếp tục tăng cường hợp tác kinh doanh khai thác 
Depot với hãng tàu khai thác tại khu vực của công ty 
nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác bãi và hiệu quả 
kinh doanh, trong đó tiếp thị liên doanh liên kết các 
hãng tàu lớn đưa về Mỹ Thủy.

Đẩy mạnh công tác thị trường; tăng cường công tác 
tiếp thị khách hàng, hãng tàu, nghiên cứu áp dụng 
thanh toán qua mạng, phần mềm cho các depot, ICD 
của công ty. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng bãi 
hợp lý để luôn đảm bảo được CLDV của công ty như: 
đầu tư thêm dàn PTI phục vụ M&R container lạnh, 
phân khu đóng rút, theo dõi sát FIFO tại Mỹ Thủy 
và Mỹ Thủy 2 hạn chế thời gian tồn bãi, giải phóng 
container nhanh nhất.

Tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm thêm các khu đất xung 
quanh cảng để mở thêm các depot và các khu phụ 
trợ cho cảng Cát Lái.

Đối với ICD Tân Cảng Nhơn Trạch
Tích cực phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài 
Gòn trong công tác tìm kiếm khách hàng, đặc biệt 
qua năm 2020 là khách hàng kho cho 2 kho xây 
dựng trong năm 2020.

Phát triển các dịch vụ khác thay thế cho dịch vụ 
đóng gạo có khả năng sụt giảm lớn trong năm 2020, 
trong đó có mặt hàng đóng bãi cao su, hàng nông sản 
xuất khẩu.

Tiếp tục xây dựng chính sách tại linh hoạt ICD Tân 
Cảng Nhơn Trạch cho năm 2020 trên cơ sở hợp lý, 
hiệu quả và đặc biệt là đủ sức hấp dẫn để thuyết 
phục, lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ tại ICD. 

Đẩy mạnh công tác thị trường, làm việc với hãng tàu 
để đưa hàng chuyển cảng tuyến Cái Mép - ICD Nhơn 
Trạch thực hiện trong năm 2020.

Về giải pháp tăng hiệu quả SXKD
Quản trị chặt chẽ chi phí, tránh phát sinh các chi phí mà không làm tăng doanh thu.

Sử dụng nhà thầu cung cấp dịch vụ theo cơ chế thị trường, đảm bảo CLDV và giá cả hợp lý.

Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát của Cty mẹ đối với Cty con, công ty hợp doanh thông qua hoạt động 
của Phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch Kinh doanh và phòng Đầu tư pháp chế. 

Phòng Kế hoạch Kinh doanh phối hợp với phòng Tổ chức lao động và các phòng ban liên quan liên tục và định 
kỳ đánh giá hiệu quả việc khoán sản lượng và giao chỉ tiêu kinh doanh đảm bảo sát thực tế, khả thi, có sự nổ 
lực và phối hợp giữa các bộ phận.



Đào tạo về quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
Các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Quyết định, Nghị quyết đưa 
ra trong năm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

STT Thành viên 
HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/
không còn là 
thành viên 

HĐQT

Sổ buổi 
họp HĐQT 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1
Ông Ngô Minh 
Thuấn

Chủ tịch 14/3/2007 13/13 100%

2
Ông Nguyễn Văn 
Uấn

Phó chủ 
tịch

14/3/2007 13/13 100%

3
Ông Võ Đắc 
Thiệu

Thành viên 
(độc lập)

06/4/2012 13/13 100%

4
Ông Nguyễn 
Xuân Bình

Thành viên 
(độc lập)

09/4/2013 13/13 100%

5
Ông Đỗ Thanh 
Trường

Thành viên
06/4/2012 - 
19/4/2019

3/13 23%
Miễn nhiệm 
từ 19/4/2019

6
Ông Lê Văn 
Cường

Thành viên 19/4/2019 10/13 77%
Bầu bổ sung 
từ 19/4/2019

(tại ngày 31/12/2019)

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 13 kỳ 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. Ngoài 
ra, trong năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra 13 Nghị quyết nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối 
với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

STT SỐ NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 98/NQ-
HĐQT 25/01/2019

- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2018.
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2019.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2018.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2019.
- Thông qua việc ký kết các hợp 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 đã và đang là thành 
viên sáng lập hoặc là thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban 
Giám đốc của các công ty đó trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

2 151/NQ-
HĐQT 06/02/2019

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 
1 năm 2018, với tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3 237/NQ-
HĐQT 18/4/2019

- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2019.
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2019.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2019.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2019.
- Thông qua việc sửa chữa, di dời bến sà lan 700T tại Tân Cảng 
Nhơn Trạch với tổng mức đầu tư dự kiến 1,4 tỷ đồng.
- Thông qua phân công tham gia Đoàn chủ tịch tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4 315/NQ-
HĐQT 24/5/2019

- Thông qua việc nạo vét duy tu bến 125, khối lượng dự kiến 
27.500 m³, kinh phí khoảng: 9,75 tỷ đồng;
- Thông qua việc nạo vét duy tu cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch, 
khối lượng dự kiến 9.200 m³, kinh phí khoảng: 4 tỷ đồng.
- Thông qua việc đầu tư xây 3 kho, (Khu 15 ha ICD Tân Cảng 
Nhơn Trạch) mỗi kho diện tích: 6.750 m² và đường bãi quanh kho, 
cùng hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thoát nước ra sông. Tổng số tiền 
đầu tư dự kiến: 103 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT).
- 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.

