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Thành lập chi nhánh miền 

Trung tại KCN Liên Chiểu 

(Đà Nẵng).

01 Chi nhánh 
mới

Khối Logistics ghi nhận sự 

tăng trưởng doanh thu so với 

năm 2019.

Tăng trưởng lợi 
nhuận khối logistics

Sản lượng than nhập khẩu 

của LEC năm 2020 là 3.1 

triệu tấn than.

Nhập khẩu 
3.1 triệu tấn than

Do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển 

Doanh nghiệp châu Á tổ chức trao 

tặng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 

26/9/2020.

Top 10 thương hiệu 
hàng đầu Việt Nam

Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Mỹ 

Xuân (liên doanh giữa LEC Group và 

Tổng Công Ty IDICO-CTCP). 

01 Liên doanh 
mới

Do Trung ương Hội Hợp tác Phát 

triển Kinh tế Việt Nam ASEAN phối 

hợp với Bộ, Ban, Ngành Trung ương 

tổ chức vào ngày 04/10/2020.

Doanh nghiệp tiêu biểu 
Việt Nam - ASEAN 2020

Nhằm tập trung phát triển 

mảng chế biến và xuất khẩu 

lâm sản cho năm 2021. 

Xây dựng nhà máy 
chế biến dăm gỗ

Đầu tư mua mới 20 chiếc xe 

chở hàng (10 xe Thaco, 10 xe 

Kamaz).

20 Xe chở hàng 
mới

1. Công ty CP LEC Energy (kinh 

doanh thương mại lâm sản).

2. Công ty TNHH LC Logistics

02 công ty con 
mới
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Việt Nam
Tình hình kinh tế 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế 
thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do nhiều 
yếu tố bất lợi như dịch bệnh Covid-19, thiên tai, căng 
thẳng thương mại và các vấn đề địa chính trị. Theo số liệu 
của Tổng cục Thống kê, đến tháng 9/2020, hầu hết các 
chỉ số kinh tế chính đều kém khả quan hơn so với cùng kỳ 
năm 2019 và mặt bằng chung của 5 năm trở lại đây. 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục thống kê
Riêng số liệu xuất nhập khẩu: Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu hàng hoá

Nhập khẩu hàng hoá

Cán cân thương mại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan (công 

bố ngày 12/10/2020), xuất khẩu hàng hóa của 

nước ta trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 202,57 

tỷ USD, tăng nhẹ 4,1% so với 9 tháng năm 2019. 

Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối 

doanh nghiệp FDI đạt 129,82 tỷ USD, giảm 2,7% 

so với cùng kỳ. Tỷ trọng của khối FDI trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu cũng giảm xuống còn 64%. 

Điểm sáng của xuất khẩu là khối doanh nghiệp 

Nhập khẩu hàng hóa các loại trong 9 tháng 

đầu năm 2020 đạt 186,05 tỷ USD, giảm 0,7% 

so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhập khẩu 

của khối doanh nghiệp FDI đạt 103,85 tỷ USD, 

giảm 4,5%. Nhập khẩu giảm mạnh nhất ở nhóm 

ô tô, xe máy, phương tiện vận tải phụ tùng và rau 

quả (do đây thường là các mặt hàng không thiết 

yếu). Nhóm xăng dầu cũng giảm mạnh về trị giá 

Cán cân thương mại 9 tháng năm 2020 thặng 

dư 16,52 tỷ USD (gấp hơn 2 lần mức của 9 tháng 

năm 2019), trong đó khối doanh nghiệp FDI xuất 

siêu 52,97 tỷ USD, khối doanh nghiệp trong 

nước tiếp tục nhập siêu.

Hoạt động vận tải bị ảnh hưởng nặng nề trong quý 
I/2020, xuống tới mức thấp nhất vào tháng 4/2020 (chỉ đạt 
105,7 triệu tấn hàng hóa so với mức 156,6 triệu tấn vào 
tháng 1/2020).

Tuy nhiên đến tháng 9/2020, vận tải đã khởi sắc trở lại để 
phục vụ nhu cầu giao thương, tiêu dùng vào dịp cuối năm, 
với tổng lượng hàng hóa vận chuyển đạt 156,8 triệu tấn.

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHÍNH

Các chỉ tiêu kinh tế chính của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

Tăng/giảm doanh thu các nhóm dịch vụ 9 tháng năm 2020 
so cùng kỳ năm 2019 (%) - Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng 

cục thống kê (29/09/2020)

Mức tăng trưởng của GDP, chỉ số sản xuất công nghiệp 
nói chung, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xuất khẩu và 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng đều xuống 
mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Đặc biệt, bán lẻ 
hàng hóa, dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá) và nhập khẩu đều 
giảm so với cùng kỳ năm trước.

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

trong nước tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về trị 

giá xuất khẩu. 

Trị giá xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng 

nông sản, thủy sản đều sụt giảm (trừ gạo và sắn).

Ở nhóm ngành công nghiệp nhẹ, xuất khẩu 

dệt may, da giày, túi xách, ví, va li, ô dù giảm so 

với cùng kỳ năm 2019, nhưng nhiều sản phẩm 

công nghiệp chế tạo khác (máy móc, thiết bị điện 

tử…) vẫn tăng.

(41,6%) nhưng chủ yếu do yếu tố giá trong khi 

lượng nhập giảm nhẹ (9,8%).

Nhóm nguyên liệu sản xuất và hàng hóa trung 

gian cũng chứng kiến sự sụt giảm trong năm nay 

do hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên mức 

giảm không lớn.

Năm GDP Chỉ số 
SXCN

Chỉ số 
SXCN chế 

biến chế 
tạo

Bán lẻ 
HH&DV 

(đã loại 
yếu tố giá)

Tổng vốn 
đầu tư 

toàn XH

CPI bình 
quân XK NK

2016 6,21 7,50 11,30 8,33 8,70 2,66 8,60 4,60

2017 6,81 11,30 14,70 9,30 12,10 3,53 21,10 20,80

2018 7,08 10,20 12,30 8,40 11,20 3,54 13,80 11,50

2019 7,02 8,86 11,29 9,20 10,20 2,79 8,40 6,80

9T/2020 2,12 2,40 4,60 (-3,60) 4,80 3,85 4,10 (-0,70)
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Theo báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế thế giới được 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phát hành 
ngày 16/9/2020, sản lượng toàn cầu sụt giảm trong nửa 
đầu năm 2020 do dịch Covid-19, với mức giảm hơn 20% ở 
một số nền kinh tế phát triển và thị trường mới nổi. 

Các nền kinh tế chịu ảnh hưởng ở mức độ và thời gian 
khác nhau, nhưng tất cả đều chứng kiến sự suy giảm mạnh 
ở hầu hết mọi hoạt động kinh tế khi áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt chưa từng có.

Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm sản xuất, 
tuyên bố phá sản, khoảng 40% lực lượng lao động bị mất 
việc làm hoặc giảm thời gian làm việc. Đi kèm theo đó là 
gánh nặng trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội và nợ công. 
Chính phủ các quốc gia sẽ đối mặt với một cuộc khủng 
hoảng nợ công mới khi sử dụng các gói kích thích tăng 
trưởng kinh tế quy mô lớn để chống lại các tác động tiêu 
cực từ dịch Covid-19.

