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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2004

Ngày 10/08/2004, UBND tỉnh Đồng 

Tháp ban hành quyết định số 160/

QĐ - UB - TL về việc cổ phần hóa 

Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc 

Công ty Thương mại Dầu khí Đồng 

Tháp.

 Tháng 11/2004, Công ty Cổ phần 

Vận tải Xăng Dầu Đồng Tháp đi 

vào hoạt động theo mô hình Công 

ty cổ phần. Trong đó, Nhà nước 

nắm giữ cổ phần chi phối thông 

qua Công ty TNHH MTV Thương mại 

Dầu khí Đồng Tháp (sở hữu 51% cổ 

phần).

2019

Ngày 07/08/2019, Công ty hoàn 

thành đợt phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 

47.199.500.000 đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Lãnh 

đạo và toàn thể cán bộ nhân 

viên Công ty vẫn tiếp tục phát 

huy những thành tựu đã đạt được, 

tập trung phát triển mảng kinh 

doanh chính của Công ty, mang 

lại nguồn thu ổn định cho Công ty 

và đảm bảo thu nhập cho người 

lao động.

2015

Ngày 08/10/2015, Sở Giao dịch 

chứng khoán Hà Nội ban hành 

quyết định số 657/QĐ - SGDHN 

về việc chấp thuận đăng ký giao 

dịch của Công ty Cổ phần Vận 

tải Xăng Dầu Đồng Tháp.

Ngày 30/10/2015, cổ phiếu DOP 

được giao dịch chính thức trên 

sàn Upcom.

2011

Ngày 18/08/2011, Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam cấp 

giấy chứng nhận đăng ký chứng 

khoán số 59/2011/GCNCP - VSD 

cho Công ty Cổ phần Vận tải 

Xăng Dầu Đồng Tháp.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÁC BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

PHÒNG KẾ HOẠCH
- KỸ THUẬT

PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH

ĐỘI TÀU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

Vận chuyển xăng, dầu, nhớt, 

khí hóa lỏng, các sản phẩm 

dầu mỏ và các hàng hóa khô từ 

các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thành 

phố Hồ Chí Minh, đến các tỉnh 

miền Tây Nam Bộ và Campuchia.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

 » Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy;

 » Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

 » Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

 » Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: mua bán xăng dầu, nhớt;

 » Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới 

hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận 

tải hàng hóa bằng đường thủy; Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ 

cảng và bến cảng.

 » Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan.

 » Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Kinh doanh dịch vụ logistic; Dịch 

vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ khai thuê hải quan; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; 

Dịch vụ cảng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty con, công ty liên kết: không có
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu ngắn hạn

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 » Xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng hóa hợp lý, mở rộng thêm tuyến đường vận chuyển tới 

khách hàng.

 » Xúc tiến nguồn hàng vận chuyển mới, cả vận chuyển nội địa và vận chuyển hàng tái xuất.

 » Xác định công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ trong sự nghiệp phát 

triển bền vững của xã hội và của DOP.

 » Tiếp tục tham gia vào các hoạt động của địa phương để hỗ trợ an sinh xã hội cũng như các 

chương trình tình nguyện và hoạt động từ thiện cho cộng đồng.

CÁC MỤC TIÊU 

TRUNG VÀ DÀI HẠN

Xây dựng hình ảnh và 
thương hiệu của DOP trên 
thương trường ngành vận 

tải xăng dầu. 

Tạo môi trường làm việc 
minh bạch, năng động 

và thân thiện. Nâng cao 
công tác đào tạo đội ngũ 
nhân viên lành nghề và 

chuyên nghiệp từng bước 
xây dựng nguồn nhân lực 

có chất lượng.

Xây dựng, củng cố và mở 
rộng quan hệ với các tổ 
chức, cá nhân là đối tác 

chiến lược tại thị trường nội 
địa, thị trường Campuchia.

Tích cực tìm kiếm, mở rộng 
nguồn khách hàng.

Nâng cao hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 

chất lượng dịch vụ và tối đa 
hóa lợi ích cổ đông nhằm 
đảm bảo việc tăng trưởng 
doanh thu bền vững trong 

tương lai.
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các rủi ro

RỦI RO KINH TẾ

RỦI RO luật pháp

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong 

nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan 

trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát 

triển của các doanh nghiệp nói chung và DOP nói 

riêng. Các nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế bao 

gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, lạm phát, tỷ 

giá hối đoái … Sự biến động mạnh của các nhân tố 

trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Trong 

năm 2019, Việt Nam đón nhận những thành tựu lạc 

quan của nền kinh tế khi tốc độ tăng trưởng GDP 

đạt 7,02% và là năm thứ 2 cao trên 7%. Tăng trưởng 

GDP được duy trì ở mức cao giúp gia tăng thu nhập, 

cải thiện đời sống kinh tế xã hội của người dân, từ 

đó dẫn đến sự tăng cao trong nhu cầu về trao đổi, 

lưu thông hàng hóa trong và ngoài nước. 

Tại ngày 31/12/2019, tổng nợ chiếm 26% tổng tài sản 

của Công ty. Công ty có khả năng đối mặt với áp 

lực chi trả lãi vay. Theo đó, sự thay đổi bất lợi của 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự chi phối của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, 

Luật Giao thông quy định về vận chuyển xăng dầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, việc 

thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Công ty. Do 

đó, Công ty luôn cập nhật và nắm bắt sự thay đổi trong các văn bản luật liên quan và linh hoạt điều chỉnh 

hoạt động của mình nhằm tránh các vi phạm ảnh hưởng đến tài chính và hình ảnh của Công ty. 

Cụ thể trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Các giải pháp 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” với mục tiêu cụ thể là tăng 

cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, phương tiện đường thủy nội địa nhằm giảm thiểu tai nạn giao 

thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. Và mới nhất vào tháng 10, theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT 

của Bộ giao thông vận tải quy định việc thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Vì vậy, là một doanh 

nghiệp hoạt động chính trong ngành vận tải bao gồm vận tải thủy nội địa, DOP lên kế hoạch đầu tư thêm 

phương tiện, các loại máy móc, thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho quá trình vận chuyển hàng hóa an toàn 

và thuận tiện hơn. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo cho cán bộ, sĩ quan, 

thuyền viên của công ty.

Ngoài ra, những tranh chấp trên biển Đông cũng ảnh hưởng không nhỏ tới ngành vận tải biển nói chung 

và tuyến vận tải biển của Công ty nói riêng. Do đó, Công ty luôn cập nhật và nắm bắt sự thay đổi tình hình 

trong và ngoài nước nhằm linh hoạt điều chỉnh hoạt động của mình.

lãi suất trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến chi 

phí lãi vay và giảm hiệu quả kinh doanh của Công 

ty. Trước thách thức về biến động lãi suất, Công ty 

đã chủ động theo dõi sát sao các chủ trương của 

Ngân hàng nhà nước ban hành, từ đó đánh giá 

đúng tình hình lãi suất, đảm bảo tỷ lệ vay vốn ở mức 

an toàn, phù hợp với tình hình kinh doanh và định 

hướng phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục thống kê, trong 11 

tháng đầu năm 2019, vận tải khách đường thủy đạt 

184,1 triệu lượt, tăng 5,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 

27,6 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; 

hơn 370 lượt phương tiện vận tải bằng đường thủy 

qua qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Các dấu 

hiệu tích cực trên là tiền đề vững chắc để vận tải 

đường tiếp tục phát triển. Vì vậy, tiềm năng phát 

triển cho các công ty ngành vận tải nói chung và 

của DOP nói riêng là rất lớn.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Hàng hóa DOP đảm nhận vận chuyển chủ yếu là 

xăng dầu. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển xăng 

dầu tồn tại nhiều rủi ro nổi bật như rủi ro tràn dầu, 

cháy, nổ. Các rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra ô 

nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng rất lớn đến 

đời sống của cộng đồng xung quanh khu vực đó. 

