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THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công 

ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, tôi 

xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng, cùng lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Năm 2018 kinh tế thế giới có dấu hiệu tăng trưởng 

chậm lại với nhiều yếu tố khó lường. Thương mại 

toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung diễn ra ngày càng phức tạp. 

Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng 

cao hơn 2017 do giá dầu bình quân tăng mạnh. Về 

phần kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP năm 

2018 cao nhất kể từ 2018 trở về đây, đạt 7,08%, khá 

cao so với các nước trong khu vực. Chỉ số CPI duy trì 

ở mức ổn định, đạt 3,54%. 

Trong bối cảnh đó, hoạt động vận tải và logistics Việt 

Nam vẫn trên đà phát triển cùng với sự gia tăng hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo công bố mới 

đây của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đang xếp 

ở vị trí 39 với điểm số LPI (Logistics performance in-

dex - chỉ số năng lực quốc gia về logistics) được cải 

thiện đáng kể: 3,27, xếp thứ 3 trong khối ASEAN (sau 

Singapore vị trí 7 và Thái Lan vị trí 32) trong bảng xếp 

hạng hoạt động logistics 2018. Việt Nam được đánh 

giá là có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các 

thị trường có mức thu nhập tương đương.  

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương 

thức Duyên Hải còn phải đối mặt với những khó khăn 

do sự biến động của thị trường, sự gia tăng của các 

đối thủ cạnh tranh và sự mất dần các lợi thế trên thị 

trường do đó phần nào dẫn đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của công ty không đạt được chỉ tiêu đặt 

ra đầu năm của Đại hội đồng cổ đông và có giảm sút 

phần nào so với năm 2017. Trong năm 2018, doanh 

thu thuần đạt 159 tỷ đồng đạt 72,2% so với kế hoạch, 

lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng đạt 51,56% so với 

kế hoạch đề ra. 

Thay mặt lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải đa phương 

thức Duyên Hải, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 

đến Quý khách hàng, Quý cổ đông đã đóng góp tích 

cực, ủng hộ và tin tưởng Công ty trong suốt 20 năm 

qua. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp 

tục nhận được những đóng góp, hỗ trợ tích cực từ 

quý vị. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự 

đồng lòng của toàn bộ đội ngũ nhân viên, sự quyết 

tâm của Ban Lãnh đạo và sự tin tưởng quý vị, Công 

ty sẽ vượt qua được những khó khăn hiện tại và ngày 

càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đào Việt Anh
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

NĂM 1997
Thành lập Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 
hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi.

NĂM 2011
• Tháng 01/2011: Hoàn thành việc mua sở hữu vốn 
của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở 
hữu 75,83%.
• Tháng 01/2011: Thành lập thêm công ty thành viên 
là Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải với 
vốn điều lệ là 999.000.000 đồng.
• Tháng 01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 128.700.000.000 
đồng.
• Tháng 09/2011: Tổng cục Hải quan quyết định về 
việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung 
và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) của công ty TNHH 
Container Minh Thành

NĂM 2014
• Tháng 08/2014: Hoàn thành việc mua sở hữu vốn 
của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở 
hữu của Công ty mẹ lên 99,9%.

• Tháng 09/2014: Hoàn thành việc chào bán 
1.160.000 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 
128.700.000.000 đồng lên 140.300.000.000 đồng.

NĂM 2016
• Công ty tiến hành mua vào 750.000 cổ phiếu quỹ 
với giá trung bình 11.473 đồng/cổ phiếu.

• Công ty tiến hành giải thể công ty con là Công ty 
TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải.

NĂM 2017
• 24/07/2017: Thông qua việc mua lại 600.000 cổ 
phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

NĂM 2018
• Tháng 03/2018: Thành lập Chi nhánh tại thành phố 

Hồ Chí Minh.

• Từ 24/03/2018:Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty năm 2018 thông qua việc chuyển đổi sang 

mô hình quản trị không có Ban kiểm soát.

• Ngày 26/04/2018: Hội đồng quản trị Công ty tiến 

hành thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội 

đồng quản trị.

NĂM 2015
Ngày 07/08/2015: Tăng Vốn điều lệ lên 
187.110.000.000 đồng bằng cách chào bán cổ phiếu 
ra công chúng.

NĂM 2012
Ngày 27/02/2012: Cổ phiếu Công ty CP vận tải đa 
phương thức Duyên Hải chính thức giao dịch trên Sở 
GDCK Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán 
là TCO.

NĂM 2004
Được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận bổ 
sung Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ngoài 
cửa khẩu của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải là Địa 
điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ngoài cửa khẩu.

NĂM 2007
Được Bộ Tài chính ra quyết định công nhận địa điểm 
tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của 
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ là Địa điểm 
làm thủ tục hải quan tại Cảng nội địa tỉnh Phú Thọ.

NĂM 2008
• Tháng 03/2008: Hợp nhất 04 Công ty thành viên:  
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải; Công ty TNHH Vận 
tải đường bộ Duyên Hải; Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Duyên Hải; Công ty TNHH vận tải Duyên 
Hải Phú Thọ thành CTCP Vận tải Đa phương thức 
Duyên Hải với vốn điều lệ ban đầu là: 90.900.000.000 
đồng.

• Tháng 07/2008: Thành lập Công ty TNHH MTV Vận 
tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội

NĂM 2009
• Tháng 09/2009: Đăng ký giao dịch cổ phiếu của 
công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

• Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 
100.795.330.000 đồng.

NĂM 2003
• Bộ Tài chính công nhận địa điểm tại xã Thụy Vân, 
thành phố Việt trì, Phú Thọ của Công ty TNHH vận 
tải Duyên Hải là địa điểm làm thủ tục Hải quan 
ngoài cửa khẩu, chịu sự kiểm soát, kiểm tra, giám 
sát quản lý của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

• Kho, bãi tại xã Đông Hải, huyện An Hải, Hải Phòng 
của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải được công nhận 
là địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ngoài cửa 
khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
• Địa chỉ: 189 Đình Vũ - P.Đông Hải 2 - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng

• Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng

• Mã số doanh nghiệp số: 0200793081

• Điện thoại: (84.225) 397 8895

• Fax: (84.225) 397 8895

• Webiste: www.tasaduyenhai.com

• Mã cổ phiếu: TCO

• Sàn giao dịch: HOSE
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II. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

• Sửa chữa máy móc, thiết bị;

• Hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải;

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 
có động cơ khác;

• Buôn bán đồ dùng cho gia đình;

• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

• Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc;

• Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

• Vận tải hàng hóa bằng đường sắt;

• Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

• Cho thuê xe có động cơ.

Địa bàn hoạt động trên các tình 
thành:

- Hải Phòng

- Phú Thọ

- Hà Nội

- Vĩnh Phúc

- Hà Nam

- Yên Bái

- Bắc Ninh

- Thành phố Hồ Chí Minh
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III. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KD 
VẬN TẢI, 
LOGISTICS

ĐẠI LÝ GIAO NHẬN 
VẬN TẢI QUỐC TẾ KINH DOANH KHÁC VĂN PHÒNG CÔNG 

TY
TRUNG TÂM KD 

KHO-BÃI

KHO CFS TASACO TASA TRANSPORT TASA TRANSPORT CHO THUÊ VĂN PHÒNG, KHO 
BÃI TASACO

MUA BÁN NHIÊN LIỆU, VẬT TƯ 
- PHỤ TÙNG TASA TRADING

TASA MINH THÀNH

TASA TRANSPORT

SC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

THƯƠNG MẠI, XNK

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH

TASACO

PHÒNG FORWARDER

TASA PHÚ THỌ TASA PHÚ THỌ

TASA PHÚ THỌ

TASA  HÀ NỘI TASA  HÀ NỘI

TASA  HÀ NỘI

CHI NHÁNH TP. HCM

ĐỘI XE ĐƯỜNG DÀI

PHÒNG KẾ TOÁN, THƯƠNG VỤ

KHO CFS & DC TASA MINH 
THÀNH

CHỨNG KHOÁN, QUAN HỆ CỔ 
ĐÔNG

BÃI TASACOHÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

BÃI TASA TRADING

KHO BÃI ICD PHÚ THỌ

ĐỘI CƠ GIỚI

ĐỘI XE ĐƯỜNG NGẮN

XƯỞNG SỬA CHỮA 
CONTAINER

KHỐI TÀI CHÍNH 
NỘI CHÍNH
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DIỄN GIẢI BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ GỒM:

• Đại hội đồng cổ đông: 

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất và có quyền 
quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Đại 
hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có 
quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông 
bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn 
bản. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ sau đây:

- Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh 
doanh của Công ty;

- Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị;

- Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

• Hội đồng quản trị: 

Là cơ quan quản lý Công ty, có đầy đủ quyền hạn để 
thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ 
những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 
Hội đồng quản trị có 05 thành viên, bao gồm: Chủ tịch 
và 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

• Ban Tổng giám đốc: 

Là cơ quan điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty theo chính sách, định hướng 
được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đề ra 
trong từng thời kỳ, chịu trách nhiệm trước Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị về việc thực hiện 
các nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc gồm có 
03 thành viên: Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám 
đốc.

• Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 
trị do Hội đồng quản trị thành lập để kiểm tra, 
đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và 
tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Nhiệm vụ, 
chức năng của Ban kiểm toán nội  bộ được quy 
định trong Điều lệ và Quy chế quản trị công  ty.

• Các phòng chức năng: thực hiện tham mưu 
và quản lý chuyên môn.

•  Các chi nhánh, văn phòng: thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh theo những lĩnh vực thuộc ngành 
nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty. 

Công ty có 06 công ty con và không có công ty liên kết. 

TASA GROUP

TASACO

VĐL: 20,7 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu:99,68  %

TASA TRANSPORT

VĐL: 10,8 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu:99,35  %

TASA TRADING

VĐL: 20 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu:99  %

TASA PHÚ THỌ

VĐL: 6,5 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100  %

TASA HÀ NỘI

VĐL: 2,52 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100  %

TASA MINH THÀNH

VĐL: 45 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu:99,947  %

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (TASACO):

- Địa chỉ: Km 104+200 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

- Lĩnh vực: Dịch vụ kho bãi và vận tải

Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải (TASA 
TRANSPORT):

- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 
2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

- Lĩnh vực: Dịch vụ và vận tải

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải 
(TASA TRADING):

- Địa chỉ: 189 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải 
An, TP Hải Phòng.