Trong năm 2020, chính sách tiền tệ nới lỏng và tài 
khóa mở rộng được áp dụng ở nhiều quốc gia, nhằm tránh 
nguy cơ suy thoái và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bên cạnh 
việc đưa một lượng

tiền lớn vào lưu thông, phần lớn các Ngân hàng Trung 
ương trên thế giới đều giảm và duy trì lãi suất ở mức thấp 
kỷ lục để thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng.

Thị trường tài chính, tiền tệ bắt đầu ổn định từ cuối 
quý II/2020 dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức 
tạp và lan rộng và nhiều nền kinh tế suy giảm mạnh trong 
2 quý đầu năm 2020. Thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, 
đồng USD giảm giá nhẹ, tính đến cuối quý III/2020, chỉ số 
US Dollar Index đã giảm xuống dưới 93,5 điểm, giảm trên 
2% so với cuối quý II/2020.

So với cùng kỳ 2019, USDollar Index đã giảm 5,3%. 
Trong đó, giảm 7% so với đồng Euro, giảm 1,9% so với 
đồng Yên, giảm 19,5% so với đồng Rub của Nga, giảm 
5,5% so với NDT của Trung Quốc... USD giảm giá sẽ có 
tác động tích cực giúp thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế 
Hoa Kỳ trong bối cảnh dư địa cho chính sách kích thích 
kinh tế của nước này không còn nhiều.

Thương mại toàn cầu giảm hơn 15% trong nửa đầu năm 
2020, khiến thị trường lao động bị gián đoạn nghiêm trọng 
do cắt giảm giờ làm, mất việc làm và nhiều doanh nghiệp 
buộc phải đóng cửa.

Thương mại nông sản giảm ít hơn so với mức trung bình 
của thế giới trong quý II/2020, giảm 5% so với mức giảm 
chung là 21% do thực phẩm là nhu cầu thiết yếu tiếp tục 
được sản xuất và vận chuyển ngay cả trong những điều 
kiện hạn chế nghiêm ngặt nhất. Trong khi đó, thương mại 
nhiên liệu và khoáng sản giảm mạnh 38% do giá giảm và 
người dân tiêu thụ ít hơn khi phải hạn chế đi lại. Thương 
mại hàng hóa nhóm chế biến chế tạo giảm 19%.

Tài chính và tiền tệ

Thương mại

02

01

Các nền kinh tế chịu ảnh 
hưởng ở mức độ và thời gian 
khác nhau, nhưng tất cả đều 
chứng kiến sự suy giảm mạnh 
ở hầu hết mọi hoạt động kinh 
tế khi áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn dịch bệnh nghiêm 
ngặt chưa từng có.

Thế Giới
Tình hình kinh tế 2020

KINH TẾ THẾ GIỚI SUY GIẢM



Ngành dịch vụ logistics khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương đang phát triển nhanh chóng, với tăng trưởng 
nhanh ở các nước ASEAN và tầm ảnh hưởng của các nền 
kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.
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Thế Giới
Hoạt động Logistics năm 2020 và xu hướng

Vận tải đường bộ được coi là một phương thức vận 
tải quan trọng trong bối cảnh dịch. Tuy nhiên, thách thức 
hàng đầu của phân khúc vận tải đường bộ là tình trạng 
thiếu lái xe và năng lực đảm bảo an toàn cho sức khỏe của 
các tài xế trong điều kiện thiếu hụt nhân lực và dịch bệnh. 

Thị trường kho bãi trong năm 2020 có động lực chính 
từ phân khúc kho hàng thương mại điện tử và kho lạnh. 
Đặc biệt, nhu cầu ngày càng cao đối với kho lạnh sẽ tiếp 
tục thúc đẩy tăng trưởng của thị trường này trong thời 
gian tới. Các công ty hiện đang có tầm ảnh hưởng lớn nhất 
trên thị trường kho bãi toàn cầu có thể kể đến: A.P. Moller 
Maersk AS, C.H. Robinson Worldwide Inc., CEVA Logistics 
AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, DSV Panalpina 
AS, FedEx Corp., Kuehne Nagel International AG, United 
Parcel Service of America Inc. và XPO Logistics Inc.

Ngành dịch vụ logistics khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương đang phát triển nhanh chóng, với tăng trưởng 
nhanh ở các nước ASEAN và tầm ảnh hưởng của các nền 
kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Thương mại nội Á ngày càng tăng, cùng với sự gia tăng 
nhập khẩu không chỉ đối với đầu vào sản xuất mà còn cả các 

TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

sản phẩm tiêu dùng đang là động lực quan trọng cho lĩnh 
vực logistics Châu Á. Chiến lược Vành đai và Con đường 
của Trung Quốc đã dẫn đến việc đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ 
tầng giao thông tại Châu Á khi nước này tìm cách hội nhập 
với các thị trường Châu Á và Châu Âu.

Đến nay, hầu hết hàng hóa được vận chuyển đến Hoa 
Kỳ và Châu Âu thông qua các tuyến thương mại Đông - Tây. 
Tuy nhiên, xu hướng trong vài năm gần đây là sự nổi lên của 
thương mại nội Á. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện 
đã có các cảng container hiện đại, quy mô lớn trong các 
quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương khác đang đầu tư hàng 
tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng logistics để đáp ứng nhu 
cầu vận chuyển hàng hóa container. Riêng với thị trường 
chuỗi lạnh (gồm cả lưu trữ lạnh và vận chuyển lạnh), khu 
vực Châu Mỹ dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong giai 
đoạn 2020-2025. 

Theo nghiên cứu thị trường của 
Technavio, thị trường dịch vụ 
logistics 3PL của thế giới sẽ tăng 
khoảng 76,28 tỷ USD trong giai 
đoạn 2020-2024, với mức tăng 
trưởng trung bình 6%/ năm. Đóng 
góp 37% cho sự tăng trưởng là từ 
khu vực Bắc Mỹ. Động lực chính 
cho tăng trưởng là nhu cầu đối với 
vận tải đa phương thức. Thị trường 
vận tải hàng hóa đa phương thức 
sẽ tăng trưởng trung bình 7%/
năm trong giai đoạn 2020-2024, 
đạt quy mô khoảng 49,84 tỷ USD. 

Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, đường bộ tiếp tục 
được lựa chọn như là phương thức vận chuyển phù hợp 
cho các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ cho việc phân phối 
thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm thiết yếu khác.

Vận tải đường bộ
01

Thị trường kho bãi
02
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53,7% doanh nghiệp dịch 
vụ logistics Việt Nam 
cung cấp dịch vụ kho bãi

Cả nước có 96 kho 
ngoại quan trên toàn 
quốc, trong đó có cả 
kho lạnh.

Việt Nam
Hoạt động Logistics năm 2020 và xu hướng

Hiện nay, 53,7% doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt 
Nam cung cấp dịch vụ kho bãi. Dịch vụ kho bãi tiếp tục là 
một trong những dịch vụ cung cấp chính của các doanh 
nghiệp logistics Việt Nam.

Vấn đề được quan tâm hiện nay là công nghệ quản lý 
kho và vốn đầu tư phát triển kho bãi nhằm đáp ứng kịp 
thời yêu cầu của sản xuất và xuất nhập khẩu, nhất là kho 
đông lạnh và dây chuyền cung ứng hàng đông lạnh.