Vì vậy, bảo vệ môi trường là yêu cầu đặt ra cho tất 

cả các doanh nghiệp nói chung cũng như DOP nói 

riêng. Theo đó, công tác đảm bảo an toàn, kiểm 

soát quá trình hoạt động luôn được DOPETCO chú 

trọng vì đây chính là nguy cơ dẫn đến việc rò rỉ 

xăng dầu ảnh hưởng đến môi trường nước. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 14CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP13

các rủi ro

RỦI RO cạnh tranh
Trong giao thông vận tải, vận tải thủy nội địa 

đóng vai trò rất quan trọng trong vận chuyển 

hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người 

dân. Tại khu vực Nam Bộ nói chung và đồng 

bằng sông Cửu Long nói riêng, mật độ sông ngòi 

thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo báo cáo 

“Phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa 

tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới công bố 

ngày 28/3 cho thấy, vận chuyển tỷ trọng hàng 

hóa trong lĩnh vực đường thủy nội địa của Việt 

Nam nhiều hơn so với bất kỳ nước nào khác trên 

thế giới (ngoài Hà Lan). Đáng chú ý, lưu lượng 

vận tải này vẫn đang trên đà tăng. Tuy nhiên, 

việc đầu tư phát huy thế mạnh cũng như quản 

lý giao thông đường thủy nội địa còn nhiều hạn 

chế, chưa tận dụng được hết thế mạnh vốn có 

và khai thác tốt điều kiện kinh tế, tính bền vững của 

phương thức giao thông vận tải này. Nguyên nhân 

chủ yếu là do các cảng Việt Nam chủ yếu là các 

cảng nhỏ, ít cảng lớn. Ngoài ra, các cảng tại Việt 

Nam có số lượng nhà khai thác lớn, vị trí các cảng 

lại gần nhau. Điều này dẫn đến cạnh tranh phân 

khúc thị trường vận tải đường thủy ngày càng tăng. 

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của áp lực 

cạnh tranh thì Công ty đã có những biện pháp như 

luôn cố gắng tìm kiếm những khách hàng mới, mở 

rộng thị trường để cạnh tranh toàn diện với các 

doanh nghiệp cùng ngành khác.

t
RỦI RO đặc thù ngành

Rủi ro nguyên vật liệuRủi ro tai nạn lao động
RỦI RO KHÁC

Một yếu tố khác tác động trực tiếp tới hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải 
chính là giá nhiên liệu. Hiện tại, Việt Nam vẫn 
chưa chủ động được nguồn cung xăng dầu, 
nhập khẩu chiếm phần lớn tỷ trọng. Vì vậy, 
giá nguồn nhiên liệu đầu vào sẽ biến động 
phụ thuộc theo chính sách của các quốc gia 
trong, ngoài OPEC và chính sách của Nhà 
nước. Giá xăng dầu tăng sẽ làm gia tăng chi 
phí vận hành của Công ty, khiến cho hoạt 
động kinh doanh của Công ty trở nên kém 
hiệu quả và gặp nhiều khó khăn trong việc 
duy trì ổn định doanh thu. Trong thời gian tới, 
DOP sẽ đưa ra các phương án để phòng ngừa 
rủi ro giá nhiên liệu sẽ thay đổi làm ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro trong vận tải đường thủy tuy không 
nhiều bằng các hình thức vận chuyển khác 
nhưng không phải không có. Xăng dầu - mặt 
hàng được Công ty thường xuyên vận chuyển 
được xem là hàng hóa thuộc loại nguy hiểm 
cháy nổ. Vì vậy, đáp ứng được các điều kiện 
an toàn Phòng cháy chữa cháy trong quá trình 
vận chuyển là ưu tiên hàng đầu với các đơn vị 
vận tải xăng dầu như DOP. 
Đối với ngành vận chuyển nhiên liệu hóa 
lỏng  nội thủy tại khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long, trong điều kiện cơ sở hạ tầng vẫn 
còn nhiều hạn chế như: hệ thống phao tiêu, 
biển báo hiệu chưa được lắp đặt hoàn chỉnh, 
hoạt động nạo vét luồng lạch còn hạn chế; âu 

Ngoài những rủi ro đã được nêu trên, đối với ngành 
vận tải đường thủy, các doanh nghiệp phải đối mặt 
với rủi ro đặc thù của ngành từ những yếu tố thiên 
nhiên như thảm họa động đất, sóng thần… hay từ 
những yếu tố do con người gây ra như chiến tranh, 
cướp biển… Theo thống kê, năm 2019 là một năm 
giảm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra, dù số đợt 
thiên tai ít hơn năm 2018 nhưng vẫn gây thiệt hại lớn 
về kinh tế. Do Công ty đa phần sử dụng đường thủy 
để vận chuyển hàng hóa, xăng dầu nên việc thời tiết 
không thuận lợi cũng phần nào gây ảnh hưởng đến 
hoạt động của Công ty. Do vậy, Công ty đã nghiêm 
túc tuân thủ các công tác phòng chống bão của địa 
phương, thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời 
ứng phó do vậy đã giảm thiểu được tối đa những 
thiệt hại không mong muốn.

thuyền chưa được xây dựng…
Để hạn chế tối đa rủi ro trên, Công ty tiến hành 
thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, 
phòng cháy chữa cháy; tuân thủ nghiêm ngặt 
mọi quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn 
giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường; 
đồng thời thường xuyên tổ chức diễn tập định kỳ 
các tình huống giả định và ký hợp đồng các sản 
phẩm bảo hiểm phù hợp.
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61,29%

3,981

Lợi nhuận thuần 
từ HĐKD

Khoản mục Năm 2018 So với DTT Năm 2019 So với DTT
Giá vốn hàng bán 20.000 29,97% 17.796 21,91%

Chi phí tài chính 640 0,96% 2.068 2,55%

Chi phí bán hàng 30.845 46,22% 36.292 44,69%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.324 13,97% 14.885 18,33%

Tổng cộng 60.809 91,11% 71.042 87,48%

Đơn vị tính: Triệu đồngcơ cấu chi phí

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2018, 2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % Năm 2019/Năm 2018

Tổng giá trị tài sản 87.537 98.090 112,06%

Doanh thu thuần 66.741 81.208 121,68%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.321 10.195 161,29%

