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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  

Năm 2014, nền kinh tế thế giới vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro, bất ổn và khó khăn trong việc dự báo triển vọng phục hồi trong tương lai. Đứng 

trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam trong năm cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung khi thương mại toàn cầu sụt 

giảm, nguồn vốn đầu tư nước ngoài hạn chế. Tuy nhiên, kết quả kinh tế Việt Nam cả năm vẫn cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, thành quả 

bước đầu trong chính sách tái cơ cấu nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng trưởng 5,98% so với năm 2013 trong bối cảnh 

kinh tế vĩ mô ổn định, mức độ lạm phát thấp, tỷ giá ít biến động… Trong năm, Chính phủ đã tiến hành đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao 

thông nhằm phát triển lưu thông hàng hóa, tiết kiệm chi phí và thời gian. Đồng thời, đề ra và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào các công 

trình kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.  

Đối với ngành dịch vụ cảng, kho bãi cả nước nói chung vẫn trong tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh cao dẫn đến mặt bằng cước phí 

thấp. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ toàn ngành nói chung lại chưa được tập trung nâng cao, mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý 

cảng còn thấp chưa thu hút tốt các hãng tàu nước ngoài.  

Đứng trước hoàn cảnh đó và nhìn nhận thấy được vấn đề, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành triển khai nhiều chiến lược phát triển và đổi 

mới. Các chính sách được đề ra bao quát gồm nhiều mặt, bám sát thị trường, cải tiến chính sách bán hàng, nâng cấp chất lượng và đa dạng 

hóa dịch vụ, mở rộng khai thác thị trường gia tăng thị phần, đầu tư nâng cấp mạnh mẽ cơ sở hạ tầng cầu cảng và kho bãi. Để hoàn thành tốt 

những chính sách trên, khâu quan trọng nhất là công tác nhân sự, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy nhân sự 

nhằm tăng năng suất lao động, chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chắt lọc và triển khai sát hơn với thực tế, xây dựng cơ chế 

đánh giá KPI cho toàn bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.  

Với những nỗ lực hành động, năm 2014, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

giữ vững mức độ tăng trưởng, gia tăng uy tín trong nhận thức của khách hàng. Đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên liên tục 

được đào tạo phát triển nâng cao tay nghề và quán triệt tinh thần tích cực trong dịch vụ khách hàng.  

Sang năm 2015, Cảng Đồng Nai tiếp tục thực hiện các chiến lược đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài chuỗi cung ứng 

dịch vụ logistics. Điều này tạo ra nền tảng để Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tiếp tục giữ vững và phát triển hình ảnh thương hiệu PDN trong 

lĩnh vực khai thác cảng, dịch vụ logistics trên thị trường quốc tế. Đây chính là điều kiện tất yếu và trực tiếp để Cảng Đồng Nai đẩy mạnh mức 

độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng những kỳ vọng của cổ đông, khách hàng và người lao động.  

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 

Chủ t ch Hội đồng quản tr  

Đỗ Vă  Sâm 

 



 

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

          Q     ác   à g  đối tác và Quý v  cổ đô g  

Năm 2014, tình hình thế giới tiếp tục trải qua một năm đầy biến động, các nền kinh tế lớn trên thế giới có sự phân hóa lớn sau thời kỳ suy thoái 

dài. Nền kinh tế Mỹ đầu tàu của thế giới đã cho thấy sự phục hồi ấn tượng sau một thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ. Trong khi đó, 

tình trạng ở khu vực đồng Euro đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực và chưa có dấu hiệu phục hồi. Các tranh chấp tại Ukraine gây gia 

tăng mâu thuẫn giữa Nga và Châu Âu, càng làm xấu đi quan hệ thương mại giữa các nước này, tổn hại đến nền kinh tế các nước trong khu 

vực. Tại khu vực châu Á, kinh tế Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn chững lại sau thời kỳ tăng trưởng nóng, trong khi Nhật Bản vẫn còn loay 

hoay với chính sách kinh tế Abenomics. 

Tình hình kinh tế Việt Nam trong năm đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính phủ đã kiên trì và nỗ 

lực trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, ổn định vĩ mô, đồng thời cải cách hệ thống ngân hàng nhằm gia tăng tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. 

Kết quả đã cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 5,98% vượt kế hoạch đề ra trong điều kiện đảm bảo ổn định lạm phát, tỷ giá. 

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trong nền kinh tế vẫn còn ở mức cao, tốc độ tăng trưởng tín dụng còn thấp do các doanh nghiệp đã kiệt sức sau một 

thời kỳ lãi suất quá cao.  

Trong bức tranh tổng thể còn nhiều gam màu sáng tối, riêng Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong 

ngành dịch vụ cảng, logistics. 

 Tình hình chung hệ thống cảng trong nước đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa, đặc biệt là khu vực miền Nam. Khu vực Thị Vải – 

Cái Mép ngoài các cảng khai thác hàng tổng hợp hiện hữu như Phú Mỹ, cảng Thép Miền Nam, cảng dầu khí PTSC, cảng Interfloor còn có 

một số cảng container chuyển sang khai thác hàng rời như: TCCT, SP PSA, SITV. Đây là những cảng có công suất rất lớn có thể tiếp nhận 

tàu lên đến 100.000 tấn. Điều này làm gia tăng mạnh mức độ cạnh tranh trong phân khúc khai thác hàng rời, nguy cơ ảnh hưởng đến sản 

lượng và mặt bằng giá dịch vụ tại cảng. 

 Do các chính sách thắt chặt tiền tệ trước đây, thị trường ngành xây dựng bị đóng băng và một số dự án quốc gia bị tạm hoãn làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự lưu thông một số mặt hàng chủ lực qua cảng như bột đá, sắt thép, cọc bê tông, than đá,… 

 Việc mở rộng khách hàng doanh nghiệp nước ngoài còn gặp khó khăn khi các công ty này có xu hướng sử dụng dịch vụ trọn gói, dịch vụ 

được cung cấp từ các công ty cùng quốc gia và yêu cầu chất lượng dịch vụ cao. 

 Hàng hóa container sau khi xuất cảng Long Bình Tân sẽ được trung chuyển đến các cảng Cát Lái, Hiệp Phước, Cái Mép để đưa lên tàu 

xuất sang các nước khác. Tuy nhiên, tuyến vận tải Cát Lái – Đồng Nai có giá cước cao dẫn đến giảm tính cạnh tranh, ảnh hưởng sản 

lượng khai thác hàng container. 

Trong hoàn cảnh tồn tại những khó khăn đó, với sự hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể đội ngũ 

cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, chủ động đưa ra, nỗ lực hết mình thực hiện nhiều giải pháp và chương trình hành động cụ thể để khắc 

phục khó khăn, tận dụng những cơ hội, thế mạnh vốn có để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh được giao, kết quả cụ thể: 

Sản lượng: 

Hàng Container: 255.709 TEU tăng 31,26% so với cùng kỳ. 

Hàng Tổng hợp: 3.414.893 Tấn tăng 27,66% so với cùng kỳ 

Doanh thu thuần: 270.101.377.039 Đồng tăng 33,21% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế: 47.631.180.804 Đồng tăng 6,12% so với cùng kỳ. 

Sang năm 2015, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn đang hiện hữu trong ngành, đặc biệt là mức 

độ cạnh tranh trong khu vực đang diễn ra ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm vừa qua, Ban 

lãnh đạo đã đề ra các mục tiêu và triển khai từng hành động cụ thể để điều hành con tàu PDN tiếp tục vững bước trên con đường phát triển: 

 Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng và kéo dài chuỗi cung cấp dịch vụ.  

 Áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, thường xuyên theo dõi bám sát thị trường nhằm phân tích, đánh giá chính xác kịp thời nhu cầu 

khách hàng. Nâng cao hiệu quả của công tác tiếp thị, truyền thông đưa hình ảnh thương hiệu PDN rộng rãi đến khách hàng.  

 Chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nâng cao 

năng suất, hiệu quả lao động. 

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2014, cùng với những nỗ lực quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, Ban lãnh 

đạo tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn đang đối mặt để hoàn thành tốt đẹp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, từng 

bước khẳng định và phát triển PDN trở thành thương hiệu đáng tin cậy cho khách hàng.   

Thay mặt Ban điều hành, Tôi xin cám ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới Quý vị cổ đông, khách hàng cùng toàn thể cán bộ 

công nhân viên CTCP Cảng Đồng Nai. 

 

Tổ g giám đốc 

Nguyễn Th  Bạch Mai 
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Tổng quan về doanh nghiệp 

 

 

 Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 

 Mã cổ phiếu:  PDN 

 Giấy CNĐKDN số:  3600334112 (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, 

đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 24 tháng 12 năm 2014) 

 Vốn điều lệ:  123.479.870.000 đồng 

 Vốn đầu tư chủ sở hữu:  123.479.870.000 đồng 

 Địa chỉ:  1B-D3 KP.Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

 Số điện thoại:  061 3832225  

 Fax:  061 3831259 

 Email:  info@dongnaiport.com.vn  

 Website:  www.dongnai-port.com 

  

mailto:info@dongnaiport.com.vn
http://www.dongnai-port.com/
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Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi 

 

  

Tầm nhìn  
Hướng tới sản lượng hai mươi triệu tấn xếp dỡ vào năm 2020. 

Giá trị cốt lõi 
Trách nhiệm - Hợp tác - Hành động - Ảnh hưởng tích cực - Đạt mục tiêu. 

 

Sứ mệnh 
Mang lại chuỗi cung ứng tốt nhất cho khách hàng và lợi ích bền vững cho nhà đầu tư. 

Hoạt động hiệu quả, an toàn, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. 

Cảng Đồng Nai nỗ lực vì sự phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai theo hướng 

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. 
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Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi 

  

Điểm mạnh 

Vị trí địa lý 

Giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi cho 

việc khai thác hàng hóa 

Thương hiệu 

Thương hiệu mạnh và có lượng khách hàng truyền 

thống gắn bó từ nhiều năm 

Chuỗi giá trị 

Chuỗi giá trị về chi phí thấp hơn ICD 

Chi phí chuỗi dịch vụ logistic cạnh tranh do khả 

năng kết hợp phương thức vận tải thủy & bộ 

Năng lực khai thác 

Cảng Gò dầu mở rộng có thể tiếp nhận 30.000 

DWT 

Quỹ đất phát triển cho dịch vụ logistics còn nhiều 

thuận lợi phát triển kho, bãi 

 

Điểm yếu 

Sản phẩm – dịch vụ & phí 

Dịch vụ, chuỗi dịch vụ chưa hoàn chỉnh 

Sản phẩm chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu đa 

dạng của khách hàng 

Dịch vụ khách hàng còn yếu 

Các chi phí phụ thu, cước lai dắt cao so với cảng đối thủ 

chính  

Điều hành & quản trị 

Quy trình chưa sát với thực tế 

Công tác bố trí thiết bị và nhân công làm hàng còn chậm 

Chưa có hệ thống đánh giá và trả lương theo năng suất. 

Chưa có hệ thống quản trị dữ liệu tập trung  

Năng lực quản lý và lãnh đạo chưa hiệu quả và chuyên 

nghiệp 

Nhân sự 

Phân tích quản trị  

Công nghệ & Thiết bị 

Công nghệ xếp dỡ, công nghệ thông tin lạc hậu 

Marketing & Bán hàng 

Chưa xây dựng hệ thống đại lý quốc tế 

Chưa chủ động tìm kiếm khách hàng 

 

Cơ hội 

Nhu cầu phát triển vận tải thủy nội địa tăng, tiềm năng 

phát triển và mở rộng. 