- Lĩnh vực: Kho bãi, Thương mại, Xuất nhập khẩu

Công ty TNHH Container Minh Thành (TASA Minh 
Thành):

- Địa chỉ: Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận 
Hải An, Hải Phòng

- Lĩnh vực: Dịch vụ kho bãi và vận tải

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (TASA 
Phú Thọ)

- Địa chỉ: Lô số 02, Khu Công nghiệp Thụy Vân, xã 
Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ

- Lĩnh vực: Dịch vụ kho bãi và vận tải, Cảng cạn (ICD)

Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên 
Hải Hà Nội (TASA Hà Nội)

- Địa chỉ: Phòng 212 Nhà N3A Lê Văn Lương, Trung 
Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội.
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IV. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (trực thuộc HĐQT)

2. Ông LÊ THÁI CƯỜNG - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Năm sinh: 1959

Số cố phần nắm giữ: 433.408 CP chiếm 2,50%

Quá trình công tác:

• 1982 – 1995: Công ty Container Việt nam - Trưởng Phòng Kho bãi

• 1995 – 1997: Công ty Vận tải quốc tế Nhật Việt - Trưởng Phòng NSTH

• T04/2008 – T04/2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 
Duyên Hải

•  T04/2015 đến T03/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

• Từ T03/2018 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

1. Ông ĐÀO VIỆT ANH - CHỦ TỊCH HĐQT
Năm sinh: 1984

Số cố phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0 %

Quá trình công tác:

• Từ 2006-2007: Công ty TNHH MTV phân phối FPT

• Từ 2007-2012: Công ty CP Chứng khoán FPT

• Từ năm 2014-2018: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

• Từ T10/2017 – T5/2018: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

• Từ T5/2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

4. Ông TRẦN TUẤN HÙNG- THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
Năm sinh: 1987

Số cố phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0 %

Quá trình công tác:

• Từ 2013-2014 : Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

• Từ 2016-2017: Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

• Từ ngày 24/03/2018 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập - Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

1. Ông TRẦN TUẤN HÙNG- THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP - TRƯỞNG BAN
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chuyên ngành Phân tích tài chính, kiểm toán, toán tài chính

2. Bà HOA THỊ OANH - THÀNH VIÊN
Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kế toán doanh nghiệp

Số cổ phần nắm giữ: 2.000 chiếm 0,011%

Quá trình công tác:

• Từ 2006 đến 2008 : Công tác tại Công ty TNHH Contianer Minh Thành

• Từ 2008 đến nay : Công tác tại Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

• Từ ngày T4/2018 đến nay: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

3. Ông TẠ MINH NGUYÊN - THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Năm sinh: 1973

Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0 %

Quá trình công tác:

• Từ 2002 đến nay Công tác tại NH Phát triển Việt Nam- Phó trưởng ban tín dụng Xuất khẩu

• Từ ngày 24/03/2018 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập - Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

STT     Họ & tên     Chức vụ

1 Đào Việt  Anh Chủ tịch HĐQT

2 Lê Thái Cường Phó Chủ tịch HĐQT

3 Tạ Minh Nguyên Thành viên HĐQT  độc lập 

4 Trần Tuấn Hùng Thành viên HĐQT  độc lập 

Danh sách thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2018
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3. Bà TRỊNH THỊ HUẾ - PHÓ TGĐ

Năm sinh: 1975

Số cố phần nắm giữ: 10.700 CP chiếm 0,06% 

Quá trình công tác:

• 1993-1997: Kế toán Công ty Tùng Hạnh

• 1998-2001: Nhân viên Công ty Bảo hiểm Nhân thọ

• 2002-2017: Phó giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú thọ

• Từ T07/2017 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

4. Bà NGUYỄN THU THỦY - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Năm sinh: 1984

Số cố phần nắm giữ: 5.400 CP chiếm 0,03%

Quá trình công tác:

• 2003 – 2007: Học đại học Hàng Hải, Hải Phòng

• T12-2008 -T04-2012: Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên hải

• 12-04-2012: Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

1. Ông PHAN THANH BÌNH - TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn:  Đại học - Chuyên ngành kinh doanh công nghiệp

Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0 %

Quá trình công tác:

• 6/1987-1993: Công ty KD quận Lê Chân: Nhân viên                                                     

• 1993-2016: Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng 5: Phó Giám đốc           

 • 2016-2017: Công ty CP Xây lắp và vật liệu xây dựng 5: Trưởng phòng KD-XNK                                                                                                  

• 05/2017- 05/2018:  CT TNHH SX và TM Duyên Hải: Giám đốc              

• 05-2018-08-2018: CT CP vận tải ĐPT Duyên hải: Phó Tổng giám đốc           

• 08/2018-nay: CT CP vận tải ĐPT Duyên hải: Tổng giám đốc

2. Ông LÊ ĐỨC BÌNH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0 %

Quá trình công tác:

• 1979 đến 1995: Công ty Viettrans Sài Gòn: Tổ trưởng bộ phận Airfreight 

• 1996 đến 2005: Công ty Vinatrans Sài Gòn: Trưởng phòng đại lý Panlapina                                                                                                     

• 2005-2007: CT CP GN và TM Vinalink- TP Hồ Chí Minh: TP gom hàng  

• 2007-2012: CT TNHH Giao nhận vận tải - Chi nhánh HCM: Giám đốc chi nhánh                                                                                                     

• 2013-2016: CT Hàng hải Bông Sen: Trưởng phòng GNQT và Logistics           

• 2018-nay: CT CP VT ĐPT Duyên Hải: Giám đốc chi nhánh HCM, Phó Tổng giám đốc.

IV. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách thành viên Ban TGĐ tại thời điểm 31/12/2018

STT     Họ & tên     Chức vụ

1 Phan Thanh Bình Tổng Giám đốc 

2 Lê Đức Bình Phó tổng giám đốc

3 Trịnh Thị Huế Phó tổng giám đốc 

4 Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán trưởng
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V. VỊ THẾ
NGÀNH VẬN TẢI ,LOGISTICS

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công 
nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, các hoạt động lo-
gistics xuyên suốt từ sản xuất tới tiêu dùng ngày 
càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực 
cạnh tranh của các ngành sản xuất, dịch vụ và của 
toàn nền kinh tế nói chung. 

Khi xem xét cả các yếu tố lợi thế nội tại và xu hướng 
vận động của thị trường quốc tế, có thể thấy lĩnh 
vực logistics Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển và 
tham gia sâu hơn lĩnh vực logistics thế giới. Những 
năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế và 
quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, 
ngành Logistics Việt Nam đã có những bước phát 
triển đáng mừng. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế 
giới (WB), Việt Nam đang đứng thứ 39/160 nước và 
đứng thứ 3 trong ASEAN sau Singapore và Thái Lan 
về mức độ phát triển Logistics. Với tốc độ phát triển 
hàng năm đạt 16 đến 20%, đây là một trong những 
ngành dịch vụ tăng trưởng đều nhất của Việt Nam 
thời gian qua. 

Tuy nhiên ngành Logistics hiện đang phải đối diện 
với không ít thách thức. Thống kê cho thấy, DN logis-
tics nội chiếm hơn 80% tổng số DN kinh doanh dịch 
vụ logistics tại Việt Nam, song hầu hết chỉ làm dịch 
vụ các chuỗi cung ứng nhỏ trong lãnh thổ Việt Nam 
như: Dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi, làm thủ 
tục hải quan, gom hàng lẻ và thị phần tại các cảng… 
Trong khi đó, các hoạt động lớn hơn, mang tính liên 
vận quốc tế đều do thiểu số các công ty, tập đoàn đa 
quốc gia đảm trách. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ 
ra là do cách làm ăn manh mún,chưa có sự liên kết 
giữa các khâu trong chuỗi Logistics, tình trạng thiếu 
đồng bộ của kết cấu hạ tầng cho ngành Logistics đã 
hạn chế sự phát triển của hoạt động Logistics.

Để tận dụng các lợi thế, cơ hội và giải quyết các hạn 
chế còn tồn đọng, đưa lĩnh vực logistics trở thành 
một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp 

tích cực vào cái thiện năng lực cạnh tranh chung 
của toàn nền kinh tế, ngày 14 tháng 2 năm 2017,Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định 200/QĐ-TTg ban 
hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh 
tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến 
năm 2025, thế hiện sự quan tâm của Chính phủ đối 
với một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế.

VỊ THẾ

Công ty thành lập từ năm 1997, đến nay đã trải qua 
hơn 20 năm phát triển với nhiều những khó khăn, 
biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước. Đồng 
thời phải cạnh tranh quyết liệt với với các doanh 
nghiệp cùng ngành, đặc biệt là các công ty lớn của 
nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ những chính sách đúng 
đắn, các quyết định phù hợp với từng thời điểm nên 
công ty luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định 
qua các năm. Điều này đã giúp Công ty Cổ phần Vận 
tải đa phương thức Duyên Hải khẳng định được tên 
tuổi và vị thế của mình trong ngành vận tải – kho bãi 
ở Việt Nam. 

Hiện nay, trên tuyến Hải Phòng- Phú Thọ, Công ty 
đang đảm nhận tới 50% thị phần vận tải container 
tại Phú Thọ. Công ty cũng là doanh nghiệp dẫn đầu 
trong hoạt động vận tải container đường bộ tại khu 
vực miền Bắc. Có được vị trí này là nhờ công ty có lợi 
thế về số lượng xe lớn và khách hàng đa dạng.

Hệ thống kho bãi cũng là lợi thế của Công ty. Với diện 
tích kho bãi 12 ha, được cấp giấy phép hải quan tại 
Hải Phòng. Trong đó có 02 bãi được cấp giấy phép 
hải quan để khai thác hàng hóa, container hàng hóa 
XNK. Công ty cũng được cấp giấy phép ICD (cảng 
thông quan nội địa) tại khu công nghiệp Thụy Vân – 
Việt Trì – Phú Thọ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi 
cho khách hàng trong khai báo và làm thủ tục hải 
quan tại bãi của Công ty.