Tuy nhiên, quy hoạch kho lạnh chưa đồng bộ trên cả 
nước, mới đáp ứng được 30-35% nhu cầu, tập trung vào 
phục vụ xuất nhập khẩu. Tập trung vào phục vụ xuất nhập 
khẩu là chính ngoài phục vụ thị trường nội địa. Thị trường 
hàng đông lạnh đang phát triển nhanh trong khu vực 
Đông Nam Á với dự kiến tăng lên 20 triệu USD giữa các 
nước lớn trong khu vực. Chi phí thuê kho dao động trung 
bình (0,85-1 USD/pallet/ngày).

Theo khảo sát của Công ty CEL Consulting trong năm 
2020, chỉ 8,2% nhà sản xuất cho thị trường nội địa áp 
dụng chuỗi lạnh, thấp hơn rất nhiều so với con số 66,7% 
của nhà xuất khẩu. Hiện nay, Việt Nam đang cần đầu tư 
phát triển thêm kho lạnh. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP) đang đề nghị nhà nước cho 
vay vốn với lãi suất thấp để xây dựng các kho lạnh phục 
vụ cho sản xuất và xuất khẩu hàng thủy sản.

Dịch vụ kho bãi
01

Cả nước có 96 kho ngoại quan trên toàn quốc, trong 
đó có cả kho lạnh. Số lượng chủ yếu tập trung ở khu vực 
phía Nam và khu vực Hải Phòng - Bắc Ninh, phục vụ trực 
tiếp cho các khu công nghiệp sản xuất.

Ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
67/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều 
kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ 
tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, trong 
đó nêu rõ điều kiện công nhận kho ngoại quan, bãi ngoại 
quan về địa điểm, diện tích, hệ thống camera, các trường 
hợp tạm dừng hoạt động kho ngoại quan (Điều 10).

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và kinh 
doanh kho ngoại quan có hiệu quả.

Dịch vụ kho ngoại quan
02



Dịch vụ giao nhận có quan hệ mật thiết 
với 5 loại hình dịch vụ vận tải và là một 
trong những dịch vụ được nhiều doanh 
nghiệp cung cấp nhất

Khoảng 80,3% 
doanh nghiệp dịch 
vụ logistics của 
nước ta cung cấp 
dịch vụ giao nhận 
hàng hóa quốc tế 
và nội địa.

Tích cực công tác 
chuyển đổi số, 
ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến như 
blockchain, điện toán 
đám mây, trí tuệ 
nhân tạo... vào công 
việc hàng ngày.
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Tổng sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển 9 tháng đầu năm 
2020 đạt gần 519 triệu tấn.

Việt Nam
Hoạt động Logistics năm 2020 và xu hướng

Hiện nay, khoảng 80,3% doanh nghiệp dịch vụ 
logistics của nước ta cung cấp dịch vụ giao nhận hàng 
hóa quốc tế và nội địa. Dịch vụ này có quan hệ mật thiết 
với 5 loại hình dịch vụ vận tải và là một trong những dịch 
vụ được nhiều doanh nghiệp cung cấp nhất, là thế mạnh 
của doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam so với các 
doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Do tác động của Covid-19, doanh thu của các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa bị giảm sút 
nhiều, khoảng 20-50%. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu 
năm 2020, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận 
hàng hóa bằng đường biển vẫn giữ được mức hoạt động 
tương đối bình thường khi số lượng hàng hóa thông qua 
cảng biển nước ta tăng 7% so với cùng kỳ 2019. 

Dịch vụ giao nhận
03

Sau khi liên tục sụt giảm trong 4 tháng đầu năm, vận 
tải hàng hóa bằng đường biển bắt đầu tăng trở lại từ 
tháng 5/2020 và có sự tăng trưởng khá tốt vào cuối quý 
II/2020 khi các đợt dịch bệnh lắng xuống. Vận chuyển 
hàng hóa bằng đường biển trong tháng 9/2020 đạt 6,78 
triệu tấn, tăng 9,23% so với tháng 8/2020 nhưng giảm 
2,39% so với tháng 9/2019. Tính chung 9 tháng năm 
2020 đạt 58,7 triệu tấn, giảm 4,9%; luân chuyển đạt 
123,8 tỷ tấn.km, giảm 3,8% so với 9 tháng năm 2019. 
Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 9 tháng 
đầu năm 2020 đạt gần 519 triệu tấn.

Lượng hàng container thông qua cảng biển đạt hơn 

Dịch vụ vận tải biển
04

15,9 triệu TEU, tăng 7% và 12% so với cùng kỳ năm 
2019. Trong đó, các khu vực cảng biển có hàng container 
tăng mạnh gồm có: Mỹ Tho tăng 268%, Thanh Hóa tăng 
60% (chủ yếu là hàng container nội địa), Quy Nhơn tăng 
28%, Đà Nẵng tăng hơn 19%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 
18% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16% so với cùng 
kỳ năm trước. So với các loại hình dịch vụ vận tải khác, 
dịch vụ vận tải biển ít bị tác động của dịch Covid-19 hơn.

Vận tải biển của đội tàu biển Việt Nam 6 tháng đạt 
73,3 triệu tấn, giảm 10% so cùng kỳ 2019, trong đó có 
1,2 triệu TEU. Vận tải biển quốc tế chỉ chiếm 10% thị 
phần (trước đây là 12%).

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận, 
vận tải đang tích cực công tác chuyển đổi số, ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain, điện 
toán đám mây, trí tuệ nhân tạo... vào công việc 
hàng ngày cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 
logistics, tìm cách hạ thấp chi phí logistics, qua đó 
nâng cao một bước năng lực cạnh tranh, đáp ứng 
yêu cầu của các nhà xuất nhập khẩu trong và sau 
dịch Covid-19.
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Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương

Vận tải hàng hoá bằng đường biển 
(triệu tấn)
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Nhìn chung trong năm 2020, do tác động của dịch 
Covid-19 nên số lượng các doanh nghiệp vận tải đường 
bộ và phương tiện không tăng so với 2019 khi phương 
tiện xe tải các loại khoảng 202.765 xe, trong đó có 47.878 
xe container, 8.291 xe đầu kéo và 146.596 xe tải.

Vận tải hàng hóa nội địa bằng đường bộ vẫn chiếm 
tỷ lệ cao nhất trong các loại hình vận tải, năm 2019 là 
76,8%. Chi phí vận tải hàng hóa bằng đường bộ còn cao 
do khoảng 70%-75% xe vận chuyển chỉ có hàng hóa một 
chiều và chi phí cầu đường, chi phí không chính thức vẫn 
còn ở mức cao.

Sau khi sụt giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm, vận tải 
hàng hóa đường thủy nội địa liên tục tăng trưởng tốt từ 
tháng 5/2020 đến nay, đến tháng 9/2020 đã đạt 32,52 
triệu tấn, tăng 51% so với tháng 8/2020 và 26,46% so 
với tháng 9/2019. Tuy nhiên, do không bù đắp được sụt 
giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2020 nên tính chung 
9 tháng đầu năm 2020, vận tải thủy nội địa đạt 238,1 
triệu tấn trong, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019; luân 
chuyển đạt 48,2 tỷ tấn.km, giảm 5,7%.

