
SCSC được vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất 

Việt Nam” năm 2020-2021 

Ngày 17/01/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được vinh 

danh trong “TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020-2021”. SCSC vinh 

dự là doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành Logistics hàng hóa được vinh danh trong danh 

sách này. 

Bảng Xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50) của năm 

2020-2021 vừa được công bố. Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) một lần 

nữa vinh dự được nêu danh trong danh sách này. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp SCSC 

có mặt trong Bảng Xếp hạng TOP 50.  

Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50) là một Bảng 

Xếp hạng danh giá do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, một tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu tại 

Việt Nam, phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham 

vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ Trường kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các 

bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg, Fortune, Forbes, v.v để xếp hạng và vinh 

danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.  

Lễ vinh danh tối ngày 17/01/2022 ngoài sự tham dự của đại điện 50 doanh nghiệp hiệu 

quả nhất năm 2021, còn góp mặt rất nhiều chuyên gia kinh tế uy tín và các quỹ đầu tư lớn 

trong nước và quốc tế. Top 50 đã thực hiện hiện 10 năm bình chọn và chứng kiến sự phát triển 

tăng trưởng mạnh mẽ đáng tự hào của các doanh nghiệp Việt, cùng sự lớn mạnh không ngừng 

của nền kinh tế nước nhà.  

Nổi bật trong chương trình còn có các phần bài trình bày về Dự báo phát triển kinh tế 

Việt Nam và xu thế làm việc tương lai. Các diễn giả cho rằng kinh tế Việt Nam trong năm 

2022 sẽ có kết quả khả quan và quay lại quỹ đạo tăng trưởng vốn có, dự báo GDP tăng trưởng 

5,5% - 6.5% do động lực từ chính sách tăng cường bao phủ vaccine, các chính sách tài chính 

và tài khóa thiết thiết thực của chính phủ và sự phục hồi từ các thị trường lớn như Mỹ và 

Trung Quốc. Về mô hình làm việc trong tương lai, mô hình làm việc ‘Hydrid’, kết hợp giữa 

hình làm việc trực tiếp và gián tiếp sẽ là xu hướng của thế giới trong tương lai. Đồng thời 

nhấn mạnh áp dụng công nghệ trong việc tối ưu hóa nguồn nhân lực là vấn đề cấp thiết trong 

thời đại hiện nay, không chỉ tận dụng được nguồn nhân lực làm việc toàn thời gian của doanh 

nghiệp mà còn tận dụng được giá trị và kĩ năng của thị trường nhân lực rộng lớn trên toàn 

cầu. 

Nắm bắt được xu thế này ngay trong thời gian diễn ra đại dịch, SCSC đã và đang xây 

dựng Cảng hàng hóa hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và 

vận hành xuất sắc đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của ngành hàng không và các hãng 

hàng không trên thế giới.Với kết quả kinh doanh nổi bật năm 2021, Ban tổ chức đánh giá 

SCSC là doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên gần 350 triệu USD, tỷ lệ tăng trưởng kép 



doanh thu tăng 5.6%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 52,1% và lợi nhuận 

trên cổ phiếu (EPS) trong 4 năm liên tiếp cũng như mức độ phát triển bền vững của doanh 

nghiệp bao gồm thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển bền 

vững. 

Không những thế, SCSC luôn đồng hành cùng đất nước, 2 năm qua, SCSC liên tục 

tham gia vận chuyển những lô vaccine về Việt Nam một cách an toàn và nhanh chóng, chung 

tay đánh bại đại dịch và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Đồng thời, sự phối hợp giữa 

Cảng hàng hóa hàng không SCSC và hệ sinh thái 08 cảng biển hiện đại, hệ thống trung tâm 

phân phối rộng khắp của Gemadept tạo nên một mạng lưới logistics tích hợp toàn diện, cung 

cấp những giải pháp tối ưu nhất nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, góp phần 

nâng tầm ngành logistics Việt Nam. 

Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành vận tải hàng không, SCSC đã và đang không 

ngừng góp phần phát triển chuỗi vận tải đa phương thức tại Việt Nam, sẵn sàng đón nhận 

những cơ hội tăng trưởng từ các Hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP, v.v. cũng như 

cải thiện trang thiết bị và chất lượng dịch vụ tối ưu để mang đến cho khách hàng những trải 

nghiệm tốt nhất trong quá trình làm việc với SCSC.  

 

 
 


