
 1

 CÔNG TY CP DV VT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  -----O----- Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 
                  TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2013  
 
 

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SXKD 5 NĂM (2013 -2017) 
 
 

1/  Các sản phẩm và dịch vụ: 
Ngành nghề kinh doanh của Công ty tuy đặc trưng nhưng không phải duy nhất trên thị 

trường.  
Về vận tải và bốc xếp hàng hoá có nhiều đối thủ cạnh tranh ngoài các Công ty lớn hơn 

như: Vietranstimex, Gemardept… còn các Công ty TNHH, Cty tư nhân: Tam giang, Minh 
Thành… 

Cảng Tân Thuận Đông với quy mô nhỏ cũng bị các cảng lớn như Tân Thuận, Bến Nghé 
kế bên cạnh tranh mạnh mẽ. 

Khách hàng biết đến Tranaco chủ yếu dưa trên kênh thông tin truyền thống là thương 
hiệu của nội địa, việc quảng bá, marketing hiệu quả rất ít.  

Phương tiện của Công ty thuộc dạng trung bình, các phương tiện đặc chủng qua sử dụng 
nhiều hầu hết cần đại tu sửa chữa chi phí cao, ít được mua sắm mới, giá trị khấu hao lớn. 

 
2/Phân tích thị trường  

Các Công ty cùng cạnh tranh trong lĩnh vực quy mô lớn hơn Tranaco áp dụng các kênh 
phân phối do đa dạng ngành nghề, quy mô phương tiện và chi nhánh trải rộng trên lãnh 
thổ: Gemardept: đại lý hãng tàu, cảng container, bất động sản, đầu tư dự 
án…Vietranstimex: lượng phương tiện đầu tư nhiều nhất Việt nam, các công ty con, chi 
nhánh dàn trải khắp lãnh thổ… 

Những đơn vị quy mô nhỏ hơn cạnh tranh bằng giá thành thấp do họ ít tuân thủ các vấn 
đề kỹ thuật khi vận chuyển như: gia cố cầu đường, phương tiện thiếu tải, do có một số 
khách hàng Đài Loan, Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề an toàn hàng hoá, chỉ đặt 
mục tiêu cước phí trên hết. 
 
3/ Chiến lược và thực hiện 

Marketing: Quảng bá rộng rãi thương hiệu Tranaco đến khách hàng đặc biệt khách 
hàng truyền thống ngành điện. Xây dựng các mối quan hệ cần thiết với khách hàng, quan 
tâm đặc biệt các đầu mối đại lý, trung gian. 

Giá cước: giảm hợp lý hơn chi phí sản xuất để hạ giá thành, tiết kiệm các chi phí 
văn phòng, điện nước, tận dụng tối đa phương tiện sẵn có của Công ty. 

Các chiến lược hỗ trợ: đẩy mạnh chính sách quảng cáo trên mạng internet, website, 
brochure. Nâng cao khả năng đáp ứng tài chính sẵn sàng phối hợp thực hiện. Liên kết chặt 
chẽ với các đối tác tiềm năng, các cổ đông là pháp nhân để tận dụng khả năng khai thác.Có 
cơ chế phù hợp với các khách hàng hoặc đầu mối trung gian, linh hoạt trong xây dựng điều 
chỉnh cơ chế hoa hồng. 
 
4/ Cơ cấu tổ chức, nhân sự: 
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Cần có sơ đồ tổ chức hoạt động hiệu quả, với nhân sự quản lý có kinh nghiệm quan 
hệ kinh doanh và có trình độ học vấn, sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết sách trong kinh 
doanh. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên kỹ thuật trực tiếp sản xuất lành nghề gắn 
bó với Công ty, để thực hiện việc đó nên có sự phân công rõ ràng trong công việc, có cơ 
chế về tuyển dụng và tiền lương, phụ cấp xứng đáng với công việc, chức danh được giao.  
 
5/ Kế hoạch SXKD: 

 Chỉ tiêu cơ bản 5 năm: 
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Doanh thu Triệu đồng 52.000 52.000 52.000 60.000 60.000 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 

3 Cổ tức dự kiến % Vốn điều lệ 10 10 10 12 12 

4 Khấu hao cơ bản Triệu đồng 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

5 Lao động bình quân năm Người 130 130 130 130 130 

6 Lương bình quân (1 tháng) Triệu đồng/người 5,7 5,7 5,7 6 6 

 Trong năm 2013 nếu thu hồi được số nợ 38 tỷ đồng từ C.ty UBI phân bổ như sau: 
- Chi trả cổ tức còn nợ các năm trước cho cổ đông; 
- Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; 
- Chi trả khoản tiền thi hành án theo quyết định của Toà án cho Công tyYuanCheng 

Pte trong liên doanh SSI; 
- Hoàn nhập các khoản trích dự phòng; 
- Số tiền còn lại, có phương án trình ĐHCĐ, HĐQT xem xét quyết định. 

 
 Điểm hoà vốn 

Căn cứ chỉ tiêu SXKD cơ bản trên, doanh thu Công ty đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch, sẽ 
hoà vốn và không thực hiện được nghĩa vụ với cổ đông. Việc đạt trên 100% chỉ tiêu 
cần có sự cố gắng toàn công ty 

 Những giả định quan trọng làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 5 năm không hoàn 
thành: 

- Năng lực tài chính yếu: Năng lực tài chính 3 năm gần đây của Công ty có năm 2011 
báo cáo lỗ do trích lập dự phòng nợ khó đòi, ảnh hưởng đến năng lực chung của 
Công ty khi tham gia các gói thầu vận chuyển nội địa. Các yêu cầu tiên quyết, tối 
thiểu của Nhà thầu chính khi tham gia thầu vận chuyển là năng lực tài chính 3 năm 
liên tiếp gần đây không lỗ. Mặt khác khi liên danh dự thầu, các thành viên khác 
cũng không đồng ý để một thành viên có năng lực không đạt tham gia. Thời gian 
qua nếu lãnh đạo Công ty không có mối quan hệ vững vàng với một số chủ đầu tư 
thì đã không thể thắng các gói thầu.   

- Di dời cảng Tân Thuận Đông: Nếu có quyết định phải di dời trong vòng 5 năm tới, 
thì việc thực hiện kế hoạch tài chính cực kỳ nan giải, bởi hoạt động của cảng ổn 
định là mũi nhọn chủ lực của toàn Công ty trong thời gian hiện nay. Trong trường 
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hợp này Ban lãnh đạo cũng sẽ phải có phương án cụ thể trình bày ĐHĐCĐ và 
HĐQT xem xét phê duyệt. 

- Chính sách của Nhà nước về giá nhiên liệu, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hoá.. thay 
đổi đột ngột cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.  
Trân trọng.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
* Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Cổ đông Công ty; 
- HĐQT, BKS; TGĐ; 
- Lưu VT,  HĐQT.   

LÊ CHÍ VŨ 


