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“Khi bạn khó,
có DATC”

DATC được thành lập ngày 5/6/2003 theo Quyết 
định số 109/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính 
phủ và là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt 
với vốn điều lệ ban đầu 2.000 tỉ đồng, 100% thuộc 
sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện. Sự 
ra đời của DATC được coi là một trong những giải 
pháp nhằm đẩy nhanh quá trình sắp xếp, cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp 
sau chuyển đổi.

DATC tập trung thực hiện các nhiệm vụ được 
Chính phủ, Bộ Tài chính giao như: hỗ trợ các doanh 
nghiệp và ngân hàng thương mại lành mạnh hóa 
tài chính, góp phần giải quyết những tồn tại về tài 
chính nhằm thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần 
hóa cũng như giao, bán, khoán và cho thuê doanh 
nghiệp thông qua việc xử lý tài sản và các khoản 
nợ tồn đọng trước khi thực hiện chuyển đổi doanh 
nghiệp. Đồng thời xử lý các khoản nợ và tài sản 
được loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Từ khi thành lập tới nay DATC đã xử lý nợ và tài 
sản đạt trên 90.000 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ khoảng 
3.000 doanh nghiệp xử lý được công nợ và tài 
sản tồn đọng cũng như tái cấu trúc phục hồi kinh 
doanh. Trong số này, có 185 doanh nghiệp nhà 
nước thuộc các bộ ngành, địa phương. Đáng kể 
đến, là trường hợp Tổng công ty Dâu Tằm tơ và 
Tổng công ty Xây dựng đường thủy, DATC đã tạo 
ra bước ngoặt to lớn khi hỗ trợ thực hiện cổ phần 
hóa thành công dù trước đó đã lâm vào tình trạng 
phải giải thể hoặc phá sản.

DATC đã được Chính phủ tin tưởng giao thực hiện 
xử lý nợ để hỗ trợ tái cơ cấu nhiều Tập đoàn, Tổng 
công ty và doanh nghiệp Nhà nước, qua đó giúp 
phục hồi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình 
thường, giúp duy trì ổn định cơ cấu kinh tế vùng, 
lãnh thổ từ hoạt động tái cơ cấu một số ngành kinh 
tế như đóng tàu, hàng hải, giao thông, xây dựng, 
mía đường, dâu tằm tơ… Trong đó phải kể đến 
các trường hợp như Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam (Vinalines), Tổng công ty Công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam (SBIC), các Tổng công ty Xây dựng 
công trình giao thông 1,4,5,6,8 (Cienco 1,4,5,6,8), 
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP 
Mía đường Kon Tum, Công ty CP Mía đường Sơn 
La, Công ty Haprocimex, Công ty thực phẩm Miền 
Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công 
ty CP tập đoàn gang thép Hàn Việt,… Đối với việc 
tham gia xử lý nợ gắn tái cơ cấu tại Vinalines, DATC 
đã xử lý trên 10.000 tỷ đồng công nợ tồn đọng, 
giúp Vinalines và các đơn vị thành viên cơ bản 
thoát khỏi nguy cơ phá sản, từ đó chuyển mình để 
đủ điều kiện cổ phần hóa, góp phần duy trì kinh 
doanh vận tải biển và phát triển kinh tế biển gắn 
với an ninh quốc phòng.

Qua nghiệp vụ của mình, DATC không chỉ giúp các 
doanh nghiệp gỡ bỏ được gánh nặng tài chính từ 
các khoản nợ và tài sản đã đầu tư không hiệu quả 
mà còn tạo nguồn thu hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà 
nước thông qua việc thực hiện hàng trăm phương 
án mua bán, xử lý nợ theo cơ chế thị trường và các 

nhiệm vụ Chính phủ giao. Rất nhiều doanh nghiệp 
được DATC mua nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu thông 
qua chuyển nợ thành vốn góp đã phát triển tốt, 
kinh doanh có hiệu quả, các chỉ tiêu doanh thu, 
cổ tức, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu 
nhập bình quân của người lao động năm sau cao 
hơn năm trước như CTCP đường Kon Tum, CTCP 
Sadico Cần Thơ, CTCP Mía đường Sơn La, Công ty 
CP Vitaly,... Các doanh nghiệp làm ăn có lãi và đã 
thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hàng 
chục phần trăm/năm, hoàn thành nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, thuế với Nhà nước, trở thành các 
mã cổ phiếu được niêm yết giao dịch trên sàn HNX, 
HOSE.

Tháng 4/2020, DATC được Chính phủ chỉ định 
nghiên cứu, đánh giá một số dự án khó khăn ngành 
công thương để tìm kiếm nhà đầu tư, hợp tác xây 
dựng phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh 
nghiệp, nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho Nhà 
nước.

DATC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo mục 
tiêu thành lập và được Đảng, Nhà nước cùng cộng 
đồng doanh nghiệp ghi nhận. Với vị thế pháp lý 
mới sau khi Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của 
DATC được ban hành, DATC tiếp tục vai trò đầu 
tàu trong việc tham gia hỗ trợ công cuộc cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, cùng 
công tác xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp trong 
nền kinh tế. Từ đó tiếp tục mở ra một giai đoạn mới 
với tầm nhìn, định hướng phát triển phù hợp bối 
cảnh và yêu cầu của Chính phủ đối với DATC. Để 
đạt được những thành công đó, không thể không 
kể đến sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ Ban Lãnh 
đạo Công ty. Năm 2020, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám 
đốc cùng các Phó Tổng Giám đốc DATC đều vinh 
dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và bằng 
khen từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, DATC một mặt tiếp tục là công cụ 
của Chính phủ trong việc hỗ trợ sắp xếp, tái cơ 
cấu doanh nghiệp; mặt khác, DATC từng bước mở 
rộng lĩnh vực hoạt động, phạm vi, đối tượng phục 
vụ theo hướng hình thành Tập đoàn tài chính hoạt 
động đa ngành và đa dạng hóa hình thức sở hữu.

Và dù với quy mô, mô hình hoạt động nào thì DATC 
vẫn luôn là công cụ của Chính phủ để đồng hành 
và là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp trong 
quá trình xử lý nợ và tài sản, tái cấu trúc hướng đến 
phát triển bền vững.

LỜI MỞ ĐẦU
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

     
LÊ HOÀNG HẢI

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

Thay mặt Công ty TNHH Một thành viên Mua bán 
nợ Việt Nam , tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành 
đến Quý khách hàng và đối tác đã tín nhiệm và 
đồng hành cùng DATC trong năm 2020 cũng như 
trong suốt chặng đường vừa qua.