Tăng trưởng ngành tương đối ổn định (7% - 9%)  

Kim ngạch XNK tăng ổn định  

Kinh tế VN và khu vực có dấu hiệu phục hồi và tăng 

trưởng tốt hơn  

Quy định hạn chế tải trọng vận tải bộ tạo cơ hội phát 

triển vận tải thủy  

 

Thách thức 

Cạnh tranh từ cảng sông, bến xà lan trong KCN Nhơn 

Trạch tàu biển có trọng tải 3.000 DWT 

Khu vực Đồng Nai hạn chế về lượng container rỗng  

DN nước ngoài có xu hướng sử dụng DV trọn gói  

Áp lực của khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như 

giá bán dịch vụ 

Thủ tục HQ tại Cảng chưa thông thoáng so với các ICD 

Kiểm định trọng tải xe sẽ ảnh hưởng đến một số nguồn 

hàng  

Đường cao tốc Long Thành từ tháng 8 đã cho phép xe 

container lưu hành gây ảnh hưởng đến các DN khu vực 

Long Thành, Nhơn Trạch, Gò Dầu  
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Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 
 

  nh vực hoạt động 

 Dịch vụ kho bãi, cảng biển 

 Dịch vụ ICD, xếp dỡ, kiểm đếm, đóng rút, lưu trữ, giao nhận hàng hóa 

 Dịch vụ giao nhận door to door nội địa 

 Dịch vụ Logistics và khai thuê hải quan 

 Dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ, vận tải đa phương thức 

 Dịch vụ sửa chữa khác 

 

Đị    n  inh  o nh 

Công ty đang cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tại khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM, Lâm 

Đồng, Bình Thuận, Bình Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 u  tr nh tăng vốn 

Năm 

phát hành 

C c lần 

tăng vốn 

Vốn điều lệ tăng 
thêm (tỷ đồng) 

Vốn điều lệ lũy 
 ế (tỷ đồng) 

H nh thức tăng vốn 

2006 34.990 - 34.990 - 

02/2008 34.990 14.010 49.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu 

06/2008 49.000 2.450 51.450 Cổ phiếu thưởng 

11/2010 51.450 30.870 82.320 
Cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông 
hiện hữu 

08/2014 82.320 41.160 123.480 Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 
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Quá trình hình thành và phát triển 
 

1989 

Ngày 06/06/1989: UBND Tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập Cảng Đồng Nai. Nguồn kinh phí 

hoạt động ban đầu từ thuế phải nộp của các doanh nghiệp ngành GTVT trên địa bàn Tỉnh Đồng 

Nai được để lại. Khoản vốn này không được nhận một lần mà nhận từng ngày theo kết quả kinh 

doanh của các đơn vị. 

  

1994 

Tháng 08/1994: Cảng chính thức ký với Công ty UIC vay 150 nghìn USD để xây dựng 30m cầu 

cảng 5.000DWT tại Cảng Gò Dầu A 

Tháng 10/1994: Ký kết với Công ty Liên doanh VT-Gas thuê bãi 20 năm trả trước 10 năm lấy vốn 

đầu tư xây dựng Cảng 

  

1995 

Ngày 28/06/1995, UBND Tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Tỉnh Đồng 

Nai theo Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991.  

Khánh thành kho hàng 1.500m2 đầu tiên của Cảng Đồng Nai. 

Khởi công xây dựng 1,2km đường vào Cảng Gò Dầu A bằng nguồn vốn của Tỉnh Đồng Nai vay 

Công ty TNHH Vedan, sau đó các DN trong KCN Gò Dầu góp vốn hoàn trả (Cảng Đồng Nai góp 

nhiều nhất)  

Nhận và triển khai công tác bồi thường Cảng Gò Dầu B 

  

1996 

Khởi công Dự án Nghiên cứu cải tạo đoạn cong luồng vào Cảng Gò Dầu tạo điều kiện xây cầu 

15.000DWT 

Bắt đầu đàm phán với tập đoàn Shell VN để nhận ứng vốn 1 triệu để đầu tư xây dựng cầu cảng 

và mở rộng bãi tại Cảng Gò Dầu B 

  

1997 
Tháng 03/1997: Ký hợp đồng khởi công xây dựng 60m cầu B1 phân đoạn cầu cảng 15.000DWT 

và mở rộng bãi tại Cảng Gò Dầu B trong thời gian vừa làm thủ tục vừa xây dựng là 18 tháng 

  

1998 
Đàm phán với nhà đầu tư Công ty phân bón Việt Nhật JVF để nhận ứng vốn 1,5 triệu USD đầu tư 

xây dựng cầu cảng 12.000DWT tại Gò Dầu B 

  

2005 

Ngày 5/5/2005: Ký kết hợp đồng với Công ty TPC Vina vay vốn 1.5 triệu USD xây dựng cầu cảng 

B3 tại Gò Dầu B để đón tàu 15.000DWT 

Ngày 19/12/2005: Cảng Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng 

Đồng Nai 

  

2006 

Ngày 04/01/2006, Cảng Đồng Nai chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 

theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp lần đầu với vốn điều lệ đăng ký là 49.000.000.000 đồng. Tháng 5/2006, hoàn thành đưa 

vào sử dụng bến B3 thuộc cảng Gò dầu B với tổng chiều dài 105m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 

15.000 DWT. 
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Quá trình hình thành và phát triển 

 

Tháng 5/2007, hoàn thành đưa vào sử dụng bến A3 thuộc cảng Gò Dầu A với tổng chiều dài 110m, 

tiếp nhận tàu có trọng tải 10.000 DWT 
2007 

  

Tháng 10/2008: Khánh thành cầu A3, mở rộng, hoàn chỉnh hệ thống cầu cảng Gò Dầu A cho tàu 

10.000DWT 
2008 

  

Xây dựng Cảng Container 5.000DWT tại Long Bình Tân và mua 2 cẩu Liebherr để tác nghiệp hàng hóa 2009 

  

Ngày 03/02/2010: Khánh thành hệ thống cầu cảng Container Long Bình Tân 2010 

  

Tháng 10/2011: Hoàn thành tuyến đường vào Cảng Container Long Bình Tân 

Ngày 26/10/2011: Cổ phiếu Công ty CP Cảng Đồng Nai chính thức được niêm yết trên sàn chứng 

khoán HOSE 

2011 

  

Sản lượng Container đạt mốc 100.000 teus sau 01 năm đưa vào khai thác 2012 

  

Được UBND Tỉnh Đồng Nai tôn vinh là Doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Hệ thống kho CFS được chính thức đưa vào hoạt động. 

Khởi công 100m dài cầu cảng 3.000DWT tại khu vực Long Bình Tân  

2013 

  

Ngày 23/09/2014: Khởi công xây dựng cầu cảng 30.000DWT tại Cảng Gò Dầu 

Kho ngoại quan được cấp phép hoạt động 

Sản lượng xếp dỡ: 3.494.504 tấn. 255.709 Teus. Doanh thu: 270.101 tỷ đồng; tăng 30% so cùng kỳ; 

tăng 182% so với năm 2010 

2014 
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Mô hình tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
 

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt 

động được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. PDN có cơ cấu tổ chức như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty con, Công ty liên kết 

STT Công ty liên kết   nh vực Vốn điều lệ 
Tỷ lệ vốn góp 

của PDN 

1 

Công ty Cổ phần Cảng Long Thành 

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, 
Huyện Long Thành, Tình Đồng Nai 

Khai thác dịch vụ, 
hạ tầng cảng biển 
và xếp dỡ hàng hóa 

5.550.000.000 30% 

2 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai 

Địa chỉ: Phường Long Bình Tân, Biên 
Hòa, Đồng Nai 

Kinh doanh dịch vụ 
xếp dỡ, xăng dầu, 
vận tải...  

30.000.000.000 45% 

  

  
Tình hình hoạt động và tài chính của các công ty liên quan 

Công ty CP Cảng Long Thành và Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai là các công ty liên kết hoạt động trong lĩnh 

vực xếp dỡ, vận tải, kinh doanh xăng dầu, tình hình hoạt động của công ty trong năm tiếp tục khả quan hơn so 

với năm 2013.  

Công ty CP Cảng Long Thành trong năm tạo ra doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 10.677 triệu đồng 

(tăng 22,56%) và 3.380 triệu đồng (tăng 68,16%). 

Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai trong năm có kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt với doanh thu và 

lợi nhuận sau thuế lần lượt là 67.366 triệu đồng (tăng 163,6%) và 3.433 triệu đồng (tăng 72,74%). 
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Định hướng phát triển 
 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Hình thành và phát triển dịch vụ logistics toàn diện theo 

phương hướng mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ đưa PDN 

định hướng trở thành một doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ logistics theo đúng với chuẩn mực quốc tế.  

Chuyên nghiệp hóa năng lực đội ngũ lãnh đạo nhằm 

định hướng đường lối chiến lược và điều hành tốt hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. Nâng cao tay 

nghề và quán triệt tinh thần phục vụ khách hàng cho 

cán bộ công nhân viên. 

Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều phối hàng 

hóa, container trong cảng, kho bãi gia tăng hiệu quả 

khai thác và tiết kiệm chi phí. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng năng lực 

cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo nền tảng 

tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Xây dựng và phát triển thương hiệu PDN 

trở thành một doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ logistics toàn diện bao gồm các 

mảng dịch vụ cảng, kho bãi, giao nhận, 

vận tải thủy bộ. Hướng đến cung cấp 

dịch vụ trọn gói, hỗ trợ tư vấn giải pháp 

tối ưu cho khách hàng. 

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại cả 

hai khu vực cảng Long Bình Tân và Gò 

Dầu. Đầu tư phương tiện xếp dỡ tại cầu 

cảng và trong bãi theo hướng hiện đại 

hóa nhằm nâng cao năng lực khai thác 

hàng hóa đảm bảo mục tiêu năng suất và 

chất lượng dịch vụ. 

Hướng tới mục tiêu sản lượng hàng hóa 

khai thác đạt 20 triệu tấn vào năm 2020.
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Các rủi ro 

 

Rủi ro về kinh tế   

Ngành hoạt động logistics như khai thác cầu 

cảng, kho bãi, vận tải, … được xem là lĩnh vực 

phụ trợ cho nền kinh tế. Các hoạt động vận 

chuyển, lưu thông hàng hóa trong nước và quốc 

tế là một khâu huyết mạch vận hành, thúc đẩy 

hoạt động các ngành nghề khác nhau trong nền 

kinh tế. Ngược lại, sự phát triển của nền kinh tế 

tạo ra tăng trưởng trong nhu cầu luân chuyển 

hàng hóa sẽ tạo ra động lực để phát triển ngành. 

Những thay đổi về chính sách, tình hình kinh tế 

của Việt Nam và thế giới sẽ tác động lớn tới nhu 

cầu thông thương hàng hoá, ảnh hưởng đến tốc 

độ tăng trưởng và kết quả kinh doanh của các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, 

kho bãi, xếp dỡ, vận chuyển, giao nhận hàng 

hoá. Thêm vào đó, giá vật tư, xăng dầu, nguyên 

liệu thường xuyên biến động ở mức cao, đồng 

thời hầu hết các doanh nghiệp trong nước cũng 

phải đối mặt với áp lực cạnh tranh để có thể đứng 

vững trong quá trình hội nhập. 

Rủi ro về luật pháp  

Hoạt động trong thẩm quyền của pháp luật Việt Nam, công 

ty tất yếu chịu những rủi ro từ hệ thống pháp luật. Nước ta 

đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, 

hệ thống văn bản pháp quy còn chồng chéo, chưa hoàn 

thiện, chưa đồng bộ và hòa nhập với hệ thống luật, cũng 

như thông lệ quốc tế. Trong tương lai gần, những quy định 

trong Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 

thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thay đổi đáng kể. Bất 

kỳ sự điều chỉnh nào của chính sách cũng sẽ tác động đến 

hoạt động kinh doanh của công ty.  

Ngoài ra, ngành hoạt động kinh doanh logistics tại Việt Nam 

vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, các quy định trong ngành 

nghề còn nhiều bất cập và đang trong quá trình hoàn thiện. 

Tình hình hoạt động của công ty dễ dàng bị ảnh hưởng khi 

có những thay đổi trong chính sách quản lý liên quan đến 

ngành bao gồm chậm trễ trong việc thực hiện cắt giảm thuế 

nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO, chậm trễ trong việc 

triển khai dự án cầu cảng, những thay đổi về chính sách 

xuất nhập khẩu...  

