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CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER  

MIỀN TRUNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------***-------- 

 Đà nẵng, tháng 03 năm 2023 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

PHẦN A 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị 

 Trong năm 2022, tình hình nhân sự của HĐQT Công ty đã có sự thay đổi như sau:  

1.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung ngày 

09/04/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Anh và 

giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên.  

1.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung ngày 

12/11/2022 đã thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Trần Thị Phương Anh.  

1.3. HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung hiện tại gồm có 5 (năm) thành viên:  

- Ông Lê Thế Trung  - Chủ tịch HĐQT  

- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên 

- Bà Đặng Trần Gia Thoại  - Thành viên 

- Ông Ngô Quốc Vũ  - Thành viên 

- Bà Trần Thị Phương Anh - Thành viên 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

 Trong năm 2022,  HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình 

thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo 

tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.  

 Năm 2022 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau: 

Stt Số Nghị 

quyết/Quyết 

định/BB 

Ngày Nội dung 

1 01/2022/NQ-

HĐQT 

09/02/2022 1/ Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 như sau:    

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : 

ngày 01/03/2022.  

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự 

kiến cuối tháng 3/2022) 

- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ 

thông báo sau) 

DỰ THẢO 
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- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của ĐHĐCĐ thường niên. 

Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định 

pháp luật và Điều lệ Công ty.  

2 02/2022/NQ-

HĐQT 

09/02/2022 Thống nhất đề xuất nhân sự theo tờ trình của Giám đốc 

Công ty, cụ thể như sau:  

- Bà Trần Thị Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT, Người 

công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ 

ngày 10/02/2022. 

- Bà Đỗ Thị Nhung, chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài 

chính – tổng hợp thôi đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, 

Phụ trách Phòng Tài chính – tổng hợp kiêm Thư ký HĐQT, 

Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công 

ty kể từ ngày 10/02/2022.  

- Bà Trần Thị Phước và Bà Đỗ Thị Nhung thực hiện bàn 

giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định 

pháp luật và Công ty.  

3 03/2022/NQ-

HĐQT 

09/03/2022 Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Container 

Miền Trung như sau :  

- Thời gian tổ chức đại hội : ngày 09/04/2022  

- Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, 

đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng 

Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4 04/2022/NQ-

HĐQT 

18/03/2022 Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm 

chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Ông Nguyễn Hoàng 

Anh kể từ ngày 17/03/2022. 

Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông 

Nguyễn Hoàng Anh sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty 

gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện 

hành và Điều lệ Công ty 

5 05/2022/NQ-

HĐQT 

08/04/2022 Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 Công ty về hoạt động SXKD năm 2021 và kế 
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hoạch SXKD năm 2022 

Thông qua các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung. 

6 06/2022/NQ-

HĐQT 

28/04/2022 Thông qua việc tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ cho vay từ Công 

ty CP Container Việt Nam và cho Công ty Cổ phần Container 

Qui Nhơn (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung) vay hỗ trợ vốn số tiền tối đa là 18 tỷ đồng theo 

qui chế quản lý tài chính của Công ty.  

Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn có trách nhiệm sử 

dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư 

được phê duyệt để thực hiện đầu tư thêm phương tiện vận tải 

container chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh.  

Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Container Miền Trung 

ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn và triển khai thực hiện theo đúng 

các quy định hiện hành. 

7 07/2022/NQ-

HĐQT 

16/06/2022 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là 

đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.  

Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp 

đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành. 

8 08/2022/NQ-

HĐQT 

10/08/2022 
1/ Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn 

để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín 

dụng tối đa là bảy tỷ đồng. 

2/ Thông qua việc cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 

693139 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản 

vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên.  

3/ Giao Bà Đặng Trần Gia Thoại, hiện giữ chức vụ Giám đốc 

đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện 

Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực 

hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế 

chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng 

9 09/2022/NQ-

HĐQT 

22/09/2022 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau:  

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/10/2022 

- Lý do và mục đích: bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 và một số nội dung 
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thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

- Thời gian tổ chức đại hội : dự kiến trong tháng 11/2022 

- Địa điểm tổ chức đại hội : Công ty sẽ thông báo sau. 

10 10/2022/NQ-

HĐQT 

22/09/2022 
HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong 

phương án phát hành theo yêu cầu công văn số 

5893/UBCKNN-QLCB ngày 05/09/2022:  

1/ Cam kết xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho tổ chức, cá 

nhân và người có liên quan tuân thủ theo quy định tại Điều 

42 Nghị định 155/2021/NĐ-CP 

2/ Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không 

chào bán hết: cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông 

hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị 

(nếu có).  