Đặc biệt, theo Nghị định 129/2020/NĐ-CP, cơ chế 
xử lý nợ được bổ sung thêm các quy định mới để 
tăng cường hoạt động xử lý, thu hồi nợ của DATC, 
DATC có thể thu hồi nợ trực tiếp từ bên nợ và các 
bên liên quan bằng tiền, tài sản, các công cụ nợ; 
quản lý, đầu tư, khai thác, xử lý tài sản đảm bảo; 
bán nợ; chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ bên nợ 
sang bên thứ ba; ủy thác thu hồi nợ hoặc thu hồi 
nợ thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ đòi nợ; 
chuyển nợ thành vốn góp tại DN; cơ cấu lại nợ; giảm 
trừ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ… Hơn 
nữa, Nghị định cũng quy định một số cơ chế hoạt 
động đặc thù cho DATC để hỗ trợ quá trình chuyển 
đổi sở hữu DNNN và các DN thuộc các thành phần 
kinh tế khác. Về cơ chế hỗ trợ tài chính, nghị định 
quy định DATC được phép hỗ trợ tài chính đối với 
DN tái cơ cấu bằng các hình thức như: cho vay vốn 
với các DN DATC sở hữu trên 50% vốn đang gặp 
khó khăn về tài chính; bảo lãnh vay vốn tại các tổ 
chức tín dụng.

 Kết quả trong năm 2020, Công ty đã đạt tổng 
doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, 
lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 170 tỷ đồng, đạt 
101% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước trên 160 
tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, DATC thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động, trong đó tập trung hoàn thiện 
và triển khai Đề án chiến lược phát triển Công ty 
giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến 2030, phối 
hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính hoàn thiện để 
trình Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng 
nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC, đồng thời 
tích cực xây dựng, mở rộng thị trường và mối quan 
hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước 
trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ và tài sản. 

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, cho tới 
nay DATC đã xử lý nợ và tài sản đạt trên 90.000 tỷ 
đồng, qua đó hỗ trợ khoảng 3.000 doanh nghiệp 

xử lý được công nợ và tài sản tồn đọng cũng như 
tái cấu trúc phục hồi kinh doanh. Trong số này, có 
185 doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ ngành, 
địa phương, trải dài từ Sơn La, đến Cà Mau. DATC 
đã tạo ra bước ngoặt to lớn khi hỗ trợ thực hiện cổ 
phần hóa thành công nhiều doanh nghiệp dù đã 
lâm vào tình trạng giải thể, phá sản. Mặc dù trong 
bối cảnh hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách 
thức và vướng mắc về hệ thống thể chế, cơ chế 
chính sách liên quan đến thực hiện hoạt động mua 
bán nợ, tái cơ cấu, thoái vốn; sự cạnh tranh từ các 
công ty mua bán nợ khác mới thành lập với cơ chế 
thông thoáng hơn. Song, cùng với sự hợp tác, phối 
hợp tích cực từ phía các đối tác, khách hàng, DATC 
vẫn luôn chủ động bám sát tình hình thực tế để 
nỗ lực, phấn đấu cao nhất để đạt kết quả qua từng 
năm, hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch trong 
các hoạt động trọng tâm của DATC trên các lĩnh 
vực mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp, 
đầu tư…

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác 
của Quý vị, chúc sự hợp tác giữa DATC với Quý vị 
luôn bền chặt và thành công!

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 diễn ra trong 
bối cảnh tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi đại dịch Covid19. Do hội nhập 
kinh tế sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid19, nhưng cũng 
thể hiện sức chống chịu đáng kể.  Tăng trưởng 
GDP đạt 2,9% năm 2020. Việt Nam là một trong số 
ít quốc gia trên thế giới tăng trưởng kinh tế dương, 
nhưng đại dịch đã để lại những tác động xấu trong 
dài hạn không thể tránh khỏi. Nền kinh tế được dự 
báo sẽ tăng trưởng 6,6% năm 2021 nếu Việt Nam 
kiểm soát tốt sự lây lan của Covid19 đồng thời các 
ngành sản xuất hướng xuất khẩu hoạt động tốt và 
nhu cầu nội địa phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên với tinh thần vượt khó, Công ty TNHH 
Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nỗ lực, quyết tâm 
đảm nhiệm tốt vai trò là công cụ của Chính phủ 
trong mua bán xử lý nợ tái cơ cấu doanh nghiệp, 
tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường 
mua bán nợ. Sự quan tâm sát sao của Chính phủ 
cũng như nhận thấy tầm quan trọng trong hoạt 
động của DATC đối với nên kinh tế được thể hiện 
qua việc ban hành Nghị định 129/2020/NĐ-CP 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của 
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam đã có 
điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hoạt 
động mới cấp thiết tạo cơ sở pháp lý vững mạnh 
cho DATC.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
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Các đơn vị thành viên trực thuộc:

Tên giao dịch: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Debt and Asset Trading Corporation. 

Tên gọi tắt: DATC.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 39 454 738               Fax: 024. 39 454 737

Địa chỉ website: http://www.datc.vn

Địa chỉ email: datc@datc.vn

Mã số thuế: 0101431355 

Số tài khoản: 12310000033746 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam, chi nhánh Quang Trung.

Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn, mua bán nợ và tài sản.

Địa chỉ: Số 6A phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39 743 248        Fax: 024.39 743 243 

Chi nhánh DATC tại Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Số 73 phố Quang Trung, phường Thạch Thang,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3 840 277       Fax: 0236. 3 840 288

Chi nhánh DATC tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 221-223 phố Trần Hưng Đạo B, phường 10,
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38 553 324        Fax: 028.38 553 325

PHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ DATC 1.1. GIỚI THIỆU VỀ DATC
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TẦM NHÌN

MỤC TIÊU
TỔNG QUÁT

NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH

1.2. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
        VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

1.3. THẾ MẠNH CỦA DATC

Xây dựng và phát triển DATC trở thành một định chế tài chính đa sở hữu, hoạt 
động đa ngành theo cơ chế thị trường, luôn tiên phong và dẫn đầu trong tạo 
lập và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chuyên nghiệp về xử lý nợ, tài sản, tái cơ 
cấu phục hồi doanh nghiệp.

DATC là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng đối tác và khách hàng xử lý nợ và tài sản, 
tái thiết để phục hồi hoạt động, giúp Chính phủ đa dạng hóa hình thức xử lý nợ 
và nâng cao hiệu quả xử lý thu hồi các khoản cho vay ưu đãi tồn đọng, quản lý 
và khai thác các tài sản công dôi dư.

- Trở thành công cụ hàng đầu, vững mạnh của Chính phủ trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ, chương trình theo chỉ định của Chính phủ.

- Xây dựng DATC trở thành một định chế tài chính mạnh để vừa làm đối trọng 
với các tổ chức xử lý nợ nước ngoài, vừa tăng cường tính liên kết, hợp tác trong 
xử lý nợ; Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động phù hợp với 
quy định của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực chuyên môn theo thông lệ 
quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng hiệu quả kinh tế - xã 
hội tổng hợp, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước trong các hoạt động kinh 
doanh.