5 336/NQ-
HĐQT 20/6/2019

- Thông qua việc đầu tư dàn PTI tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 
với chi phí dự kiến: 3,65 tỷ đồng.
- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án di dời kho 
xăng dầu vùng 2 từ 83,094 tỷ đồng lên 96,984 tỷ đồng.

CÁC CUỘC HỌP HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH, 
NGHỊ QUYẾT ĐƯA RA TRONG NĂM
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6 378/NQ-
HĐQT 16/7/2019

- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2019.
- Thông qua sửa đổi quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm 
tài sản, hàng hoá, sửa chữa công trình và sửa chữa trang thiết bị.
- Thông qua báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

7 450/NQ-
HĐQT 10/9/2019 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả 2% cổ tức còn lại 

năm 2018.

8 463 /NQ-
HĐQT 16/9/2019 Thông qua chủ trương cho Cty TCL đầu tư 02 cẩu mới; kinh phí dự 

kiến 16,5 tỷ đồng/cẩu (chưa thuế VAT).

9 534 /NQ-
HĐQT 09/10/2019

- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua kế hoạch SXKD qúy 4 năm 2019.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2019.

10 592/NQ-
HĐQT 06/11/2019

Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng 
Nai: Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng (trong đó Công ty 
TCL góp thêm 17,44 tỷ đồng, tăng tỷ lệ vốn góp của TCL từ 20% lên 
51%).

11 626/NQ-
HĐQT 22/11/2019 Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

12 635/NQ-
HĐQT 29/11/2019

Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trưởng 
công ty đối với Bà Phạm Thị Hồng Thắm và bổ nhiệm bà Phạm Thị 
Thu Hà, giữ chức Trưởng phòng tài chính - Kế toán trưởng công ty.

13 671/NQ-
HĐQT 17/12/2019 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ phiếu thưởng

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 
điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

STT Họ và tên Chức vụ
Có chứng 

chỉ đào tạo 
về quản trị 

công ty

Tham gia 
các chương 

trình về 
quản trị 
công ty

Ghi chú

1 Ông Ngô Minh Thuấn Chủ tịch HĐQT x

2 Ông Nguyễn Văn Uấn Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc x

3 Ông Võ Đắc Thiệu Ủy viên HĐQT x

4 Ông Nguyễn Xuân Bình Ủy viên HĐQT x

5 Ông Đỗ Thanh Trường Ủy viên HĐQT x

Miễn 
nhiệm ngày 
19/4/2019. 

Thay thế là ông 
Lê Văn Cường

6 Ông Đào Tuấn Anh Thư ký công ty x

BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/
không còn là 
thành viên 

BKS

Số buổi họp 
BKS tham 

dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

1 Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban 07/4/2016 2 100%

2 Bà Nguyễn Thị Nhu Thành viên 28/4/2017 2 100%

3 Bà Phạm Kim Oanh Thành viên 06/4/2012 2 100%

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
(Tính đến 31/12/2019)

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 
điều hành và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản 
trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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. Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, sổ 
sách kế toán của công ty được tổ chức khoa học, ghi 
chép rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát 
hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc 
họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt 
động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các 
quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các 
cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm 
vụ được giao theo quy định.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban 
Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. 
Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp và mời Ban Kiểm 
soát tham dự tất cả 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.

Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây 
dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, 
hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh 
doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với 
thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án 
đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sản xuất của 
đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nghiêm túc tuân 
thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định 
về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát công ty không nhận 
được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

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 Lương công việc Thưởng

I Hội đồng quản trị   

1 Ngô Minh Thuấn 96.000.000 85.107.877

2 Nguyễn Văn Uấn 1.166.876.118 85.107.877

3 Nguyễn Xuân Bình 60.000.000 54.712.206

4 Võ Đắc Thiệu 60.000.000 54.712.206

5 Lê Văn Cường 431.188.882 54.712.206

II Ban kiểm soát

1 Vũ Thị Lan Anh 60.000.000 54.712.206

2 Nguyễn Thị Nhu 597.273.541 36.474.804

3 Phạm Kim Oanh 30.000.000 36.474.804

III Ban điều hành

1 Nguyễn Văn Uấn

2 Lê Văn Cường

3 Lê Đặng Quỳnh Nghi 942.018.653 54.712.206

4 Đặng Thanh Sơn 761.720.030 54.712.206

5 Phạm Văn Hùng 512.670.630

IV Kế toán trưởng 

1 Phạm Thị Hồng Thắm 576.859.172 36.474.804

2 Phạm Thị Thu Hà 27.000.000

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT
Lương, thưởng, lợi ích

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan nội bộ

Stt
Người 

thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm 

(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...)

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cố 

phiếu Tỷ lệ

1 Đào Tuấn Anh Thư ký công ty 8 0,00% 7.269 0,024% Mua

Công ty không có các giao dịch với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Ban Điều hành.

Công ty không có các giao dịch khác có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ /thuê dịch vụ với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 
Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Điều hành 
trong thời gian ba (03) năm trở lại đây như sau:
- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu
- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics.
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