3/ Chi tiết về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ 

đợt chào bán 

11 11/2022/NQ-

HĐQT 

23/09/2022 Thông qua bộ hồ sơ chào bán 1.220.000 cổ phiếu (trong đó, 

phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và 

chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của 

Công ty cổ phần container Miền Trung theo đúng quy định 

của pháp luật và điều lệ của Công ty.  

12 12/2022/NQ-

HĐQT 

20/10/2022 
Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Container 

Miền Trung như sau :  

- Thời gian tổ chức đại hội : ngày 12/11/2022  

- Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, 

đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng 

13 13/2022/NQ-

HĐQT 

18/11/2022 
HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và triển khai 

thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:  

1/ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau: 

Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn 

xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 

(nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ. 

2/ Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 

- Thời gian phát hành: Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023, 

sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN. 

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi 

tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ 

tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Container 

Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu 

phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

14 14/2022/NQ-

HĐQT 

30/12/2022 
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Công ty CP Container Miền Trung, cụ thể như sau :  

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Container Miền Trung đối với Ông Nguyễn Việt Trung theo 

nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 30/12/2022. 

- Bầu Ông Lê Thế Trung: Thành viên HĐQT giữ chức 

vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm 

kỳ 2021 – 2024 còn lại  kể từ ngày 30/12/2022.  

15 01/2022/QĐ-

HĐQT 

27/04/2022 

 

Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT số tiền là: 

262.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu 

đồng chẵn), có danh sách kèm theo. 

16 02/2022/QĐ-

HĐQT 

09/08/2022 
HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm Ông BÙI LÊ CHI, sinh 

ngày 25/02/1967, trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế giữ 

chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền 

Trung tại Quy Nhơn. Thời hạn tái bổ nhiệm : 03 năm (kể từ 

ngày 10/08/2022) 

 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 

Stt Nội dung dKết quả 

1 

 

Trả cổ tức năm 2021: 

- Bằng tiền mặt 5% vốn điều lệ  

- Bằng cổ phiếu 10% vốn điều lệ 

 

- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 1/2022 

- Đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tháng 1/2023 

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Hoàn thành ( Báo cáo tại phần B) 

3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty năm 2022 

Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã 

lựa chọn Công ty TNHH  Kiểm toán TTP là đơn 

vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty  năm 2022.  

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với  Giám đốc và các cấp quản lý 

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm 

bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định 

của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trong năm 2022, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra 

các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nổ lực 
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hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu tăng 11,3%, lợi nhuận trước 

thuế đạt 100% kế hoạch. 

5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2022 

- Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua 

và đã chi trong năm 2022 là 262.000.000 đồng.   

- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2022 là 2.219.193.857 

đồng.    

 

Phần B 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt 

được các kết quả cụ thể sau: 

1.1. Chỉ tiêu Sản lượng 

-   Vận tải ô tô: 52.407 Teus, giảm 6,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 8,3% so với 

năm 2021. 

-   Khai thác depot: 53.483 Teus, giảm 0,5% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 11,2% so 

với năm 2021. 

-   Khai thác kho: 30.005 M3,  giảm 8,8% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và giảm 4,3% so với 

năm 2021. 

-   Đại lý container: 7.386 Teus, giảm 26,6% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và giảm 19,3% so 

với năm 2021. 

-   Logs:  1.524 Teus, giảm 3,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 3% so với năm 2021. 

1.2. Chỉ tiêu tài chính 

-   Doanh thu: 324 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 25% so với 

năm 2021. 

-   Lợi nhuận trước thuế: 20,16 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 15% 

so với năm 2021. 

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác 

2.1. Công tác tổ chức và quản lý 

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa 

khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng 

ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 - Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh 

hoạt, nhạy bén với thị trường và Covid 19. 
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-  Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và 

làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-

depot … 

-  Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của 

pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty. 

-  Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất 

lao động. Khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng xuất và tiết kiệm chi phí. 

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

 Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao 

động theo yêu cầu thực tế SXKD. 

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện:  

 -  Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 80 đầu xe container hoạt động liên tục.   

  -  Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao 

động.. 

 - Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, 

nghiệp vụ kế toán, sales & marketing.  

  -  Đào tạo nghề 2  : các Lái xe container và lái xe nâng. 

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn  “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty 

luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động. 

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực 

tế sản xuất kinh doanh. 

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.  

- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định. 

3.  Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị 

 Đầu tư phương tiện thiết bị  

- Đầu tư 15 xe đầu kéo & 11 sơmirơmooc 40’: tổng giá trị đầu tư 30.412.852.000đ 

(Ba mươi tỷ, bốn trăm mười hai triệu, tám trăm năm mươi hai ngàn đồng). 

* Trong đó: tại KV Đà Nẵng 5 xe & 5 mooc, tại KV Qui Nhơn 10 xe & 6 mooc.  