 

 

Rủi ro đặc thù  

Hoạt động khai thác cảng và dịch vụ xếp dỡ phục vụ cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hoạt 

động xuất nhập khẩu. Sự tăng trưởng về xuất nhập khẩu luôn gắn liền với chính sách khuyến khích hay hạn chế 

xuất nhập khẩu của Chính phủ. Khi chính sách xuất nhập khẩu của Chính phủ thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến kim ngạch xuất nhập khẩu, tác động đến hoạt động kinh doanh của ngành khai thác cảng, kho bãi và tất yếu 

tác động đến công ty.  

Ngoài những tác động từ chính sách trong nước, hoạt động xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào tình hình đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam và nền kinh tế của cả thế giới. Trong khi đó, nến kinh tế thế giới vẫn còn nhiều phân 

hóa, tình hình thương mại quốc tế, vận tải thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới nhu cầu lưu thông hàng 

hóa giữa các nước cũng như trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn. 

Trong đặc trưng hoạt động khai thác cảng và kho bãi, công ty phải đầu tư lớn chi phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh vào cơ sở hạ tầng như cầu cảng, hệ thống kho bãi, các trang thiết bị xếp dỡ vận chuyển như cẩu bờ, xe 

nâng. 

Điều kiện thiên nhiên cũng là một nhân tố rủi ro lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Sản lượng và hiệu quả của cảng phụ thuộc vào mùa mưa bão, lũ lụt, thiên tai, … gây thiệt hại về đường sá, khó 

khăn cho các phương tiện vận tải thủy bộ trong việc vận hành.  
 

 

Rủi ro cạnh tranh 

Việc Việt Nam chính thức gia nhập WTO là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai 

thác cảng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về giá cước dịch vụ giữa các cảng trong khu vực sẽ gây không ít khó khăn 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, sự gia tăng về số lượng cảng mới hình thành 

cũng như việc mở rộng hợp tác kinh doanh liên doanh với đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp trong ngành 

sẽ làm hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự cạnh tranh tạo ra mức cước phí rẻ hơn, do vậy 

đây có thể là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành.  
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Rủi ro dự án 

Hiện nay, công ty đang trong 

giai đoạn mở rộng đầu tư, 

hoàn chỉnh các hạng mục 

công trình lớn nên một trong 

những khó khăn mà công ty 

phải đối mặt là vấn đề tiến độ 

thực hiện công trình. Trong khi 

tiến độ đang gặp phải vướng 

mắc trong khâu đền bù giải 

tỏa và tái định cư cho người 

dân tại khu vực, do các chính 

sách về giá đất đai luôn thay 

đổi nên công ty luôn phải cập 

nhật để đưa ra mức giá đền 

bù phù hợp. Mặt khác, công ty 

cũng gặp khó khăn trong việc 

tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho 

các dự án đầu tư lớn do đó, 

tiến độ thực hiện một phần 

phải chậm lại. 

Rủi ro tỷ giá và lãi suất 

Hiện công ty đang đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án có vốn 

đầu tư lớn và được tài trợ từ các tổ chức tín dụng. Vì vậy, những sự thay đổi 

trong chính sách tiền tệ từ Chính phủ sẽ tác động lên lãi suất làm ảnh 

hưởng đến chi phí lãi vay của công ty.  

Rủi ro khác  

Trong hiện tại, nền kinh tế toàn cầu dần phục hồi nhưng vẫn còn tồn tại 

nhiều bất ổn kém bền vững khi có sự phân hóa lớn giữa các quốc gia, khu 

vực. Do đó, triển vọng kinh tế thế giới trong những năm tiếp theo vẫn còn 

nhiều rủi ro và khó có thể dự báo rõ ràng.  

Hệ thống giao thông vẫn còn thiếu đồng bộ gây ách tắc, hạn chế thời gian 

và tăng chi phí vận chuyển hàng hoá. Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng 

kết nối giữa các khu công nghiệp và Cảng Đồng Nai phải chịu phụ thuộc vào 

chính sách đầu tư của địa phương và quy hoạch từ Chính phủ. 

Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, … là những rủi ro bất khả kháng, 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho con người, tài sản và tình hình hoạt động 

chung của công ty. Nhằm hạn chế rủi ro này, công ty đã và sẽ thực hiện giải 

pháp mua bảo hiểm vật chất cho các tài sản tham gia trong quá trình kinh 

doanh. 

 

 

 
Quản trị rủi ro 

Để công tác quản trị rủi ro có một hành lang hoạt động thông thoáng, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, các 

quy chế quản trị rủi ro đã được ban hành. Theo đó, bộ phận quản trị rủi ro phải thương xuyên nắm bắt, cập nhật 

các vấn đề phát sinh tại đơn vị và nhanh chóng xây dựng, triển khai quy trình kiểm soát quản lý rủi ro với các 

nhiệm vụ cụ thể: 

Rà soát, góp ý để hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. 

Tiến hành kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất nhằm giảm thiểu chi phí bất hợp lý; giảm thất thoát để tăng hiệu 

quả hoạt động.  

Tập trung công tác cắt giảm chi phí toàn diện ở từng đơn vị, từng bộ phận. Phối hợp với các đơn vị phân tích 

hiệu quả và lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp trước khi triển khai. 

Rà soát, theo dõi kết quả thực hiện của từng đơn vị. Cảnh báo các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành 

mục tiêu, đánh giá và kiến nghị biện pháp xử lý những tồn tại.  

Để giảm thiểu các rủi ro trên, ngoài việc mua các loại bảo hiểm rủi ro trong quá trình khai thác cảng, công ty đang 

nỗ lực trong việc giải phóng hàng hóa nhanh cho khách hàng, cải cách thủ tục giao nhận hàng hóa tại công ty để 

rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, các nhà thầu vận 

tải, kinh doanh khai thác cảng để tạo thành chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín để đưa hàng hóa từ kho nhà máy 

của khách hàng về đến cảng đích của nơi nhận hàng và phát huy lợi thế về vị trí địa lý gần các khu công nghiệp. 

Công ty cũng có những giải pháp như rà soát và yêu cầu các nhà thầu xây dựng thực hiện đúng tiến độ công 

trình để sớm đưa các hạng mục công trình đi vào khai thác và phát sinh chi phí do biến động giá cả vật tư… xúc 

tiến mạnh mẽ công tác đền bù và xây lắp mặt bằng các dự án đã được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, 

thi công và đưa vào khai thác kịp tiến độ nhằm hạn chế việc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. 

 



  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu 
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Tình hình chung 

Trong năm 2014, tình hình kinh tế 

thế giới bước vào giai đoạn phục 

hồi chậm sau suy thoái, tuy nhiên 

lại kém bền vững khi tổng thể còn 

tồn tại sự phân hóa lớn. Một mặt, 

các chỉ số của nền kinh tế Mỹ liên 

tục phát ra tín hiệu khả quan vượt 

kỳ vọng, xác nhận thời kỳ phục hồi 

tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế 

Mỹ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế 

mới nổi gặp trở ngại khi bước vào 

giai đoạn tái cơ cấu kinh tế và điều 

chỉnh mô hình tăng trưởng. Đồng 

thời, cuộc khủng hoảng chính trị tại 

Ukraine càng làm tiêu cực hơn tình 

hình kinh tế tại khu vực đồng Euro, 

các nước Đông Âu và Nga. Sau 

nhiều lần điều chỉnh, cuối năm 

2014, quỹ tiền tệ thế giới IMF dự 

báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

trong năm 2015 là 3,8%.  

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 

2014 đã bước đầu cho thấy những 

chuyển biển tích cực sau thời kỳ 

dài thực hiện chính sách tái cơ cấu 

kinh tế ổn định vĩ mô. Tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) năm 2014 

ước tính tăng 5,98% so với năm 

2013, vượt kế hoạch đề ra, trong 

khi giữ vững ổn định kinh tế với chỉ 

số CPI bình qu n năm 2014 tăng 

4,09% so với bình qu n năm 2013, 

mức tăng khá thấp trong 10 năm 

trở lại đ y. Đồng thời, theo thống 

kê của Tổng cục Hải quan, tính từ 

đầu năm đến hết tháng 12/2014, 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

hàng hoá cả nước đạt hơn 298,24 

tỷ USD, tăng 12,9%, tương ứng 

tăng 34,17 tỷ USD so với năm 

2013; trong đó xuất khẩu đạt kim 

ngạch 150,19 tỷ USD, tăng 13,7%, 

tương ứng tăng hơn 18,15 tỷ USD; 

và nhập khẩu đạt hơn 148,05 tỷ 

USD, tăng 12,1%, tương ứng tăng 

hơn 16,02 tỷ USD. Cán cân 

thương mại hàng hóa năm 2014 

đạt mức thặng dư 2,14 tỷ USD, 

mức cao nhất từ trước đến nay. 

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, 

vận tải hàng hóa năm 2014 ước 

tính đạt 1,066.6 triệu tấn, tăng 

5,6% và 222 tỷ tấn.km, tăng 1,7% 

so với năm 2013. 

Đối với ngành khai thác cảng, 

được xem là ngành dịch vụ phụ trợ 

cho nền kinh tế. Do đó, tương ứng 

khi kinh tế phát triển, nhu cầu luân 

chuyển hàng hóa gia tăng sẽ là 

động lực chính cho tiềm năng phát 

triển ngành khai thác cảng. Ngành 

khai thác cảng tại Việt Nam hiện 

nay phần lớn chỉ phát triển ở mức 

độ là cảng trung chuyển quốc tế, 

hàng hóa sau khi rời cảng sẽ được 

tập kết ở một cảng quốc tế khác 

trong khu vực để vận tải viễn 

dương như cảng Singapore, 

Thượng Hải, Busan… Tổng sản 

lượng hàng hóa thông qua hệ 

thống cảng Việt Nam ước tính tăng 

trung bình 9 – 10%/năm đều đặn 

trong giai đoạn 2008 – 2014.  

Tuy nhiên, tình hình thực tế cụ thể 

trong ngành vẫn tiếp tục tồn tại 

nhiều bất cập. Tại khu vực cảng 

Hải Phòng, mặc dù tình trạng dư 

thừa công suất cảng biển không 

cao so với khu vực Miền Nam, tuy 

nhiên mức độ phân bố tập trung 

cao dẫn đến cước phí cảng luôn ở 

mức thấp trong nhiều năm liền do 

áp lực cạnh tranh giành thị phần. 

Tại khu vực miền Nam, tình hình 

khai thác cảng có sự phân hóa cao 

trong từng cụm nhỏ. Tình trạng dư 

thừa công suất đặc biệt nghiêm 

trọng tại khu vực Cái Mép – Thị 

Vải và Hiệp Phước, trong khi khu 

vực cảng Cát Lái luôn quá tải và 

ùn tắc. Mặt khác, các cảng trung 

chuyển nội địa hoạt động tương 

đối ổn định và phát triển đồng bộ 

với các khu công nghiệp xung 

quanh như ICD Phước Long, ICD 

Sotrans, khu vực cảng Đồng Nai. 
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Hoạt động kinh doanh của Cảng Đồng Nai 

 

Cảng Long Bình Tân 

Cảng Long Bình T n được thiết kế xây dựng có tổng 

chiều dài cầu tàu là 270 mét với mớn nước sâu nhất là 8 

mét. Từ đặc điểm luồng sông và độ s u trước cảng, 

cảng Long Bình Tân có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên 

đến 5.000 DWT. Các loại hàng hóa chủ yếu thông qua 

cảng là vật liệu xây dựng, đường và thức ăn gia súc đưa 

đến từ các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 

Bình Dương, L m Đồng, Bình Thuận.   

