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Cảng Đình Vũ được thành lập tháng 11/2002, chính thức đi vào hoạt 
động từ năm 2007. Trải qua 11 năm nỗ lực trưởng thành, đến nay, 
Cảng Đình Vũ đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hải cảng. Với sứ mệnh trở thành 
cảng Container chuyên nghiệp, hiện đại cùng hệ thống dịch vụ đa 
dạng, sự góp mặt của nhiều công ty liên kết, Cảng Đình Vũ cam kết 
mang lại sức mạnh cộng hưởng để phát triển bền vững, mang đến 
cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị gia tăng cho cổ 
đông.

Năm 2013 là một năm nối tiếp thành công của Cảng Đình Vũ, đưa 
mã cổ phiếu DVP trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất trên 
thị trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. Đặc biệt với việc gia tăng vốn điều lệ lên tới 400 tỉ đồng 
và việc đưa bốn trục giàn RTG thế hệ mới nhất vào hoạt động, DVP 
đã củng cố niềm tin của công chúng, giữ vững tốc độ tăng trưởng 
ổn định (trong năm 2013 DVP đã gây bất ngờ cho nhà đầu tư khi lãi 
ròng đạt 197 tỉ đồng, tăng gần 5% so với năm 2012, vượt 16,5 % kế 
hoạch lợi nhuận 2013).

Với sự hiện diện của vị tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và quan trọng 
là nền tảng vững chắc được tạo dựng bao năm qua, DVP sẵn sàng 
vượt qua mọi thách thức để bước lên một tầm cao mới.

Tầm nhìn
Trở thành cảng container chuyên nghiệp, hiện đại, 
cung cấp các dịch vụ đầu tư và khai thác hải cảng 
chất lượng cao, giả cả cạnh tranh đồng thời tăng 
trưởng bền vững, gia tăng cổ tức cho các cổ đông và 
thu nhập ổn định cho người lao động

Tổng quan

sứ mệnh
đối với thị trường:

Giữ vững và phát triển vị thế DVP luôn là thương hiệu 
tiên phong của Việt Nam 

Không ngừng đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại 
nhằm cung cấp các dịch vụ đầu tư và khai thác hải 
cảng hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng 
trong nước và quốc tế.

đối với cổ đông

Duy trì tăng trưởng bền vững, mang lại nhiều cổ tức 
cho cổ đông.

đối với xã hội

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, 
thu nhập ổn định cho người lao động.

- Chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng, 
chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp khác trong bối 
cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn.

giá trị cốt lõi
Lấy chất lượng dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, uy 
tín thương hiệu và nền tảng phát triển bền vững làm 
giá trị cốt lõi.

Tên giao dịch: 
công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng đình vũ

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 
0200511481

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (400 tỉ đồng)

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải 
Phòng

Điện thoại: 0313.769.922

Fax: 0313.769.922

Website: dinhvuport.com.vn

Mã cổ phiếu: Dvp
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kính thưa quý khách hàng, đối tác và cổ 
đông!

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã qua đi 
nhưng dư chấn từ cuộc khủng hoảng vẫn còn gây nên 
những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế thế giới 
và Việt Nam. Sự phục hồi kinh tế diễn ra chậm chạp, 
cộng với tốc độ tăng trưởng khu vực đồng tiền chung 
châu Âu, đặc biệt ở các nước chịu ảnh hưởng của 
nợ công vẫn còn mờ nhạt, tác động đến hầu hết các 
khu vực, các nghành nghề. Việt Nam cũng không nằm 
ngoài xu hướng chung, các yếu tố nội tại chưa được 
giải quyết triệt để dẫn đến nhiều doanh nghiệp thu hẹp 
sản xuất kinh doanh, dừng hoạt động hoặc giải thể.

Bước vào năm 2013, nghành khai thác hải cảng có 
nhiều tín hiệu đáng mừng, song hoạt động sản xuất 
kinh doanh còn nhiều trì trệ và thiếu ổn định. Sự phụ 
thuộc vào chính sách thương mại của các nước, nhu 
cầu xuất - nhập khẩu qua cảng biển và chia sẻ thị phần 
cho nhiều Cảng mới đã tạo sức ép lớn đối với cảng 
Đình Vũ. Vượt lên trên khó khăn chung, DVP đã tích 
cực gia tăng thị phần, áp dụng khoa học công nghệ 
hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực đầu tư 
tài chính… Do đó, năm 2013 DVP đã thành công toàn 
diện về mọi mặt: Sản lượng hàng hoá thông qua cảng 
tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 512.254 teus, vượt 
9,45 % kế hoạch năm, tăng 9,54% so với năm 2012. 
Đây là năm đầu tiên sản lượng của DVP vượt xa mốc 
500.000 teus và đứng thứ tư về sản lượng trong khối 
Cảng của Việt Nam. Doanh thu đạt 522,76 tỉ đồng, 
vượt 11,22% kế hoạch năm, tăng 3,94 % so với năm 
2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 209,74 tỉ đồng, về 
trước kế hoạch hai tháng, vượt 16,52% kế hoạch năm 
và tăng 4,24% so với năm 2012. Đạt nhiều giải thưởng 
danh giá do các tổ chức trong nước và quốc tế đánh 
giá trao tặng.