- Tạo lập, dẫn dắt để hình thành các thị trường mới thông qua công tác chủ 
động nghiên cứu, đề xuất Chính phủ để từng bước chuyển dần một số hoạt 
động thuộc khu vực công sang hướng thị trường như trong việc xử lý các 
khoản nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ qua Ngân hàng phát triển Việt Nam 
(VDB), nợ ODA, các khoản nợ đọng thuế và BHXH, quản lý và xử lý các tài sản 
công dôi dư, dự án đầu tư tồn đọng và doanh nghiệp yếu kém có vốn hoặc 
không có vốn Nhà nước. Tiến tới làm hạt nhân của hiệp hội nhà đầu tư trên thị 
trường xử lý nợ, tái thiết doanh nghiệp, khai thác tài sản công dôi dư…

-  Đến năm 2030 trở thành định chế tài chính đa sở hữu hoạt động đa ngành với 
trọng tâm là xử lý nợ và tài sản, dự án tồn đọng, tái cơ cấu phục hồi doanh 
nghiệp, quản lý và khai thác tài sản.

SỨ MỆNH

Ngành nghề chính:

Tiếp nhận, xử lý nợ và tài 
sản loại trừ không tính vào 
giá trị doanh nghiệp;

Tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Ngành nghề hỗ trợ: 

- Tư vấn xử lý nợ, tài sản; 

- Tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái 
cơ cấu doanh nghiệp; 

- Quản lý, xử lý, khai thác tài sản; 

- Dịch vụ thẩm định giá, đấu giá; 

- Dịch vụ quản lý nợ và thu nợ; 

- Các ngành nghề liên quan khác.

 Mua, bán, xử lý nợ và tài sản; 

Là công cụ xử lý nợ của Chính phủ, có uy tín đối với các Bộ ngành, UBND 
các tỉnh, thành phố, Tập đoàn, Tổng công ty trong công tác hỗ trợ tiếp 
nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của DNNN. 

Có uy tín và vị thế đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong lĩnh 
vực mua bán, xử lý nợ và tài sản. 

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực mua bán xử lý nợ gắn với tái cơ 
cấu doanh nghiệp.

Ban Lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trình 
độ cao, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ và các 
ngành nghề liên quan.

Nguồn lực tài chính dồi dào, sử dụng vốn hiệu quả, luôn bảo toàn và phát 
triển vốn Nhà nước.

Quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác lớn, uy tín trong và ngoài nước. 
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Ban Mua bán nợ 1

Ban Mua bán nợ 2

Ban Mua bán nợ 3

Ban Tiếp nhận
xử lý nợ, tài sản

Ban Quản lý đầu tư

Ban Quản lý
khai thác tài sản

Văn phòng HĐTV

Văn phòng

Ban Tài chính
kế toán

Ban Hợp tác
đối ngoại

Ban Pháp chế

Ban Tổ chức
nhân sự

Các doanh nghiệp 
và  đơn vị khác có 

vốn góp của 
DATC

Chi nhánh DATC
Thành phố

Đà Nẵng

Trung tâm Giao 
dịch, đầu tư, tư 

vấn mua bán nợ 
và tài sản

Chi nhánh DATC
Thành phố

Hồ Chí Minh

1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

KIỂM SOÁT VIÊN

BAN GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
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HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Nguyễn Huy Lập 
Thành viên HĐTV 

Ông Nguyễn Quang Huy 
Kiểm soát viên

Ông Phạm Quang Toản 
Thành viên HĐTV 

Ông Phạm Mạnh Thường  
Thành viên HĐTV 

Ông Lê Hoàng Hải
Chủ tịch HĐTV

Ông Dương Thanh Hiền 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quang Hiền 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quang Toản
Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phạm Mạnh Thường 
Tổng Giám đốc
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PHẦN II:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 
triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 
không khí cả nước thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ 13 và là năm đầu tiên Công ty 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty 
nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh bệnh dịch 
Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi 
mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ thực 
hiện giãn cách xã hội, Công ty phải thực hiện giãn 
cách 2 lần, hoạt động kinh doanh và thực hiện các 
nhiệm vụ công tác của Công ty TNHH Mua bán 
nợ Việt Nam cũng phải đối mặt với thách thức gia 
tăng và gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường mua 
bán nợ tiếp tục gặp cạnh tranh từ các công ty mua 
bán nợ tư nhân, tiến độ cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước chậm so với kế hoạch. 

Một số cơ chế chính sách mới được điều chỉnh 
sửa đổi tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 
30/11/2020 chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
hoạt động của DATC để có thể đẩy mạnh việc thoái 
vốn, thoái vốn kèm nợ phải thu của DATC nhằm 
tăng doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao 
của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty, dưới sự chỉ 
đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ 
quan chuyên môn thuộc Bộ, Công ty đã hoàn thành 
mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch an toàn tuyệt 
đối, vừa không phải điều chỉnh kế hoạch và thực 
hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 
và nhiều nhiệm vụ công tác được đẩy nhanh tiến 
độ và có kết quả chuyển biến rõ rệt, tích cực tạo 
tiền đề cho việc triển khai thực hiện đồng bộ trong 
năm 2021. 
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2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ  
         HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công ty đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm 
vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ của 
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); tiếp 
tục triển khai phương án xử lý nợ tại Vinalines và 
các đơn vị thành viên theo Nghị quyết 107/NQ-CP 
ngày 10/10/2017 của Chính phủ về một số biện 
pháp tái cơ cấu tài chính của Vinalines giai đoạn 
2016-2021 (Công ty TNHH vận tải Biển Đông, CTCP 
Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), CTCP Vận tải biển 
Vinaship); Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty 
cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty 
thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprosimex theo Nghị 
quyết đã phê duyệt, qua đó đã góp phần nâng cao 
năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động 
của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo 
đề án được Chính phủ phê duyệt gắn với việc thu 
hồi các khoản nợ của Chính phủ. 

Thực hiện rà soát, nghiên cứu, đánh giá một số dự 
án khó khăn ngành công thương nghiệp theo chỉ 
đạo của Chính phủ để tìm kiếm nhà đầu tư, hợp 
tác xây dựng phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu 
doanh nghiệp.

2.2.1. Thực hiện các hoạt động chính trị

Trong năm 2020, bám sát các nhiệm vụ chính trị 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài 
chính giao, DATC đã chủ động, tích cực, kịp thời 
báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý đối với các khó 
khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển 
khai thực hiện.

01 Tổng doanh thu:
> 1.500 tỷ đồng
Đạt 103% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: 
> 170 tỷ đồng
Đạt 101% kế hoạch02

03 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu: 2,9%
Đạt 100% kế hoạch

04 Nộp Ngân sách nhà nước: 
> 160 tỷ đồng
Đạt 107% kế hoạch

Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao
và đủ điều kiện đánh giá xếp loại A. 

2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
        KINH DOANH NĂM 2020 
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Tiếp tục triển khai thực hiện phương thức mua bán 
nợ và tài sản theo thỏa thuận, Công ty đã tập trung 
chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện nhiều giải 
pháp linh hoạt về mua bán xử lý nợ, kể cả thay đổi 
phương thức xử lý thu hồi nợ so với Nghị quyết 
phê duyệt ban đầu để phù hợp với điều kiện, khả 
năng thực tế thanh toán nợ của khách nợ. Trong 
năm, các đơn vị thuộc Công ty đã nghiên cứu xây 
dựng rất nhiều phương án mua bán nợ, HĐTV đã 
ban hành 17 nghị quyết phê duyệt các phương án 
mua và xử lý nợ mới trong đó có nhiều phương án 
có giá trị khoản nợ lớn, doanh số mua nợ cao. Tuy 
nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh 
hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp 
khách nợ và nhà đầu tư nên một số phương án lớn 
chưa hoàn thành trong năm, hoạt động của nhiều 
doanh nghiệp bị đình trệ, dẫn đến tiến độ thu nợ 
dự kiến của một số phương án bị thay đổi so với 
phương án ban đầu.  