Dịch vụ vận tải bộ Dịch vụ vận tải thuỷ
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DOANH NGHIỆP LOGISTICS
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ logistics năm 2018 là 29.694 doanh 
nghiệp, trong đó 97% là siêu nhỏ, nhỏ và vừa. 9 tháng đầu 
năm 2020, số lượng doanh nghiệp vận tải, kho bãi được 
thành lập mới giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 
4.033 doanh nghiệp). Đồng thời cũng có 485 doanh nghiệp 
vận tải, kho bãi tại nước ta đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ logistics gặp rất 
nhiều khó khăn trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Từ tháng 5/2020, vẫn có không dưới 20% doanh 
nghiệp giảm hoạt động kinh doanh, chưa phục hồi được 

như năm 2019. Các doanh nghiệp cố gắng duy trì hoạt 
động ở mức có thể. Theo khảo sát của VLA, chưa thấy có 
hội viên nào bị ngừng hoàn toàn mọi hoạt động. Các doanh 
nghiệp tập trung vào việc cải tiến hoạt động kinh doanh và 
tổ chức doanh nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ nguồn 
nhân lực, chuẩn bị cho hoạt động giai đoạn tới. VLA và 
một số doanh nghiệp đang khẩn trương xây dựng nền tảng 
trục để kết nối các ứng dụng công nghệ có sẵn vào nhằm 
phục vụ chung cho cả cộng đồng LSP và cộng đồng chủ 
hàng. Việc chuyển đổi số sẽ phục vụ cho việc nâng cao chất 
lượng dịch vụ cung cấp, giảm chi phí logistics.

Nguồn: Báo cáo Thị trường Logistics Việt Nam,
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương

Vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa 
(triệu tấn)
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Nguồn: Kết quả khảo sát của Ban Biên tập Báo cáo

 Độ quan trọng của các tiêu chí khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics
(Theo thang điểm từ 1 = không quan trọng đến 5 = rất quan trọng)
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Nguồn: Kết quả khảo sát của Ban Biên tập Báo cáo

Vận chuyển nội địa Vận chuyển quốc tế Kê khai hải quan Giao nhận hàng hoá Kho bãi Thu mua Tư vấn quản trị 
Logistics

<10% 10-30% 31-50% 51-70% 71-90% <90%

Mức độ thuê ngoài dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp
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Để thực hiện được các mục tiêu trên, các nhiệm vụ chính 
được đặt ra đối với lĩnh vực logistics và vận tải gồm có:

�  Kiện toàn Uỷ ban 1899 và Cơ quan thường trực theo 
hướng tích hợp nhiệm vụ điều phối phát triển logistics 
đảm bảo mô hình gọn nhẹ, tinh gọn, phát huy vai trò của 
các Bộ, ngành.

�  Sửa đổi Luật Giao thông đường bộ; xây dựng và ban hành 
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
Đường sắt.

�  Xây dựng đề án cải cách thể chế để khuyến khích các mô hình 
ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics như các nền tảng 
giao dịch dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, v.v...
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STT Chuyên ngành Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký 
(Triệu USD)

1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 14.789 220.303,87

2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 903 58.321,98

3 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hoà 135 27.535,78

4 Xây dựng 1.730 13.918,38

5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 880 12.022,26

6 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 4.899 8.213,40

7 Vận tải kho bãi 856 5.137,41

8 Khai khoáng 108 4.896,95

9 Giáo dục và đào tạo 552 4.393,49

10 Thông tin và truyền thông 2.250 3.910,01

11 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 503 3.579,05

12 Khác 4.420 14.359,40

TỔNG 32.025 376.591,98

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2020

(Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/5/2020)
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH

Dịch vụ cảng, Vận tải đường thuỷ và 

đường bộ, và các dịch vụ logistics khác 

được nhiều thuận lợi trong tương lai.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành 

đang được đầu tư xây dựng

Xây dựng tuyến 
đường cao tốc

Sân Bay Quốc Tế 
Long Thành

Đang kêu gọi đầu tư, Dịch vụ cảng, 

Vận tải đường thuỷ và đường bộ, 

và các dịch vụ logistics khác được 

nhiều thuận lợi trong tương lai.

Dự án 
Cái Mép Hạ

Trung tâm cửa ngõ giao thương 

miền Đông Nam Bộ, kết nối 

Cảng biển Quốc tế

Trở thành Thành phố 
Cảng của Khu vực 

Định hướng
Bà Rịa

Vũng Tàu

Ngày 19/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kế hoạch cơ cấu 
lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025”. Theo đó, đối với dịch vụ logistics và vận tải, mục 
tiêu đặt ra là: 

→  Đến năm 2020, tổng sản lượng vận tải toàn ngành 
khoảng 1.300 tỷ tấn.km (tương đương 2,2 tỷ tấn hàng 
hóa), 340 tỷ hành khách.km (tương đương 6,3 tỷ lượt 
khách) với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm sản 

TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

lượng vận tải hàng hóa, hành khách giai đoạn 2013-
2020 từ 8% đến 10%.

→  Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ 
logistics vào GDP đạt 8% - 10%, tốc độ tăng trưởng 
dịch vụ đạt 15% - 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics 
đạt 50% - 60%, chi phí logistics giảm xuống tương 
đương 10% - 15% GDP, xếp hạng theo Chỉ số Hiệu quả 
Logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.



Giá dầu trong năm 2020 biến động 
tăng so với năm 2019.
Giá USD giảm do gói cứu trợ của 
các nước trong mùa dịch Covid-19.
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Việt Nam & Thế giới
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Năm 2020 ghi nhận sản lượng nhập khẩu than vào Việt 
Nam lên đến 54,81 triệu tấn (+25,2% so với năm 2019) 
theo Petrotimes. Trong đó dòng than Indonesia vẫn giữ vị 
trí đầu bảng về sản lượng nhập chiếm 38% do lợi thế về giá 
thành cũng như trữ lượng. Dòng than Úc đứng vị trí số 2 
chiếm 32% toàn sản lượng than nhập khẩu.

Tổng sản lượng nhập khẩu than của Việt Nam trong 
năm 2019 là 43.85 triệu tấn. Như vậy sản lượng nhập khẩu 
than năm 2020 có sự tăng trưởng 25.2% so với năm 2019.

Sự suy giảm về nhu cầu tiêu thụ than trên thế giới: Nhu 
cầu giảm sút, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi 
nguồn cung dồi dào ở Indonesia và Australia, cộng thêm 
áp lực từ sản xuất khí thiên nhiên tăng lên và thị phần lớn 
dần của năng lượng tái tạo đồng loạt gây áp lực giảm giá 
mặt hàng than.

Về nguồn cung, người đứng đầu Hiệp hội sản xuất than 
Indonesia, Hendra Sinadia, cho biết, các nước sản xuất, 
nhất là Indonesia và Australia, hiện vẫn đảm bảo nguồn 
cung dồi dào. Tại Indonesia, một số nhà sản xuất than có 
thể cắt giảm sản lượng trong những tháng tới, song nhiều 
nhà sản xuất khác không muốn làm như vậy vì lo ngại mất 
thị phần. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm hơn một nửa lượng 
than xuất khẩu của Indonesia, trong đó khách hàng Trung 
Quốc sẽ chỉ mua khi giá giảm thấp.