Lợi nhuận trước thuế  9.623  10.195 105,95%

Lợi nhuận sau thuế  7.723  8.133 105,32%

Lợi nhuận sau thuế 7.723 8.230 106,57%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2018, 2019

kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Khoản mục Năm 2018 Tỷ trọng Năm 2019 Tỷ trọng
% Năm 2019/

Năm 2018
Vận chuyển xăng dầu trong nước 23.600 35,36% 19.300 23,77% 80%

Vận chuyển xăng dầu tái xuất 43.141 64,64% 61.908 76,23% 147%

Tổng cộng 66.741 100,00% 81.208 100,00% 121,67%

Đơn vị tính: Triệu đồng
cơ cấu doanh thu thuần

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2018, 2019

Năm 2019, hoạt động vận tải nói chung và vận tải xăng 

dầu nói riêng bước đầu có sự tăng trưởng song vẫn còn 

nhiều khó khăn. Giá xăng dầu trên thị trường nhiều biến động, 

xuất hiện thêm nhiều đầu mối nhập khẩu xăng dầu, các chủ 

hàng dần chuyển sang giao nhận hàng bằng đường bộ hay 

tiêu chuẩn ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu 

bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe hơn… cũng đã 

phần nào tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty cổ 

phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp. Với khó khăn trong năm 

qua, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được nhiều kết 

quả khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2019 đạt 81.208 

triệu đồng, tăng trưởng 21,68% so với năm 2018. Lợi nhuận trước 

thuế và sau thuế năn 2019 lần lượt đạt 10.195 triệu đồng và 

8.133 triệu đồng, tương ứng tăng 5,95% và 5,32% so với cùng 

kỳ năm trước. Nguyên nhân là do trong quý I/2019, Công ty đã 

đầu tư thêm 01 tàu chở dầu đã qua sử dụng có tải trọng 2.500 

tấn, trị giá khoảng 17 tỷ, góp phần nâng tổng giá trị tài sản lên 

hơn 98 tỷ đồng, từ đó khai thác được nhiều tuyến vận chuyển 

hơn.

tỷ đồng
đạt

Cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty 

không có nhiều thay đổi. Tỷ trọng lớn nhất vẫn 

là mảng vận chuyển xăng dầu tái xuất, đạt 

61.908 triệu đồng, tăng 43,50 (%) so với năm 

2018 và chiếm 76 (%) trong cơ cấu doanh thu 

năm 2019. Nguyên nhân là do Công ty có 

thêm khách hàng mới, được khách hàng tín 

nhiệm, ưu tiên sử dụng dịch vụ, mở rộng thêm 

được nhiều mặt hàng khác, công tác phối 

hợp giữa quản lý kỹ thuật và quản lý khai thác 

nhịp nhàng và đồng bộ, khai thác tối đa năng 

lực hạn chế thời gian tàu rỗng, thời gian chờ 

nhận và giao hàng. 

Do doanh thu tăng kéo theo cơ cấu chi 

phí của Công ty tăng để đáp ứng nhu cầu 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng chi 

phí năm 2019 là 71 tỷ đồng, tăng 17,06% so 

với năm 2018.  Trong đó, chi phí bán hàng 

chiếm tỷ trọng cao nhất là 51,27%, tăng 

11,58% so với năm trước. Giá vốn hàng bán 

của Công ty đạt hơn 24 tỷ đồng, chiếm 

33,87% trong cơ cấu chi phí, tăng 20,54% 

so với năm 2018 và chi phí quản lý doanh 

nghiệp là 8,5 tỷ đồng, tăng 14,1%. Chi phí 

tài chính ghi nhận mức tăng khoảng 223% 

so với cùng kỳ năm trước, do Công ty phải 

thực hiện nghĩa vụ trả lãi vay cho khoản 

đầu tư mới tài sản.

Cơ cấu chi phí năm 2018, năm 2019 
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Cơ cấu doanh thu năm 2018, năm 2019 
(ĐVT: Triệu đồng)

Giá vốn hàng bán

CP bán hàng

CP tài chính

CP quản lý doanh nghiệp

Năm 2018

36.292

2.068640

14.885

30.845

20.000

60.809

71.042

Năm 2019

17.796

9.324

Năm 2018

61.90843.141

23.600

66.741

81.208

Năm 2019

19.300

Vận chuyển xăng dầu tái xuất

Vận chuyển xăng dầu trong nước
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tổ chức và nhân sự

danh sách ban điều hành

Ông Nguyễn Hoàng Quân - Giám đốc
 » Ngày sinh: 24/10/1979

 » Nơi sinh: Đồng Tháp 

 » Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

 » Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 445.791 cổ phần, chiếm 9,44% VĐL

 » Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 21.313 cổ phần, chiếm 0,45% VĐL

Ông Mai An Mỹ - Phó Giám đốc
 » Ngày sinh: 07/07/1961

 » Nơi sinh: Đồng Tháp 

 » Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

 » Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu 

 » Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu 

Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng
 » Ngày sinh: 02/09/1967

 » Nơi sinh: Thanh Hóa 

 » Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: không có 

 » Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu 

 » Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 3.646 cổ phần, chiếm 0,08% VĐL 

danh sách thay đổi thành viên ban điều hành trong năm 2019
 Không có

STT Thành viên Chức vụ
Số cổ phần đại 

diện sở hữu
Số cổ phần sở 
hữu cá nhân

%Tỷ lệ/
VĐL

1 Nguyễn Hoàng Quân Giám đốc 445.791 21.313 9,9%

2 Mai An Mỹ Phó Giám đốc - - -

3 Lê Thị Thanh Kế toán trưởng - 3.646 0,08%
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tổ chức và nhân sự

Số lượng cán bộ công nhân viên

THU NHẬP BÌNH QUÂN

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 104 100,00%

1 Đại học 12 11,88%

2 Cao đẳng 4 3,96%

3 Trung cấp 86 82,18%

4 Khác 2 1,98%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 104 100,00%

1 Hợp đồng dài hạn 104 100,00%

2 Hợp đồng thời vụ - 0%

C Theo giới tính 104 100,00%

1 Nam 98 94,23%

2 Nữ 6 5,77%

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng số lượng người lao động (người) 100 101 101 104

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 7.600.000 7.500.000 7.500.000 7.850.000

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Khác

Nam

Nữ

Cơ cấu người lao động theo trình độ lao động

Cơ cấu người lao động theo tính chất hợp đồng lao động
Cơ cấu người lao động theo giới tính

11,88%

3,96%

82,18%

1,98%

100%
94,23%

5,77%

Hợp đồng dài hạn

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm
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tổ chức và nhân sự

chính sách nhân sự

Công ty đề cao phát triển nhân sự bền vững thông qua việc bảo đảm quyền lợi bình đẳng 
đối với người lao động. Công ty đánh giá người lao động theo năng suất và hiệu quả 

công việc, đem lại cơ hội công bằng cho tất cả các nhân viên trong quá trình làm việc, và 
tạo điều kiện để mọi người phát huy năng lực tối đa. Việc đảm bảo quyền lợi bình đẳng với 
người lao động chính là cách thức để công ty phát triển nhân sự bền vững. 

Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và có sự chuyển dịch lao động từ ngành vận tải biển sang các ngành 

khác. Vì thế, việc tuyển dụng đúng người, giao đúng việc, đào tạo hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng thực 

hiện công việc và nâng cao hiệu quả của công ty. Năm 2019 là một năm mà Công ty tiếp tục chú trọng 

vào công tác đào tạo cho cán bộ, sỹ quan, thuyền viên của Công ty để lao động có đủ năng lực làm việc 

cho vị trí đang đảm nhiệm và sẵn sàng phát triển lên vị trí cao hơn cho những cá nhân có tiềm năng. Công 

ty duy trì nhiều hình thức đào tạo một cách linh hoạt phù hợp với từng lộ trình phát triển, từng vị trí công việc 

và phòng ban nhằm đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời đại 4.0.

Công ty xây dựng tiền lương đúng quy định. Tiền lương, tiền thưởng phân phối cho người lao động phải 

tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động trong từng bộ phận công tác; để thực sự 

là đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có trách nhiệm với công 

việc. Đồng thời Công ty tạo môi trường làm việc thuận lợi và có cơ hội thăng tiến để họ thực sự cống hiến 

hết mình cho sự phát triển của Công ty.

Năm 2019, tổng số lao động là 105 người, mức lương bình quân của người lao động (cả khối trực tiếp và khối 

gián tiếp) là 7.778.000 đồng/người/tháng, tăng so với mức lương năm 2018. 

Về đào tạo Về lương, thưởng

Bảo hiểm: Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật về việc trích nộp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Bộ Luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập 
thể. Ngoài ra, Công ty còn mua thêm bảo hiểm sinh mạng, tai nạn cá nhân 24/24h cho toàn thể lao động.
Phúc lợi: Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện của người lao động, tạo môi trường 
công tác thuận lợi cho người lao động; Thực hiện chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người 
lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các bệnh nghề nghiệp. Chính sách phúc lợi đã được xây dựng rất chi 
tiết, thường xuyên được Ban Lãnh đạo Công ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nhằm duy trì chế độ phúc lợi 
cho người lao động ở mức cao, qua đó góp phần tạo động lực làm việc, khích lệ nhân viên đóng góp nhiều 
hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

Về phúc lợi, đãi ngộ

Đào tạo nhân sự mới: Tuyển dụng, đào 

tạo, huấn luyện sĩ quan, thuyền viên và lao 

động theo kế hoạch từng năm đề ra đáp 

ứng nhu cầu phát triển của đội tàu và các 

yêu cầu của Công ước quốc tế, tăng cường 

bổ sung cán bộ có đầy đủ năng lực, kinh 

nghiệm cho các phòng ban của Công ty

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Trong 

quá trình làm việc tại Công ty. các thuyền 

viên kỳ cựu, nhân viên có nhiều kinh nghiệm 

sẽ theo sát, hướng dẫn và chỉ bảo cho nhân 

viên mới hoặc nhân viên có ít kinh nghiệm 

hơn nhằm hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt 

công việc và gắn bó nội bộ với nhau hơn. 

Thêm vào đó, Công ty còn thường xuyên 

thuê các chuyên gia bên ngoài để về đào 

tạo các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn 

hoặc các kỹ năng mềm phù hợp với từng 

bộ phận, giúp nhân viên ngày một phát 

triển năng lực bản thân, hoàn thành một 

cách tốt nhất các công việc được giao.

Về chế độ làm việc
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tình hình đầu tư, thực hiện dự án

tình hình tài chính

các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019

Nhóm chỉ số Thanh khoản

   Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,84 0,99

   Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,84 0,97

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

   Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 22,48 25,75

   Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 29,01 34,68

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

   Vòng quay hàng tồn kho Vòng 641,91 235,61

   Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,80 0,87

Nhóm chỉ số Sinh lời

   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 11,57 10,02

   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 11,36 11,56

   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 9,28 8,76

   Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/

Doanh thu thuần
% 9,47 12,55

Đầu tư tài chính: 
Trong năm 2019, Công ty không có hạng mục. Hiện nay, các khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 

15.805.976.460 đồng, chi tiết như sau:

 » Công ty Cổ phần BMC Đồng Tháp: 2.626.576.460 đồng

 » Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí MeKong: 7.046.000.000 đồng

 » Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà: 300.000.000 đồng

 » Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Khai Nguyên: 5.833.400.000 đồng

Đầu tư tài sản: 
Chi phí đầu tư đóng mới 01 tàu Đồng Tháp 18 là 17,718 tỷ đồng. Dự án này đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng trong năm.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Các hệ số thanh toán ngắn hạn và nhanh của 

Công ty đều tăng trong năm 2019, tương ứng 0,99 

lần và 0,97 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc 

gia tăng tài sản ngắn hạn của Công ty, cụ thể tăng 

khoản mục thuế GTGT được khấu trừ từ 2,7 tỷ đồng 

lên 5,2 tỷ đồng.

Công ty sử dụng phần lớn vốn chủ sở hữu trong cơ 

cấu vốn của mình, từ đó làm giảm khả năng rủi ro 

tài chính trong quá trình hoạt động. Nợ ngắn hạn 

chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu nợ và 

có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2019 từ 13,101 

tỷ đồng xuống 13,064 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ 

dài hạn năm 2019 có mức tăng khá mạnh từ 6,5 tỷ 

đồng tăng lên hơn 12 tỷ đồng. Điều này làm cho hệ 

số nợ/tổng tài sản tăng từ 22,48% lên 25,75%. Bên 

cạnh đó, việc gia tăng 7,3% vốn chủ sở hữu năm 

2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 

trong khi nợ phải trả năm 2019 cũng tăng 28,33% so 

với cùng kỳ năm trước, đã làm tăng hệ số nợ/vốn 

chủ sở hữu từ 29,01% lên 34,68%.

Do đặc thù hoạt động giá trị hàng tồn kho của 

Công ty không lớn, đây chủ yếu là phần nguyên 

vật liệu (xăng, dầu,…) dùng cho hoạt động vận 

tải còn lại trong kỳ. Nên dù có sự sụt giảm đáng kể, 

nhưng vòng quay hàng tồn kho 2019 đang duy trì ở 

mức cao,235,61 vòng. Vòng quay tổng tài sản 2019 

tăng nhẹ so với năm trước, tuy nhiên sự gia tăng 

trong cả doanh thu và tài sản đã cho thấy Công ty 

vẫn giữ vững hiệu quả sử dụng tài sản đối với hoạt 

động kinh doanh trong năm vừa qua.