Cảng Long Bình T n được xem là đơn vị đi tiên phong 

của công ty trong việc chuyển đổi từ khai thác hàng tổng 

hợp sang hàng container. Cho đến nay, cảng vẫn tiếp 

tục quá trình đầu tư mở rộng với công suất thông qua 

cảng là 1 triệu tấn/năm đối với hàng tổng hợp và 

250.000 TEU đối với hàng container. Trong năm 2014, 

sản lượng hàng tổng hợp thông qua cảng Long Bình 

T n đã đạt 619.000 tấn, sản lượng hàng container đạt 

256.000 TEU.  

Định hướng phát triển trong năm 2015, khu vực cảng 

Long Bình Tân sẽ được tiếp tục đầu tư mở rộng hệ 

thống kho CFS, kho ngoại quan và bãi container, theo 

chiến lược kéo dài chuỗi cung cấp dịch vụ Logistics 

chung của PDN. 

 

Cảng Gò Dầu 

Vị trí cảng Gò Dầu nằm trên sông Thị Vải cách cảng 

Long Bình Tân 9 giờ vận chuyển bằng đường sà lan. 

Mớn nước cao nhất là 11m. Do đó, cảng Gò Dầu có khả 

năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 30.000 DWT. 

Các loại hàng hóa thông qua cảng chủ yếu là than đá, 

nguyên vật liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón 

và hóa chất. Hàng hóa sau khi đưa lên tàu rời cảng Gò 

Dầu được vận tải đến các khu vực cảng phía Bắc và 

phần lớn đưa sang các cảng trong khu vực Ch u Á như 

HongKong, Busan, Singapore. 

Cảng Gò Dầu hiện tại đang trong giai đoạn mở rộng 

nâng cao công suất mạnh mẽ. Trong năm 2014, dự án 

nâng cấp cảng Gò Dầu B giai đoạn 1 đã được khởi 

công, nâng khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 

30.000 DWT, nhằm mở rộng thị trường khai thác phân 

khúc tàu tải trọng cao. Dự kiến dự án sẽ được hoàn 

thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2015. 

Hiện tại, công suất khai thác của cảng Gò Dầu là 4 triệu 

tấn hàng tổng hợp/năm. Trong năm 2014, sản lượng 

hàng tổng hợp thông qua cảng Gò Dầu đạt 2,8 triệu tấn, 

tăng 30,52% so với năm 2013. 
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Năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh của Cảng 

Đồng Nai tiếp tục khẳng định xu hướng tăng trưởng. 

Đ y là sự minh chứng cho năng lực và tâm huyết của 

Ban lãnh đạo và đội ngũ CB – CNV trong việc đổi mới 

tư duy, chiến lược kinh doanh. Đồng thời, công ty tận 

dụng được vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ 

tầng kết nối vào cảng tương đối hoàn thiện. 

Ngoài việc đầu tư phát triển cơ sở để nâng cao công 

suất, Cảng Đồng Nai tích cực trong việc đẩy mạnh 

chính sách bán hàng, mở rộng công tác Marketing 

quảng bá hình ảnh và thương hiệu của PDN. Với 

phương hướng làm việc đổi mới năng động và khoa 

học, chú trọng nâng cao dịch vụ khách hàng, công ty 

luôn theo sát khách hàng và xây dựng riêng cơ sở dữ 

liệu thị trường, từ đó ph n tích và đánh giá chính xác 

để đưa ra các các chiến lược hợp lý nhằm thỏa mãn 

nhu cầu khách hàng, cũng như xác định chính sách 

giá bán hàng hợp lý kịp thời.  

 

Trong tiến trình phát triển đưa công ty hướng đến trở 

thành mẫu hình cung cấp dịch vụ logistics theo chuẩn 

mực quốc tế, Cảng Đồng Nai trong năm 2014 đã từng 

bước hoàn thiện kéo dài chuỗi dịch vụ Kho và 

Logistics đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho khách 

hàng, phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa door to 

door nội địa. Điều này tạo nên chuỗi dịch vụ khép kín 

từ khâu cung cấp nguyên vật liệu cho công ty sản xuất 

cho đến khâu chuyển thành phẩm đến tay người tiêu 

dùng.  

Vấn đề con người càng được công ty chú trọng và 

xem là cốt lõi trong chiến lược dịch vụ khách hàng. 

Đội ngũ quản lý và các bộ phận kinh doanh trực tiếp 

được trẻ hóa, năng động, phong cách làm việc khoa 

học và chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực liên tục được triển khai 

nhằm gia tăng thích nghi với mô hình sản xuất và môi 

trường kinh doanh liên tục đổi mới. Đồng thời, trong 

công tác quản lý, công ty triển khai xây dựng KPI cho 

toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý để đánh 

giá năng lực và đo lường hiệu quả công việc.   

 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2013 

Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2014 

%TH2014 

/KH2014 

%TH2014 

/TH2013 

Sản lượng hàng tổng hợp Nghìn Tấn 2.675 3.415 3.300 103% 127,66% 

Sản lượng hàng 

container 
Nghìn Teu 195 256 260 98% 131,28% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 202.768 270.101 210.000 128,62% 133,21% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 47.532 50.322 48.000 104,84% 105,87% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 44.886 47.631   106,12% 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Doanh thu 

Trong năm 2014, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

của công ty đạt 270.101 triệu đồng vượt 28,62% kế hoạch 

đề ra, tăng trưởng 33,21% so với năm 2013. Các mảng 

kinh doanh của công ty đều có mức tăng trưởng cao, 

trong đó: 

Doanh thu từ mảng khai thác hàng tổng hợp tại cảng Long 

Bình T n đạt 30.288 triệu đồng, tăng trưởng 43,1% so với 

năm 2013, chiếm 11,3% trong cơ cấu doanh thu.  

Doanh thu từ mảng khai thác hàng tổng hợp tại cảng Gò 

Dầu đạt 153.707 triệu đồng, tăng trường 28,2% so với 

năm 2013, chiếm 57,5% trên doanh thu. 

Doanh thu từ mảng khai thác hàng container tại cảng 

Long Bình T n đạt 83.506 triệu đồng. Đ y là mảng vừa 

được mở rộng khai thác từ năm 2011 và cho đến nay đã 

đạt được thành công bước đầu với tốc độ tăng trưởng 

bình qu n trong giai đoạn 2012 – 2014 là 49,3%/năm.  

Tuy nhiên, hiện tại tình hình hoạt động kinh doanh của 

công ty vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế khi việc nỗ lực 

đẩy mạnh mở rộng khai thác khách hàng mới đạt kết quả 

chưa như mong đợi. Mảng vận tải thủy bộ đóng vai trò kết 

nối các mắt xích trong chuỗi logistics phát triển còn hạn 

chế chưa kết nối được các nhà cung cấp dịch vụ với 

khách hàng. Việc tăng doanh thu đối với dịch vụ vận tải 

thủy bộ chưa đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch 

2014. 

Việc đàm phán với Cảng Cát Lái để khai thác dịch vụ 

trung chuyển từ cảng Đồng Nai đi Cát Lái nhằm phục vụ 

lượng khách hàng tại khu vực TP.HCM – Biên Hòa chưa 

có tiến triển tốt. Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đối với 

dịch vụ vận chuyển tuyến hàng này chưa đạt mục tiêu 

mong đợi. 

Tuy công tác truyền thông đến các khách hàng của công 

ty đã được chú trọng, nhưng chất lượng của hoạt động 

này chưa được đánh giá và còn một số doanh nghiệp 

nước ngoài trong tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có thông tin về 

Cảng Đồng Nai. 

 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 đạt 50.226 triệu 

đồng, đạt 104,64% so với kế hoạch và tăng trưởng 

5,67% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 

47.539 triệu đồng, tăng 5,91% so với năm 2013. 

 

  

 19.083   21.164  

 30.288  

 112.434  

 119.891  

 153.707  

 37.451  

 61.404  

 83.506  

2012 2013 2014

Doanh thu theo loại hàng hóa 

Hàng tổng hợp Cảng Long Bình Tân 

Hàng tổng hợp Cảng Gò Dầu 

Hàng Container

ĐVT: Triệu đồng 
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Thành viên Hội đồng quản trị 

 

  

ÔNG ĐỖ VĂN SÂM  

Chủ tịch Hội đồng quản trị  

1982 – 1989: Cán bộ kỹ thuật Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. 

1989 – 1996: Cán bộ kỹ thuật Cảng Đồng Nai. 

1997 – 2000: Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Cảng Đồng Nai. 

2000 – 2005: Phó Giám Đốc Cảng Đồng Nai. 

2006 –  6/2010: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. 

7/2010 – Nay: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Nội chính Công ty Cổ phần 

Cảng Đồng Nai 

 

  

BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH MAI  

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  

1987 – 1989: Kỹ sư Ban quản lý dự án Sở GTVT Đồng Nai. 

1989 – 1991: Cán bộ kỹ thuật Cảng Đồng Nai 

1991 – 1993: phụ trách phòng Kỹ thuật 

1993 – 12/1999: Phó Giám Đốc Cảng Đồng Nai. 

1/2000 – 11/2006: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. 

11/2006 – 3/2008: Chuyên viên chính Văn phòng UBND Tỉnh ĐN 

3/2008 – 9/2009: Phó ban Dự án Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. 

10/2009 – 3/2010: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. 

4/2010 – 6/2010: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 

7/2010 – Nay: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 

 

  

ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN 

Thành viên Hội đồng quản trị 

1995 – 1996: Nh n viên Điều độ Phân Cảng Gò Dầu – thuộc Cảng ĐN 

1996 – 04/1998: Cán bộ phụ trách Thương vụ Cảng Đồng Nai. 

04/1998 – 12/1998: Cán bộ phụ trách phòng thương vụ Cảng Đồng Nai. 

12/1998 – 2000: Phó phòng thương vụ Cảng Đồng Nai. 

2000 – 2005: Trưởng phòng khai thác thương vụ Cảng Đồng Nai. 

2006 – 08/2007: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng khai thác – Điều độ Công ty Cổ phần 

Cảng Đồng Nai. 

09/2007 – 08/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đồng Nai. 

09/2009 – 2/2012: trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Khai thác container Công ty 

Cổ phần Cảng Đồng Nai. 

3/2012 – Nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng 

Đồng Nai 
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ÔNG PHAN TRỌNG DŨNG 

Thành viên Hội đồng quản trị 

06/1994 – 09/1995: Chuyên viên Quản lý Tài chính doanh nghiệp Sở tài chính Đồng Nai. 

09/1995 – 10/1999: Phó phòng Nghiệp vụ I Cục quản lý Vốn – Tài sản Nhà Nước tại doanh 

nghiệp Đồng Nai. 

10/1999 – 5/2004: Phó phòng Nghiệp vụ I Chi cục Tài chính doanh nghiệp Đồng Nai. 

5/2004 – 2/2006: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai. 

2/2006 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư 

phát triển Đồng Nai. 

 

 

 

ÔNG HUỲNH NGỌC TUẤN  

Thành viên Hội đồng quản trị 

06/1995 – 09/2005: Nhân viên kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu Công ty May Công 

nghiệp Đồng Nai 

10/2005 – 11/2006: Nhân viên kế toán Cảng Gò Dầu B – Công ty CP Cảng Đồng Nai 

12/2006 – 27/04/2011: Trưởng ban tài vụ Cảng Gò Dầu B – Công ty CP Cảng Đồng Nai 

28/04/2011 – 10/2011: Thành viên HĐQT, Trưởng ban tài vụ Cảng Gò Dầu B – Công ty CP 

Cảng  Đồng Nai 

10/2011 – Nay: Thành viên HĐQT, Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cảng 

Đồng Nai 
 

Thành viên Ban điều hành 

 
 

BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH MAI  

Tổng giám đốc 

 
 

ÔNG ĐỖ VĂN SÂM  

Phó Tổng giám đốc kỹ thuật và nội chính 

 
 

ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN 

Phó Tổng giám đốc kinh doanh 

 

 

 

BÀ VÒNG THỊ THÚY PHƯỢNG  

Kế toán trưởng 

12/1978 – 4/1986: Nhân viên kế toán Xí nghiệp hợp doanh Bà Rịa Vũng Tàu 

05/1986 – 10/1991: Nhân viên kế toán Công ty vận tải hàng hóa Đồng Nai 

11/1991 – 11/1998: Nhân viên Phòng kế toán tài vụ Cảng Đồng Nai 

12/1998 – 10/2009: Phó phòng kế toán tài vụ Cảng Đồng Nai nay là Công ty CP Cảng 

Đồng Nai 

11/2009 - Nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài vụ (nay là Phòng Tài chính 

– Kế toán) Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. 
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Thành viên Ban kiểm soát 

 

 

BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH 

Trưởng Ban kiểm soát 

11/1997 - 03/2001: Nhân viên kế toán Cty Phát triển KCN Biên Hòa. 