Nhật Bản là nước nhập khẩu than lớn thứ 3 châu Á. 
Nước nhập khẩu lớn thứ 4 ở Châu Á - Hàn Quốc. Hiện đã 
có một số dấu hiệu cho thấy nhập khẩu than vào Trung 
Quốc chậm lại. Theo dữ liệu của Refinitiv, trong 29 ngày 
đầu tháng 6/2020, có 22,65 triệu tấn than được bốc xếp 
lên các cảng Trung Quốc, chứng tỏ nhập khẩu than qua 
đường biển vào nước này cả tháng 6 chỉ tương đương 
mức 23,28 triệu tấn của tháng 5/2020 và thấp hơn nhiều 
so với mức 26,06 triệu tấn của tháng 6/2019.

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU THAN 
NĂM 2020 TẠI VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI THAN 
TRÊN THẾ GIỚI

Tỷ trọng than nhập khẩu vào 
Việt Nam năm 2020

39% Indonesia

32% Úc

14% LB Nga

12% Nam Phi

3% Khác

Indonesia

Ú
c

Nga

Nam
 Phi

Dự báo giá than đá (USD/tấn) - theo vinanet.vn

Giá hiện tại Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021

54,27 52,34 50,49 48,69 46,97
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Tổng lượng xuất khẩu toàn Việt Nam năm 2020 
khoảng 11.000.000 BDMT trong đó thổng qua 
khu vực Phú Mỹ - Cái Mép 600.000 BDMT.

Việt Nam & Triển vọng
Hoạt động Thương mại Dăm gỗ 2020

Hiệp định RCEP: hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa các nước 

Asean & Trung Quốc, Nhật Bản đã mở ra cơ hội cho ngành gỗ Việt 

Nam tiếp cận dễ với thị trường Trung Quốc & Nhật Bản trong việc 

xóa bỏ thuế quan & chứng từ xuất khẩu. 

Năm 2020 có thể coi là một năm có nhiều diễn biến khó 
lường & có những thay đổi sâu sắc trong các hoạt động 
kinh doanh cũng như đời sống xã hội. Dịch bệnh covid 19 
đã làm thay đổi quan điểm của xã hội; đẩy nhanh việc tiếp 
cận với chuyển đổi số, sắp xếp lại trật tự kinh doanh.

Việc chuyển đổi số đã làm giảm tiêu thụ nguyên liệu 
bột giấy xuống 25%-30%, việc này đã ảnh hưởng đến thị 
trường dăm gỗ.

Các nhà máy sản xuất bột giấy ngưng sản xuất ; các 
mặt hàng gỗ ngưng xuất khẩu đã làm cho giá dăm gỗ xuất 
khẩu từ 134 usd/BMDT xuống 105 usd/BDMT (thấp nhất 
từ 2008).

Tổng lượng xuất khẩu toàn Việt Nam năm 2020 khoảng 
11.000.000 BDMT trong đó thổng qua khu vực Phú Mỹ - 
Cái Mép 600.000 BDMT.

Tình hình sản xuất đã phục hồi một phần, các nhà máy 
bột giấy đã thu mua và sản xuất trở lại.

Giá dăm gỗ các tháng cuối năm đã phục hồi từ 105 
USD – 119 USD, dự báo các tháng tiếp theo trong năm 
2021 sẽ duy trì mức 125 USD/BDMT đi thị trường Trung 
Quốc và 128 USD đi thị trường Nhật Bản.

Thị trường Nhật Bản đã đang định hình lại: Các nhà 
máy thu mua bột giấy đã giảm thu mua của các Công ty 
thương mại & phát triển các kênh thu mua trực tiếp. Thị 
trường nhật bản đã tiếp cận với việc thu mua và chào 
hàng qua các kênh thương mại điện tử.

Hiệp định RCEP: hiệp định đối tác kinh tế toàn diện 
giữa các nước Asean & Trung Quốc, Nhật Bản đã mở ra 
cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam tiếp cận dễ với thị trường 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DĂM GỖ 
CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

TRIỂN VỌNG NGÀNH DĂM GỖ 
NĂM 2021

Trung Quốc & Nhật Bản trong việc xóa bỏ thuế quan & 
chứng từ xuất khẩu. Do áp lực về hiệu quả và tái cơ cấu 
nên Các Doanh nghiệp Nhật Bản sẽ định hình lại chính 
sách thu mua. Phát triển kênh thu mua trực tiếp với Các 
đối tác Việt Nam có sự khác biệt.

Theo nhận định lượng tiêu thụ woodchip từ Việt Nam 
sẽ tăng về lượng do các nhà máy bột giấy Trung Quốc 
sẽ tăng mức độ sản xuất & các thị trường thu mua như 
Brazin; các nước khác sẽ giảm. Tuy nhiên do áp lực về việc 
cân đối sản xuất nên giá dăm gỗ sẽ chưa thể tăng giá ngay 
trong 2021.

Tổng lượng xuất khẩu dăm gỗ 
toàn Việt Nam năm 2020 đạt 

11.000.000 BDMT

5,4% 
thông qua khu vực 
Phú Mỹ Cái Mép
(600.000 BDMT)
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Tổ chức & Nhân sự
Hoạt động LEC Group 2020

33,934,000,000 VNDTổng quỹ lương năm 2020

171,000,000 VNDLương bình quân/người/năm

14,000,000 VNDLương bình quân/người/tháng

Tổng nhân sự năm 2020: có sự tăng trưởng mạnh, tăng 
67% so với tổng nhân sự năm 2019 do sự mở rộng về quy 
mô hoạt động sản xuất kinh doanh và ngành nghề mới, 
thành lập thêm phòng ban như Ban Kiểm soát, Tổ trợ lý, 
Phòng pháp chế.

Trong năm 2020, LEC Group ban hành 276 văn bản các 
loại (bao gồm: các quy chế, quy trình, quyết định, thông 
báo, quy định hành chính, để phục vụ cho sự phát triển của 
các khối kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.

67%
140 người

2019

2020

234 người

Ban Kiểm Soát

Khối Dự ÁnKhối TT&ĐTKhối TCKTKhối HCNSKhối CNTTKhối Cố vấn Pháp lý

Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông 
CTCP LEC Group

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH
Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân

Khối Logistics Khối Energy Khối Connecting

Công ty Cổ phần
LEC Energy

Công ty TNHH
LC Logistics

E N E R G Y L C  L O G I S T I C S

Nguyễn Khánh Trần Đình ĐứcTrần Đức Tuân
Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Trưởng Ban Kiểm Soát 

Nội Bộ

Vũ Đỗ Hồng Ngọc Nguyễn Thị Thu HuyềnPhan Thị Thu Thảo
Giám Đốc Tài Chính Giám Đốc Nhân Sự Phó Giám Đốc Logistics

Vũ Đình Hùng Nguyễn Thị Ngọc TrânMai Đình Hanh
Giám Đốc Dự Án

Dăm Gỗ

Giám Đốc Chi Nhánh

Miền Bắc

Phó Giám Đốc Chi Nhánh 

Miền Nam

Nguyễn Văn Vì Lê Nguyễn Quốc VănNguyễn Thị Thảo
Phó Giám Đốc Quan hệ

Truyền thông & Đầu tư

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Miền Bắc

Phó Giám Đốc Chi Nhánh 

Miền Trung

LEC Group đã kết nối với 7 trường đại học và cao 
đẳng trong nước để hợp tác phát triển nhân lực. 