- Đầu tư 1 xe nâng Terex PPM35 cũ (do GLC bán thanh lý) tại KV Đà Nẵng: giá trị 

800.272.000đ (Tám trăm triệu, hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng). 

Tổng giá trị đầu tư năm 2022: 31.213.124.000đ (Ba mươi mốt tỷ, hai trăm mười ba 

triệu, một trăm hai bốn ngàn đồng). 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2022 tiếp tục là một năm nhiều biến động, khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Cuộc 

xung đột kéo dài tại U-crai-na, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với 

Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; chính sách zero Covid-19 tại Trung Quốc; tác 

động của thiên tai do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, làm cho 

chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, 

nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia. Các doanh nghiệp 

logistics phải đối mặt với khó khăn lớn về giá nhiên liệu và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao 

đột biến; các đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và Châu Âu giảm mạnh do nhu cầu mua sắm tiêu dùng 

giảm, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, thị trường vận tải biển nhiều 

biến động. Song nhờ sự chỉ đạo, định hướng tập trung từ HĐQT VSC, sự cố gắng nổ lực của 

HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 

2022 được ĐHĐCĐ giao.  

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Công 

tác làm thị trường được BGD Cty đặc biệt chú trọng để thích ứng với tình hình thị trường nhiều 

biến động.   

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính 

sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty 

và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ. 

Công tác tiếp thị làm thị trường được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp  thực 

hiện các mảng dịch vụ mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận, đồng thời luôn chỉ đạo từ các cấp 

quản lý đến người lao động trực tiếp với quan điểm: khách hàng là sự tồn tại và phát triển của 

Công  ty. 

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều tăng 

trưởng. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp 

các với các khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động 

được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định. Công tác an sinh -  xã hội, hoạt động của các 

đoàn thể được thực hiện tốt.  

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 

1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển 

 Năm 2023, tình hình quốc tế và khu vực được nhận định có nhiều thay đổi rất phức tạp, 

cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Dưới 

tác động của xung đột có thể còn kéo dài tại U-crai-na và các lệnh trừng phạt của Mỹ và 

Phương Tây đối với Nga, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi 

truyền thống sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định - bền vững của thế giới, hoạt 

động kinh tế toàn cầu sẽ suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, 

khủng hoảng về chi phí sinh hoạt và chính sách thắt chặt tiền tệ ở hầu hết các nước…  

* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2023 

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 

2023 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải, mở rộng thị trường tại Lào, tìm và phát triển hàng hai 

chiều tăng từ 18-20%, xây dựng vận chuyển định tuyến cắt mooc quay đầu & chuyên tuyến cho 
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các tuyến đường có số lượng hàng ổn định. Phát triển hàng dự án, dịch vụ container treo, 

container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch 

vụ sửa chữa phương tiện thiết bị. 

- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp 

cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dich vụ của Công ty. 

- Tiếp tục tìm cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất tại các tỉnh Miền Trung, lựa chọn hạng mục 

đầu tư phù hợp, đầu tư thêm xe đầu kéo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho bãi để phát triển mở rộng 

sản xuất. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của người lao động và đội ngũ 

cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao 

động học ngoại ngữ và học nghề 2. 

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng 

dịch vụ và tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều 

hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm. 

- Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. 

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 

10% -15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất. 

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 

2.1. Chỉ tiêu sản lượng 

-   Vận tải ô tô        :   49.931 Teus 

-   Khai thác depot :   49.242 Teus 

-   Đại lý container:     5.556 Teus 

-   Logs                  :     2.020 Teus 

2.2. Chỉ tiêu tài chính 

 -  Doanh thu:                     284 tỷ đồng. 

 -  Lợi nhuận trước thuế:      15 tỷ đồng.   

2.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ 

3. Đầu tư  

 -  Đầu tư 5 xe đầu kéo & 5 sơmirơmooc 40’: tổng giá trị đầu tư dự kiến 9.000.000.000đ 

(Chín tỷ đồng).  

- Đầu tư 1 xe nâng cũ (VGI bán thanh lý) tại KV Đà Nẵng: giá trị 800.000.000đ (Tám 

trăm triệu đồng). 

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) 

4. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực 
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- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC.  

Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao 

động. Các chỉ tiêu chính : 

- Đào tạo nghiệp vụ về điều hành vận tải đường bộ: 04 nhân viên 

- Đào tạo chứng chỉ quốc tế IICL về giám định vệ sinh và sửa chữa container: 02 nhân viên 

- Đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiêp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán 

- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng 

- Phát triển  nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu 

vực. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023. Ban Điều hành 

cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát 

triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.  

Thay mặt HDQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HDQT, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong 

các hoạt động của Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

LÊ THẾ TRUNG 

 