2524 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VII. CÁC RỦI RO
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tập trung phát triển phòng FWD để hỗ trợ phát triển kinh doanh khai thác kho, bãi, ICD, Vận tải đường bộ, 
Logistics và sự hợp tác với các Hãng tàu;

- Tổ chức thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng hàng không;

-  Đầu tư kinh doanh xưởng sửa chữa container, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ;

- Mở các chi nhánh để phát triển thị trường;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ các chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

• Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy 
để hoạt động của HĐQT ngày càng có hiệu quả các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ được giao nhiệm 
vụ cụ thể, các tiêu chí của TV HĐQT được căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/
NĐ-CP, và yêu cầu quản trị phát triển Công ty do HĐQT Công ty đề ra:

- Thành viên HĐQT tham gia điều hành,

- Thành viên HĐQT chuyên trách,

- Thành viên HĐQT độc lập,

• Tuyển dụng nhân sự cấp cao để phát triển thị trường và phát triển SXKD của Công ty.

• Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ hoàn thành tốt 
công việc theo quy định của phát luật và điều lệ của Công ty;

• Mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ 2018-2023 là cải tổ lại toàn bộ bộ máy tổ chức từ cán bộ lãnh đạo điều 
hành tới các cán bộ nghiệp vụ:

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý - kinh doanh và phát triển doanh thu,

- Trách nhiệm điều hành SXKD gắn với trách nhiệm về doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Năng lực, trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

• Cử thành viên HĐQT, BKTNB, Ban giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp 
đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp;

• Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện nhất quán tại các đơn vị, công 
ty trực thuộc;

• Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi , phát huy tính chủ động, sáng tạo và 
tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

RỦI RO KINH TẾ

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế-xã hội 
quý IV và năm 2018. Theo đó, GDP cả năm 2018 tăng 
7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 và cao 
hơn mức 6,7% mà Quốc hội đặt ra, khẳng định tính 
kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính 
phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, 
các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 
8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công ng-
hiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu 
vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

Những yếu tố trên có thể có những tác động tiêu cực 
đến nhu cầu tiêu dùng và vận chuyển hàng hóa, tác 
động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của Công ty.

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT 
LIỆU

Xăng dầu là một yếu tố đầu vào quan trọng cấu 
thành giá vốn hàng bán (chiếm 35%) của Công ty và 
chịu nhiều biến động về giá theo nguồn cung trên 
thị trường.

Diễn biến giá xăng dầu năm 2018 khá khó lường. Giá 
dầu WTI tăng từ mức 54,72 Đô la Mỹ/thùng vào cuối 
tháng 4 giảm xuống mức 43,52 Đô la Mỹ/thùng .Sau 
đó tăng nhanh đến cuối năm và đạt mức 60,22 Đô la 
Mỹ /thùng , giá xăng dầu tiếp tục có xu hướng tăng. 
Các biến động kể trên của giá xăng dầu có thể gây 
khó khăn cho công ty trong hoạt động, đặc biệt là 
công tác hạch toán chi phí.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Kể từ khi trở thành thành viên của WTO, Việt Nam 
phải tuân theo luật chung và chấp nhận các thay đổi 
về chính sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi 
về thuế quan. Cho đến nay, hệ thống các văn bản 

quy phạm pháp luật của nước ta đã dần hoàn thiện 
và luôn được thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát 
triển của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, hệ thống văn 
bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho 
phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, việc nâng cao 
tính ổn định về các chính sách pháp luật của Nhà 
nước là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc 
biệt khi nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hòa 
nhịp với sự vận động và phát triển không ngừng của 
nền kinh tế thế giới.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải 
Logistics, các rủi ro môi trường không ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động Công ty. Tuy nhiên, các 
biến động xấu của môi trường như hạn hán, lũ lụt, 
ô nhiễm biển sẽ làm sản lượng hàng hóa trên toàn 
cầu cũng như ở Việt Nam sụt giảm. Điều này sẽ gián 
tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong ngành, 
trong đó có Công ty.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Ngành Vận tải Logistics phát triển gắn liền với quá 
trình toàn cầu hóa nói chung và tự do hóa thương 
mại nói riêng. Vì vậy những rủi ro đến hoạt động giao 
thương quốc tế như các tranh chấp biên giới trên 
biển, các cuộc xung đột khu vực hay vấn nạn cướp 
biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các 
doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, ngành Logistics ở Việt Nam còn khá 
non trẻ. Các doanh nghiệp Logistics có quy mô nhỏ, 
ít kinh nghiệm, lại chưa thực sự liên kết với nhau một 
cách hiệu quả. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành 
đều đứng trước nguy cơ bị các doanh nghiệp ngoại 
– có quy mô và kinh nghiệm “lấn sân” và giành mất 
thị phần
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02 TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG 2018

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu thuần năm 2018 đạt 158,49 tỷ đồng, giảm 0,92% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, Lợi nhuận 
sau thuế năm 2018 đạt 14,73 tỷ đồng, giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2017.  Nguyên nhân chính của việc 
giảm Lợi nhuận là do Khoản Thu nhập khác năm 2018 đã giảm 57% so với số liệu năm 2017 do trong năm 
2017 Công ty con TASA Phú Thọ đã bán xe và Công ty TASA Hà Nội bán nhà tạo ra các dòng thu nhập trong kỳ.

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2014 – 2018

Kết quả kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch đầu năm 

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty là chưa đạt so với kế hoạch đặt ra:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 88,05% so với kế hoạch đầu năm;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 52,59% so với kế hoạch đầu năm.

NGUYÊN NHÂN
KHÁCH QUAN

• Thị trường ngành nghề vận tải, kho bãi, logistics… 
cạnh tranh gay gắt, khốc liệt do có nhiều Doanh ng-
hiệp thực hiện việc đầu tư mới tại khu vực Hải Phòng 
như: Tập đoàn Him Lam, Tân Cảng Saigon, GLC Log- 
ictics, Nam Hải Logictics, Hải Minh, Hải Thành v.v ...

• Một số đối tác truyền thống của Công ty có nhiều 
thay đổi về tổ chức, cơ chế hoạt động và hợp tác kinh 
doanh với các Cảng hoặc gặp khó khăn trong hoạt 
động kinh doanh.

• Các lợi thế, thế mạnh truyền thống của Công ty 
(cơ sở hạ tầng kho bãi, vị trí thuận lợi trong hệ thống 
Cảng, mối quan hệ hợp tác với các đối tác, ưu đãi về 
cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, kinh do-
anh…) đang giảm dần . 

CHỦ QUAN

• Các chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên do do-
anh nghiệp tuyển thêm các nhân sự cấp cao bởi năm 
2018 thiếu hụt rất nhiều nhân sự cấp cao ( Sales, 
Forwarder, Manager, các cán bộ phụ trách trực tiếp 
khu vực sản xuất điều hành khai thác,....) tiếp đên là 
các chi phí giảm giá cho khách hàng , thiết bị máy 
móc phải sửa chữa rất nhiều.

• Vấn đề tồn đọng mà ban điều hành công ty vẫn 
chưa giải quyết được đến năm nay vẫn xảy ra: Khả 
năng nâng cao nghiệp vụ, việc giữ khách hàng và mở 
rộng thị trường không được giải quyết cụ thể, chưa 
khai thác được hết năng lực của máy móc trong 
công ty .

  

Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018

Doanh thu thuần  Triệu VNĐ 181.053 173.098 157.412  159.959  158.488 

Lợi nhuận gộp  Triệu VNĐ 42.751 45.896 40.731  38.652  36.514 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

 Triệu VNĐ 24.018 30.343 24.443  22.624  19.704 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động tài chính

 Triệu VNĐ  (4.116)  1.225 2.682  3.186  3.000 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động khác

 Triệu VNĐ 4.015 3.670 10.871  939  360 

Lợi nhuận trước thuế  Triệu VNĐ 28.033 34.013 35.314  23.563  20.064 

Lợi nhuận sau thuế  Triệu VNĐ 22.726 27.203 27.769  17.665  14.726 

181.053
173.098

157.412 159.959 158.488 

22.726 27.203 27.769
17.665 14.726 

2014 2015 2016 2017 2018

Doanh thu và lợi nhuận qua các năm (triệu đồng)

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu Đơn vị KH 2018 TH 2018 TH/KH

Doanh thu thuần Triệu đồng 180.000 158.488 88,05%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 28.000 14.726 52,59%
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CƠ CẤU DOANH THU, LỢI NHUẬN

Cơ cấu doanh thu năm 2017 và năm 2018

Chỉ tiêu

Năm 2017 Năm 2018

DOANH THU 
 ( triệu VNĐ)

Tỷ  trọng DT
DOANH THU 
 ( triệu VNĐ)

Tỷ  trọng DT

Doanh thu vận tải  86.629 54,16%  91.225 57,56%

Doanh thu kho  24.858 15,54%  20.125 12,70%

Doanh thu bãi  25.494 15,94%  29.246 18,45%

Doanh thu khác  22.978 14,36%  17.892 11,29%

Tổng 159.959 100,00%  158.488 100,00%

Chỉ tiêu
GIÁ VỐN  

(triệu VNĐ)
Tỷ trọng GV

Lãi gộp 
 (triệu VNĐ)

Tỷ trọng LN Lãi gộp/DT

Vận tải  69.094 56,65%  22.131 60,61% 24,26%

Kho  17.735 14,54%  2.390 6,55% 11,88%

Bãi  18.938 15,53%  10.308 28,23% 35,25%

Khác  17.706 14,52%  186 0,51% 1,04%

Tổng  121.974 100,00%  36.514 100,00% 23,04%

54,16%

15,54%

15,94%

14,36%

Cơ cấu doanh thu năm 2017

Doanh thu vận tải

Doanh thu kho

Doanh thu bãi

Doanh thu khác

57,56%

12,70%

18,45%

11,29%

Cơ cấu doanh thu năm 2018

Cơ cấu giá vốn và lãi gộp các mảng hoạt động năm 2018
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II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN LÃNH 
ĐẠO TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

• Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 
24/03/2018 đã thông qua việc hết nhiệm kỳ 2013-
2018 của các thành viên HĐQT và bầu các thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Như vậy, các thành viên 
mới của HĐQT gồm:

- Đào Việt Anh

- Lê Thái Cường

- Đặng Tiếp (*)

- Trần Tuấn Hùng

- Tạ Minh Nguyên

(*) Ông Đặng Tiếp đã từ nhiệm từ ngày 13/11/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 
24/03/2018 đã bầu ra 02 thành viên HĐQT độc lập. 