BAN GIÁM ĐỐC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đào tạo nội bộ:
�  Kỹ năng bán hàng - Cách tiếp cận khách hàng
�  Kiến thức về Sản xuất - Quy trình giao nhận hàng hóa
�  Đào tạo kiến thức về an toàn giao thông, sử dụng xe 

đầu kéo, quy trình nhập liệu 
�  Đào tạo kiến thức cơ bản về than đá Indonesia, 

Australia, Russia, South Africa 
�  Đào tạo kiến thức cơ bản về hệ thống chuỗi cung ứng 

than đá toàn cầu 
�  Đào tạo kiến thức về tàu biển Bulk Cargo, vận tải 

quốc tế hàng xá, hàng rời 
�  Đào tạo kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường 

than đá thế giới 
�  Đào tạo về quy trình khai thác - quản lý kho hàng 
�  Đào tạo về quản lý tàu trên phần mềm Đào tạo về quy 

trình thanh toán 
�  Đào tạo xây dựng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp: Ứng 

xử, tác phong, bảo hộ lao động

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2020

�  Đào tạo về Kiến thức về trộn hàng, sản xuất, khai thác 
�  Đào tạo chương trình hội nhập
�  Đào tạo hệ thống ERP

Đào tạo thuê ngoài:
�  Kiến thức về Logistics - Đo mớn tàu, sà lan và các 

nguy cơ gây hao hụt
�  Đào tạo về An toàn lao động, PCCC
�  Nâng cao năng lực quản trị cấp trung - VLI 
�  Phương pháp đo lường hiệu quả KPI - VLI 
�  Hàng nguy hiểm đường biển - VLI 
�  Warehouse Management - VLI 
�  Sales and Marketing - VLI 
�  Nghệ thuật nói thuyết phục - Diễn giả Dương Thành 

Truyền 
�  Đào tạo về quy trình lấy mẫu, chia mẫu, test mẫu, 

giám định mớn, giao nhận - SGS



PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 2021
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LEC GROUP tập trung vào giá trị cốt lõi dựa trên 
thế mạnh về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực 
chuyên nghiệp, nhiệt huyết, năng động và sáng tạo. 

Tổ chức & Nhân sự
Hoạt động LEC Group 2020

Chuyên nghiệp, 
Nhiệt huyết, Năng 
động và Sáng tạo

1,343,000,000 VNDA. Số dư đầu kỳ

599,070,000 VNDB. Số chi năm 2020

743,930,000 VND

300,000,000 VND

C. Số dư cuối kỳ

D. Kế hoạch chi năm 2021

LEC CHARITY đã thực hiện các chương trình thiện 

nguyện như: hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết cuộc 

sống sau mùa lũ, trao tặng các phần quà cho các hoàn 

cảnh khó khăn, hỗ trợ các mái ấm tình thương, …

Quỹ LEC Charity
1 năm thành lập và phát triển 

44%

22%

100%

A B C D

56%

TUYỂN DỤNG

CHÍNH SÁCH

ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG MỞ 
RỘNG

1.  Kết nối tổ chức ngày hội việc làm

2.  Hoàn thành 100% nhu cầu tuyển dụng

3. Tuyển đúng người - bố trí đúng việc

1.  Áp dụng PVI cho tất cả CBCNV

2. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ

3.  Hạn chế việc thay đổi mục tiêu và định 

hướng nghề nghiệp

4.  Chính sách riêng cho từng bộ phận

1.  Quý 1: Đào tạo chính sách - Quản lý sản 

xuất - 5S 

2.  Quý 1: Kỹ năng phần mềm cho cấp quản lý 

3.  Quý 1: Tổ chức đào tạo theo nhu cầu 

phòng ban 

4. Áp dụng 100% nội dung đào tạo bằng clip

1.  Tổ chức ngày hội gia đình

2.  Các hoạt động giao lưu cán bộ 3 miền



TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Một hệ thống ghi nhận quản lý, hỗ trợ theo 
dõi công việc ở bất cứ đâu, bất kể thời gian, 
vị trí.
�  Theo dõi tiến độ xử lý công việc
�  Sắp xếp công việc hợp lý
�  Bao quát được yêu cầu
�  Phân công công việc
�  Nhanh chóng ghi nhận sự vụ - tiếp quản 

– tránh thiếu sót trong xử lý.
�  Tích hợp nhắc việc cho nhân viên, cho người 

yêu cầu, cấp quản lý theo dõi thông tin.
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Hệ thống ERP
Hoạt động LEC Group 2020

Định hướng 2021, về phần cứng: Nghiên cứu 

nâng cấp hệ thống máy chủ LEC; Xây dựng hệ 

thống máy chủ HTC, MIP; Lập kế hoạch bảo 

dưỡng bảo trì hệ thống thiết bị định kỳ

Về phần mềm: Xây dựng hệ sinh thái LEC-ERP; 

Xây dựng trang dịch vụ khách hàng để khách 

hàng tra cứu và oder dịch vụ online; Hoàn tất 

ERP MIP, ERP LEC Energy.

HCNS, Logistics, Energy, Dăm gỗ, 

Xuất nhập khẩu, Khai thác, Quản lý 

kho, Kế toán,...

Triển khai phần mềm Fast

Kết nổi ERP với Fast

Triển khai ERP MIP, ERP LEC Energy

+2400 lượt
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu 
hỗ trợ trực tiếp và từ xa

Áp dụng phần mềm quản 
lý ERP LEC thành công 
cho các khối 

Kết nối ERP và FAST, triển 
khai ERP đến các đơn vị 
trực thuộc 

Hệ thống ERP

LEC Group đã đầu tư xây dựng hệ thống ERP, hạ tầng 
CNTT và thiết bị giám sát, đồng thời hỗ trợ người dùng 
3 miền 24/7 để nâng cao hiệu quả công việc.
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Tháng 1/2020 Tháng 7/2020Tháng 3/2020 Tháng 9/2020

Các hoạt động tiêu biểu của LEC Group 
trong năm 2020 

01 0803 09

Hoạt động tiêu biểu
Hoạt động LEC Group 2020

Tháng 4/2020 Tháng 10/2020Tháng 6/2020 Tháng 11/2020

04 1007 11

�  Khai trương VP. HCM �  Team Building 
tại Đà Nẵng

�  Doanh nghiệp 
tiêu biểu Việt 
Nam - ASEAN

�  01/10/2020  
Thành lập Công ty 
TNHH LC Logistics

�  Lễ khai trương 
khối Lâm sản

�  Tổ chức hiến 
máu nhân đạo

�  03/06/2021 
Thành lập 
Công ty 
TNHH Cảng 
quốc tế  
 Mỹ Xuân

�  Top 10 thương 
hiệu Việt Nam

�   Lễ khai trương 
Vận Tải Bộ

�  Hội nghị tọa đàm về 
than tại Miền Bắc �  Khai trương 

VP. Hà Nội

�  Giải bóng đá gây Quỹ 
từ thiện Miền Trung

�  Lễ khởi công 
xây dựng Dự án 
Cảng Mỹ Xuân A

�  Kỷ niệm 2 năm 
thành lập LEC 
Group
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Khối Logistics
Hoạt động Kinh doanh LEC Group 2020

Mặc dù 2020 là năm khó khăn đối với các hoạt động 
logistics nói chung, tuy nhiên khối logistics đã ghi nhận sự 
tăng trưởng về mặt lợi nhuận (tăng 14%) mặc dù tổng sản 
lượng hàng qua cảng có sự giảm mạnh (giảm 45%) so với 
sản lượng hàng qua cảng năm 2019. Riêng sản lượng hàng 
xuất đi (loading) có sự tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 866% so 
với năm 2019) do LEC Group đã tăng đầu tư vào hệ thống 
băng tải xuất hàng (đặt tại cảng SPPSA) và thuận lợi trong 
việc book cầu bến với các cảng Quốc Tế Thị Vải, Tổng Hợp 
Thị Vải, cảng tổng hợp Phú Mỹ.