04/2001 - 03/2004: Nhân viên kế toán Cty Thương mại Đầu tư và Phát triển Bình Dương. 

04/2004 - 09/2004: Nhân viên kế toán Cty Phát triển KCN BH 

10/2004 - 08/2005: Kế toán trưởng XN Phát triển Nhà Sonadezi - Cty Phát triển KCN BH. 

09/2005 - 12/2007: Phó phòng Tài chính Kế toán Cty Phát triển KCN Biên Hòa. 

01/2008 - 05/2009: Kế toán trưởng XN Dịch vụ KCN Sonadezi - Cty Phát triển KCN BH. 

06/2009 - 06/2010: Trưởng BKS Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. Trưởng BKS Cty Cổ 

phần Cảng Đồng Nai. 

07/2010 đến nay: Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty Phát triển Khu công nghiệp. 

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 

 

 
 

 

 

 

ÔNG PHẠM VĂN HUY  

Thành viên Ban kiểm soát 

1998 – 5/1999: Nh n viên Điều độ phân Cảng GDB tại Cảng Đồng Nai 

6/1999 – 6/2000: Phụ trách ban điều độ phân Cảng Gò Dầu B tại Cảng Đồng Nai 

7/2000 – 12/2005: Trưởng ban Điều độ nay là Ban khai thác Điều độ Cảng Gò Dầu B tại 

Cảng Đồng Nai 

12/2005 – 7/2009: Thành viên BKS, Trưởng ban Khai thác Điều độ Cảng Gò Dầu B tại Cty 

cổ phần Cảng Đồng Nai 

8/2009 – 09/2010: Thành viên BKS, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Khai thác Điều độ 

Cảng Gò Dầu B tại Cty cổ phần Cảng Đồng Nai 

10/2010 – 2/2012: Thành viên BKS, Phó phòng kinh doanh Cty cổ phần Cảng Đồng Nai. 

3/2012 – 10/2012: Thành viên BKS, phụ trách phòng Kinh doanh CTCP Cảng Đồng Nai.  

11/2012 – 6/2014: Thành viên BKS, Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Cảng Đồng Nai 

7/2014 – Nay: Giám đốc Cảng Long Bình Tân, Thành viên BKS CTCP Cảng Đồng Nai 

 

 

 

 

 

 

BÀ HOÀNG THỊ THU THỦY  

Thành viên Ban kiểm soát 

08/1999 – 4/2004: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 3 chi cục tài chính doanh nghiệp 

05/2004 – 2011: Chuyên viên phòng kế toán Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai 

04/2011 – 31/12/2011: Chuyên viên Phòng kế toán Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai; Thành 

viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 

01/2012 – Nay:  Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai; 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 
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Số lượng Cán bộ nhân viên 

Tính đến thời điểm ngày  31/12/2014, tổng số lao động của công ty là 242 người, ph n theo cơ cấu như sau: 

 

STT Trình độ Số người Tỷ lệ % 

A Theo trình độ 242 100 

1 Trên đại học 8 3,3 

2 Đại học 98 40,49 

3 Cao đẳng 12 4,95 

4 Khác 124 51,23 

B Phân theo hợp đồng lao động 242 100 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 102 42,15 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 140 57,85 

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0 

 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người) 

 

STT Năm Mức lương bình quân 

1 2011 12.158.000 

2 2012 12.928.000 

3 2013 13.010.000 

4 2014 13.168.000 

 

Chính sách lương thưởng cho cán bộ công nhân viên 2014 

 

Chính sách đối với người lao động 

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, yếu tố con người luôn được 

Công ty CP Cảng Đồng Nai chú trọng đầu tư. Bên cạnh chế độ đãi ngộ với 

mức thu nhập hấp dẫn, Công ty luôn tạo môi trường làm việc năng động, 

sáng tạo nhằm khai thác tối đa năng lực của từng CBCNV góp phần vào sự 

thành công của công ty. 

Công ty CP Cảng Đồng Nai cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà 

nước về chế độ, chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm Xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ dưỡng 

sức - phục hồi sức khỏe... Ngoài ra, Công ty CP Cảng Đồng Nai còn áp 

dụng một số chế độ, chính sách riêng nhằm thu hút, thúc đẩy và tạo sự gắn 

bó lâu dài của Người lao động với PDN như: Chế độ trợ cấp khó khăn 

thường xuyên và đột xuất, chế độ du lịch, thăm quan, nghỉ mát, chế độ 

khám sức khoẻ định kỳ... 

 

Chế độ làm việc 

Công ty thực hiện chế độ lao 

động theo luật lao động và các 

quy định của pháp luật. 

Về môi trường làm việc: Văn 

Phòng làm việc được thiết kế 

thoáng mát môi trường thân 

thiện …lực lượng lao động trực 

tiếp được trang bị đầy đủ các 

phương tiện bảo hộ lao động, 

vệ sinh lao động, các nguyên 

tắc an toàn lao động được tuân 

thủ nghiêm ngặt. 
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Chính sách lương thưởng, phụ cấp phúc lợi cho người lao động 

- Chính sách lương thưởng 

Sự thành công của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai luôn ngắn liền với các yếu tố con người. Do đó, lương 

thưởng cho CBCNV luôn là mối quan t m hàng đầu của ban lãnh đạo công ty. Công ty bảo đảm lương cho 

người lao động đúng hạn. Chính sách lương thưởng phù hợp và hấp dẫn đủ để giữ chân các cán bộ chủ chốt, 

người lao động của công ty cũng như thu hút người tài 

- Chính sách phụ cấp, phúc lợi 

Ngoài tiền lương tiền thưởng, người lao động ở Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai còn được hưởng các khoản 

phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc, mức độ đóng góp của mỗi người 

và kết quả hoạt động của Công ty.  

Các chính sách về phúc lợi cho người lao động: 

 Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 & ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 (nh n viên nữ) 

 Quốc tế thiếu nhi 1/6 (con nh n viên dưới 16 tuổi) 

 Sinh nhật nh n viên 

 Nh n viên khi kết hôn hợp lệ 

 Người th n (cha/mẹ ruột, cha/mẹ vợ/chồng, vợ/chồng, con cái) của nh n viên khi qua đời 

 Nghỉ mát hàng năm cho nh n viên  

 Hỗ trợ nhiên liệu đi lại 

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngày gia đình để 

CBCNV có cơ hội giao lưu và trau dồi thể chất.  

 

Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực 

Với mức thu nhập ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc tốt, chính sách về lao động đào tạo 

nguồn nhân lực luôn được ban lãnh đạo chú trọng quan tâm nên công ty CP Cảng Đồng Nai luôn nhận được sự 

gắn bó và công hiến hết mình của toàn thể CBCNV công ty. Bên cạnh đó, với các chính sách của mình Công ty 

CP Cảng Đồng Nai cũng là nơi thu hút được sự quan tâm của các nguồn nhân lực bên ngoài. 

 

Chính sách lương thưởng cho Cán bộ công nhân viên dự kiến năm 2015. 

Năm 2015 công ty thay đổi về cơ chế trả lương xác định tính chất, trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng vị 

trí công việc, công bằng, hấp dẫn và cạnh tranh so với thị trường lao động. Chính sách tiền lương, thưởng dựa 

vào KPI của từng cá nhân và BSC gắn liền phòng ban và BSC công ty đạt được. Môi trường làm việc lành 

mạnh, phát huy tối đa sự đóng góp của nhân viên vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 và 

của những năm tiếp theo. 
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 

Khu vực cảng Đồng Nai 

Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 1 trên diện tích đất 

3ha nhằm tạo nền tảng cho dự án mở rộng cảng giai 

đoạn 2. Dự án chủ yếu bao gồm san lấp bãi, xây dựng 

cầu tàu 5.000 DWT, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nạo 

vét luồng nước trước bến. Dự án bắt đầu được đưa vào 

khai thác từ tháng 8/2012. 

Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2 trên diện tích đất 

9ha bao gồm san lấp tạo bãi, nạo vét và xây dựng bến 

sà lan 3.000 DWT, đầu tư x y dựng bãi chứa hàng và 

kho CFS để phục vụ khai thác hàng container. Tiến độ 

thực hiện dự án trong năm 2014 đã hoàn thành công 

tác đền bù, giải phóng và san lấp được 5ha mặt bằng. 

Dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn thành toàn bộ công 

tác đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.  

Khu vực cảng Gò Dầu 

Mở rộng cảng Gò Dầu B giai đoạn 1 đã được 

khởi công trong năm 2014 trên khu đất có diện 

tích hơn 22ha. Nội dung chính của dự án bao 

gồm đầu tư x y dựng nối liền từ cầu cảng B1 

đến B3, gia tăng khả năng tiếp nhận tàu có tải 

trọng lên đến 30,000 DWT, nạo vét luồng vào và 

vùng nước trước bến. Tiến độ thực hiện dự án 

dự kiến sẽ hoàn thành bến tàu 30.000 DWT 

trong tháng 8/2015. 

Mở rộng cảng Gò Dầu B giai đoạn 2 trên khu 

đất diện tích 19,64 ha với mục tiêu đầu tư x y 

dựng hệ thống kho bãi, cơ sở hạ tầng phục vụ 

khai thác cảng. 
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Tình hình tài chính 

 

 

Chỉ tiêu chính ĐVT 2013 2014 Thay đổi 

Kết quả kinh doanh     

Doanh thu Tỷ đồng 202,77 270,101 33,21% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 78,75 99,89 26,84% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 44,89 47,63 6,12% 

Tài sản     

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 66,60 116,38 74,75% 

Tài sản cố định Tỷ đồng 262,01 334,28 27,58% 

Đầu tư dài hạn Tỷ đồng 22,17 22,17 0,00% 

Nguồn vốn     

Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 92,76 180,82 94,94% 

Tổng vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 279,95 313,04 11,82% 

Lưu chuyển tiền tệ     

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 65,94 47,37 -28,16% 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Tỷ đồng -59,63 -95,88 - 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính Tỷ đồng -9,54 80,54 - 

Lưu chuyển tiền thuần Tỷ đồng -3,23 32,03 - 

Khả năng thanh toán     

Tỷ số thanh toán hiện hành Lần 1,00 1,51 - 

Tỷ số thanh toán nhanh Lần 1,00 1,50 - 

Khả năng thanh toán lãi vay Lần 10,43 9,39 - 

Hiệu quả hoạt động     

Kỳ thu tiền bình quân Ngày 57 50 - 

Kỳ trả tiền bình quân Ngày 52 44 - 

Vòng quay tài sản Lần 0,57 0,62 - 

Khả năng sinh lời     

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế % 22,1% 17,6% - 

ROA % 12,7% 11,0% - 

ROE % 16,8% 16,1% - 

Đòn bẩy Lần 1,33 1,46 - 
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Tình hình tài chính 

 

Phân tích khả năng thanh toán 

Các chỉ số về khả năng thanh toán trong của Công ty trong các năm vừa qua luôn nằm ở mức an toàn. Trong 

năm 2014, các tỷ số này có sự sụt giảm nhẹ do công ty gia tăng vay nợ để tài trợ cho các dự án đầu từ. Chỉ số 

thanh toán hiện hành và chỉ số thanh toán nhanh trong năm vẫn lớn hơn 1. Do đặc thù công ty kinh doanh trong 

ngành dịch vụ, do đó giá trị hàng tồn kho chiếm rất thấp trong cơ cấu tài sản, vì vậy hai chỉ số này không chênh 

lệch cao. Tỷ lệ khả năng thanh toán lãi vay tương tự cũng nằm ở mức cao, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cao 

gấp 9,39 lần so với chi phí lãi vay. Điều này chứng tỏ rằng hoạt động kinh doanh của công ty có khả năng đảm 

bảo tốt cho việc chi trả lãi vay trong kỳ.  