• Ngày 26/04/2018, HĐQT đã thành lập Ban kiểm 
toán nội bộ trực thuộc HĐQT, bao gồm:

- Ông Trần Tuấn Hùng - Trưởng Ban

- Bà Hoàng Thị Thu Phương - Phó Ban (*)

- Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên

(*) Bà Hoàng Thị Thu Phương đã thôi đảm nhiệm 
chức vụ Phó Ban kiểm toán nội bộ theo quyết định 
ngày 27/09/2018 của HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 
24/03/2018 đã thông qua việc thay đổi mô hình quản 
trị công ty sang mô hình không có Ban kiểm soát. 
Qua đó, miễn nhiệm các thành viên BKS bao gồm:

- Bà Cao Thu Hằng - Nguyên Trưởng BKS

- Bà Trần Thị Kim Hồng - Nguyên Thành viên BKS

- Bà Văn Thị Thanh Bình - Nguyên Thành viên BKS

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2018, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm/miễn 
nhiệm các chức danh trong BTGĐ như sau:

• Ông Đặng Tiếp - Nguyên TGĐ

 Miễn nhiệm ngày 24/03/2018

• Ông Trinh Trung Nghĩa - Nguyên Quyền TGĐ

- Bổ nhiệm ngày 24/03/2018

- Miễn nhiệm ngày 08/05/2018

• Ông Trịnh Quốc Hữu - Nguyên PTGĐ: 

- Miễn nhiệm ngày 31/01/2018

• Ông Bùi Tuấn Mạnh - Nguyên PTGĐ

- Miễn nhiệm ngày 31/01/2018

• Ông Phan Thanh Bình - TGĐ

- Bổ nhiệm 08/05/2018 chức vụ PTGĐ

- Bổ nhiệm ngày 20/08/2018 chức vụ TGĐ

• Ông Lê Đức Bình - PTGĐ

- Bổ nhiệm ngày 15/05/2018

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

Hiện nay, Công ty đang áp dụng định mức lương theo 
sản lượng và khoán theo công việc. Cụ thể:

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: áp dụng lương 
tính theo sản lượng làm được trong tháng.

- Đối với cán bộ công nhân viên làm việc gián tiếp: 
hưởng lương theo công việc và căn cứ vào trình độ, 
năng lực và hiệu quả công việc được giao.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO 

Với mục tiêu hướng tới kỹ năng chuyên môn hóa 
cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn 
khuyến khích người lao động nâng cao năng lực ng-
hiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm 
vụ tốt nhất. Trong thời gian qua, Công ty đã hỗ trợ 
kinh phí đào tạo cho CBCNV trong việc học tập nâng 
cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty 
cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, 
bậc kỹ thuật và tạo ra phong trào học tập đi đôi với 
sáng tạo trong lao động sản xuất để phục vụ tốt hơn 
cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG

Để khuyến khích người lao động, Công ty có những 
chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, Công 
ty cũng áp dụng các quy trình xử phạt đối với hành 
vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của 
Công ty

CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CBCNV

Công ty luôn quan tâm và chú trọng đến đời sống 
của CBCNV:

- Mức thu nhập bình quân một người lao đông là hơn 
8.000.000 đồng/ tháng. 

- Thường xuyên tổ chức và hỗ trợ kinh phí cho CBCNV 
đi tham quan du lịch, nghỉ mát, hoạt động ngoài giờ, 
- Trợ cấp cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường 
xuyên, kịp thời và đúng đối tượng.

- Tham gia mua BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp và Bảo 
hiểm tai nạn 24/24 đầy đủ cho CBCNV.

THỐNG KÊ LAO ĐỘNG 2018

Chỉ tiêu
Số lượng 
(người)

Tỷ trọng 

Theo trình độ lao động 165 100,00%

Đại học và trên Đại học 45 27,27%

CĐ, Trung cấp 34 20,61%

Sơ cấp và CN kỹ thuật 29 17,58%

Lao động phổ thông 57 34,55%

Theo đối tượng lao động 165 100,00%

Lao động trực tiếp 65 39,39%

Lao động gián tiếp 100 60,61%

Theo giới tính 165 100,00%

Nam 110 66,67%

Nữ 55 33,33%
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III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện các hoạt động đầu tư sau:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống Kho, Bãi, Nhà xưởng tại Hải Phòng

- Xúc tiến việc đầu tư mở rộng cảng cạn ICD Thụy Vân, Việt Trì

- Ký lại được Hợp đồng với một đối tác truyền thông là hãng tàu HAPPAG LLOYD – UASC (chiếm khoảng 1/3 
tổng sản lượng khai thác bãi của Công ty vào các năm trước đây)

- Thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng thương hiệu và chất lượng dịch vụ của Công ty

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị: Triệu Đồng

Đơn vị: Triệu Đồng

Đơn vị: Triệu Đồng

Đơn vị: Triệu Đồng

Đơn vị: Triệu Đồng

Đơn vị: Triệu Đồng

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 25.037 24.730 27.293

Doanh thu 29.869 26.511 28.532

LNTT 4.231 1.347 2.716

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 43.506 34.777  34.932 

Doanh thu 72.774 71.438  73.125 

LNTT 2.396 2.248  3.167 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 26.029 26.230  25.374 

Doanh thu 28.440 32.541  27.583 

LNTT 10.934 1.554  132 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 74.375 72.007  65.425 

Doanh thu 6.140 9.851  11.078 

LNTT -717 -88  262 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 32.840 28.425  31.895 

Doanh thu 89.322 92.541  94.440 

LNTT 14.529 15.082  12.815 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018

Tổng Tài sản 2.016 1.317 1.153

Doanh thu 322 41 856

LNTT -264 253 -182

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (TASACO)

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải (TASA TRADING)

Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải (TASA TRANSPORT)

Công ty TNHH Container Minh Thành (TASA Minh Thành)

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (TASA Phú Thọ)

Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (TASA Hà Nội)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Năm 2018, ta thấy tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính đều giảm đi so với năm 
2017. Trong đó đáng chú ý nhất là hai chỉ tiêu sau : 

- Lợi nhuận khác chỉ đạt 360 triệu đồng , giảm so với năm ngoái 579 triệu đồng tương ứng gần mức 62% , 
nguyên nhân là do năm 2017 công ty nhận được khoản thu nhập khác bất thường từ việc thanh lý , nhượng 
bán TSCĐ quý 1 ( 432 triệu ) , quý 2 ( 245 triệu ) , quý 3 ( 25 triệu ) , quý 4 ( 1,865 tỷ đồng ) . Trong khi năm 
2018 phần thu nhập này của công ty chỉ đạt ( 756 triệu ) . Đó là lý do gây nên sự suy giảm về khoản lợi nhuận 
khác trong năm 2018 này. 

- Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm đi 2.939 triệu với mức giảm là 16,64% , nguyên nhân là do : Doanh thu 
năm nay của công ty đã giảm đi đôi chút tuy nhiên chi phí đầu vào lại tăng lên (0,5%) cùng với đó là doanh 
thu hoạt động tài chính giảm xuống từ các khoản lãi tiền cho vay do trong năm công ty đã thu hồi một phần 
trong khoản này , thêm nữa là từ việc công ty phải thuê thêm nhiều nhân công với năng lực kĩ thuật cao từ 
việc thiếu hụt nhân sự khiến cho chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên đôi chút ( 3,1%) 

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018
Tăng/

Giảm(%)

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 7,93 9,25 16,63%

Hệ số thanh toán nhanh Lần 7,53 8,92 18,44%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số nợ / Tổng tài sản % 8,82% 7,93% -10,14%

Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu % 9,67% 8,61% -11,02%

3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 18,73 24,01 28,22%

Doanh thu thuần / Tổng tài sản Vòng 0,69 0,70 1,69%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi  

Hệ số LNST / DTT ( ROS ) % 11,04% 9,29% -15,86%

Hệ số LNST / VCSH ( ROE ) % 8,34% 7,06% -15,27%

Hệ số LNST / Tổng TS ( ROA ) % 7,60% 6,50% -14,44%

Hệ số LN từ HĐKD / DTT % 14,14% 12,43% -12,10%

Chỉ tiêu 2017 2018
Giá trị chênh 

lệch 
Tăng/giảm (%) 

Tổng giá trị tài sản 232.389 226.436 -5.953 -2,56%

Doanh thu  thuần 159.959 158.488 -1.471 -0,92%

Lợi nhuận từ HĐKD 22.624 19.704 -2.920 -12,91%

LN khác 939 360 -579 -61,66%

LN trước thuế 23.563 20.064 -3.499 -14,85%

LN sau thuế 17.665 14.726 -2.939 -16,64%
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V. CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

Tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty Cổ phần 
Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã phát hành 
18.711.000 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phần phổ thông: 18.711.000 cổ phiếu
- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phần đang lưu hành: 17.315.266 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 1.395.734 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

CỔ PHIẾU TCO NĂM 2018

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện mua lại cổ 
phiếu quỹ. Như vậy, tính đến 31/12/2018, số lượng cổ 
phiếu quỹ của công ty là 1.395.734 cổ phiếu.

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức 
công ty cổ phần từ năm 2008 với số vốn điều lệ là 
90.900.000.000 đồng. Từ đó đến nay, công ty đã có 
04 lần phát hành để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Đối tượng
Số lượng  
cổ đông

Tỷ lệ (%)

Cổ đông trong nước 259 96,64%

- Tổ Chức 13 4,85%

- Cá nhân 246 91,79%

Cổ đông nước ngoài 9 3,36%

- Tổ chức 4 1,49%

- Cá nhân 5 1,87%

TỔNG CỘNG 268 100%

Năm
Vốn điều lệ

(VNĐ)
Nội dung tăng vốn

2008 90.900.000.000 Cổ phần hóa

2009  100.795.330.000 

Phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức; Phát hành cho 
CBCNV; Phát hành cho cổ 

đông chiến lược

2011  128.700.000.000 Phát hành riêng lẻ

2014  140.300.000.000 Phát hành riêng lẻ

2015  187.110.000.000 Chào bán ra công chúng

Đối tượng
Số lượng  
cổ đông

Tỷ lệ (%)

Cổ đông Nhà nước  - -

Cổ đông sáng lập  1.100.845 5,88%

-  Trong nước  1.100.845 5,88%

-  Nước ngoài  -   0%

"Cổ đông lớn  
(sở hữu ≥ 5% vốn CP)"  6.590.540 35,22%

-  Trong nước  6.590.540 35,22%

-  Nước ngoài  -   0%

Cổ đông khác  11.019.615 58,89%

-  Trong nước  10.576.480 56,53%

-  Nước ngoài  443.135 2,37%

TỔNG CỘNG  18.711.000 100%
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03 BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Một số kiến nghị giải pháp



4342 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

• Các chính sách, quy định liên quan về định mức 
lương, chính sách đối với công tác phát triển thị 
trường, cơ chế hợp tác với các đối tác kinh doanh, 
khách hàng…đã được rà soát và hoàn thiện, đảm bảo 
phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả.