Năm 2020 cũng là năm ghi nhận sự đầu tư mới và nâng 
cấp cơ sở hạ tầng của LEC Group cho khối logistics:

�  Làm mới băng tải xuất hàng qua Cảng đạt tốc độ 5p/xe

�  Sửa chữa nền kho số 6, 11

�  Chống dột mái kho

�  San lấp bãi 15.000 m2

�  Hệ thống PCCC được đầu tư từ kho 1 đến kho 10

Đồng thời đang tiến hành triển khai các hoạt động:

�  Làm mới khu nhà chờ cho Khách hàng 

�  Quy hoạch cầu cân về 1 địa điểm

�  Sửa chữa nâng cấp móng cân

Hoạt động kinh doanh kho bãi phục vụ cho việc lưu 
trữ các mặt hàng nông sản, hàng điều, hàng từ dịch vụ khai 
thác tàu để giảm chi phí cho những Khách hàng sử dụng 
dịch vụ logistics trọn gói của LEC LOG.

LEC LOG hiện tại đang có 14 kho tại khu công nghiệp 
Phú Mỹ 1, trong đó có 10 kho ngoại quan.

Vận tải hàng hoá đường bộ ghi nhận sự tăng trưởng 
mạnh về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận do LEC Group đã 
có sự đầu tư về phương tiện (tăng 20 xe mooc ben và xe 
mooc sàn đến từ thương hiệu Thaco và Kamaz), liên kết với 
hệ thống xe bên ngoài. Đội xe của LEC Group mới bắt đầu 
đi vào hoạt động từ tháng 03/2020 với nhiều thách thức về 
nhân sự và quản lý tài sản nhưng đội ngũ nhân sự vận tải của 
LEC đã nhanh chóng thích ứng và mở rộng thị trường kết 
hợp không ngừng đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ. 
Ngoài nguồn lực xe sẵn có, đội vận tải của LEC LOG có sự 
phát triển liên kết với các đội xe khác trong khu vực để đón 
nhận thêm nhiều đơn hàng lớn trong cùng một thời điểm.

LỢI NHUẬN TĂNG 14%

NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG

KINH DOANH KHO BÃIPHÒNG VẬN TẢI BỘ

20 Xe chở hàng mới (xe mooc ben và 
xe mooc sàn đến từ thương hiệu Thaco và Kamaz)

14 Kho tại KCN Phú Mỹ 1 
(trong đó có 10 kho ngoại quan)

Tăng trưởng lợi nhuận khối 
Logistics LEC Group 2019 - 2020

20
19

20
20

114%
100%
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Than đá & Dăm gỗ
Hoạt động Kinh doanh LEC Group 2020

Với sản lượng than nhập khẩu vào Việt Nam đạt hơn 
3 triệu tấn than trong năm 2020, LEC Group là một trong 
những đơn vị hàng đầu về sản lượng than nhập khẩu, chiếm 
5,65% thị phần than nhập khẩu tại Việt Nam.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong hoạt động thương mại 
than của LEC trong năm 2020 là sự gia tăng đột biến về sản 
lượng bán than khi tăng trưởng 91.7% so với năm 2019. 
Cho thấy rằng LEC Group đã và đang có sự đầu tư mạnh mẽ 
vào việc phát triển Khách hàng và thị trường mới (đặc biệt 
là thị trường miền Bắc và miền Trung). 

Năm 2020 là năm cho LEC Group xây dựng hệ thống cơ 
sở hạ tầng và nguồn nhân lực vững vàng khắp ba miền để 
tạo tiếng vang trên thị trường nhập khẩu than tại Việt Nam. 
Tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THAN

5,65%

LEC Group chiếm 5,65% thị phần 
than nhập khẩu Việt Nam

Tăng trưởng sản lượng bán than 
LEC Group 2019 - 2020

20
19

20
20

191.7%

100%

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH DĂM GỖ

�  Khối Lâm Sản đã chuẩn bị sân bãi bê tông 1,3 ha; sức chứa 
35.000 GMT.

�  Nhà xưởng sản xuất: đang triển khai với Hệ thống máy sản 
xuất công suất 1000 tấn/ngày đêm; với hệ thống máy hiện 
đại nhất.

�  Phòng KCS: đã hoàn thiện

�  Hoàn thiện & sẵn sàng chạy máy vào sau tết âm lịch

�  Tiến độ xây dựng chứng chỉ FSC: Hoàn thành chứng chỉ vào 
30/4/2021

�  Hệ thống container & ngáng xuất hàng: đã triển khai đủ năng 
lực xuất hàng.

�  Đẩy mạnh bán hàng cả 2 thị trường Nhật & Trung Quốc. Kết 
hợp sản xuất chuẩn hóa theo yêu cầu & thương mại.

�  Phát triển thu mua sản xuất tại khu vực Phú Mỹ song song 
thương mại dưới hình thức hợp tác kinh doanh tại Miền 
Trung thông qua cảng Chân Mây (đang thúc đẩy).

�  Đẩy mạnh công tác thu mua về lượng, đảm bảo kiểm soát tốt 
chất lượng sản phẩm

�  Phát triển các nhà máy vệ tinh thành nhà máy của LEC hợp 
tác bằng các thỏa thuận.,

�  Tự quản lý và điều hành trong tất cả các khâu trong quá trình 
thu mua-sản xuất-định mức-Kiểm soát nhằm đảm bảo tiết 
kiệm tối đa chi phí.

Đầu tư và lắp đặt máy móc thiết bị

Kế hoạch kinh doanh dăm gỗ

01

02
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Dự án Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân
Hoạt động Kinh doanh LEC Group 2020

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Vị trí thuận lợi tới Cao Tốc, tuyến 

đường liên cảng Cái Mép, sân bay 

quốc tế

Diện tích: 
534.250,5 m2

Tuyến đường liên 
Cảng Cải Mép

Phục vụ cho nhu cầu chứa hàng 

hoá của LEC Group và kinh doanh 

dịch vụ Logistics và bãi. 

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể 

từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 1465534564 được Sở Kế koạch 

và Đầu tư cấp ngày 05/09/2019

Mục tiêu chính 
của Dự án

Thời hạn hoạt động 
50 năm

Tổng mức 
đầu tư dự 

kiến: 2.000 
tỷ đồng

Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí chiến lược 
giáp ranh

Khái quát dự án

Cảng Quốc tế 
Mỹ Xuân

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Mỹ Xuân A tại phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc 
Quy hoạch Hệ thống Cảng biển số 5 trên Sông Thị Vải 
và được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư, 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu 
tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và 
Tổng công ty IDICO đã phê duyệt Dự án đầu tư. 