 

Phân tích hiệu quả hoạt động 

Kỳ thu tiền bình quân 

Tại thời điểm cuối năm, giá 

trị khoản phải thu khách 

hàng là 43,62 tỷ đồng, chiềm 

8,83% trong tổng cơ cấu tài 

sản. Giá trị khoản phải thu 

khách hàng bình quân trong 

năm 2014 tăng 15,79% so 

với năm 2013, trong khi 

doanh thu thuần từ hoạt 

động kinh doanh tăng 

33,21%. Kỳ thu tiền bình 

quân là 50 ngày giảm 7 ngày 

so với năm trước cho thấy 

hiệu quả trong việc quản lý 

thu hồi công nợ, ổn định 

dòng tiền hoạt động của 

công ty.  

Kỳ trả tiền bình quân 

Tại thời điểm cuối năm, 

khoản phải trả người bán 

có giá trị là 20.56 tỷ đồng, 

chiếm 11% trong cơ cấu 

nợ phải trả. Giá trị khoản 

phải trả trung bình trong 

năm 2014 tăng 17,25% so 

với năm 2013, trong khi 

giá trị mua hàng trong 

năm tăng 37,44%. Kỳ trả 

tiền bình quân giảm xuống 

8 ngày so với mức 52 

trong năm trước, củng cố 

mức tín nhiệm tín dụng 

của các nhà cung cấp đối 

với công ty. 

 

Vòng quay tài sản 

Năm 2014 là khoảng thời gian cho thấy mức 

độ tăng cường đầu tư mở rộng của công ty. 

Tổng tài sản của công ty trung bình gia tăng 

22,30%, trong đó chi phí x y dựng cơ bản dở 

dang trung bình tăng 67,21%. Do doanh thu 

trong kỳ tăng trưởng cao hơn ở mức 33,21% 

nên vòng quay tài sản tăng từ 0,57 lần lên 

0,62 lần, thể hiện hiệu quả khai thác tài sản 

được cải thiện tốt.  

Tuy nhiên, vòng quay tài sản của công ty hiện 

tại vẫn chưa cao, do đặc thù ngành cần phải 

đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

trong cảng. Trong dài hạn, khi các hạng mục 

công trình được hoàn thiện và tạo ra nguồn 

thu vào, tỷ lệ vòng quay tài sản sẽ tiếp tục 

được cải thiện hơn nữa. 

 

Phân tích khả năng sinh lời 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 đạt 17,63% sụt giảm so với mức 22,14% trong năm 2013 do trong kỳ 

công ty mở rộng hoạt động kinh doanh các dịch vụ mới và gia tăng thuê ngoài làm giảm biên lợi nhuận gộp. 

Đồng thời, các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. 

Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 11% giảm tương đối so với mức 12,7% trong năm 2013. Tỷ lệ lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu đạt 16,1% có mức giảm nhẹ hơn do trong kỳ công ty gia tăng sử dụng đòn bẩy tài trợ cho các 

dự án đầu tư. 

 

Phân tích cơ cấu vốn 

Tại thời điểm cuối năm 2014, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0.58 gia tăng so với năm 2013, tương ứng với mức 

đòn bẩy là 1,46 lần. Trong đó, khoản vay và nợ ngắn hạn là 43,49 tỷ đồng, chiếm 24% trong tổng nợ phải trả. 

Khoản vay và nợ dài hạn là 101,54 tỷ đồng, tăng mạnh 4,4 lần so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 56% trong tổng 

nợ phải trả. 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu 

 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần: 12.347.987 CP 

Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.347.987 CP 

 

Cơ cấu Cổ đông 

STT Loại cổ đông 

Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu CP 

Tự do chuyển nhượng Tổng cộng 
 

I Cổ đông Nhà nước 6.297.480 6,297,480 51% 

II Cổ đông nội bộ 
 

- 
 

III Cổ đông trong nước 5.858.992 5.858.992 47,45% 

 
Cá nhân 3.383.604 3.383.604 27,40% 

 
Tổ chức 2.475.388 2.475.388 20,05% 

IV Cổ đông nước ngoài 191.515 191,515 1,55% 

 
Cá nhân 181.496 181.496 1,47% 

 
Tổ chức 10.019 10.019 0,08% 

Tổng cộng            12.347.987 12.347.987 100% 

Nguồn số liệu: Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2015 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm, Công ty thực hiện phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với thông tin như sau: 

 Số lượng CP trước phát hành: 8.231.998 CP 

 Số lượng CP đã phát hành: 4.115.989 CP 

 Số lượng CP đang lưu hành: 12.347.987 CP 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014 

 Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) 

 Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

 Số cổ đông được phân phối: 294 cổ đông 

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đáng giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Cải tiến về hoạt động kinh doanh, cơ cấu, tổ chức, 

chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải pháp thực hiện 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

 

 

Trong năm 2014, tình hình chung 

của cả nền kinh tế đã có những 

dấu hiệu khởi sắc, đồng thời môi 

trường kinh tế vĩ mô ổn định. Nhu 

cầu lưu chuyển hàng hóa trong và 

ngoài nước có sự tăng trưởng so 

với năm 2013, kim ngạch xuất 

nhập khẩu gia tăng. Tận dụng 

những thuận lợi trong vĩ mô cũng 

như lợi thế về vị trí địa lý và kinh 

nghiệm trong ngành, Ban lãnh đạo 

và toàn thể cán bộ công nhân viên 

Công ty Cảng Đồng Nai đã nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch và 

các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 

đều tăng trưởng tốt. 

Sản lượng hàng hóa tổng hợp và 

container thông qua cảng lần lượt 

là 3.415 nghìn tấn, tăng 27,7% và 

256 nghìn TEU, tăng 31,28%. 

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh 

doanh cảng và logistics đạt 

270.101 triệu đồng, tăng trưởng 

mạnh 33,21% so với năm 2013. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 

47.631 triệu đồng tăng 5,91%, thấp 

hơn so với mức tăng trưởng trong 

doanh thu do công ty đang trong 

giai đoạn mở rộng hoạt động kinh 

doanh và gia tăng đầu tư dẫn đến 

gia tăng các chi phí bán hàng, 

khấu hao và các chi phí thuê 

ngoài.  

Về mặt thuận lợi, thương hiệu 

cảng Đồng Nai đã từ lâu xây dựng 

được hình ảnh đáng tin cậy và 

chuyên nghiệp đối với khách hàng 

tạo ra thị phần chiếm ưu thế và ổn 

định trong khu vực. Đồng thời, 

công ty đã tạo được mối quan hệ 

và có được sự hỗ trợ của các cảng 

biển phía Nam trong Hiệp hội cảng 

biển Việt Nam nhằm kết nối với 

các cảng nước sâu tại khu vực Thị 

Vải trung chuyển hàng hóa bằng 

sà lan. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

đường sá từ các khu công nghiệp 

dẫn đến cảng liên tục được hoàn 

thiện và nâng cấp, hàng hóa được 

luân chuyển giữa các khu công 

nghiệp và cảng dễ dàng.  

Tuy nhiên, công ty hiện tại vẫn 

đang gặp khó khăn trong việc huy 

động nguồn vốn lớn để thực hiện 

các dự án đầu tư mở rộng tại cả 

hai khu vực cảng Long Bình Tân 

và Gò Dầu. Đồng thời mức độ 

cạnh tranh trong mảng khai thác 

hàng tổng hợp gia tăng khi hệ 

thống cảng nước sâu tại khu vực 

Thị Vải – Cái Mép dư thừa công 

suất quá mức dẫn đến chuyển đổi 

từ khai thác hàng container sang 

hàng tổng hợp. 
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Tình hình tài chính 

 

Tình hình tải sản 

Cuối năm 2014, giá trị tổng tài sản của 

công ty là 493,86 tỷ đồng, tăng mạnh 

32,5% so với năm 2013. Trong đó, tài 

sản ngắn hạn có giá trị 116,38 tỷ đồng, 

chiếm 23,57% trong cơ cấu tài sản. 

Các khoản tiền và tương đương tiền 

chiếm tỷ trọng 11,6% trong tổng tài 

sản, tăng mạnh 2.1 lần so với năm 

2013. Các khoản phải thu khách hàng 

trung bình tăng 15,79% với năm 2013 

do hoạt động kinh doanh của công ty 

mở rộng mạnh mẽ, cuối kỳ các khoản 

này chiếm tỷ trọng 8,83% trong tổng 

tài sản. Do đặc thù của hoạt động kinh 

doanh cung cấp dịch vụ, giá trị hàng 

tồn kho của công ty luôn nằm ở mức 

rất thấp, chiếm 0,07% trong tổng tài 

sản.  

Giá trị tài sản dài hạn cuối năm là 

377,48 tỷ đồng tăng 23,3% so với 

cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,4% trong 

tổng tài sản, trong đó phần lớn là tài 

sản cố định chiếm 88,6%. Trong kỳ, 

chí phí xây dựng cơ bản dở dang gia 

tăng mạnh mẽ 91,15% do hoạt động 

đầu tư các dự án lớn của công ty. 

 

Tình hình nguồn vốn 

Năm 2014 là năm mà công ty đẩy 

mạnh đầu tư vào các dự án lớn mở 

rộng mà nâng cấp hệ thống cầu cảng, 

kho bãi. Nguồn vốn được công ty 

được ưu tiên sử dụng trong thời điểm 

hiện tại là vốn vay từ bên ngoài do 

mức độ đòn bẩy tài chính các năm 

trước vẫn ở mức rất thấp. Tổng giá trị 

vay nợ ngắn hạn và dài hạn là 145 tỷ 

đồng tăng 3,1 lần so với năm 2013, 

chiếm 29% trong cơ cấu nguồn vốn.  

Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty 

tăng trưởng 11,82% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, công ty đã tiến hành tăng 

vốn hoạt động kinh doanh từ quỹ đầu 

tư phát triển. Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối tăng 31,72% so với cùng kỳ 

do kết quả tăng trưởng tốt từ hoạt 

động kinh doanh. 
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Cải tiến về hoạt động kinh doanh, cơ cấu, tổ chức, chính sách, quản lý 

 

  Chiến lược kinh doanh 

Gia tăng năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện 

những mặt hạn chế trong dịch vụ khách hàng, kéo dài 

và hoạn thiện chuỗi cung cấp dịch vụ logisitics, đa đang 

hóa các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng.   

Thực hiện chiến lược mở rộng liên kết và thuê ngoài 

những dịch vụ không phải là thế mạnh. Thứ nhất, gia 

tăng chất lượng cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Thứ 

hai, tiết kiệm chi phí đối với những dịch vụ không phải 

thế mạnh của công ty. Thứ ba, linh hoạt mở rộng các 

loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 

hàng.  

Mở rộng phát triển sản phẩm mới, thị trường mới 

Mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm logistics, 

và hoàn thiện chuỗi cung cấp dịch vụ. Đầu tư xây dựng 

hệ thống kho CFS và kho ngoại quan tại hai khu vực 

cảng Long Bình Tân và Gò Dầu.  

Tập trung khai thác tiềm năng của các thị trường tại 

Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Dương và phía bắc 

TP.HCM. 

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu 

Trong năm 2014, công ty đã thực hiện nhiều hình thức 

quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng: 

Quảng cáo trên các tạp chí, trang web của các hiệp hội 

trong ngành logistics.  

Tham gia diễn đàn và trao đổi trên chương trình FBNC. 

Tài trợ chương trình đối thoại với Doanh nghiệp của 

trường Doanh nhân PTI.  

Ngoài ra, Công ty CP cảng Đồng Nai cũng tham gia 

nhiều chương trình xã hội nhằm chia sẻ các khó khăn, 

động viên tinh thần hiếu học của các em học sinh 

nghèo, chương trình tưởng niệm các liệt sĩ, xây dựng 

nhà tình thương. 