• Các quy trình sản xuất, quản lý được rà soát lại, sửa 
đổi và làm mới cho phù hợp với mô hình của Công ty. 
Các quy trình không còn phù hợp với việc ứng dụng 
số hóa trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ 
được loại bỏ.

• Từ cuối 2018 đến đầu 2019, khối kinh doanh bãi đã 
ký lại được Hợp đồng với một đối tác truyền thống 
là hãng tàu HAPPAG LLOYD - UASC (chiếm khoảng 
1/3 tổng sản lượng khai thác bãi của Công ty vào các 
năm trước đây) và ký hợp đồng với một số đối tác 
khác để sử dụng các dịch vụ kho bãi của Công ty.   

• Đã thu hút được một số khách hàng mới sử dụng 
dịch vụ thuê văn phòng, kho, bãi…dư thừa từ nhiều 
năm nay. Mặc dù doanh thu chưa cao nhưng là tiền 
đề quan trọng để thu hút thêm các khách hàng tiềm 
năng khác. 

• Các nghiệp vụ kinh doanh mới vẫn đang được Công 
ty chú trọng và tập trung triển khai, các nhân sự đảm 
nhận công việc đã từng bước nâng cao nghiệp vụ để 
cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói cho khách 
hàng.

• Đã và đang tiếp tục thực hiện các công tác tuyển 
dụng mới, bố trí sắp xếp lại một số nhân sự trong 
Công ty để tập trung triển khai công tác phát triển 
thị trường, tìm kiếm khách hàng, tập trung khai thác 
các phương tiện, thiết bị, hạ tầng kho bãi, văn phòng 
cho thuê...còn dư thừa.

• Đang tiếp tục đàm phán với đối tác tại Bắc Ninh 
để thống nhất phương án hợp tác và triển khai địa 
điểm kho bãi trung chuyển tại tỉnh Bắc Ninh, nhằm 
kết nối với các hoạt động kinh doanh vận tải, kho 
bãi, logistics…của TASA Group và các Công ty TASA 
thành viên.

HẠN CHẾ

• Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động 
kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nên có 
nhiều thay đổi đối với các nhân sự quản lý cấp cao từ 
Hội đồng quản trị đến Ban Lãnh đạo điều hành.

• Các hoạt động tổ chức, điều hành của Công ty đang 
trong giai đoạn chuyển đổi, phải hoàn thiện và ổn 
định lại về cách thức điều hành, phối hợp hoạt động 
giữa Công ty Mẹ và các Công ty thành viên; các quy 
định về chức năng, nhiệm vụ và sự phối kết hợp giữa 
các đơn vị, bộ phận, phòng ban trong toàn hệ thống 
Công ty; phân công công việc và trách nhiệm của 
các cán bộ đầu mối phụ trách kinh doanh; cơ chế, 
chính sách đối với công tác phát triển thị trường và 
khách hàng…

• Công ty vẫn thiếu các nhân sự có chất lượng cao để 
triển khai có hiệu quả các chiến lược về mở rộng và 
phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, công 
tác sales, forwarder…

• Trình độ chuyên môn đối với một số nghiệp vụ có 
giá trị gia tăng cao như: logistics, forwarder, mua 
bán cước, phân phối hàng hóa...còn nhiều hạn chế, 
đang trong quá trình tiếp cận và hoàn thiện, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

• Công tác marketing vẫn chưa có chiến lược đầu 
tư bài bản, cần phải tiếp tục hoàn thiện cả về chính 
sách, con người.

• Năng lực các phương tiện, thiết bị, bãi, văn phòng 
cho thuê...còn dư thừa nhiều và chưa khai thác hết 
công suất. 

• Các đơn vị kinh doanh được đầu tư thành lập mới 
hoặc mới hoạt động trở lại như Chi nhánh của Công 
ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty con tại Hà Nội 
vẫn trong giai đoạn tiếp cận thị trường chưa có hiệu 
quả. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2018, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như 
sau:

Đánh giá chung
Với các thuận lợi, khó khăn được xét cả về mặt khách 
quan lẫn chủ quan và thực tế tình hình hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Ban Lãnh đạo điều hành 
và tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực và cố 
gắng, kết quả kinh doanh trong Quý 3 và Quý 4/2018 
đã có biến chuyển tăng so với Quý 1 và Quý 2 và so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, do kết quả hoạt động kinh doanh trong 
Quý 1 và Quý 2/2018 giảm mạnh nên tổng thể kết quả 
hoạt động kinh doanh năm 2018 bị suy giảm nhiều 
so với các năm trước, không đạt được các kế hoạch 
và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh do Đại hội đồng cổ 
đông đã đề ra trong năm 2018. 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  2018

Điều đó cho thấy trong năm 2019 và các năm tiếp 
theo, Công ty cần tiếp tục có các chiến lược và giải 
pháp bài bản, phù hợp để đổi mới, hoàn thiện và nâng 
cao năng lực quản trị, điều hành, phát triển hoạt 
động kinh doanh. Có kế hoạch đầu tư nâng cấp đồng 
bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương 
tiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong 
quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ. Tập trung 
triển khai công tác tiếp thị làm thị trường và đặc biệt 
chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực, 
trình độ và tính chuyên nghiệp cao để nâng cấp chất 
lượng dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh, phù 
hợp với yêu cầu và sự cạnh tranh quyết liệt của thị 
trường trong tình hình mới.

Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018

Doanh thu thuần  Triệu VNĐ 181.053 173.098 157.412  159.959  158.488 

Lợi nhuận gộp  Triệu VNĐ 42.751 45.896 40.731  38.652  36.514 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

 Triệu VNĐ 24.018 30.343 24.443  22.624  19.704 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động tài chính

 Triệu VNĐ  (4.116)  1.225 2.682  3.186  3.000 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động khác

 Triệu VNĐ 4.015 3.670 10.871  939  360 

Lợi nhuận trước thuế  Triệu VNĐ 28.033 34.013 35.314  23.563  20.064 

Lợi nhuận sau thuế  Triệu VNĐ 22.726 27.203 27.769  17.665  14.726 
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VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Khối giao nhận - vận tải, logistics 

• Ổn định lại đội ngũ lái xe, nhân viên nghiệp vụ và 
nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu chủ 
hàng.

• Thực hiện tốt công tác duy trì và chăm sóc khách 
hàng truyền thống.

• Cố gắng tăng thị phần dịch vụ vận tải đối với một 
số khách hàng đang sử dụng nhiều đơn vị cung cấp 
dịch vụ cùng lúc. Tiếp cận, mở rộng thị trường sang 
các khu vực lân cận.

• Kết hợp cung cấp dịch vụ vận tải và đẩy mạnh phát 
triển mảng forwarder, book cước biển cho khách 
hàng. Tăng sản lượng kết hợp sử dụng vỏ, liên kết với 
các chủ xe ngoài để kết hợp khai thác tối ưu lượng vỏ 
rỗng. Tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng và 
kết hợp với những khách hàng hiện có để ghép hàng 
một cách có hiệu quả nhất, tạo dựng thương hiệu 
logistics cho Công ty.

• Liên kết các bộ phận kinh doanh trong toàn Công ty 
để tạo thành một chuỗi cung cấp dịch vụ bền vững, 
giảm các chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

• Giữ bình ổn được về giá cước, đảm bảo sự ổn định 
cho Công ty. 

• Đốc thúc thu hồi công nợ đúng hạn, bảo toàn vốn 
cho Công ty.

• Tập trung triển khai phương án thuê bãi tại Bắc 
Ninh để làm bãi trung chuyển cont.

• Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ kinh doanh 
logistics để hỗ trợ phát triển các mảng kinh doanh: 
kho, bãi, ICD, Vận tải và đặc biệt là cung cấp dịch vụ 
logistics trọn gói cho khách hàng.

• Triển khai các mảng kinh doanh mới, có trình độ 
nghiệp vụ và giá trị gia tăng cao như: dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa bằng hàng không, đầu tư vỏ cont 
làm đại lý cung cấp vỏ cont phục vụ hàng hóa xuất 
nhập khẩu và vận chuyển nội địa, dịch vụ phân phối 
hàng hóa…

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

Khối kinh doanh kho

• Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện vận 
tải, xe nâng điện, hệ thống racking, hệ thống phần 
mềm quản lý xuất nhập và kết nối với Hải quan...đáp 
ứng các tiêu chí ngày càng cao của khách hàng, đối 
tác, cơ quan quản lý xuất nhập khẩu.

• Chú trọng công tác duy trì và chăm sóc khách 
hàng truyền thống. Tăng cường công tác marketing, 
quảng bá hình ảnh để tiếp cận và thu hút các khách 
hàng về kho mới.

• Nắm bắt sát sao các diễn biến, tình hình thị trường 
và xây dựng các phương án thu hút khách hàng mới. 
Thực hiện chính sách hợp tác thực sự cạnh tranh và 
phù hợp đối với các chủ hàng, khách hàng để thu hút 
nguồn hàng mới về kho Công ty. Thường xuyên cập 
nhật, điều chỉnh mức giá dịch vụ phù hợp để giữ và 
thu hút khách hàng mới.

• Kiểm tra thường xuyên các định mức chi phí để 
điều chỉnh, cắt giảm cho phù hợp.

• Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và tiếp tục cải tiến 
quy trình hoạt động cho nhân viên. Thực hiện các 
chế độ, chính sách phù hợp để khuyến khích CBCNV 
Công ty tham gia công tác sales để thu hút thêm 
lượng hàng về kho.

Khối kinh doanh dịch vụ, thương mại

• Triển khai tích cực các phương án marketing, tiếp 
thị tới khách hàng (gặp trực tiếp, liên hệ qua điện 
thoại, giới thiệu hình ảnh,...) để thu hút thêm khách 
hàng thuê văn phòng, thuê kho bãi. Áp dụng chính 
sách giá thuê linh hoạt theo xu thế của thị trường.

• Thí điểm triển khai các mảng kinh doanh mới như: 
cung cấp vật liệu xây dựng (đất đồi, base, đá,...), kinh 
doanh ván sàn container, ván sàn xây dựng. 