Ngoài ra, cơ chế hoạt động hiện hành của DATC 
phát sinh một số bất cập, chưa phù hợp với những 
thay đổi của thị trường và Nghị định quy định chức 
năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty 
mới được ban hành vào cuối năm chưa có tác 
động kịp thời đối với hoạt động nói chung và các 
phương án xử lý nợ của DATC nói riêng.

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp 
nhận nợ và tài sản tại một số doanh nghiệp với giá 
trị tiếp nhận trên 10 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 
đến 31/12/2020, toàn Công ty đã tiếp nhận nợ và 
tài sản loại trừ hơn 2.700 doanh nghiệp với giá trị 
tiếp nhận trên 6.200 tỷ đồng.

Việc xử lý tài sản mất mát thiếu hụt, chi phí không 
có hiện vật của nhiều doanh nghiệp đã tồn tại 
từ nhiều năm nay, tiếp tục phân loại nợ nhóm 2 
không có khả năng thu hồi để báo cáo các cấp có 
thẩm quyền xem xét xử lý xóa nợ.

Kết quả giá trị thực tế thu hồi từ xử lý tài sản và thu 
hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2020 là 15 tỷ đồng, 
doanh thu từ hoạt động tiếp nhận đạt trên 4.5 tỷ 
đồng.

Cùng với thị trường cạnh tranh, ngân hàng tiếp 
tục đẩy mạnh hoạt động bán đấu giá tài sản bảo 
đảm nợ để thu hồi nợ/bán đấu giá khoản nợ nhiều 
lần không thành công mới đàm phán bán nợ cho 
DATC, do giá chào bán nợ cao (thường là 100% giá 
trị khoản nợ gốc và lãi) và phải giảm giá rất nhiều 
lần mới tiệm cận giá chào mua của DATC nên ảnh 
hưởng đến tiến độ, kế hoạch mua và xử lý tài chính, 
tái cơ cấu DN khách nợ . Các ngân hàng xây dựng 
kế hoạch kinh doanh năm 2020 giảm nhiều so với 
năm 2019 do dự báo khó khăn của ảnh hưởng dịch 
bệnh, do đó một số ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2020 sớm hơn so với kế hoạch 
nên cuối năm tạm dừng bán nợ cho DATC. Những 
nguyên nhân này đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt 
động kinh doanh của DATC.

Kết quả năm 2020, DATC đã ký hợp đồng mua và 
xử lý khoảng 3.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức 
tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động 
mua bán xử lý nợ và tài sản đạt trên 1.300 tỷ đồng, 
đạt 120% kế hoạch, đồng thời có một số phương 
án đang thực hiện dở dang gối đầu cho năm sau. 

2.2.2. Hoạt động mua bán, xử 
lý nợ và tài sản

2.2.3. Hoạt động tiếp nhận, xử 
lý nợ và tài sản
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NỢ XẤU

CHỦ NỢ

DOANH NGHIỆP

Trong năm 2020, Công ty đã ban hành 19 Nghị quyết và tích cực triển 
khai các thủ tục theo quy định để thoái vốn tại các doanh nghiệp, kể cả 
thoái vốn các doanh nghiệp chưa đủ thời gian 5 năm kể từ thời điểm 
DATC trở thành cổ đông nhưng có nhà đầu tư quan tâm để tăng vòng 
quay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, do cả nguyên nhân 
khách quan và chủ quan như vướng cơ chế, ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, do doanh nghiệp mới niêm yết cần điều chỉnh lại phương 
án thoái vốn cho phù hợp nên cả năm Công ty mới hoàn thành thoái 
vốn được tại 3 doanh nghiệp với tổng doanh số thoái vốn đạt hơn 30 tỷ 
đồng. Một số doanh nghiệp thoái vốn không thành công chủ yếu là các 
doanh nghiệp có giá trị vốn góp trên 10 tỷ đồng do khó khăn 
về thị trường, cơ chế và quy định thoái vốn kèm nợ phải 
thu khi thực hiện qua Sở Giao dịch chứng khoán. 

Thực hiện vai trò là công cụ của nhà nước tham 
gia tái cơ cấu tài chính, phục hồi doanh nghiệp. 
Thông qua hoạt động mua bán xử lý nợ, chuyển 
đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, DATC đã 
xử lý để lành mạnh tài chính của các doanh nghiệp 
đang lâm vào tình trạng thua lỗ, khôi phục sản 
suất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và 
chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của 
DATC. 

Năm 2020, thông qua công tác mua nợ, chuyển 
đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong 
năm 2020 DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính 
cho 8 doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thua 
lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Sau khi xử lý 
tài chính, DATC đã chuyển nợ thành vốn góp đầu 
tư tại 01 doanh nghiệp (Vitranschart), thực hiện 
đổi mới công tác quản trị, khôi phục sản suất kinh 
doanh, nâng cao năng lực hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp 
có vốn góp của Công ty trong năm 2020 tiếp tục 
được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát các 
hoạt động của doanh nghiệp, không ngừng nâng 
cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao 
nhiệm vụ đại diện vốn theo quy định tại Quy chế 
quản lý người đại diện đã góp phần nâng cao chất 
lượng công tác quản lý vốn.

2.2.4. Hoạt động tái cơ cấu 
doanh nghiệp

2.2.5. Hoạt động thoái vốn đầu tư tại các 
doanh nghiệp có vốn góp
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2.2.6. Công tác xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế hoạt động
- Công ty tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc 
Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan để hoàn 
thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định 
số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức 
năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC, có 
hiệu lực áp dụng từ ngày 10/12/2020.

- Phối hợp với Cục TCDN xây dựng dự thảo Thông 
tư Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông 
tư ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty 
theo nội dung Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 
27/10/2020 về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt 
động của DATC.

- Phối hợp với Cục TCDN xây dựng dự thảo Thông 
tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản 
nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN, 
đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP.

- Tăng cường công tác quản trị nội bộ trên cơ sở 
tập trung dự thảo, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện 11 
quy trình, quy chế quản lý nội bộ và trong năm 
2020 đã ban hành thêm 06 quy trình, quy chế nội 
bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý, hạn chế rủi ro, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ nhân 
viên và cũng là nội dung chỉ đạo xuyên suốt trong 
quá trình hoạt động của Công ty với mục tiêu hiệu 
quả, minh bạch, nâng cao tính chủ động, sáng 
tạo, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.2.7. Công tác tổ chức bộ máy, 
nhân sự, tiền lương
Phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ 
sơ để Bộ Tài chính phê duyệt rà soát, bổ sung quy 
hoạch chức danh Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, 
Thành viên HĐTV và Kiểm soát viên giai đoạn 
2016-2021.

Hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phương 
án nhân sự và triển khai công tác quy hoạch báo 
cáo Bộ Tài chính các chức danh thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng thành viên và Bộ Tài chính. Đồng 
thời, triển khai rà soát, đánh giá cán bộ quy hoạch 
các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám 
đốc giai đoạn 2016-2021, 2021-2026. 

Bước đầu Công ty thực hiện sắp xếp lại lực lượng 
lao động, bổ nhiệm 02 lãnh đạo cấp Ban và tương 
đương; bổ nhiệm lại đối với 05 cán bộ lãnh đạo các 
cấp; thực hiện luân chuyển điều động trong nội bộ 
Công ty đối với 02 lao động; chấm dứt Hợp đồng 
lao động với 10 lao động, trong năm chỉ tuyển 
dụng bổ sung 01 lao động. Lao động bình quân 
thực tế trong năm giảm 8 lao động so với kế hoạch 
lao động bình quân trong năm được Bộ Tài chính 
phê duyệt. 

Bên cạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn 
thiện tổ chức bộ máy, Công ty tiếp tục thực hiện 
cải tiến cơ chế tiền lương gắn với hiệu quả kinh 
doanh, nhằm tạo sự gắn kết giữa thu nhập và hiệu 
quả công tác. Thực hiện chế độ trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành 
với nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị, đảm bảo 
công bằng, công khai, minh bạch trong đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các công việc 
liên quan đến gói thầu xây dựng Hệ thống chính 
sách quản lý nhân sự của Công ty để quản lý đánh 
giá và trả lương theo kết quả công việc (KPI).

2.2.8. Công tác đầu tư xây dựng 
cơ bản
DATC đã triển khai các thủ tục thuộc giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư xây dựng của 03 Dự án: 

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở (điều chỉnh), thiết 
kế thi công và dự toán (điều chỉnh) thuộc Dự án 
Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc tại 154 Nam Kỳ 
Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh; 

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công và dự toán 
thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng 
làm việc tại 73 Quang Trung, Phường Hải Châu I, 
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

- Hoàn thành Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Dự 
án Bảo trì, sửa chữa Trụ sở Công ty tại 51 Quang 
Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội.

Đến nay, Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền 
cấp phép bảo trì, sửa chữa Trụ sở Công ty tại 51 
Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội, cấp phép đầu tư xây dựng mới đối 
với cả 02 Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc tại 
154 Nam Kỳ Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa 
nhà văn phòng làm việc tại 73 Quang Trung, Thành 
phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Công ty đang thúc đẩy 
tiến độ triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà 
thầu của cả 03 dự án để chuẩn bị cho công tác khởi 
công xây dựng trong năm 2021.
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2.2.9. Công tác tài chính, kế 
toán, kế hoạch, thanh kiểm tra 

- Phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên nhà nước 
về thẩm định báo cáo tài chính năm, thực hiện quy 
định về phân phối thu nhập, trích lập sử dụng các 
quỹ, bảo toàn và phát triển vốn...

- Thực hiện lập Báo cáo tài chính hàng quý, năm 
và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm theo 
đúng quy định.

- Lần đầu tiên lập và giao kế hoạch sớm cho các 
đơn vị ngay từ đầu năm và báo cáo Bộ Tài chính 
sớm để Bộ Tài chính có quyết định giao kế hoạch 
cho Công ty.

- Thực hiện thí điểm phân giao kế hoạch và tiền 
lương cho các đơn vị thuộc Công ty và giám sát, 
rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các 
đơn vị gắn với các chính sách như tiền lương, tiền 
thưởng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn 
vị với việc hoàn thành kế hoạch;

- Chấp hành tốt chế độ báo cáo công bố thông tin 
theo quy định của Công ty 100% vốn nhà nước và 
các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo yêu 
cầu của Bộ Tài chính;

- Hoàn thành việc phối hợp với Đoàn Kiểm toán 
Nhà nước  để ban hành biên bản kiểm tra việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước.

- Báo cáo kịp thời kết quả với Bộ Tài chính và các cơ 
quan tố tụng liên quan đến phương án xử lý khoản 
đầu tư tiền gửi của DATC tại ALCII.

PHẦN III:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

2.2.10. Thực hiện đồng bộ các 
nhiệm vụ khác 

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với 
các tổ chức quốc tế như WB, ADB, KAMCO, JICA 
nhằm tiếp thu kinh nghiệm trong xây dựng chiến 
lược phát triển Công ty, cập nhật thông tin và tìm 
kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật cho DATC. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các 
hoạt động của Công ty trên các cơ quan báo chí 
của ngành Tài chính. 

- Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua 
yêu nước, đề ra mục tiêu, nội dung cụ thể của từng 
đợt thi đua; đổi mới công tác khen thưởng để kịp 
thời động viên người lao động phát huy hết năng 
lực, đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích trong thực 
thi nhiệm vụ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí gắn với quá trình điều hành 
kinh doanh của người đứng đầu Công ty, của mỗi 
đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ nhân viên. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, tập thể 
Lãnh đạo Công ty đã phối hợp với các tổ chức Công 
đoàn, Đoàn TNCSHCM triển khai thực hiện có hiệu 
quả công tác xã hội, thiện nguyện, ủng hộ đóng góp 
2 ngày lương thực tế (ủng hộ ngày Vì người nghèo 
và khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung) đồng 
thời xây dựng kế hoạch từ thiện ủng hộ các điểm 
trường, học sinh khó khăn vùng núi phía Bắc. Tạo 
điều kiện để Ban chấp hành Công đoàn thực hiện 
chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 
sách đối với người lao động, đồng thời phối hợp 
triển khai thực hiện quy chế dân chủ đến toàn thể 
người lao động, qua đó đạt được sự chuyển biến rõ 
rệt trong nhận thức, tạo được sự đồng thuận đoàn 
kết trong thực hiện chủ trương của lãnh đạo Công 
ty; tăng cường sự quan tâm đến công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên của Công ty. 

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty 
nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các báo cáo để 
Đảng ủy Bộ Tài chính chuẩn y kết quả đại hội. 

- Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 
an toàn tuyệt đối, đảm bảo công việc không bị 
gián đoạn.
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN Mã số 31/12/2020 01/01/2020

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 7.241.985.856.292 6.809.476.242.440

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 566.561.880.391 277.690.278.187

1. Tiền 111 11.561.880.391 22.690.278.187

2. Các khoản tương đương tiền 112 555.000.000.000 255.000.000.000

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 3.500.000.000.000 3.570.000.000.000

1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 3.500.000.000.000 3.570.000.000.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3.130.590.222.213 2.886.066.069.164

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 168.021.049.872 96.426.392.402

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 19.057.879.901 6.363.274.489

3. Phải thu ngắn hạn khác 136 1.320.838.077.630 1.115.196.923.265

4. Nợ phải thu mua theo thoả thuận 137A 2.169.169.934.387 2.203.451.024.192

5. Nợ phải thu mua theo chỉ định 137B 21.540.380.046 21.540.380.046

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 138 (568.064.099.623) (556.911.925.230)

IV. Hàng tồn kho 140 44.527.933.996 73.927.933.996

1. Hàng tồn kho 141 44.527.933.996 73.927.933.996

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 305.819.692 1.791.961.093

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 135.152.137 1.689.660.827

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 61.841.835 1.846.932

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 153 108.825.720 100.453.334

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN Mã số 31/12/2020 01/01/2020

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 20.663.390877.345 20.546.421.927.985

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 20.051.522.872.035 19.887.650.383.208

1. Phải thu dài hạn khác 218 20.051.522.872.035 19.887.650.383.208

II. Tài sản cố định 220 121.489.026.165 124.870.436.987

1. Tài sản cố định hữu hình 221 3.663.501.113 4.381.334.262

 - Nguyên giá 222 27.016.751.516 25.831.598.789

 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (23.353.250.403) (21.450.264.527)

2. Tài sản cố định vô hình 227 117.825.525.052 120.489.102.725

 - Nguyên giá 228 150.494.861.328 150.494.861.328

 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (32.669.336.276) (30.005.758.603)

III. Bất động sản đầu tư 230 35.896.443.492 36.213.870.545

- Nguyên giá 231 38.343.920.077 38.343.920.077

- Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (2.447.476.585) (2.130.049.532)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 152.229.694.940 151.559.879.286

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 152.229.694.940 151.559.879.286

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 301.783.041.348 343.334.338.013

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 683.254.320.330 701.254.320.330

2. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 254 (381.471.278.982) (357.919.982.317)

VI. Tài sản dài hạn khác 260 469.799.365 2.793.019.946

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 469.799.365 2.793.019.946

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 27.905.376.733.637 27.355.898.170.425

Đơn vị tính: VND
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN Mã số 31/12/2020 01/01/2020

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 22.045.140.810.653 21.546.878.113.953

I. Nợ ngắn hạn 310 1.656.735.743.524 1.337.922.332.422

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 1.267.570.810 150.292.320.655

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 8.160.396.766 13.148.363.092

3. Phải trả người lao động 314 28.038.831.032 18.033.973.406

4. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 37.044.000 35.280.000

5. Phải trả ngắn hạn khác 319 1.605.475.624.715 1.143.000.144.331

6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 12.163.418.223 11.428.442.960

7. Quỹ thù lao, kiêm nhiệm 325 1.592.857.978 1.983.807.978

II. Nợ dài hạn 330 20.388.405.067.129 20.208.955.781.531

1. Phải trả dài hạn khác 337 20.388.405.067.129 20.208.955.781.531

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 5.860.235.922.984 5.809.020.056.472

I. Vốn chủ sở hữu 410 5.860.235.922.984 5.809.020.056.472

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 5.758.769.007.616 5.446.439.024.653

2. Quỹ đầu tư phát triển 418 101.298.915.368 362.581.031.819

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 - -

II. Nguồn kinh phí 430 168.000.000 -

1. Nguồn kinh phí 431 168.000.000 -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 27.905.376.733.637 27.355.898.170.425

Đơn vị tính: VND

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
NĂM 2020

CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.306.300.602.273 1.837.766.722.674

2.  Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -

3.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1.306.300.602.273 1.837.766.722.674

4.  Giá vốn hàng bán 11 1.256.385.872.047 1.746.422.346.935

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 49.914.730.226 91.344.375.739

6.  Doanh thu hoạt động tài chính 21 248.445.503.934 253.420.606.223

7.  Chi phí tài chính 22 (35.960.554.913) 32.129.299.848

     Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - -

8.  Chi phí bán hàng 25 - -

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 121.421.501.114 103.342.917.291

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 212.899.287.959 209.292.764.823

11. Thu nhập khác 31 1.649.191 93.245.795

12. Chi phí khác 32 361.158.971 6.636.364

13. Lợi nhuận khác 40 (359.509.780) 86.609.431

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 212.539.778.179 209.379.374.254

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 42.380.223.140 41.875.878.068

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 170.159.555.039 167.503.496.186

Đơn vị tính: VND
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
NĂM 2020

CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1.  Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh 
thu khác 01 1.234.705.944.803 1.774.665.637.054

2.  Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch 
vụ 02 (908.413.159.333) (1.363.119.182.772)

3.  Tiền chi trả cho người lao động 03 (38.216.376.638) (46.289.375.999)

4.  Tiền chi trả lãi vay 04 - -

5.  Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (44.000.000.000) (46.701.077.659)

6.  Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 27.414.490.862 16.176.927.317

7.  Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (207.429.647.860) (192.160.384.284)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 64.061.251.834 142.572.543.657

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 21 (1.854.968.381) (1.148.962.000)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 22 - 90.245.455

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn 
    vị khác 23 (7.110.000.000.000) (7.690.000.000.000)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 
    đơn vị khác 24 7.180.000.000.000 7.215.000.000.000

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - (50.592.428.000)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 29.441.010.000 20.230.000

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 
    chia 27 236.724.374.701 257.303.868.054

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 334.310.416.320 (269.327.046.491)

Đơn vị tính: VND

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
NĂM 2020 (TIẾP THEO)

CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

1. Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (109.500.000.000) (122.500.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (109.500.000.000) (122.500.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 288.871.668.154 (249.254.502.834)

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 277.690.278.187 526.944.668.423

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ 61 (65.950) 112.598

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 566.561.880.391 277.690.278.187

Đơn vị tính: VND
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PHẦN IV: PHONG TRÀO 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG, 
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 
VÀ ĐOÀN THANH NIÊN

4.1. PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG
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Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ 
thi đua của Bộ Tài chính danh 

cho tập thể Công ty;

Huân chương lao 
động hạng ba cho 

2 cá nhân

Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ 

cho 6 cá nhân

Chiến sỹ thi đua 
ngành Tài chính 
cho 3 cá nhân

Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Tài 

chính cho 13 tập 
thể và 23 cá nhân

Tập thể lao động 
xuất sắc cho 26 

tập thể

Tập thể lao động 
tiên tiến cho 44 

tập thể

Chiến sĩ thi đua cơ 
sở cho 87 cá nhân

Lao động tiên tiến 
cho 581 cá nhân

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức phát động 
phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm 
vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm. Đồng thời tiếp tục vận 
động hưởng ứng “Đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh”, 
thực hiện ký kết giao ước thi đua nhằm chung tay 
cổ vũ tạo khí thế để Công ty phấn đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. 
Kết thuc giai đoạn 2015-2020, Công ty đã tổ chức 
phát động và hưởng ứng 20 phong trào thi đua 
như “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua lao động giỏi, lập thành 
tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng 
tháng tám và Quốc khánh”, Thi đua các giai đoạn 3 
tháng, 6 tháng, nước rút cuối năm…

4.1.2. Thành tích phong trào thi đua khen thưởng nổi bật

Trên cơ sở kết quả đạt được thực tế của các tập thể và cá nhân, kết quả bình xét của các đơn vị và các tiêu 
chuẩn, thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và hướng dẫn của 
Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2015-2020, Công ty đã bình xét, công nhận và trình cấp có thẩm quyền quyết 
định khen thưởng đối với nhiều tập thể và các nhân qua các năm, trong đó:

4.1.1. Tổ chức, phát động các 
phong trào thi đua yêu nước
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4.2.1. Thực hiện nhiệm vụ đại 
diện và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên và người lao động

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế 
hoạch kinh doanh - tài chính năm 2020. Tham gia 
nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các chính sách 
như: cải cách thủ tục hành chính, các quy trình, 
quy chế, quy định nội bộ và tham gia xây dựng 
nếp sống văn hoá mới, văn minh doanh nghiệp...