 

Chiến lược đối với nguồn cung cấp 

Mở rộng nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải thủy bộ 

nhằm tạo ra sự linh hoạt, chủ động trong việc cung 

cấp dịch vụ vận tải thủy bộ cho khách hàng. Đồng 

thời, gia tăng khả năng thương lượng chi phí với 

nhà cung cấp.  

Liên kết và mở rộng chuỗi dịch vụ với các đơn vị có 

thế mạnh về vận tải nhằm khai thác thêm các thị 

trường không phải thế mạnh của PDN. Trong ngắn 

hạn, đáp ứng kịp thời và linh hoạt các nhu cầu của 

khách hàng, mở rộng thị trường hoạt động. Về mặt 

dài hạn, chiến lược này sẽ gia tăng sự nhận biết 

thương hiệu của PDN trong nhận thức của khách 

hàng, tích lũy kinh nghiệm trong những mảng dịch 

vụ mới, tạo tiền đề để công ty phát triển thành một 

nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn diện theo chuẩn 

mực quốc tế. 

Phát triển thêm các nhà cung cấp dịch vụ và công 

nhân xếp dỡ để đa dạng hóa và đảm bảo chất 

lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng được thông 

suốt và hiệu quả. Đầu tư thêm các thiết bị chủ chốt 

nhằm nâng cao năng suất và an toàn lao động. Chủ 

động khai thác tối đa cơ sở hạ tầng có sẵn của công 

ty. 

Cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

Năm 2014 là năm đặc thù công ty đã thay đổi cơ 

cấu tổ chức chuyển chức năng nhiệm vụ Phòng khai 

thác Container thành Cảng Long Bình Tân và thành 

lập mới Phòng Dự Án - Công Nghệ, hoạt động của 

cơ cấu tổ chức PDN phù hợp với chiến lược kinh 

doanh của PDN. 

Xây dựng mô hình quản lý tập trung theo các khối  

Thực hiện chiến lược của công ty theo BSC giao 

cho các khối phòng, ban theo từng mục tiêu của 

khối, phòng ban và KPI từng cá nhân để thực hiện 

những chiến lược phát triển của công ty. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Kế hoạch sản xuất trong năm 2015 của PDN được xây dựng từ khảo sát, đánh giá về tăng trưởng nhu cầu luân 

chuyển hàng hóa trong năm. Đồng thời, kế hoạch cũng dựa trên sự cân đối khả năng đầu tư mở rộng cơ sở hạ 

tầng bền cảng, kho bãi và đa đạng hóa các dịch vụ logistics khác. 

Việc xem xét tổng hợp các yếu tố thuận lợi và khó khăn cụng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và 

xem xét tính khả thi của kế hoạch năm 2015. Về mặt thuận lợi, công ty tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý, đặc 

điểm tự nhiên về luồng lạch, quan hệ nhiều năm với lượng khách hàng lớn và ổn định. Ban lãnh đạo và đội ngũ 

công nhân viên chức luôn nỗ lực lao động theo tư duy đổi mới, năng động và có kinh nghiệm lâu năm trong 

ngành. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm do thiếu nguồn vốn tài trợ, mức độ canh tranh 

trong ngành càng gay gắt. 

 

Bảng chi tiết kế hoạch 2015  

Doanh thu 290 tỉ đồng 

Lợi nhuận trước thuế: 52 tỉ 

Cổ tức: 17% 

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách: 16,201 tỉ đồng 

Đầu tư xây dựng cơ bản: 150 tỉ đồng  
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Giải pháp thực hiện 

 

Giải pháp trong hoạt động kinh doanh 

Tiến hành tổng hợp dữ liệu, đánh 

giá, phân tích nhu cầu khách 

hàng. Từ đó, xây dựng chương 

trình chăm sóc khách hàng phù 

hợp trong từng phân khúc và áp 

dụng chính sách giá theo phân 

khúc tương ứng. Áp dụng chính 

sách thưởng phạt với hợp đồng 

nhà thầu phụ và hợp đồng xếp 

dỡ với khách hàng. 

Gia tăng khai thác sản lượng đối 

với các hãng tàu.  

Tận dụng tất cả nguồn lực bên 

trong và bên ngoài để mở rộng 

thị trường. Kết hợp hoạt động với 

các Hiệp hội, công ty Forwarder 

và các công ty vận tải để gia tăng 

khả năng mở rộng khách hàng 

mới. Công ty cũng đẩy mạnh 

hoạt động mở rộng thị trường 

bằng hình ảnh thương hiệu uy tín 

PDN, phát triển dịch vụ bán cước 

vận tải biển nội địa và quốc tế.  

Tiếp tục phát triển mảng kinh 

doanh hàng container cho khu 

vực Long Bình Tân bằng việc tìm 

kiếm nguồn hàng hóa từ các 

khách hàng tiềm năng trong khu 

vực. Đối với mảng dịch vụ mới, 

chuỗi dịch vụ Kho vận – Logistics 

tăng cường giới thiệu và quảng 

bá đến các đối tượng có nhu cầu.  

Trong công tác điều hành nhân 

sự bán hàng và sản xuất, xây 

dựng chính sách hoa hồng và 

chính sách môi giới cạnh trạnh 

nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả 

hoạt động kinh doanh. 

 

Giải pháp trong hoạt động sản xuất 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đối với ngành hàng container thông qua việc đào tạo cán bộ tác nghiệp, 

đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng 

Tăng năng  suất tác nghiệp cả hàng hóa tổng hợp và hàng container phấn đấu vượt kế hoạch đề ra. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng thái độ sẵn sàng phục vụ khách hàng và giải đáp các thông tin khi 

khách hàng đề nghị. Chấn chỉnh tác phong và mức độ tuân thủ nội quy của công nhân và nhân viên. 

Tăng cường năng lực điều phối của cấp quản lý trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, nhà 

thầu cũng như các vấn đề nảy sinh khác trong khu vực sản xuất. 

Bố trí hợp lý các thiết bị sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả khai thác tài sản của công ty. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2014, nền kinh tế trong nước và thế giới đã có nhiều dấu hiệu 

phục hồi tích cực hơn so với năm 2013. Tuy nhiên, tình hình thế 

giới vẫn còn nhiều bất ổn và phức tạp, tốc độ cải thiện trong nền 

kinh tế Việt Nam vẫn còn chậm. Đối Công ty Cổ phần Cảng Đồng 

Nai, hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng, kho bãi, thì tình hình 

kinh tế vĩ mô càng có mối liên hệ chặt chẽ với kết quả hoạt động 

kinh doanh của công ty. Trong năm, ban lãnh đạo và đội ngũ cán 

bộ công nhân viên đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cải tiến chính 

sách quản lý, chính sách bán hàng và đa dạng hóa sản phẩm dịch 

vụ. Do đó, hoạt động kinh doanh trong năm 2014 của PDN đã đạt 

được những kết quả khả quan. 

Sản lượng khai thác hàng tổng hợp: 3.415 

nghìn tấn, tăng 27,7% so với năm 2013. 

Sản lượng khai thác hàng container: 256 

nghìn TEU, tăng 3,28% so với năm 2013. 

Tổng sản lượng quy đổi toàn công ty: 

5.704 nghìn tấn, tăng 46% so với năm 

2013. 

Doanh thu: 270.101 triệu đồng, tăng 

33,21% so với năm 2013. 

Lợi nhuận sau thuế: 47.631 triệu đồng, 

tăng 6,12% so với năm 2013. 

 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Dựa trên những kế hoạch đã đề ra và phê duyệt, tổng mức chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của công ty tại thời 

điểm cuối năm 2014 là 122,56 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục đầu tư lớn hiện tại bao gồm đầu tư bến tàu 

30.000 DWT, mở rộng cảng Gò Dầu giai đoạn 2, và các chi phí đền bù tái định cư. Các dự án đầu tư chi tiết đã 

thực hiện trong năm 2014 bao gồm:  

- Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 1: Diện tích 3 ha. Tổng mức đầu tư: 126,8 tỷ đồng 

- Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2: Diện tích 9 ha. Tổng mức đầu tư: 438,6 tỷ đồng 

- Mở rộng cảng Gò Dầu B giai đoạn 1: Đầu tư bến 30.000 DWT. Tổng mức đầu tư: 423,6 tỷ đồng. 

- Mở rộng cảng Gò Dầu B giai đoạn 2: Diện tích 19,64 ha. Tổng mức đầu tư: 318,2 tỷ đồng. 

 

 

Hoạt động tài chính 

Trong năm 2014, bộ phận tài chính kế toán đã đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ và chức năng của mình thể hiện trong hầu hết các hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

Đối với công tác quản lý nguồn vốn luân chuyển, tình hình công nợ 

luôn được chú trọng theo dõi sát sao nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng 

dòng tiền và quản trị rủi ro, thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải 

thu theo đúng với quy định của pháp luật. Trong năm, kỳ thu tiền bình 

quân đã cải thiện xuống 7 ngày so với mức 57 ngày của năm 2013. Kỳ 

trả tiền bình quân trong năm giảm từ 52 ngày xuống mức 44 ngày, gia 

tăng áp lực dòng tiền, tuy nhiên duy trì được tín nhiệm tín dụng đối với 

nhà cung cấp. 

Đối với công tác hoạch định đầu tư, các dự án đầu tư lớn trong năm 

đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cân đối giữa tính hiệu quả 

của dự án và chi phí sử dụng vốn. Đảm bảo dòng tiền khả dụng kịp 

thời theo tiến độ xây dựng của dự án. 

Phối hợp, hỗ trợ trong công tác công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán theo quy định của các công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán. 

Công tác tổ chức và nhân sự 

Công tác tuyển dụng, điều chuyển, 

bổ nhiệm nhân sự hợp lý, đảm bảo 

tính đúng người đúng việc tạo ra 

hiệu quả công việc cao. 

Thực hiện nhiều chính sách đãi 

ngộ, thu hút nhân tài. Các chính 

sách trả lương, thưởng đảm bảo 

theo đúng quy chế, tạo ra động lực 

phấn đấu cho từng cá nhân. Đồng 

thời, xây dựng cơ chế đánh giá KPI 

riêng cho ban lãnh đạo và cán bộ 

quản lý. 

Xây dựng môi trường làm việc năng 

động, khoa học cùng với chính 

sách đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực liên tục nhằm khai thác tối đa 

năng lực của từng cán bộ công 

nhân viên. 
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Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

 

Trong năm 2014, tình hình kinh tế trong và ngoài nước dần có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn ở mức chậm và 

kém bền vững. Ngành khai thác cảng được xem là ngành bổ trợ cho hoạt động luân chuyển hàng hóa; do đó, đi 

kèm với sự phát triển của kinh tế sẽ là cơ hội kéo theo sự phát triển của ngành. Ban Tổng Giám đốc trong năm 

đã thể hiện được năng lực tốt, thực hiện các giải pháp kịp thời, đồng bộ, linh hoạt giúp Công ty duy trì hoạt động 

an toàn, ổn định  và hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.  

Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã có sự chuẩn bị chu đáo phương án ứng phó trước những 

biến động khó lường trên thị trường nói chung và những khó khăn đặc thù của ngành nói riêng. Ban Tổng Giám 

đốc đã nắm bắt kịp thời những chuyển biến về kinh tế vĩ mô, sự biến động về giá, kịp thời đưa ra những quyết 

sách, tạo động lực cho tập thể cán bộ nhân viên Công ty cùng chung sức, đoàn kết, nhất trí đưa Công ty vượt 

qua mọi khó khăn. Đây là sự thành công của Công ty trong năm vừa qua, trong đó có sự đóng góp đáng ghi 

nhận của Ban Tổng Giám đốc. 