VỀ LAO ĐỘNG, NHÂN SỰ

• Tiếp tục tìm kiếm, tuyển dụng các ứng viên phù 
hợp, có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ…để tham 
gia công tác phát triển thị trường và thực hiện các 
nghiệp vụ: sales, forwarder, điều hành khai thác vận 
tải, kho bãi…

• Sắp xếp lại bộ máy nhân sự và phân công công việc 
đảm bảo bộ máy tinh giảm, gọn nhẹ, hoạt động hiệu 
quả, đúng người đúng việc.

• Xây dựng kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ 
từ nguồn đào tạo của Công ty.

• Tăng cường bồi dưỡng, củng cố trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cho từng nhân viên, đặc biệt đầu tư 
cho đội ngũ nhân viên kinh doanh làm marketing, thị 
trường. 

• Tiếp tục cử các cán bộ chủ chốt đi học nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng cho các 
yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của 
Công ty.

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

• Triển khai các dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng kho 
bãi đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

• Khảo sát, lập phương án đầu tư mở rộng ICD Thụy 
Vân - Phú Thọ kết nối với đường sắt, phương án đầu 
tư kho bãi tại ga đường sắt Yên Bái.

• Có phương án đầu tư thêm các thiết bị (nâng hạ, 
xếp dỡ) phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 
bãi, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa.

• Xem xét phương án đầu tư thêm một số phương 
tiện vận tải mới và bán cho các chủ xe cổ phần nhằm 
nâng cao năng lực vận tải và chất lượng dịch vụ, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng.

• Hoàn thiện các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng đáp 
ứng các quy định về công tác PCCC, môi trường…

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
• Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy trình, 
quy định, quy chế liên quan đến hoạt động kinh do-
anh của Công ty.

• Tiếp tục áp dụng các chỉ tiêu kinh doanh đối với 
Ban Lãnh đạo các Công ty con để nâng cao tính chủ 
động và phát huy khả năng, năng lực và trách nhiệm 
của các cán bộ đầu mối kinh doanh tại các đơn vị, 
bộ phận.

• Ứng dụng các phần mềm tiện ích và phần mềm 
quản lý doanh nghiệp vào toàn bộ các mảng hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Xây dựng và áp dụng các công cụ, phương pháp 
quản trị và điều hành doanh nghiệp hiện đại để nâng 
cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc của 
đội ngũ CBCNV Công ty.

• Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, tiết 
giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất đảm bảo hợp 
lý, tránh lãng phí, thất thoát.
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04 BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình công ty 2018

Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Đánh giá Hoạt động Tổ chức - nhân sự

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019
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Năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018 đề ra: 

- Chỉ tiêu Doanh thu: Thực hiện 158,49 tỷ đồng/Kế hoạch 180 tỷ đồng, đạt 88,05% so với kế hoạch.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 14,73 tỷ đồng/Kế hoạch 28 tỷ đồng, đạt 52,59% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2018
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

KHÁCH QUAN 

• Thị trường ngành nghề vận tải, kho bãi, logistics…
cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, cung lớn hơn cầu do 
có nhiều Doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư mới 
tại khu vực Hải Phòng: Tập đoàn Him Lam, Tân Cảng 
Saigon, GLC Logictics, Nam Hải Logictics, Hải Minh, 
Hải Thành,...

• Một số đối tác truyền thống của Công ty có nhiều 
thay đổi về tổ chức, cơ chế hoạt động và hợp tác kinh 
doanh với Cảng hoặc gặp khó khăn trong hoạt động 
kinh doanh.

• Công ty triển khai đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ 
thông bãi Tasa Minh Thành và kho bãi Tasaco nên 
ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác kho bãi.

• Giá thuê đất của Công ty bị điều chỉnh tăng do 
quyết định của HĐND thành phố Hải Phòng.

• Các lợi thế, thế mạnh truyền thống của Công ty (cơ 
sở hạ tầng kho bãi, vị trí thuận lợi trong hệ thống 
Cảng, mối quan hệ hợp tác với các đối tác, ưu đãi 
về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, kinh 
doanh…) đang giảm dần.  

CHỦ QUAN

• Thiếu hụt các nhân sự có chất lượng cao, đặc biệt 
là nhân sự quản lý điều hành cấp cao; nhân sự làm 
thị trường, sales, forwarder; đầu mối triển khai các 
dự án mở rộng đầu tư kinh doanh; cán bộ phụ trách 
điều hành khai thác tại các đơn vị SXKD trực tiếp…

• Việc đầu tư nâng cấp toàn bộ bãi Tasa Minh Thành, 
đầu tư xây dựng nhà xưởng sửa chữa container năm 
2018 cũng ảnh hướng tới mặt bằng khai thác bãi.

• Công ty đang thực hiện dự án mở rộng xây mới 
2000 m2 và nâng cấp 2000 m2 kho CFS và 10.000 
m2 bãi Tasaco từ tháng 08/2018 dự kiến hoàn thành 
vào trong Quý I/2019.

• Kết quả công tác của Ban điều hành Công ty trong 
năm qua không hoàn thành nhiệm vụ cụ thể là: Khả 
năng nâng cao nghiệp vụ về ngành nghề chậm như 
nghiệp vụ FWD, mua bán cước biển,...việc giữ khách 
hàng và mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh 
của Công ty còn nhiều hạn chế: mất thị phần, mất 
khách hàng, không khai thác hết năng lực của Công 
ty: phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ, diện tích 
kho bãi, văn phòng cho thuê...chủ yếu bắt nguồn 
từ công tác nhân sự điều hành cấp cao của Công ty 
chưa tốt.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cách 
điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo điều hành Công ty đã thực 
hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. 

Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh trong quý và kế hoạch kinh 
doanh các quý tiếp theo.
• Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên:

- Ông Đào Việt Anh: Phụ trách chung công việc của HĐQT. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng chiến lược 
đầu tư phát triển Công ty, xây dựng cơ chế chính sách, các dự án đầu tư của Công ty...

- Ông Lê Thái Cường: Phụ trách công tác phát triển thị trường, phát triển ngành nghề kinh doanh, công tác 
quan hệ đối ngoại của Công ty.

- Ông Tạ Minh Nguyên: Phụ trách lương, thưởng, nhân sự của Công ty.  

- Ông Trần Tuấn Hùng: Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

• Ngoài thành lập Ban kiểm toán nội bộ (tiểu ban kiểm toán), Công ty không thành lập các tiểu ban khác của 
HĐQT mà phân công từng lĩnh vực cho từng thành viên HĐQT phụ trách. Để mỗi thành viên trong HĐQT chủ 
động trong lĩnh vực công việc được phân công và sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, giám sát hoạt động 
SXKD Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là tách biệt với hoạt động điều hành của Ban điều hành. 

• Thành viên HĐQT được phân công phụ trách ban (tiểu ban) hoặc lĩnh vực nào sẽ là Người chịu trách nhiệm 
cao nhất của Công ty trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực mình được phân công phụ trách.

• Thành viên HĐQT phải chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công 
phụ trách. Rà soát, bổ sung các quy định hiện tại; xây dựng dự thảo và đề nghị HĐQT ban hành mới các quy 
chế, quy định có liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn 
đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong việc điều hành các hoạt động 
SXKD có hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.  

ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Mặc dù có sự thay đổi Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần 
đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Tổng Giám đốc đã cùng với các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các 
Công ty thành viên và các bộ phận quản lý khác có nhiều nỗ lực và luôn dành hết tâm huyết cho việc lập kế 
hoạch chiến lược kinh doanh, quản lý, thu hồi tốt công nợ, điều hành linh hoạt mọi hoạt động sản xuất nhằm 
đưa Công ty vượt qua thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2018. Kết quả kinh doanh trong 
năm 2018 đã phản ánh đúng mọi hoạt động của Công ty.
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

• Từ 6 tháng cuối năm 2018, bộ máy tổ chức của 
Công ty đã đi vào vận hành ổn định, Công ty đã kiểm 
tra, bổ sung, điều chỉnh hệ thống quy chế hoạt động 
theo từng phòng ban, tổ đội. Các quy định, quy trình 
nghiệp vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban trong 
Công ty cũng được xây dựng và tổ chức thực hiện 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

• Công ty đã thực hiện các biện pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu Công ty, mở chi 
nhánh TP HCM, tập trung nhân sự phát triển công tác 
marketing, tìm chọn các đối tác có uy tín, tham gia 
dự thầu nước ngoài (đã trúng 1 trong 2 lần tham dự 
thầu và ký được hợp đồng cung cấp dịch vụ cho hãng 
tàu Hapag Loyd - UASC cho 2 năm 2019 và 2020) để 
ký các hợp đồng lớn nhằm ổn định SXKD, phát triển 
dịch vụ Logistics của Công ty.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018, sau khi xem xét và đối chiếu, Ban Kiểm toán 
nội bộ có những nhận xét như sau:

ĐÁNH GIÁ  VIỆC THỰC HIỆN  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động 
theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công ty cũng đã xây dựng và áp dụng hệ thống tiền lương mới phù hợp hơn với môi trường kinh doanh hiện 
tại.

- Công ty đã thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng thương hiệu và chất lượng dịch 
vụ của Công ty.

- Tuy nhiên, tồn tại một số dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2018 mà Công ty chưa thực 
hiện được bao gồm: các kế hoach M&A, mở rộng ICD Phú Thọ và đầu tư bãi ở Bắc Ninh.

Kiến nghị:

- Ban Kiểm toán nội bộ đề nghị HĐQT có những kế hoạch hiệu quả hơn trong vấn đề thu hồi công nợ.

- Tiếp tục cơ cấu lại các bộ phận trong Công ty để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn phục vụ cho hoạt động 
kinh doanh.

- Phát triển và tìm kiếm cơ hội để sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất.

- So với các kế hoạch đề ra của ĐHĐCĐ thì Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Chủ yếu là do thị 
trường cạnh tranh và Công ty chưa phục hồi được các đối tác truyền thống. 

- Trong năm, Công ty cũng có những bước đi để tối ưu nguồn nhân lực, giảm thiểu chi phí, tăng hiệu xuất 
của các hoạt động kinh doanh.

NHỮNG TỒN TẠI 

• Kế hoạch tuyển dụng cán bộ điều hành cấp cao của 
HĐQT Công ty chưa phát huy hiệu quả. Chưa tuyển 
được cán bộ điều hành cấp cao có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực Logistics để phát triển hết năng lực của 
Công ty.