Hiện bộ phận đầu tư đang phối hợp IDICO để xin gia 
hạn giấy chứng nhận đầu tư và hoàn thành các thủ tục 
đầu tư, xây dựng…

Tính đến Quý III/2021, MIP đã đầu tư dự án là: 
565.505.500.000 đồng (trước thuế).

Dự án đã ký Thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự 
án đầu tư số 08/SKHĐT-ĐTKQ ngày 16/5/2019 và nộp 
số tiền ký quỹ là: 10.417.500.000 đồng vào tài khoản của 
Sở kế hoạch và Đầu tư vào ngày 24/5/2019. Dự án đã 
tiến hành nộp tiền gia hạn thuê đất: 5.176.880.294 đồng.

Về thủ tục đầu tư

Về nghĩa vụ tài chính

01

03
Thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

1465534564 được Sở Kế koạch và Đầu tư cấp ngày 
05/09/2019, dự án đã thực hiện xong công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng, khu đất dự án đã được 
Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số BD682309 ngày 23/3/2011, diện tích 
534.250,5 m2; 

Về triển khai thực hiện
02

Đã hoàn thành công tác Rà phá bom mìn, vật liệu nổ 
cho toàn bộ khu đất của dự án; Dự án đã được đấu nối 
hệ thống nước thủy cục; làm việc với đơn vị thu gom 
rác thải tại địa phương để ký kết Hợp đồng vận chuyển 
rác thải, phân loại rác thải trong quá trình triển khai dự 
án, vận hành sử dụng. Đã triển khai ký hợp đồng với các 
đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu. 

Dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng 
hơn 80% và một số hạng mục phụ để phục vụ thi công 
cho toàn dự án cảng Mỹ Xuân A với diện tích 53.4ha. 

Dự án đã được Bộ Giao Thông Vận Tải phê duyệt quy 
mô lên 30.000 DWT cho cảng Mỹ Xuân A theo công 
văn số 4981/BGTVT-KHĐT ngày 31/5/2021, và được 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt theo công văn 
số 6606/UBND-VP (ngày 10/6/2021), Sở Giao Thông 
Vận Tải BRVT phê duyệt theo công văn 1726/SGTVT-
KHTC (ngày 14/6/2021).



LỊCH SỬ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA 
LEC GROUP TRONG NĂM 2020

Năm 2020 cũng ghi nhận sự tăng trưởng của chi phí bán 
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do việc mở rộng mạng 
lưới chi nhánh và nhân sự các cấp, cũng như chi phí quảng 
bá và phát triển thị trường.

Nhìn chung năm 2020 là một năm đầy thách thức do đại 
dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, với 
tầm nhìn biến nguy cơ thành cơ hội, LEC Group đã chớp lấy 

thời cơ để mở rộng mạng lưới, mở rộng thị phần thương mại 
than trên toàn quốc. Đồng thời LEC Group mạnh mẽ đầu 
tư vào Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân (tên cũ: Cảng Mỹ Xuân A), 
đầu tư mua mới xe chở hàng để phát triển dịch vụ logistics. 
Mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh dăm gỗ để tạo tiền 
đề cho chiến lược thương mại hàng hoá trong thời gian tới 
dựa trên thế mạnh về logistics.
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Báo cáo kết quả hoạt động
Hoạt động Kinh doanh LEC Group 2020

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm 2020 Năm 2019

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                   1 VI.1 3,303,804,818,147 1,577,842,986,207

2 Các khoản giảm trừ doanh thu                    2 VI.2 20,842,268,359 13,467,368,200

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                  10 VI.3 3,282,962,549,788 1,564,375,618,007

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.4 3,105,789,888,810 1,435,605,163,392

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20  177,172,660,978 128,770,454,615

 (20 = 10 -11)     

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 12,407,168,849 2,626,160,165

7 Chi phí tài chính 22 VI.6 13,495,320,694 3,567,405,447

 Trong đó: Chi phí lãi vay                      23  11,742,209,468 1,947,595,123

8 Chi phí bán hàng 25 VI.7a 95,040,780,229 71,857,946,256

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.7b 31,319,605,041 18,659,815,557

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30  49,724,123,863 37,311,447,520

 (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))     

11 Thu nhập khác 31 VI.8 5,689,528,159 2,145,682,456

12 Chi phí khác 32 VI.9 9,051,068,660 1,189,138,111

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  -3,361,540,501 956,544,345

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  46,362,583,362 38,267,991,865

 (50 = 30 + 40)     

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.11 10,344,369,452 8,429,519,055

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                -               - 

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60  36,018,213,910 29,838,472,810

 (60 = 50 - 51 -52)     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

27/11/2018 09/07/2020 17/08/2020

300 tỷ 
VND

500 tỷ 
VND

800 tỷ 
VND

800 TỶ VND 
VỐN CỔ PHẦN 

3,303,804,818,147 VND 

DOANH THU

46,362,583,362 VND

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có mức 

tăng trưởng ấn tượng (tăng 48% so với năm 2019), 

trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh than 

chiếm tỷ trọng 95%, doanh thu từ kinh doanh dịch 

vụ logistics chiếm 3.5%, còn lại là doanh thu khác.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

trong năm 2020 tăng 10% so với năm 2019, trong 

đó lợi nhuận gộp từ bán hàng (than) chiếm 79%, lợi 

nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ logistics chiếm 19%. 

Do những khó khăn kinh tế từ dịch bệnh Covid và 

biến động giá trên thị trường, cùng với việc chia sẻ 

khó khăn cho các đối tác Khách hàng, tăng đầu tư 

vào thị trường mới và phát triển khách hàng mới 

dẫn đến tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động thương mại 

không cao bằng năm 2019.

Doanh thu tăng 48%

Lợi nhuận gộp tăng 10%

3,5%

Logistics

95%

Than đá

80 Triệu cổ phiếu 
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

19% LNG

từ Dịch vụ Logistics

2019 2020

79% LNG

từ kinh doanh Than đá

Tỷ lệ % doanh thu theo nhóm ngành năm 2020

Tăng trưởng lợi nhuận gộp (LNG) 2019 - 2020
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Logistics Energy Connecting
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KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA LEC 
GROUP NĂM 2021

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2021

1 Tổng sản lượng Tấn 2,572,191

Thương mại than đá Tấn 2,400,000

Thương mại lâm sản Tấn 172,191

2 Tổng doanh thu Đồng 3,650,000,000,000

Thương mại than đá Đồng 3,000,000,000,000

Thương mại lâm sản Đồng 500,000,000,000

Dịch vụ Logistics Đồng 150,000,000,000

3 Lợi nhuận gộp Đồng 263,731,000,000

Thương mại than đá Đồng 135,000,000,000

Thương mại lâm sản Đồng 74,131,000,000

Dịch vụ Logistics Đồng 54,600,000,000

4 Lợi nhuận trước thuế Đồng 100,000,000,000

5 Thuế TNDN tạm tính (20%) Đồng 20,000,000,000

6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 80,000,000,000

Kế hoạch kinh doanh 2021
Hoạt động Kinh doanh LEC Group 2021
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