Nhìn chung các chỉ tiêu khả năng sinh lời không có 

sự thay đổi quá lớn so với năm trước. Lợi nhuận sau 

thuế của Công ty có sự gia tăng trong năm 2019, 

trong khi đó mức tăng của doanh thu thuần và 

tổng tài sản lại có giá trị lớn hơn đã làm các hệ số 

sinh lời tính trên những chỉ tiêu này giảm nhẹ. Mặc 

khác, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng đã 

tăng lên đáng kể với giá trị lớn hơn cả mức tăng 

của doanh thu thuần làm hệ số sinh lời liên quan 

đến hai chỉ tiêu này có sự gia tăng. Suất sinh lời trên 

vốn chủ sở hữu không có sự thay đổi đáng kể.
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Thông tin cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.719.950 cổ phiếu

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.719.950 cổ phiếu

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

tình hình CỔ ĐÔNG, THay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 479 4.719.950 100,00%

1 Cá nhân 475 1.912.120 40,51%

2 Tổ chức 4 2.807.830 59.49%

II Cổ đông nước ngoài - - -

Tổng cộng 479 4.719.950 100,00%

Cơ cấu cổ đông
(tính đến ngày 31/12/2019) 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Cổ đông cá nhân

Cổ đông tổ chức

Cơ cấu cổ đông sở hữu

40,51%

59,49%
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Theo tính toán quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Bộ Công Thương. Trong giai đoạn 2010 - 2020 

nước ta sẽ mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng năng lượng. Do vậy, Việt Nam sẽ 

chuyển từ nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng và mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập 

khẩu sẽ ngày một tăng. 

Ý thức được sự quan trọng của năng lượng ảnh hưởng ở tầm vi mô của từng doanh nghiệp. Công ty luôn có 

những biện pháp tiết kiệm nguồn năng lượng này bằng nhiều biện pháp như sau:

 » Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra nhiều biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, một mặt để cắt giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mặt khác góp phần bảo vệ môi trường.

 » Công ty lựa chọn mua các phương tiện thiết bị hiện đại, tiêu hao ít nhiên liệu.

 » DOP cũng xây dựng và thực hiện triệt để quy trình khai thác tiết kiệm nhiên liệu; thường xuyên đánh giá 

và tổ chức định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng loại phương tiện, thiết bị phù hợp với từng điều kiện 

hoạt động khai thác.

Tiêu thụ năng lượng

Chính sách liên quan đến người lao động

trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Tiêu thụ nước
Khối lượng nước Công ty mua một phần để cung 

cấp nước ngọt cho nhân viên trên tàu, nhân viên 

văn phòng, một phần sử dụng trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh.

Để hạn chế tác động của nước thải phát sinh từ 

hoạt động của Công ty đến môi trường, Công ty 

đã đưa ra các biện pháp cũng như phương án để 

phòng ô nhiễm như sau: Sử dụng tiết kiệm, hợp lý 

nguồn nước; Định kỳ kiểm tra các thông số ô nhiễm 

trong nước thải tại cuối cống thải để theo dõi và 

có biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời.

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải, các 

nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty là các vật tư, 

thiết bị phục vụ cho sửa chữa các phương tiện như 

xà lan, tàu, thuyền… Công ty cũng có kế hoạch xử lý, 

thu hồi phế liệu theo quy trình cấp phát vật tư trong 

trường hợp các thiết bị máy móc bị hỏng hóc, không 

sử dụng được, đảm bảo nâng cao công tác quản lý 

và sử dụng hiệu quả.

Đặc thù mặt hàng vận chuyển của Công ty là dầu, 

nhớt, khí hóa lỏng nên Công ty luôn chú trọng đến 

công tác bảo vệ môi trường sống xung quanh và  

tránh gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động 

trong Công ty.

Công ty tuân thủ, không vi phạm các quy định pháp 

luật về môi trường và thực hiện theo hướng dẫn của 

cơ quan quản lý môi trường. Công ty luôn cập nhật 

các văn bản pháp luật liên quan, đánh giá sự ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, nhằm 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân viên, 

Công ty tổ chức các buổi tuyên truyền và đưa vào 

các chương trình đào tạo.

Chính sách lương thưởng và trợ cấp
Hàng năm Công ty đều trả lương cho người lao 
động đúng hạn, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, nợ 
lương. Lương của từng nhân viên được tính dựa theo 
chức danh, năng lực làm việc của từng cá nhân. 
Bên cạnh đó, Công ty còn xem xét nâng lương theo 
hệ số, qua việc đánh giá hiệu quả làm việc cũng 
như thành tích đóng góp của mỗi cá nhân theo định 
kỳ hàng năm. Người lao động được bảo đảm mọi 
quyền lợi quy định trong Luật Lao động như: bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… 
Môi trường làm việc trong Công ty luôn được đảm 
bảo về chế độ an toàn, vệ sinh lao động, mỗi nhân 
viên luôn được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 
Trang thiết bị, dụng cụ luôn được cải tiến, đổi mới để 
cải thiện điều kiện làm việc. Công ty tổ chức khám 
sức khoẻ định kỳ mỗi năm một lần. Nếu phát hiện 
người lao động mắc bệnh nghề nghiệp hoặc mãn 
tính do ảnh hưởng của nghề nghiệp, Công ty sẽ có 
trách nhiệm bố trí cho người lao động chữa trị. 
Ngoài mức lương cơ bản, Công ty còn có chính 
sách khen thưởng nhằm tạo động lực trong công 
tác cho những cán bộ công nhân viên có thành tích 
cao trong công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.
Không những thực hiện các chính sách lương thưởng, 
chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy 
định pháp luật, DOP còn áp dụng các chế độ phúc 
lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, tổ chức nghỉ 
mát hàng năm. Ngoài ra cán bộ nhân viên nữ được 
hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt 
Nam và hỗ trợ thai sản.

Chính sách đào tạo
Công ty luôn có ý thức trong việc đào tạo nguồn 
năng lực sẵn có nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. 
Nhiều hình thức đào tạo được áp dụng phù hợp 
với năng lực người lao động, tạo điều kiện cho mỗi 
cá nhân phát triển kỹ năng như hình thức đào tạo 
chính quy, tại chỗ và tự đào tạo. 
DOP thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cũng như dài 
hạn cho nhân viên, đào tạo cán bộ nòng cốt trở 
thành lực lượng quản lý, lãnh đạo phục vụ nhu cầu 
phát triển dài hạn của Công ty. Ngoài ra, Công ty 
còn tập trung huấn luyện sĩ quan, thuyền viên có 
trình độ cao, chuyên môn sâu, kết hợp với bổ sung 
cán bộ có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp 
ứng nhu cầu phát triển và chỉ tiêu đề ra hàng năm 
của Công ty.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Nhiều năm qua, DOPETCO xác định các công 
việc liên quan đến trách nhiệm cộng đồng là hoạt 
động không thể thiếu trên con đường phát triển 
kinh doanh của mình. Cụ thể nhất là Công ty đã 
xác định mục tiêu của các hoạt động là hướng 
đến cộng đồng chung, và trong phạm vi gần nhất 
là địa phương nơi Công ty sản xuất kinh doanh.
Công ty luôn kêu gọi, khuyến khích nhân viên phối 
hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ 
những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
luôn tích cực trong cộng tác, san sẻ một phần lợi 
nhuận của mình để giúp đỡ những nạn nhân bão 
lụt miền Trung.
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đánh giá két quả hoạt động sản xuất kinh doanh những cải tiến về cơ cấu tổ cức, chính sách, quản lý

Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 TH 2019/ KH 2019

Tổng doanh thu 67.000 81.376 121,46%

Lợi nhuận trước thuế 9.000 10.195 113,28%

Tỉ lệ cổ tức 12% 12% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2019

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục và rút kinh nghiệm, trong năm 2019 Công ty đạt được nhiều 
tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lý:

Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống 

các quy chế, quy định nội bộ 

đảm bảo tuân thủ theo pháp 

luật, nâng cao hiệu quả 

quản lý. Đưa ra những giải 

pháp nhằm giải quyết những 

vấn đề khó khăn một cách 

kịp thời, nhanh chóng.

o1
Đẩy mạnh và làm tốt công tác 

tiếp thị, xây dựng chính sách 

Maketing linh hoạt, nâng cao 

chất lượng dịch vụ, tạo uy tín 

với khách hàng. Tập trung quản 

lý, chú trọng công tác bảo 

quản bảo dưỡng các phương 

tiện thiết bị nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng.