• Mô hình tổ chức quản lý và cách thức điều hành 
hoạt động SXKD giữa Công ty Mẹ và các Công ty 
thành viên; các quy định về chức năng, nhiệm vụ và 
sự phối kết hợp giữa các Công ty thành viên, các đơn 
vị, bộ phận, phòng ban trong toàn hệ thống Công 
ty chưa tốt nên chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng và 
không đạt chuẩn đề ra.  

• Phân công công việc và trách nhiệm của các cán 
bộ đầu mối phụ trách kinh doanh; cơ chế, chính 
sách khoán với từng Công ty thành viên để hướng tới 
nhận khoán tài sản và tự chủ trong SXKD còn tồn tại 
nhiều bất cập chưa tương xứng với quy mô và năng 
lực của một Công ty đại chúng niêm yết. Dẫn đến 
chưa phát huy hết khả năng và năng lực của các cán 
bộ đầu mối phụ trách kinh doanh và người lao động 
trong Công ty, chưa đáp ứng được các yêu cầu và 
đòi hỏi ngày càng cao của thị trường và khách hàng 
cũng như những thay đổi về hoạt động kinh doanh 
trong tình hình mới.

• Công tác phát triển thị trường của Công ty trong 
năm 2018 không đạt được các yêu cầu phát triển 
SXKD do không làm tốt công tác nhân sự.

• Một số dự án đầu tư đã được đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018 thông qua nhưng vì các điều kiện 
chủ quan và khách quan chưa thuận lợi nên chưa 
thực hiện được như thực hiện M&A (mua bán và 
sáp nhập công ty), mở rộng ICD Phú Thọ (mở rộng 
theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
01/7/2016 và mở rộng theo yêu cầu SXKD kết nối với 
đường sắt), đầu tư bãi tại Bắc Ninh.

Chỉ tiêu Đơn vị KH 2018 TH 2018 TH/KH

Doanh thu thuần Triệu đồng 180.000 158.488 88,05%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 28.000 14.726 52,59%
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ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH
• Tiếp tục tập trung phát triển phòng Kinh doanh FWD để hỗ trợ phát triển kinh doanh khai thác kho, bãi, ICD, 
Vận tải đường bộ, Logistics và sự hợp tác với các Hãng tàu,

• Đầu tư xây dựng bãi Bắc Ninh định hướng cho Công ty phát triển Logistics, đường bộ, đường biển, đường 
sông và tương tác với các hãng tàu thực hiện việc nâng hạ cấp vỏ tại Bắc Ninh.

• Tổ chức thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng hàng không,

• Đầu tư kinh doanh xưởng sửa chữa container, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ.

• Thành lập công ty mới theo yêu cầu phát triển SXKD, mở các chi nhánh để phát triển thị trường.

• Tìm các đối tác để thực hiện việc đầu tư vỏ, thuê vỏ, đại lý vỏ container để phát triển công ty theo hướng 
công ty vận tải NVOCC cho hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa.

• Hợp tác với các đơn vị phân phối lớn để khai thác kho bãi vận tải.

• Phát triển việc đầu tư cho thuê phương tiện thiết bị để cung cấp năng lực cho vận tải và làm logistics.

• Thanh lý các tài sản dư thừa và tập trung khai thác các năng lực dư thừa như bãi, văn phòng, phương tiện, 
thiết bị.

• Tiếp tục tuyển dụng nhân sự phù hợp với năng lực và ngành nghề của công ty đặc biệt là nhân sự cho phát 
triển SXKD và tìm hướng đi mới cho Công ty.

• Tinh giảm bộ máy điều hành, nhân sự phải kiêm nhiệm và yêu cầu mỗi nhân sự phải biết nhiều tác nghiệp 
và nghiệp vụ trong chuỗi SXKD của công ty.

•Nâng cao chất lượng dịch vụ các chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2019, trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2018, trước xu thế nền kinh tế Việt Nam hội nhập 
ngày càng sâu rộng, đa dạng với kinh tế thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực: vận tải, kho vận, logistics…Với 
năng lực hiện có, Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải xây dựng kế hoạch năm 2019 với những 
mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
 Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy để 
hoạt động của HĐQT ngày càng có hiệu quả các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ được giao nhiệm vụ cụ 
thể, các tiêu chí của TV HĐQT được căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, và 
yêu cầu quản trị phát triển Công ty do HĐQT Công ty đề ra:

• Thành viên HĐQT tham gia điều hành

• Thành viên HĐQT chuyên trách

• Thành viên HĐQT độc lập

• Tuyển dụng nhân sự cấp cao để phát triển thị trường và phát triển SXKD của Công ty.

Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ hoàn thành tốt công 
việc theo quy định của phát luật và điều lệ của Công ty.

 Mục tiêu hàng đầu trong năm 2019 là tuyển dụng nhân sự có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề 
để phát triển SXKD của Công ty và tìm ra những hướng đi mới với tiêu chí:

Tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý - kinh doanh và phát triển doanh thu.

Trách nhiệm điều hành SXKD gắn với trách nhiệm về doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Năng lực, trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

Cử thành viên HĐQT, Ban KTNB, Ban giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện nhất quán tại các đơn vị, công ty 
trực thuộc.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
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05 QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hội đồng quản trị

 Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của  HĐQT, BTGĐ

Tăng cường về Quản trị công ty
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc lựa chọn số thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên. 
Đồng thời ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó có 02 thành 
viên HĐQT độc lập, bao gồm:

1. Ông Trần Tuấn Hùng

2. Ông Tạ Minh Nguyên

TỶ LỆ DỰ HỌP HĐQT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/03/2018, Công ty 
vẫn áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động: 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc, Ban kiểm soát. Từ ngày 24/03/2018, Công ty áp 
dụng mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị và Giám đốc (Tổng Giám đốc), trong đó tối thiểu 
1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành 
viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 
Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ với 
Ban kiểm soát (Giai đoạn trước ngày 24/03/2018) và 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban kiểm toán nội bộ 
(Giai đoạn sau ngày 24/03/2018) thực hiện tốt vai trò 
chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, 
hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thảo 

luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng 
Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư 
điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch 
kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của 
HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê 
duyệt. Bằng Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt phương 
án kinh doanh, thông qua việc mở rộng thị trường 
kinh doanh, thành lập Chi nhánh hoạt động tại thành 
phố Hồ Chí Minh, thành lập Công ty con tại Bắc Ninh, 
thông qua việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự 
chủ chốt để ổn định công tác nhân sự của Ban điều 
hành,...

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và 
thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, các mục tiêu đầu 
tư và hoạt động khác, đảm bảo duy trì hệ thống kiểm 
soát một cách tốt và phù hợp nhất.

Ngày 26/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty thành 
lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 
trị. Nhiệm vụ của Ban là tư vấn và giúp việc cho HĐQT 
trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát 
nội bộ Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban (Thành viên 
HĐQT độc lập)

2. Bà Hoàng Thị Thu Phương - Phó ban (Chuyên 
trách)

(Miễn nhiệm ngày 27/09/2018 theo nguyện vọng cá 
nhân)

3. Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên

HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm toán nội bộ, quy định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, nguyên tắc hoạt động và các vấn đề liên quan 
khác nhằm thực hiện tốt công tác giám sát về tình 

hình tài chính, xem xét, phân tích các thông tin trên 
báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm 
toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính 
quý để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi 
Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát 
hành báo cáo ra công chúng. Ban kiểm toán nội bộ 
đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, 
thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên 
liên quan của Ban điều hành đảm bảo giám sát tính 
tuân thủ và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng 
cao thực hành chống gian lận - giao dịch bên liên 
quan, hoàn thiện sổ tay kiểm toán nội bộ.

Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty phân công cho 
các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công 
việc: Phát triển thị trường và quan hệ đối ngoại, phụ 
trách lương thưởng, nhân sự của Công ty. Các thành 
viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số 
hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, hội đồng 
thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

STT Họ và tên Chức vụ

1   Ông Đào Việt Anh     Chủ tịch HĐQT

2   Ông Lê Thái Cường     Phó Chủ tịch  HĐQT

3   Ông Trần Tuấn Hùng     Thành viên HĐQT độc lập

4   Ông Tạ Minh Nguyên     Thành viên HĐQT độc lập

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi dự họp Tỷ lệ dự họp

1   Ông Đào Việt Anh     Chủ tịch HĐQT 14/14 100%

2   Ông Lê Thái Cường     Phó Chủ tịch  HĐQT 14/14 100%

3   Ông Trần Tuấn Hùng     Thành viên HĐQT độc lập 9/9 100%

4   Ông Tạ Minh Nguyên     Thành viên HĐQT độc lập 9/9 100%
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STT  Số Nghị Quyết Thời  gian Nội dung

1
01/2018/NQ-

HĐQT
02/01/2018 Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền 

mặt với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu…

2
02/2018/NQ-

HĐQT
29/01/2018

Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2018. Thông qua việc triệu tập đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/03/2018. 
Thông qua chương trình, nội dung đại hội…

3
03/2018/NQ-

HĐQT
31/01/2018

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
đối với Ông Trịnh Quốc Hữu và miễn nhiệm chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Tuấn Mạnh. 

4
04/2018/NQ-

HĐQT 26/02/2018

Thông qua việc đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 các nội dung: 
Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 
Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và 
Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng 
số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 
HĐQT…
Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT Công 
ty là 5 thành viên.
Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa 
phương thức Duyên Hải tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5 05/2018/NQ-
HĐQT 13/03/2018

Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính 
hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Thông qua các nội dung biểu 
quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Thông qua danh sách các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

6 06/2018/NQ-
HĐQT 24/03/2018

Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự chủ chốt 
của Công ty: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch 
HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Miễn 
nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám 
đốc...

7 07/2018/NQ-
HĐQT 12/04/2018

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 
của Công ty: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và 
Người được Ủy quyền công bố thông tin đối với bà Hoàng 
Thị Ngọc Lan (Theo đơn xin từ nhiệm); Bổ nhiệm ông Đặng 
Tiếp - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Người được ủy quyền 
công bố thông tin của Công ty.
Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền 
mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 
500 đồng)…

STT  Số Nghị Quyết Thời  gian Nội dung

8
08/2018/NQ-

HĐQT
26/04/2018

Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 
HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải…
Thành lập Công ty con tại tỉnh Bắc Ninh

9
09/2018/NQ-

HĐQT
08/05/2018

Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty: 
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền 
công bố thông tin; Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; Miễn 
nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm chức vụ 
Phó tổng Giám đốc phụ trách điều hành; Bổ nhiệm Người 
phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công 
bố thông tin của Công ty.
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo 
tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ 
phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty 
TASA thành viên (Công ty con) năm 2018: Công ty TNHH 
Kiểm toán VACO…

10
10/2018/NQ-

HĐQT
15/05/2018

Thông qua việc Bổ nhiệm ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức 
Duyên Hải.