Thông điệp của chủ Tịch hội đồng quản Trị
kính thưa các quý vị!

Năm 2014, DVP nhận định đây là năm có những thách 
thức mới nhưng cũng là năm nối tiếp thành công của 
DVP. Nền kinh tế thế giới đang hồi phục, tỉ trọng xuất 
– nhập khẩu qua cảng tăng, dự báo nhu cầu dịch vụ 
về hải cảng cũng sẽ gia tăng mạnh. Đây cũng là năm 
DVP đầu tư vào công nghệ cao, áp dụng toàn diện 
công nghệ thông tin, chuyên môn hoá hoạt động sản 
xuất kinh doanh với chiến lược củng cố lợi thế cạnh 
tranh, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển và đầu tư 
mạnh mẽ vào hai công ty liên kết, cổ phần SITC, Tiếp 
Vận Đình Vũ. Đồng thời chú trọng phát triển nguồn lực 
con người, đào tạo, nâng cao tay nghề và kinh nghiệm 
cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty, tăng 
cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng 
cao chất lượng dịch vụ và sử dụng nguồn vốn có hiệu 
quả nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

Tận dụng mọi lợi thế và thế mạnh trong lĩnh vực khai 
thác hải cảng tại Hải Phòng và khu vực phía bắc, DVP 
sẽ tiếp tục nỗ lực và quyết tâm vượt qua mọi thách 
thức, đón đầu mọi cơ hội kinh doanh thông qua việc 
điều hành quản lí có hiệu quả, sự đoàn kết, gắn bó tạo 
sức mạnh tập thể của CBNV, sự hợp tác, ủng hộ của 
các đối tác, cổ đông; sự hiện đại hoá của phương tiện, 
thiết bị nhằm tối đa hóa năng lực xếp dỡ sẽ giúp DVP 
tăng trưởng về sản lượng và lợi nhuận đưa DVP trở 
thành cảng container chuyên nghiệp, hiện đại.

Trải qua 11 năm phấn đấu và trưởng thành, DVP đã 
gặp không ít những khó khăn, thử thách nhưng điều 
đáng tự hào nhất để DVP phát triển mạnh mẽ như hôm 
nay chính là sự đoàn kết nội bộ và cố gắng vượt bậc 
của cán bộ công nhân viên, sự chỉ đạo và điều hành 
sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. 
Với niềm tin vào tương lai phía trước, DVP cam kết 
không ngừng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu trong 
nước và quốc tế.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng 
cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý khách hàng, 
Đối tác và Cổ đông trong suốt thời gian qua. DVP cam 
kết sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, phấn đấu vì một DVP chuyên nghiệp, hợp 
tác chặt chẽ, thành công trong năm 2014 và các năm 
tiếp theo.

TM. HĐQT

Chủ tịch

nguyễn hùng việt
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Kính thưa Quý Cổ đông!
Trước tiên, thay mặt Ban điều hành Công ty xin trân 
trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của 
Quý cổ đông và các bạn hàng trong nước và quốc tế 
đối với Công ty trong suốt những năm qua.

Chúng ta vừa kết thúc năm 2013, một năm được đánh 
giá có rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng 
trầm trọng của cuộc khủng khoảng kinh tế kéo dài, sự 
biến động thị trường tài chính, sự thay đổi chính sách 
vĩ mô, giá nguyên nhiên liệu ngày càng  tăng cao,.. 
mà hậu quả của nó là hàng loạt các Doanh nghiệp 
ngừng hoạt động hoặc giải thể, ảnh hưởng rất lớn đến 
nền kinh tế Việt nam nói chung, và ngành vận tải biển 
nói riêng.  Đặc biệt trong những năm gần đây sự cạnh 
tranh chia sẻ thị trường kinh doanh khai thác Cảng 
ngày càng trở nên phức tạp, tạo ra những khó khăn, 
thách thức lớn đối với Cảng Đình vũ trong việc thực 
hiện các mục tiêu năm 2013. 

Tuy nhiên, thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin vui 
mừng thông báo tới quý Cổ đông, năm 2013  Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ đã vượt 
qua khó khăn, thách thức, giữ vững thị phần ổn định, 
duy trì nhịp độ tăng trưởng, hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Qua phân tích, đánh 
giá các số liệu công bố trên thị trường chứng khoán, 
Tạp chí Fobes -Tạp chí uy tín chuyên xếp hạng Doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới, đã xếp hạng  Cảng Đinh 
vũ trong “Top 200 Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất 
sắc nhất Châu Á”, cùng với nhiều Danh hiệu danh 
giá khác của các tổ chức uy tín trong nước và quốc 
tế xếp hạng về sự tăng trưởng, kinh doanh hiệu quả  
như:  “Top 200 Doanh nghiệp Sao vàng Đất Việt”, 
“Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt 
Nam trên thị trường chứng khoán”, “Top 500 Doanh 

nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Top 1000 
Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao 
nhất Việt Nam”…. 

Những thành tựu đạt được trong những năm trước về 
chiến lược đúng đắn trong đầu tư kinh doanh, sự lớn 
mạnh của một Thương hiệu Cảng container chuyên 
nghiệp, hiện đại đã tạo đà cho Cảng Đình vũ tiếp tục 
gặt hái những thành công trong năm 2013. Và không 
thể không nhắc tới  những quyết sách đúng đắn của 
Hội đồng quản trị, sự năng động và nhiệt huyết của 
Ban điều hành Công ty, đặc biệt là sự nỗ lực không 
mệt mỏi, tận tâm vì sự phát triển Công ty của hơn 400 
CBCNV Cảng Đình vũ.

Bước sang năm 2014, mặc dù có những tín hiệu đáng 
mừng về sự hồi phục kinh tế thế giới, sự thay đổi về 
chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Nhà nước 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hồi phục và phát 
triển của các Doanh nghiệp trong nước. Song vẫn còn 
nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao, 
sự cạnh tranh của các Cảng trong khu vực ngày càng 
gay gắt …. 

Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty chủ động bám sát tình 
hình biến động để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp, 
tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển chiều sâu theo 
hướng hiện đại hóa phương tiện thiết bị và công nghệ 
quản lý điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng dịch 
vụ, tăng cường công tác tiếp thị và chăm sóc khách 
hàng, áp dụng chính sách tiết kiệm, giảm chi phí … 
Song song cùng với chiến lược phát triển theo chiều 
rộng theo hướng mở rộng và phát triển các dịch vụ 
sau cảng, nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tối 
đa hóa lợi nhuận.

Kính thưa Quý Cổ đông!
Cảng Đình vũ đã và đang trở thành Cảng container 
chuyên nghiệp, hiện đại, một Thương hiệu Cảng biển 
có uy tín trong khu vực và quốc tế, vì vậy chúng tôi 
tin rằng năm 2014, Cảng Đình vũ tiếp tục giữ vững sự 
phát triển ổn định,cam kết đảm bảo các quyền lợi của 
Quý cổ đông. Đồng thời rất mong tiếp tục nhận được 
sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông 
và các bạn hàng trong nước và quốc tế.

 Trân trọng!

Tổng giám đốc

nguyễn ngọc hồng

Thông điệp của TỔng giÁM đỐc

sản lượng hàng hoá 
thông qua cảng đạt 

522.2544 teus 

             9,54% 

so với năm 2012. 

Lợi nhuận trước thuế

209,7tỉ đồng

 4,2% 
so với năm 2012

 16,5 % 
kế hoạch 
lợi nhuận 2013



10 Báo cáo thường niên 2013 11Báo cáo thường niên 2013

2003 2005 20082002 2009 2012 2013 Phát triển
bền vững2014

Quá trình phát triển của công ty

- 11/11/2002:  Công ty cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Cảng 
Đình Vũ được thành lập theo 
Quyết định số 990/ QĐ - TGĐ 
của Tổng Giám Đốc - Tổng 
công ty hàng hải Việt Nam

- 19/12/2002: Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất thông qua 
Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của công ty

14/1/2003: Công ty cổ 
phần Đầu tư và Phát 
triển Cảng Đình Vũ 
chính thức đi vào hoạt 
động

25/2/2005: Cầu cảng số 
1 cho phép tàu có trọng 
tải 20.000 DWT ra vào 
được đưa vào khai thác 
theo Quyết định số 87/QĐ 
CHHVN của Cục Hàng Hải 
Việt Nam

13/6/2008: Cầu cảng số 2 
cho phép tàu có trọng tải 
20.000 DWT ra vào được 
đưa vào khai thác theo Quyết 
định số 377/ QĐ CHHVN 
của Cục Hàng Hải Việt Nam, 
nâng tổng số chiều dài cầu 
lên 425 m.

1/12/2009 Cổ phiếu 
Công ty cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Cảng 
Đình Vũ chính thức 
được niêm yết tại Sở 
giao dịch chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh theo 
Quyết định số 147/ 
QĐ- SGDHCM ngày 
24/11/2009

 2012 đánh dấu bước phát triển bền vững của Công ty 
Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ với những thành tích 
đáng kể:

• Vinh dự đón “Huân chương lao động hạng Nhì vì những 
thành tích xuất sắc đạt được trong sản xuất kinh doanh” 
do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.

• Nhận Bức trướng “10 năm xây dựng, hội nhập và phát 
triển” của UBND thành phố Hải Phòng

• Nhận giải thưởng “Thương hiệu Đại Việt vững mạnh 
năm 2012” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật 
Việt Nam tổ chức

• “Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao nhất 
Việt Nam” do Tạp chí Thuế Việt Nam và Công ty Cổ phần 
đánh giá VNR vinh danh và “Top 500 Doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam” do Báo Vietnamnet và Công 
ty Cổ phần đánh giá VNR vinh danh.

8/2013 DVP thay đổi quy chế nội dung về quản trị công ty nhằm mục đích 
hướng tới sự phát triển bền vững 

- Gia tăng vốn đầu tư vào SITC:115.160.201.300 VNĐ và Tiếp vận Đình Vũ: 
8.880.000.000 VNĐ.

- Tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng bằng cổ phiếu thưởng cho 
các cổ đông hiện hữu. 

- 6/2013  chính thức đưa vào hoạt động Bốn cần trục giàn RTG thế hệ mới 
nhất, nâng cao năng lực xếp dỡ tại bãi Container 

- Được xếp hạng trong “Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao 
nhất Việt Nam” do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Báo điện tử 
Vietnamnet và Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) bình chọn.

- Lần thứ 2, Cảng Đình Vũ được Tạp chí Fobes- Mỹ vinh danh trong “Top 200 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương”.

- Đứng thứ 10 trong “Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt 
Nam” do Tạp chí nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt bình 
chọn.

- Giải thưởng “Sao vàng đất Việt” do Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng.

1/12/2009 Cổ phiếu Công 
ty cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Cảng Đình Vũ chính 
thức được niêm yết tại Sở 
giao dịch chứng khoán TP 
Hồ Chí Minh theo Quyết định 
số 147/ QĐ- SGDHCM ngày 
24/11/2009

TỔng quan về cảng đình vũ

Ông Nguyễn Ngọc Hồng nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất Việt Nam”
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1 Nhằm mục đích hướng tới sự phát triển bền vững, 
DVP đã thay đổi quy chế nội dung về quản trị công ty 

vào tháng 8/2013 

2 Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mở rộng thị phần, gia 
tăng vốn đầu tư vào hai công ty liên kết trong đó đầu 

tư vào SITC là 115.160.201.300 VNĐ và Tiếp vận Đình 
Vũ là 8.880.000.000 VNĐ.

3 Tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng bằng 
cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Nhờ việc 

tăng vốn điều lệ Cảng Đình Vũ đã củng cố niềm tin với 
khách hàng, tăng hạn mức vay vốn ngân hàng và tạo ra 
sức cạnh tranh lớn giữa các cổ đông.

4 6/2013, bốn cần trục giàn RTG thế hệ mới nhất được 
đưa vào hoạt động, nâng cao năng lực xếp dỡ tại bãi 

container, đưa DVP trở thành một trong những doanh 
nghiệp có trang thiết bị chuyên nghiệp, hiện đại và môi 
trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

5 Nhận giải thưởng “Sao vàng đất Việt” do Hội doanh 
nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng. Đây là giải thưởng danh 

giá dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của 
Việt Nam hội nhập quốc tế.

6 Đứng thứ 10 trong “Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do 
tạp chí Nhịp cầu đầu tư và công ty chứng khoán Thiên Việt bình chọn. Có được 

giải  thưởng này, tập thể CBNV Cảng Đình Vũ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, vượt  
qua mọi khó khăn, thử thách nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng và tốc 
độ tăng trưởng bền vững.

7 Xếp hạng trong “Top 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương” doTạp chí Fobes - Mỹ vinh danh. Đây là lần thứ hai Cảng Đình Vũ 

được nhận danh hiệu này.

8 Xếp hạng trong “Top 300 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam”. 
Điều này tạo thuận lợi cho Cảng Đình Vũ trong việc thu hút nguồn lao động có 

trình độ KHKT, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định uy tín, thương hiệu với đối 
tác và khách hàng.

9Xếp hạng trong “Top 500 Doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam” do Công 
ty cổ phần Báo cáo Việt Nam kết hợp với Báo điện tử Vietnamnet và Tạp chí Thuế 

(Tổng cục thuế) bình chọn. Giải thưởng đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Cảng 
Đình Vũ trong suốt quá trình thành lập đến nay, tạo động lực để Cảng Đình Vũ tiếp tục 
phát triển và vươn xa hơn nữa.

10 Xếp hạng trong “Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao nhất Việt 
Nam” do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Báo điện tử Vietnamnet 

và Tạp chí Thuế (Tổng cục thuế) bình chọn. Đây là niềm tự hào của tập thể CBNV 
Cảng Đình Vũ trong việc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước, thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng và góp phần xây dựng đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp.

04 cần trục giàn rTg thế hệ mới được trang bị các tính năng hiện đại:
-  Sức nâng dưới khung chụp : 40 tấn
-  Chiều cao nâng max: 18,2 m
- Khẩu độ: 18,4 m
- Chiều cao xếp hàng: 5+1 container
- Chiều rộng xếp hàng: 6+1 container
- Phần mềm vận hành  tích hợp với  hệ thống định vị toàn cầu GPS xác 
định vị trí container một cách chính xác.

DVP đã đạt được một số sự kiện nổi bật đánh dấu bước phát triển 
vượt bậc của công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2013.

Những sự kiện nổi bật trong năm 2013
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Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá

Dịch vụ kho bãi phục vụ việc lưu giữ hàng hoá

Dịch vụ đại lí và giao nhận hàng hoá

Dịch vụ xuất - nhập khẩu

Dịch vụ vận tải hàng hoá đa phương thức

Dịch vụ hàng hải

Dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng và thi công san 
lấp mặt bằng

Dịch vụ kho vận, kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu, 
quá cảnh.

Dịch vụ cho thuê các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng, 
vật tư nghành khai thác hải cảng

Ngành nghề kinh doanh Định hướng phát triển

cảng đình vũ chuyên cung cấp trang - thiết bị khai thác hải cảng và 
các dịch hàng hải phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hoá và khai 
thác cảng biển trong và ngoài nước. 

+ Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
đầu tư, cung cấp các dịch vụ hàng hải nhằm thu lợi 
nhuận tối đa, gia tăng cổ tức cho cổ đông, tạo thu 
nhập ổn định cho người lao động và bổ sung Ngân 
sách Nhà nước.

+ Đa dạng hoá các nghành nghề kinh doanh, mở 
rộng thị trường, tạo tiềm lực kinh tế vững mạnh.

+ Phát triển theo chiều sâu: Hiện đại hoá cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị, nâng cao trình độ nhân lực và áp 
dụng công nghệ thông tin trong quản lí và khai thác 
tạo tiền đề để trở thành Cảng xếp dỡ container hiện 
đại, chuyên nghiệp.

+ Phát triển chiều rộng: Đa dạng hoá loại hình kinh 
doanh, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và lợi thế, đầu 
tư có hiệu quả vào Công ty liên doanh SITC và Công ty 
cổ phần Tiếp vận Đình Vũ, kêu gọi hợp tác chiến lược 
để mở rộng thị trường.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2014 là 171,275 tỷ đồng, dự 
kiến giải ngân trong năm 2014 là 136,275 tỷ đồng.

Mục tiêu chiến lược

chiến lược phát triển
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BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH KHAI THÁC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH KỸ TTHUẬT

PHÒNG ĐĐ - KT 

ĐỘI CN BỐC XẾP

ĐỘI GIAO NHẬN

PHÒNG KT

ĐỘI CƠ GIỚI

Phòng TCTL HC

PHÒNG KH KD

Phòng TC KT

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị công ty 
hướng tới phát triển bền vững luôn được Cảng Đình Vũ chú trọng. Trong 
năm 2013, DVP đã cử nhiều cán bộ  tham gia khoá đào tạo “Quản trị 
công ty” do Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức và đều mang lại 
hiệu quả thiết thực. 

Năm 2013, DVP có sự thay đổi 
nhân sự HĐQT công ty. Với sự hiện 
diện của vị tân chủ tịch HĐQT- ông: 
Nguyễn Hùng Việt, HĐQT cam kết sẽ 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
và đưa ra các chiến lược kinh doanh 
phù hợp với tiến trình phát triển của 
công ty, mang lại giá trị thiết thực 
nhất.

TỔ chức và nhân sự