02

Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng 

cách tăng cường công tác chỉ huy, 

điều hành, bám sát từng ca, từng 

mảng, tiến độ của từng tàu để bố trí 

phương tiện thiết bị phù hợp, nâng 

cao chất lượng giao nhận. Thực hiện 

nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao 

tinh thần, ý thức trách nhiệm của 

cán bộ công nhân viên.

03

Ngành vận tải xăng dầu đường biển trong năm 2019 vừa qua trong bước đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, một 

phần từ tác động của điều kiện tự nhiên và hệ thống chuyên chở trong nước có khối lượng nhỏ và cự ly ngắn 

nên chưa đạt tối đa công suất chuyên chở của đội tàu Công ty. Tuy nhiên, do được khách hàng tín nhiệm và 

nhu cầu vận chuyển hàng lỏng khác ngoài xăng dầu như mật mía… đã giúp DOPETCO hoàn thành tốt kế 

hoạch năm 2019. Trong đó, tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 81.376 triệu đồng, vượt 24,12% kế hoạch 

đề ra và lợi nhuận trước thuế đạt 10.195 triệu đồng, cũng đồng thời vượt 23,11% so với kế hoạch.

Kết quả đạt được trong năm 2019

Thuận lợi
Qua nhiều năm hoạt động, các hoạt động kinh 

doanh của Công ty dần được sự tín nhiệm của 

khách hàng. Với mức giá hợp lí và chất lượng cung 

cấp dịch vụ, sản phẩm ổn định, Công ty dần khẳng 

định vị thế của mình trong ngành cũng như chỗ 

đứng ở địa bàn từ miền Đông đến miền Tây Nam 

bộ và cả Campuchia. Đa dạng hóa các nguồn 

hàng, khai thâm thêm khách hàng mới.

Công ty sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên 

môn cao, luôn có ý thức, trách nhiệm trong mọi 

nhiệm vụ được giao, hoàn thành công việc một 

cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Khó khăn
Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành 

vận tải ngày càng gay gắt. Số lượng đội tàu của 

từng Công ty khá dồi dào, tuy nhiên nhu cầu về 

dịch vụ vận chuyển ngày càng thấp, dẫn đến 

cạnh tranh về giá cước, thời gian tàu đậu nhiều.

Những thay đổi, điều chỉnh của nhà nước về một 

số tiêu chuẩn kỹ thuật ngành gây ảnh hưởng đến 

thời gian khai thác của phương tiện.

Các chủ hàng thay đổi chiến lược trong hoạt động 

thương mại, hạn chế hàng qua kho trung gian, tập 

trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối, đẩy 

mạnh việc giao hàng bằng phương thức đường 

bộ... Đa số đều có xu hướng lựa chọn các phương 

thức vận tải giá rẻ nhưng chất lượng dịch vụ tương 

đương.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 36CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP35
tình hình tài chính

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại
Giá trị còn lại/

Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 7.533.102.845 6.275.447.298 83,30%

Máy móc thiết bị - - -

Phương tiện vận tải 112.700.550.785 66.627.489.327 59,12%

Thiết bị, dụng cụ quản lý 115.819.371 115.819.371 100,00%

TSCĐ khác - - -

Cộng 120.349.473.001 73.018.755.996 60,67%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2018, 2019

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019
TH2019/
TH2018

Tỷ trọng 
năm 2018

Tỷ trọng 
năm 2019

Tài sản ngắn hạn  10.977  12.894 117,46% 12,54% 13,15%

Tài sản dài hạn  76.560  85.196 111,28% 87,46% 86,85%

Tổng tài sản  87.537  98.090 112,06% 100,00% 100,00%

Tình hình tài sản

Tài sản cố định hữu hình tại 31/12/2019

Nợ phải trả của Công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu vốn. Trong năm qua, nợ ngắn hạn của Công ty 

giảm nhẹ 0,28% từ 13.101 tỷ đồng xuống 13.064 tỷ đồng. Ngược lại, khoản mục nợ dài hạn của Công ty tăng 

từ 6.581 tỷ đồng lên 12.195 tỷ đồng, tăng 85,31% so với năm 2018. Việc tăng này hầu hết đến từ khoản mục 

vay và nợ thuê tài chính dài hạn 11 tỷ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp 

nhằm đầu tư đóng mới tàu dầu để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đơn vị tính: Đồng

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh 

vực vận tải thủy nội địa, cơ cấu tài sản của 

Công ty với tỷ trọng phần lớn là tài sản dài hạn. 

Năm qua, tổng tài sản năm 2019 tăng 12,06% 

so với năm 2018, từ 87,5 tỷ đồng lên hơn 98 tỷ 

đồng. Trong đó, chủ yếu do tài sản dài hạn 

của Công ty tăng hơn 8 tỷ đồng, ứng với tăng 

17,46% so với cùng kỳ năm trước do Công ty 

đóng mới tàu Đồng Tháp 18 và đưa vào hoạt 

động trong năm nhằm thúc đẩy hoạt động 

sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Ngoài ra, 

tài sản ngắn hạn cũng tăng gần 2 tỷ đồng, 

tăng 11,28% so với năm 2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019
TH2019/
TH2018

Tỷ trọng 
năm 2018

Tỷ trọng 
năm 2019

Nợ ngắn hạn 13.101 13.064 99,72% 66,56% 51,72%

Nợ dài hạn 6.581 12.195 185,31% 33,44% 48,28%

Tổng nợ phải trả 19.682 25.259 128,39% 100,00% 100,00%

Tình hình nợ phải trả

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2018, 2019

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Năm 2018

85.196 76.560

10.977

Cơ cấu tài sản năm 2018, năm 2019
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

87.537

98.090 

Năm 2019

12.894 

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Năm 2018

12.19513.101

6.581

Cơ cấu nợ phải trả năm 2018, năm 2019
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

19.682

25.259

Năm 2019

13.064

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp năm 2019
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kế hoạch phát triển trong tương lai

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2020

1 Vận chuyển xăng dầu trong nước Triệu đồng 21.000

2 Vận chuyển xăng dầu tái xuất Triệu đồng 51.000

3 Doanh thu khác Triệu đồng -

Tổng cộng Triệu đồng 72.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Dự kiến trong năm 2020, Công ty triển khai đầu tư các dự án. Trong đó cụ thể như sau:

Đối với hoạt động thanh lý tàu cũ, đầu tư

Tiếp tục xin ý kiến chào bán các tàu khai thác không hiệu quả, các 

tàu chuẩn bị hết niên hạn khai thác, đầu tư thay thế và mở rộng khi 

có điều kiện và cơ hội.
03

02
Đối với vận chuyển hàng tái xuất

Xúc tiến tìm kiếm thêm nguồn hàng vận chuyển mới, cả trong vận 

chuyển nội địa và vận chuyển hàng tái xuất.

01

Đối với hoạt động kinh doanh

 » Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý 

thức của đội ngũ thuyền viên hạn chế tối đa tai nạn giao thông, 

bảo quản máy móc và chi phí sửa chữa nhằm tiết kiệm chi phí.

 » Chủ động phối hợp với phía chủ hàng có kế hoạch vận chuyển 

hợp lý nhằm tăng cường quãng đường có hàng cho phương tiện.

04
Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua cho các tàu 

thông qua các tổ chức đoàn, hội, để lồng ghép vào công tác thi 

đua, khen thưởng tại đơn vị.

Biện pháp triển khai thực hiện
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 
môi trường và xã hội của Công ty

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công ty đã thực hiện những chính sách nhằm giảm 

thiểu tối đa lượng chất thải trong quá trình vận 

hành đội tàu. Trong quá trình hoạt động, luôn đề 

cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế gây ảnh 

hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vùng 

lân cận. Tổ chức, huấn luyện cán bộ công nhân 

viên xử lý kịp thời các tình huống nguy hiểm xảy 

ra, tránh gây rò rỉ dầu, xăng, nhớt trong quá trình 

vận chuyển, làm ô nhiễm nguồn nước cũng như 

bảo vệ sức khỏe của người lao động. Bên cạnh 

đó, Cán bộ nhân viên trong công ty luôn được trả 

lương đúng hạn, không xảy ra tình trạng thiếu hay 

nợ lương. Ngoài thực hiện những chính sách của 

Luật lao động, Công ty còn tổ chức các hoạt động 

tập thể, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn 

bó giữa các nhân viên trong Công ty. Khen thưởng 

những cá nhân, tập thể có ý tưởng, sáng kiến trong 

quá trình hoạt động, nâng cao hiệu suất làm việc, 

đặc biệt khuyến khích người lao động gắn bó với 

sự phát triển bền vững của Công ty.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, DOP đã tham gia tích cực các hoạt động mà địa phương đề ra. Góp một 

phần lợi nhuận của mình vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, luôn đi đầu trong 

các hoạt động như: đóng góp giúp đỡ bà con lũ lụt miền Trung, đóng góp quỹ học bổng và các hoạt động 

xã hội khác ở địa phương trị giá 300 triệu đồng.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương



ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Bên cạnh việc giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, HĐQT cũng thường xuyên giám sát, hỗ trợ, tạo 
điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động trong công việc. Qua một năm làm việc, HĐQT đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Giám đốc Công ty như sau:

Từ đó, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch, phương án để mở rộng quy mô và nâng tầm vị thế của 
Công ty hơn nữa trong năm 2020 cụ thể như sau:

Căn cứ thực hiện kế hoạch
 » Nghiên cứu đề xuất phương án cơ cấu lại trọng tải của đội tàu hiện nay theo hướng phù hợp với sự tăng 

trưởng về sản lượng và khả năng tiếp nhận của các kho bể đầu mối trên thị trường.

 » Tiếp tục nghiên cứu, chọn thời điểm phù hợp để triển khai dự án đầu tư tàu chở xăng dầu trọng tải đến 

5.000 DWT; 

 » Tìm đối tác góp vốn đầu tư và triển khai các công việc nhằm đầu tư phát triển Công ty;

 » Nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế, những chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam và các nước 

trong khu vực để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý, điều hành;

 » Quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập chính đáng của người 

lao động trong Công ty;

 » Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, đồng thời tiếp tục rà soát Điều lệ, các quy 

chế quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật pháp và các quy định của nhà nước.

 » Giám đốc đã phân công rõ ràng công việc, 

nhiệm vụ cho các phòng, định kỳ hàng tuần tổ 

chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện 

trong tuần qua và kế hoạch làm việc cho tuần 

tiếp theo;

 » Theo dõi sát sao, kiểm tra rà soát, tiết giảm tối 

đa các chi phí hoạt động; Định kỳ bảo dưỡng 

các thiết bị, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng kỹ 

thuật tốt, sẵn sàng làm nhiện vụ; 

 » Giám đốc điều hành thực hiện quy trình báo 

cáo, cung cấp thông tin tới HĐQT định kỳ hàng 

quý/năm và khi cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo 

của HĐQT kịp thời; Với hoạt động khai thác và 

cho thuê tàu: Giám đốc điều hành đã chủ động 

trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển, 

hoàn thành những hợp đồng đã ký kết, không 

để xảy ra chậm thanh toán cước hoặc những rủi 

ro, tranh chấp hợp đồng vận chuyển;

 » Nhận định được thị trường đang biến động 

theo xu hướng bất lợi cho Công ty, nhu cầu 

vận chuyển giảm sâu, chi phí nhiên liệu lại tăng 

mạnh, Giám đốc cũng đã kiến nghị các phương 

pháp tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên vẫn chưa có 

giải pháp khả thi;

Nhìn chung, Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong 

công tác điều hành hoạt động của Công ty, tuy 

nhiên thị trường đã biến động theo chiều hướng xấu 

nên năm 2018, Công ty đã không hoàn thành được 

các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ và 

HĐQT phê duyệt.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020

Doanh thu Tỉ đồng 72

Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 9,5

Lợi nhuận sau thuế Tỉ đồng 7,5

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Qua thực tế hoạt động trong năm 2019, HĐQT đánh giá như sau:

 » Công ty đã kiểm soát tốt tình hình công nợ phải 

thu. Còn đối với công nợ phải trả, ghi nhận 

khoản vay 11,7 tỷ đồng theo như Hợp đồng tín 

dụng dài hạn đã ký với Ngân hàng Vietinbank 

do hoạt động đầu tư và nâng cấp các phương 

viện vận chuyển. Theo đó, chi phí lãi vay của 

Công ty trong năm tăng cao, tuy nhiên, Ban 

Giám đốc đã đề ra kế hoạch trả nợ hợp lý, phù 

hợp với thực trạng kinh doanh của Công ty.

 » Đối với hoạt động vận tải, Ban Giám đốc đã 

thành công trong việc đàm phán, lựa chọn 

tuyến khai thác có lợi và kiểm soát mọi chi phí 

vận hành trong tình nhu cầu thị trường cạnh 

tranh khốc liệt. hiệu quả kinh doanh của Công 

ty thể hiện qua lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh năm 2019 tăng 63% từ 6,321 tỷ đồng 

lên 10,302 tỷ đồng. 

 » Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty: Lợi 

nhuận sau thuế là 10,320 tỷ đồng vượt kế hoạch 

HĐQT đề ra.



QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Chức vụ Số cổ phiếu đại diện sở hữu Số cổ phiếu cá nhân Tỷ lệ (%)

Dương Thị Mai Hưng Chủ tịch 1.444.364 654 30,62

Ngô Thị Xuân Nữ Thành viên 481.454 4.697 10,30

Huỳnh Văn Thành Thành viên 258.497 - 5,48

Nguyễn Đức Vượng Thành viên - 127.440 2,70

Nguyễn Ngọc Thới Thành viên 121.305 - 2,57

Nguyễn Hoàng Quân Thành viên 481.454 23.018 10,69

Mai An Mỹ Thành viên - - -

Bà Dương Thị Mai Hưng - Chủ tịch HĐQT
 » Ngày sinh: 18/08/1977

 » Nơi sinh: Đồng Tháp 

 » Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại 

thương

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: 
không có 

Bà Ngô Thị Xuân Nữ - Thành viên HĐQT
 » Ngày sinh: 05/02/1966

 » Nơi sinh: Lai Vung 

 » Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: 
không có  

Ông Huỳnh Văn Thành - Thành viên HĐQT
 » Ngày sinh: 01/05/1960

 » Nơi sinh: Tiền Giang 

 » Trình độ chuyên môn: Thuyền trưởng hạng I

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: 
không có 

Ông Nguyễn Đức Vượng - Thành viên HĐQT
 » Ngày sinh: 06/01/1953

 » Nơi sinh: Ninh Bình 

 » Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: 
không có

Ông Nguyễn Ngọc Thới - Thành viên HĐQT
 » Ngày sinh: 20/08/1959

 » Nơi sinh: An Giang 

 » Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: 
không có

Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT
Xem lý lịch chi tiết tại Ban Điều hành trang 19
Ông Mai An Mỹ - Thành viên HĐQT
Xem lý lịch chi tiết tại Ban Điều hành trang 19
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1
01/2019/

NQ-DOP
12/03/2019

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 

2019; Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 

2018 của Ban Kiểm soát; Trích lợi nhuận sau thuế năm 2018 để chi thưởng; 

Thống nhất phương án đầu tư đóng mới 01 tàu chở dầu trọng 2.500 tấn, 

trị giá khoảng 17,5 tỷ đồng; Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2
02/2019/

NQ-HDQT-DOP
29/05/2019 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

3
03/2019/NQ-
HDQT-DOP

24/10/2019

Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 
kinh doanh quý 4 năm 2019; Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra 
hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Ban Kiểm soát; 
Thống nhất giá trị quyết toán tàu Đồng Tháp 18 tăng thêm 2% so 
với dự toán ban đầu là 17,5 tỷ đồng

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Dương Thị Mai Hưng Chủ tịch 3 100%

2 Ngô Thị Xuân Nữ Thành viên 3 100%

3 Huỳnh Văn Thành Thành viên 3 100%

4 Nguyễn Đức Vượng Thành viên 3 100%

5 Nguyễn Ngọc Thới Thành viên 3 100%

6 Nguyễn Hoàng Quân Thành viên 3 100%

7 Mai An Mỹ Thành viên 3 100%

Các nghị quyết/quyết định của HĐQT trong năm 2019

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có
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BAN KIỂM SOÁT

danh sách THÀNH VIÊN ban KIỂM SOÁT

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN ban KIỂM SOÁT
Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban 
 » Ngày sinh: 07/10/1988

 » Nơi sinh: Đồng Tháp 

 » Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty:  không có 

Bà Phan Hoàng Ngọc Minh - Thành viên
 » Ngày sinh: 17/03/1994

 » Nơi sinh: Đồng Tháp

 » Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Kinh tế thương mại

 » Chức vụ kiêm nhiệm hiện nay tại Công ty: Nhân viên 

Phòng kế hoạch- Kỹ thuật Công ty CP vận tải xăng dầu 

Đồng Tháp

Hoạt động giám sát của BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

 » HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công 

tác quản lý, điều hành của Giám đốc và các 

cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT kiêm 

nhiệm vai trò trong Ban điều hành đã tham dự 

các cuộc họp giao ban định kỳ cùa Công ty. Từ 

đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của 

Công ty và có sự phối hợp tốt với Ban điều hành 

để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục 

khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

 » Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, 

giám sát công tác điều hành của Giám đốc và 

các cán bộ quản lý, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp 

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

với Ban điều hành tìm những giải pháp tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

 » Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ 

trưởng nhóm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo 

triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

và của Đại hội đồng cổ đông. Nhìn chung, việc 

quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty đồng bộ, chất lượng và hiệu 

quả.

 » Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy 

có điều gì bất thường trong hoạt động của 

HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

Thành viên Chức vụ Số cổ phiếu đại diện sở hữu Số cổ phiếu cá nhân Tỷ lệ 

Đặng Ngọc Phú Nhơn Trưởng Ban - - -

Phan Hoàng Ngọc Minh Thành Viên - - -

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần 

theo đúng Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một 

số lĩnh vực của Công ty như sau:

Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám 

đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc 

điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ.

Tham gia với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty cũng như phối hợp với 

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam xem xét các ảnh hưởng 

trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo 

Kiểm toán. Theo dõi, giám sát và xử lý các khuyến nghị của các 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần . Việc kiểm tra được thực 

hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong 

năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào của cổ 

đông theo Luật doanh nghiệp.
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Họ và tên Chức vụ Lương năm 2019 (đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Thị Mai Hưng Chủ tịch 36.000.000

Ngô Thị Xuân Nữ Thành viên 24.000.000

Huỳnh Văn Thành Thành viên 24.000.000

Nguyễn Đức Vượng Thành viên 24.000.000

Nguyễn Ngọc Thới Thành viên 24.000.000

Nguyễn Hoàng Quân Thành viên 24.000.000

Mai An Mỹ Thành viên 24.000.000

BAN KIỂM SOÁT

Đặng Ngọc Phú Nhơn Trưởng ban 120.000.000

Phan Hoàng Ngọc Minh Thành viên 18.000.000

BAN ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Hoàng Quân Giám đốc 432.000.000

Mai An Mỹ Phó Giám đốc 247.000.000

Lê Thị Thanh Kế toán trưởng 228.000.000

BAN KIỂM SOÁT

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

 » Quản trị Công ty được DOPETCO xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển 

bền vững trong dài hạn. Bên cạnh việc xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh trên cơ sở tuân thủ 

quy định của pháp luật Việt Nam kết hợp với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị Công ty, 

DOPETCO đã ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống 

nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh 

bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên 

quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng.

 » Năm 2019, Công ty đã tiếp tục rà soát và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị, hướng tới các mục 

tiêu chính là: hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường 

nhưng đảm bảo phát huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của DOP; tối ưu hóa các công cụ 

quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời phải gắn được lợi ích 

của từng cá nhân với hiệu quả hoạt động của Công ty.

 » Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám 

đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và 

các lớp học quản trị Công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn 

vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Người thực hiện giao 
dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng/
giảm (mua, 

bán, chuyển đổi, 
thưởng...)

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ

Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Giám đốc

12.231 0,28% 21.313 0,49% Mua
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 58CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP57



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 60CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP59



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 62CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP61



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 64CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP63



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 66CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP65



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 68CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP67



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 70CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP69



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 72CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP71



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 74CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP73



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 76CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP75



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 78CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP77



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 80CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP79



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 82CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP81



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 84CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP83



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 86CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP85



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 88CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP87



Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2020


		2020-04-15T10:08:45+0700