11
11/2018/NQ-

HĐQT 20/08/2018

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình, Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Vận tải đa 
phương thức Duyên Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công 
ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

12 12/2018/NQ-
HĐQT 27/09/2018

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Ban 
kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng 
Thị Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.
Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

13 13/2018/NQ-
HĐQT 13/11/2018

Chấp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản 
trị đối với Ông Đặng Tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Đặng 
Tiếp không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 
13/11/2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất 
được tổ chức.
Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hiệp làm người đại diện 
quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa 
phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH 
MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty 
con) và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức danh Chủ 
tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công 
ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.

14 14/2018/NQ-
HĐQT 27/11/2018

Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận 
tải đa phương thức Duyên Hải.

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, 
BTGĐ

TĂNG CƯỜNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÙ LAO CỦA HĐQT

THÙ LAO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Họ và tên Chức danh Thù lao Thu nhập Cộng

1. Ông Đào Việt Anh Chủ tịch HĐQT 70.984.000  70.984.000 

2. Ông Lê Thái Cường Phó chủ tịch HĐQT 63.846.000 264.225.000 328.071.000 

3. Ông Đặng Tiếp Nguyên TV HĐQT 50.500.000 117.458.000 167.958.000 

4. Ông Trần Tuấn Hùng TV HĐQT độc lập 27.854.000  27.854.000 

5. Ông Tạ Minh Nguyên TV HĐQT độc lập 20.754.000  20.754.000 

6. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan
Nguyên TV HĐQT, Phó 

TGĐ
11.769.000 114.365.000 126.134.000 

7. Ông Hoàng Anh Dũng Nguyên TV HĐQT 9.030.000  9.030.000 

8. Bà Vũ Thị Phú Nguyên TV HĐQT 9.030.000  9.030.000 

9. Đào Kim Phương Nguyên TV HĐQT 9.030.000  9.030.000 

Họ và tên Chức danh Thù lao Thu nhập Cộng

Hoa Thị Oanh Thành viên  123.720.000 123.720.000 

THÙ LAO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN  CỦA NGƯỜI 
NỘI BỘ NĂM 2018

Họ và tên Chức danh Thù lao Thu nhập Cộng

1. Ông Phan Thanh Bình Tổng giám đốc  170.747.000 170.747.000 

2. Ông Lê Đức Bình Phó tổng giám đốc  206.684.000 206.684.000 

3. Bà Trịnh Thị Huế Phó tổng giám đốc  274.617.729 274.617.729 

4. Bà Nguyễn Thu Thủy Kế toán trưởng  194.515.000 194.515.000 

Stt 
Người thực 

hiện giao dịch

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm

   
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ 

1 Đặng Tiếp TV HĐQT     800.000 4,62% 0 0%
Bán cổ 
phiếu 

2 Nguyễn Thị Hiệt NCLQ     300.000 1,73% 0 0%
Bán cổ 
phiếu 

Đơn vị: VNĐ

Đơn vị: VNĐ

Đơn vị: VNĐ

Thực hiện các quy định về Quản trị công ty:

Năm 2018, Công ty tiếp tục tuân thủ tốt các quy định hiện hành về quản trị công ty đối với công ty niêm yết.
Bao gồm: công bố thông tin công khai - minh bạch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng trình tự thủ tục và 
nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên năm 2018.

Đào tạo về Quản trị công ty:

Năm 2017, Công ty thường xuyên cử các cán bộ tham gia các buổi tập huấn về quản trị công ty của UBCK Nhà 
nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
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06 BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu phát triển bền vững

 Các chỉ tiêu phát triển bền vững
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CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIÊU THỤ DẦU

Là một doanh nghiệp trong ngành vận tải – kho bãi, dầu là năng lượng mà công ty tiêu thụ chính trong quá 
trình sản xuất kinh doanh, bao gồm 2 loại chính là:

• Dầu Diesel: Dùng để chạy các phương tiện vận tải, chạy các máy móc, trang thiết bị tại kho bãi.

• Dầu máy: Dùng cho các động cơ máy móc tại kho bãi.

Loại dầu Khối lượng (lít) Chi phí (đồng) Nguồn cung cấp

Dầu Diesel             332.761     5.162.892.988 PVOIL HP

Dầu máy                2.297        126.601.124 
Công ty CP Việt Nam 

Sourcing

I. MỤC TIÊU  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối với Khách hàng Cung cấp dịch vụ chất lượng, kịp thời và thuận tiện nhất

Đối với Cổ đông

Thực hiện Công bố thông tin công khai, minh bạch

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các buổi gặp gỡ nhà đầu tư

Đảm bảo mức cổ tức ổn định và bền vững

Đối với Nhà nước

Tuân thủ chính sách, quy định Nhà nước trong hoạt động kinh 
doanh

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế

Đối với Người lao động

Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu 
nhập cạnh tranh

Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho người lao 
động

Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động với các hoạt động 
ngoài giờ

Đối với Cộng đồng - Xã hội

Chia sẻ cùng chung tay trong các hoạt động cộng đồng

Có trách nhiệm đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

Đối với môi trường Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về môi trường
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TIÊU THỤ ĐIỆN

Điện năng được công ty sử dụng chủ yếu cho hai mục đích là chiếu sáng tại các kho bãi và sử dụng trong 
sinh hoạt của bộ phận hành chính – văn phòng.

Lượng điện năng tiêu thụ trong năm 2018 của công ty như sau:

TIÊU THỤ NƯỚC

Mục đích sử dụng: Do đặc thù của ngành kinh doanh nên Công ty chỉ sử dụng nước vào mục đích sinh hoạt 
cũng như là vệ sinh container, kho bãi.

Nguồn nước sử dung: Nguồn Công ty sử dụng là nước máy được cung cấp bởi các đơn vị nước sạch trên địa 
bàn của các công ty con như Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nội, …

Lượng nước tiêu thụ trong năm 2018 của Công ty như sau:

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG 
XUYÊN, ĐỊNH KỲ

Công ty luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cũng như 
thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật 
về môi trường. Vì vậy, trong suốt quá trình hoạt 
động, Công ty chưa từng bị nhắc nhở, xử phạt trong 
các vấn đề đối với môi trường.

• Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 02 lần/ 
năm

• Ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thu 
gom, xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp

• Định kỳ tổ chức vệ sinh kho bãi, nạo vét hệ thống 
thoát nước… đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ 
quan tại công ty

• Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 
xử lý chất thải nguy hại

• Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến công tác 
môi trường theo đúng quy định và yêu cầu của cơ 
quan quản lý

Khối lượng (kwh) Chi phí (đồng) Nguồn cung cấp

359.944 1.124.928.003 Công ty điện lực Hải An

Khối lượng (m3) Chi phí (đồng) Nguồn cung cấp

7.099 132.874.858 Công ty CP cấp nước Hải Phòng
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ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

• Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CBCNV:

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người 
lao động về BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra Công ty còn 
tiến hành mua Bảo hiểm tai nạn 24h cho các CBCNV.

- Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 01 lần/ 
năm

- Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định 
của pháp luật lao động

- Cung cấp nước sạch tại nơi làm việc, trang bị bảo 
hộ lao động và thực hiện các biện pháp đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động như định kỳ kiểm định máy, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…

• Đảm bảo phúc lợi cho CBCNV

- Đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định cho CBCNV. 
Ngoài ra, Công ty cũng cũng xây dựng chính sách 
lương - thưởng phù hợp và minh bạch.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV thông qua 
các hoạt động văn hóa – thể thao, các chương trình 
tham quan, du lịch, ...

- Hồ trợ thường xuyên và kịp thời cho các CBCNV có 
hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, …

- Khuyến khích con em của CBCNV thi đua học tập 
bằng các phần quà ý nghĩa nhân các dịp tết thiếu 
nhi và Trung Thu.

• Đảm bảo bình đẳng giới

Công ty cũng chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới – 
bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, với các minh chứng cụ 
thể như sau: 

- Mức lương bình quân của người lao động nữ tương 
đương với mức lương bình quân của lao động nam.

- Các lao động nữ không gặp bất kỳ rào cản nào trong 
công việc cũng như phát triển sự nghiệp.

- Định kỳ hàng năm, Công ty có các chương trình 
dành riêng cho chị em phụ nữ nhân các dịp như Quốc 
tế phụ nữ 08/03 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

Đảm bảo quyền lợi của người lao động

Cơ cấu lao động năm 2018 theo trình độ

27,27%

20,61%

17,58%

34,55%

Trình độ Đại học và trên 
Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ 
thuật

Lao động phổ thông

Đào tạo đối với người lao động

 Số giờ đào tạo bình quân của mỗi CBCNV trong năm 2018 là 70-100h/CBCNV. Trong đó, có các chương trình 
đào tạo như sau:

TRÁCH NHIỆM VỚI  CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Công ty đã tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng như:

- Chi ủng hộ quỹ vì Người nghèo Quận Hải An phát động

- Chi ủng hộ mái ấm công đoàn quận Hải An, Hải Phòng 

- Ủng hộ cho quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Quận Hải An, Hải Phòng

- Ủng hộ Hội Người mù, Hội thanh niên xung phong Quận Hải An, TP Hải Phòng

- Trợ cấp cho một số CBCNV trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau

STT
Các chương trình 

đào tạo 

"Thời lượng 
(có thể tính dựa 
trên số buổi đào 

tạo/tuần hoặc số giờ 
đào tạo)"

Nội dung chương trình đào tạo

1
Chương trình đào 
tạo nội bộ, bên 
ngoài

50 - 70 giờ

Giới thiệu về Công ty, sản phẩm dịch vụ, cơ cấu tổ 
chức, nội quy, quy định Công ty; Nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề theo ngành nghề 

kinh doanh của Công ty; Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn; Quản trị doanh nghiệp, quản 
trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học; Các kỹ năng liên 

quan khác…

2

Các chương trình 
khác (phòng cháy 
chữa cháy, an toàn 
lao động, bảo vệ 
môi trường...)

20 - 30 giờ
Đào tạo lý thuyết các kiến thức cơ bản; thực tập, 
diễn tập xử lý các tình huống giả định theo thực 

tế... 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật