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm Ban Tổng giám đốc còn chú trọng công tác xây dựng hệ thống 

quản trị và các chương trình văn hóa Công ty, cụ thể như sau: 

Công tác xây dựng hệ thống quản trị 

Trong năm 2014, để tăng cường hiệu quả lãnh đạo trong công tác quản trị, có giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn 

thành các nhiệm vụ chiến lược dài hạn và kế hoạch hàng năm được giao. Ban điều hành Công ty đã triển khai 

các chương trình, công việc cụ thể như sau: 

o Đánh giá chiến lược trung hạn 2012 – 2016, xác định vị trí hiện tại của Công ty đến thời điểm 2014. Trên 

cơ sở đó, Công ty đã triển khai 8 giải pháp chiến lược (KSI) thông qua 29 dự án cho phù hợp với tình hình 

hiện nay và xu hướng phát triển trong thời gian tới của ngành cũng như của Công ty. 

o Hoàn thiện các quy trình, lưu đồ hóa và triển khai thực thi các quy trình trong toàn hệ thống Công ty đảm 

bảo các trình tự công việc được triển khai theo đúng trình tự công việc. 

o Triển khai xây dựng hệ thống trả lương mới đảm bảo tính công bằng cho người lao động và nâng cao hiệu 

suất công việc.  

o Xây dựng hệ thống KPI và thang điểm đánh giá làm cơ sở để đánh giá thành tích của phòng ban, của nhân 

viên và đưa ra những khuyến khích phù hợp cho từng phòng ban, từng nhân viên, giúp khâu quản lý nhận 

biết thành quả của công ty hoặc phòng ban và các đơn vị. 

o Coaching một số vị trí Lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu xuất làm việc và tạo nòng cốt trong việc triển khai các 

chiến lược của Công ty. 

Xây dựng các chương trình văn hóa trong Công ty 

Văn hóa tuân thủ 

o Thời gian: làm việc, tiến độ 

thực hiện công việc và 

phản hồi đúng thời cam kết. 

o Kỷ luật: Qui trình, qui định, 

qui chế, nội qui và chỉ đạo 

của cấp trên. 

Văn hóa hướng đến kết quả 

o Đặt mục tiêu: có mục tiêu 

và kế hoạch; có mục tiêu 

thách thức.  

o Đạt mục tiêu đến cùng: 

Linh hoạt triển khai nhiều 

giải pháp hành động để đạt 

mục tiêu đến cùng. 

 

Văn hóa thượng tôn hợp tác 

o Chân thành: Thân thiện, cởi mở, thẳng thắn chia sẻ quan điểm 

một cách thẳng thắn, bình tĩnh, trực diện và ngay khi có thể, sẵn 

sàng hỗ trợ & động viên cùng nhau phát triển. 

o Tôn trọng: Quan điểm của nhau và cùng vì lợi ích chung của 

PDN; với khách hàng luôn tôn trọng lợi ích, hợp tác lâu dài. 

Văn hóa phát triển năng lực bản thân 

o Học hỏi: xây dựng mục tiêu phát triển bản thân, khao khát học hỏi 

và trãi nghiệm thử thách ở các vị trí, tư duy sáng tạo. 

o Thực tiễn: Áp dụng học hỏi vào thực tiễn công việc và mang lại 

hiệu quả. 

o Khiêm nhường: Dũng cảm nhận ra hạn chế của bản thân và cầu 

thị hoàn thiện chính mình trước, ghi nhận thành công của bản thân 

có sự đóng góp của đội nhóm và các thành viên khác và cân bằng 

với mối quan hệ đồng nghiệp. 
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Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

 

 

Định hướng phát triển của Hội đồng quản trị trong năm 2015 

o Hiện tại công ty đã xây dựng hoàn tất và áp dụng quy trình lập kế hoạch ngân sách để kiểm soát các hoạt 

động SXKD, dự báo các vấn đề phát sinh, tìm ra các giải pháp dự phòng một cách chủ động. Ngoài ra, kế 

hoạch này còn giúp công ty chủ động hoạch định nguồn lực tài chính, nhân lực, đầu tư đáp ứng nhu cầu 

phát triển. 

o Toàn công ty được phân chia thành các cụm chi phí và doanh thu để phân trách nhiệm cụ thể cho các 

phòng ban. 

o Thiết lập cây thư mục sản phẩm theo 4 ngành hàng chủ lực: ngành hàng tổng hợp, container, bãi, kho vận. 

o Quy trình các phòng ban cũng được hệ thống hóa và kiểm soát chặt chẽ. 

o Thực hiện công tác tự kiểm soát, kiểm soát nội bộ và giám sát chặt chẽ tại các khu vực, đảm bảo công tác 

an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH và BKS 
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Hội đồng quản trị 
 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Các thành viên HĐQT tại Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên. Có 04 thành viên 

tham gia quản lý điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng nắm giữ cổ phần đến ngày 31/12/2014 tại 

PDN như sau:  
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đại diện 

sở hữu 

CP 

nắm giữ 

Tổng 

cộng 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Ông Đỗ Văn Sâm Chủ tịch HĐQT 1.234.798 57.216 1.292.014 10,46 Điều hành 

2 Bà Nguyễn Thị Bạch Mai Thành viên HĐQT 2.593.086 18.279 2.611.365 21,148 Điều hành 

3 Ông Huỳnh Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 1.234.798 2.520 1.237.318 10,02 Điều hành 

4 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT - 56.280 56.280 0,456 Điều hành 

5 Ông Phan Trọng Dũng Thành viên HĐQT 462.504 - 462.504 3,75 Độc lập 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Không có. 

 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014  

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu thực tế của 

Công ty, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của 

HĐQT và ban hành các nghị quyết như sau: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
07/2014/BB-

HĐQT 
25/02/2014 

- Phê duyệt quỹ lương năm 2013, thông qua quy chế tài chính và 

thảo luận vấn đề tăng vốn để trình ĐHĐCĐ xin ý kiến 

- Thông qua kế hoạch năm 2014 trình ĐHĐCĐ 

Các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2014  

2 
10/2014/BB-

HĐQT 
15/04/2014 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I.2014 

Thông qua công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2014 

3 
BB & NQ  

ĐHĐCĐ 2014 
18/04/2014 

- Thông qua báo cáo của HĐQT về điều hành công ty năm 2013 

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 

- Thống nhất chủ trương tham gia chương trình “Cải cách doanh 

nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” 

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán 

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát 

hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Ban giám đốc về công tác điều 

hành trong năm 2013 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013 

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 

- Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ 

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty 

- Thống nhất việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình giai 

đoạn I – Cảng Gò Dầu B 
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4 
11/2014/BB-

HĐQT 
22/05/2014 

- Báo cáo hoạt động SXKD ước 5 tháng đầu năm 2014. 

- Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng 

Giám Đốc 

Kế hoạch trả cổ tức đợt 2 năm 2013 

5 
12/2014/NQ-

HĐQT 
22/05/2014 

- Thống nhất tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng 

Giám Đốc  

- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ 

tức lần 2 năm 2013 

6 
14/2014/BB-

HĐQT 
30/05/2014 

- Thông qua quy chế quản lý tài chính của công ty 

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 

- Một số chủ trương vay vốn để đầu tư của công ty 

7 
15/2014/QĐ-

HĐQT 
30/05/2014 

- Thông qua phương án vay vốn (10 tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu 

động phục vụ hoạt động SXKD 

8 
17/2014/BB-

HĐQT 
18/06/2014 

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 

- Thống nhất giải thể Phòng khai thác container 

- Thống nhất thành lập Cảng Long Bình Tân  

- Thống nhất thành lập Phòng Dự án – Công nghệ 

9 
18/2014/NQ-

HĐQT 
18/06/2014 

- Quyết định giải thể Phòng khai thác container, thành lập Cảng Long 

Bình Tân 

- Quyết định thành lập Phòng Dự án – Công nghệ trực thuộc Công ty 

CP Cảng Đồng Nai 

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 

10 
28/2014/BB-

HĐQT 
18/08/2014 

- Thông qua phương án vay vốn (40 tỷ đồng) tại NH TMCP Công 

thương VN – CN KCN Biên Hòa để bổ sung vốn lưu động phục vụ 

hoạt động SXKD 

- Thông qua phương án vay vốn (32 tỷ đồng) tại NH TMCP Phương 

Đông để bù đắp nguồn đã chi trả bồi thường mở rộng CĐN giai đoạn 

2A 

11 
31/2014/BB-

HĐQT 
11/09/2014 - Tiến hành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ. 

12 
32/2014/QĐ-

HĐQT 
11/09/2014 

- Tăng vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ đã đăng ký: 82.319.980.000 đồng. 

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 123.479.870.000 đồng. 

Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 03/09/2014. 
 

- Hình thức tăng vốn: tăng vốn điều lệ 41.159.890.000 đồng từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

13 
34/2014/BB-

HĐQT 
03/10/2014 

- Báo cáo kết quả HĐ SXKD 9 tháng đầu năm 2014 

- Kế hoạch vay vốn 100 tỷ để đầu tư bến tàu 30.000DWT tại Gò Dầu. 

- Thông qua quỹ lương 2014. 
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14 
35/2014/NQ-

HĐQT 
03/10/2014 

- Quyết định phương án vay vốn 100 tỷ đồng để xây bến tàu 

30.000DWT tại Gò Dầu (đã CBTT ngày 03/10/2014). 

15 
35A/2014/QĐ-

HĐQT 
04/10/2014 - Duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2014 

16 
35B/2014/QĐ-

HĐQT 
04/10/2014 - Duyệt đơn giá lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2014 

17 
40/2014/BB-

HĐQT 
17/11/2014 

- Tiến hành thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

18 
41/2014/NQ-

HĐQT 
17/11/2014 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 16/9/2014 

19 
44/2014/BB-

HĐQT 
22/12/2014 

- Biên bản họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành 

nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty ban hành ngày 

18/04/2014. 

20 
45/2014/NQ-

HĐQT 
22/12/2014 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứngn hận đăng ký 

doanh nghiệp 

- Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty ban hành 

ngày 18/04/2014. 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành 

Thành viên HĐQT độc lập, không trực tiếp điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền HĐQT. Thành viên độc lập biểu quyết dựa trên việc cân bằng lợi ích giữa các nhóm cổ đông 

Công ty, lợi ích của nhà nước và của người lao động, phụ trách công tác đối ngoại, kiểm tra, thanh tra hoạt động 

của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và đầu tư tài chính. Điều này giúp hoạt động của Công ty luôn hiểu quả và 

minh bạch .  

 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các 

thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT 

 

Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Đỗ Văn Sâm Chủ tịch HĐQT 

2 Bà Nguyễn Thị Bạch Mai Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Ông Huỳnh Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 

4 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT  

5 Ông Phan Trọng Dũng Thành viên HĐQT 
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Ban kiểm soát 

 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đại diện 

sở hữu 

CP 

nắm giữ 

Tổng 

cộng 
Tỷ lệ % 

1 Bà Nguyễn Thị Hạnh Trưởng BKS 1.234.798 150 1.234.948 10,001 

2 Ông Phạm Văn Huy Thành viên BKS - 54.168  0,439 

3 Bà Hoàng Thị Thu Thủy Thành viên BKS - -  - 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2014, thẩm định báo cáo tài 

chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Nhận xét và đánh giá của Ban kiểm soát 

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ và kịp thời. 

- Hạch toán kế toán rõ ràng; sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. 

- Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định. 

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 

18/04/2014. Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy 

định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

- Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp tất cả các nội dung có 

liên quan theo yêu cầu. 
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Giao dịch, thù lao và cac khoản lợi ích của HĐQT, BĐH và BKS 

 

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2014 đã thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát trong năm 2014 như sau: 

o Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng. 

o Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng. 

o Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng. 

o Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng. 

o Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng. 

o Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng. 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan 

 

Tên  cổ đông Chức vụ/liên quan Giao dịch (Mua/bán) 
Số lượng CP 

đã giao dịch 

Bà Võ Thị Trung 
Mẹ Bà Nguyễn Thị Hạnh – 

Trưởng Ban Kiểm Soát 
Bán 8.390 

 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ Không có. 

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Công ty thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về quản trị Công ty. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

KIỂM TOÁN 2014 
 

Ý kiến của Cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán và Bản thuyết minh  
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Chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty 