- Nghiên cứu xây dựng và góp ý vào các nội quy, 
quy chế, quy định của DATC, nhất là các quy chế 
liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động như: Quy chế quản lý 
và phân phối quỹ tiền lương cho người lao động 
DATC; Quy chế chi tiêu nội bộ…, việc trích lập và 

4.2.2. Công tác phòng chống 
dịch Covid19

- Phối hợp cùng chính quyền các cấp triển khai 
thực hiện các giải pháp phòng chống dịch 
Covid19: thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ biện 
pháp giãn cách xã hội, kịp thời phát khẩu trang, 
nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, đoàn viên.

- Tuyên truyền vận động, cán bộ đoàn viên tích 
cực thực hiện đóng góp kinh phí ủng hộ 1 ngày 
lương chống dịch Covid19 do Ủy ban Trung ương 
mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, với tổng giá 
trị là 50.000.000 đồng.

- Các hoạt động trên của Công đoàn Công ty đã 
góp phần nhỏ trong hoạt động phòng chống dịch 
Covid19 nhằm đảm bảo an toàn trong công ty, 
đơn vị và gia đình các đoàn viên công đoàn.

sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi; Quy chế nâng lương; Quy chế đào tạo; 
Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy 
chế về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 
trong Công ty; Quy chế quản lý, phân phối quỹ 
tiền lương cho người lao động; Quy chế về đánh 
giá cán bộ và thi đua khen thưởng; và các nội 
dung quy trình, quy chế nội bộ khác....

- Thực hiện và duy trì tốt quy chế dân chủ cơ sở 
theo đúng tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-
CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định tiết 
3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc”. Thường xuyên 
tổ chức và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn và 
Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám 
sát trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, 
Pháp luật của Nhà nước, các chính sách chế độ có 
liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

4.2. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

- Tổ chức đoàn thăm hỏi trợ cấp cho người lao 
động và người thân của người lao động khi ốm 
đau, bệnh tật, thai sản, hiếu, hỉ với hàng trăm lượt 
người, trợ cấp đối với một số đoàn viên công đoàn 
thực sự khó khăn; Chi tặng quà cho người lao 
động nhân dịp sinh nhật theo tháng cho người lao 
động trong Công ty; Chi khen thưởng kịp thời cho 
các đoàn viên công đoàn và các đơn vị có thành 
tích trong hoạt động phong trào công đoàn và thể 
thao như đá bóng, cầu lông, tennis…. Các hoạt 
động khen thưởng, trợ cấp này đã góp phần nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên 
công đoàn và người lao động trong Công ty trong 
năm 2020.

- Phong trào thể dục - thể thao. BCH Công đoànchủ 
trì phối hợp với BCH Chi đoàn TNCSHCM tham gia 
giải thi đấu bóng đá thường niên nhân kỷ nhiệm 
ngày thành lập Đoàn thanh niên CSHCM do BCH 
Đoàn TNCSHCM Bộ Tài chính tổ chức.
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4.2.3. Hoạt động xã hội - từ 
thiện

- Công đoàn đã hỗ trợ 70.000.000 đồng kinh phí 
để xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành tài 
chính có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện 
để xây dựng nhà ở. 

- Thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng chăm 
sóc người có công, tri ân các anh hùng liệt sĩ; tặng 
các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn luôn phấn đấu học tập …

- Hỗ trợ các hoạt động xã hội – từ thiện khác: 
thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên như 
hiến máu nhân đạo, tặng quà tình nghĩa... 

Đặc biệt trong năm 2020, Ban chấp hành Công 
đoàn đã vận động và tạo được nguồn thu 
300.000.000 đồng cho hoạt động từ thiện cho các 
em học sinh và các gia đình dân tộc có hoàn cảnh 
khó khăn tại tỉnh Điện Biên trong năm 2021.

4.2.4. Công tác tuyên truyền 
giáo dục

- Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy DATC, Công 
đoàn thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc 
để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các 
Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây 
dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung 
thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong 
toàn thể đoàn viên được cụ thể hóa qua các chỉ 
tiêu thi đua của Tổ công đoàn, công đoàn bộ phận 
trong Công ty.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên 
và người lao động trong Công ty thông qua các 
buổi thuyết giảng với các giảng viên có trình độ và 
thâm niên tại Công ty.

- Hoạt động thể thao: 

+ Trong năm 2020 Công đoàn Công ty đã tích cực 
động viên các đoàn viên công đoàn tham gia giải 
tennis do Công đoàn Bộ tổ chức (thường xuyên 
có 4-5 đôi tham gia và đạt 01 giải nhì và 01 giải 3 
năm 2020).

+ Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập DATC (2003 
- 2020),hướng tới kỷ niệm 20 năm: Công đoàn đã 
phối hợp với Đoàn TNCSHCM Công ty tổ chức 
giải bóng đá giao hữu với các đơn vị có liên quan 
nhằm tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, học hỏi 
kinh nghiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn cũng như công tác công đoàn, chăm 
lo đời sống cho người lao động.

4.2.5. Hoạt động Nữ công và 
phong trào nữ cán bộ, viên 
chức, lao động

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa và tặng quà 
cho cho cán bộ, đoàn viên là Nữ nhân kỷ niệm ngày 
Quốc tế Phụ nữ (8/3), 20/10. Quan tâm đến công 
tác thanh thiếu niên: Khuyến khích, khen thưởng 
con của các cán bộ nhân viên học giỏi, tặng quà, 
tổ chức các hoạt động cho các cháu nhân ngày 
Quốc tế Thiếu nhi 1/6…

- Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Công ty, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng Ban 
Nữ công quan tâm chăm lo cho các chị em đoàn 
viên công đoàn trong Công ty, tạo điều kiện bình 
đẳng cho chị em trong mọi lĩnh vực, có điều kiện 
học tập, làm việc, được bố trí công tác, quy hoạch, 
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ phù hợp nhằm 
đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

- Tích cực hưởng ứng và tham gia công tác hoạt 
động nữ công năm 2020 như về giới, bình đẳng 
giới, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn là 
nữ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà“; “Nuôi con khoẻ, dạy con 
ngoan”; “Sinh đẻ có kế hoạch”, tham gia và đạt giải 
3 cuộc thi “Nét đẹp Nữ công chức, viên chức, người 
lao động Bộ Tài chính năm 2020”qua ảnh do Công 
đoàn Bộ phát động và tổ chức…
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4.3.1. Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
ý thức pháp luật cho đoàn viên 
thanh niên

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, lối 
sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh 
niên; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ 
Bộ Tài chính học tập và làm theo lời Bác”.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/3/1931–26/3/2020), nhằm nâng cao 
nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự 
hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn 
viên thanh niên trong Công ty.

4.3.2. Công tác học tập, nghiên 
cứu khoa học và trau dồi kiến 
thức

- Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của 
Lãnh đạo các cấp, với truyền thống ham học hỏi 
và cầu thị, các đoàn viên thanh niên luôn đề cao 
tinh thần phấn đấu học tập, nghiên cứu, trau dồi 
các kiến thức quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, kế 
toán…thông qua nhiều hình thức phong phú 
nhằm không ngừng cập nhật và nâng cao trình 
độ, kiến thức để phục vụ tốt hơn cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ chuyên môn của mình.

- Các đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia 
học tập các lớp do Công ty tổ chức như: phổ biến 
chính sách, pháp luật mới về Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư và Luật quản lý đầu tư kinh doanh vốn 
Nhà nước vào doanh nghiệp; tham gia tọa đàm về 
một số vấn đề rủi ro pháp lý đối với tài sản đảm 
bảo… nhằm bổ sung kiến thức phục vụ công tác 
chuyên môn.

- Thông qua việc không ngừng học tập nâng cao 
trình độ đã từng bước xây dựng được tác phong 
làm việc một cách khoa học có hệ thống, giúp 

đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng nghiên 
cứu độc lập, chủ động tiến hành phân tích và xử lý 
công việc một cách hiệu quả, có chất lượng.

- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao 
sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, 
tham gia các hoạt động tình nguyện:

+ BCH thường xuyên khuyến khích đoàn viên 
tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 
dục thể thao ngoài giờ làm việc. Tích cực tham gia 
các hoạt động văn hoá, thể thao do đoàn cấp trên 
tổ chức.

+ Phối hợp với các chi đoàn bạn tổ chức tốt các 
hoạt động giao hữu thể thao thu hút đông đảo 
Đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, còn 
khuyến khích đoàn viên thanh niên sử dụng 
Internet phục vụ cho học tập và công tác, đấu 
tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín 
dị đoan, văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ, kích 
động bạo lực...

- Trong công tác xã hội, Đoàn thanh niên DATC 
cũng chung tay thực hiện nhiều công tác hỗ trợ 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây 
dựng trường học cho các trẻ em nghèo vùng 
quê… 

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện 
nhiệm vụ Chính phủ giao cùng hoạt động kinh 
doanh, DATC luôn hướng đến cộng đồng bằng 
những chương trình an sinh xã hội thiết thực, 
chung tay giúp ích cho xã hội. DATC luôn mong 
rằng những hoạt động nhân văn này sẽ còn lan 
rộng mãi để tiếp thêm động lực cho những người 
có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trở thành người 
có ích cho gia đình và xã hội.

4.2. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
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01

02

03

TỔNG DOANH THU

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.600 TỶ ĐỒNG

160 TỶ ĐỒNG

215 TỶ ĐỒNG

Tăng 5,2% so với kế hoạch 2020 
và cao hơn thực hiện năm 2020

Tăng 2,3% so với kế hoạch 2020 
và cao hơn thực hiện năm 2020

Tăng 6,6% so với kế hoạch 2020

DATC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 ảnh 
hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ chưa chấm dứt 
trong năm 2021, cạnh tranh trong thị trường mua bán và xử lý nợ ngày càng tăng, tuy 
nhiên với cơ chế chính sách mới được ban hành là Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức 
năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam thì DATC 
có điều kiện để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ của 
Chính phủ đạt chỉ tiêu cao hơn nữa trong tương lai.

PHẦN V:
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DATC
TRONG TƯƠNG LAI

Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021

Bên cạnh đó, thực hiện tốt và đồng bộ các nhiệm vụ 
chính trị của Công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới: hoạt động tiếp 
nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp 
khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu nợ 
của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt nam (SBIC); 
tái cơ cấu nợ các đơn vị thành viên của Vinalines và 
Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công 
ty thuốc lá Việt Nam và nghiên cứu đề xuất tham gia tái 
cơ cấu nợ một số Tổng công ty khác theo cơ chế đặc thù 
để từ đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi 
hoạt động đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo Đề án được 
Chính phủ phê duyệt.

Biểu đồ tăng trưởng doanh 
thu và lợi nhuận trước thuế 
của DATC (2004-2020) và kế 
hoạch thực hiện năm 2021

Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

5.1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

Các nhiệm vụ công tác khác

Phối hợp Cục Tài chính doanh nghiệp xây dựng và trình ban hành Thông tư Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty; Thông tư ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Khởi công và triển khai công tác xây dựng dự án 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh và 73 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Thực hiện cải tạo trụ sở làm việc tại 51 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kiện toàn bộ máy tổ chức, lãnh đạo cao cấp của Công ty.

Thực hiện quản lý đánh giá công việc và trả lương theo hệ thống quản lý KPI.
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5.2. ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN

CỦA DATC TRONG 
TƯƠNG LAI

          Giai đoạn 5 năm (2020-2025)

Mục tiêu 5 năm tiếp theo của DATC là tập trung 
tiếp tục củng cố các điều kiện để trở thành 
doanh nghiệp đi đầu, dẫn dắt và tạo lập thị 
trường trong lĩnh vực mua bán nợ, khai thác tài 
sản và tái thiết doanh nghiệp; tiếp tục mở rộng 
lĩnh vực hoạt động; hoàn thành các nhiệm vụ 
được Chính phủ chỉ định thực hiện; chuẩn bị 
các điều kiện để thực hiện cổ phần hóa trong 
giai đoạn tiếp theo.

- Củng cố các đơn vị thành viên đã có và mở 
rộng số lượng đơn vị thành viên trong cơ cấu 
Tổng công ty, tăng số lượng chi nhánh và văn 
phòng đại diện tại các địa bàn quan trọng theo 
yêu cầu hoạt động, tăng quy mô người lao 
động vào 2025.

- Tăng Quy mô vốn điều lệ vào 2025;

- Tăng Quy mô doanh số, doanh thu hoạt động 
vào năm 2025;

-  Đẩy mạnh các hoạt động M&A và tái cơ cấu 
doanh nghiệp trong nền kinh tế;

- Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ về xử lý nợ 
theo các nhóm nhiệm vụ được Chính phủ giao.

   Giai đoạn 5 năm tiếp theo (2025-2026)

- Tiếp tục củng cố, duy trì và mở rộng các hoạt 
động đã được xác lập ở giai đoạn 2016- 2025;

- Từng bước mở rộng hoạt động đầu tư vào các 
lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, các lĩnh vực hoạt động khác phù 
hợp, chuyển dần sang hình thức tập đoàn đầu 
tư tài chính (holding company).

- Thực hiện phương án cổ phần hóa, kết hợp 
chuyển đổi để hình thành tập đoàn tài chính 
hoạt động đa ngành và đa dạng hóa hình thức 
sở hữu trong đó Nhà nước sở hữu vốn chi phối.
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Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: 024. 39454738     Fax: 024. 39454737
Website: http://www.datc.vn
Email: datc@datc.vn

BỘ TÀI CHÍNH
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
VIETNAM DEBT AND ASSET TRADING CORPORATION
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