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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY 

 Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ  

 Tên giao dịch: PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION 

 Tên viết tắt: PV TRANS 

 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, 
Tp. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: (84-8) 39111301   Fax:  (84-8) 39111300 

 Email:  info@pvtrans.com 

 Website: www.pvtrans.vn 

 Mã chứng khoán: PVT 

 Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2011): 2.326.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba 
trăm hai mươi sáu tỷ đồng). 

II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

1. Những sự kiện quan trọng 

 Việc thành lập 

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí) 
là  doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam, được thành lập vào ngày 27/05/2002 theo quyết định số 358/QĐ-
VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 

Sau gần 5 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã 
tiến hành quá trình cổ phần hóa từ tháng 03/2006 theo quyết định số 758/QĐ-
BCN ngày 30/03/2006 của Bộ Công nghiệp và chính thức chuyển đổi thành 
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kể từ ngày 23/07/2007 (theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006624 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tp. Hồ Chí Minh).  

 Niêm yết 

Ngày 10/12/2007, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã 
chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 
(HOSE) với mã chứng khoán là PVT. 

2. Quá trình phát triển 

http://www.pvtrans.vn/
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 Ngành nghề kinh doanh 

- Kinh doanh vận tải dầu thô, các sản phẩm dầu khí;  

- Tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu khí, 

- Thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác với các đối tác trong 
và ngoài nước, 

- Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, 
dịch vụ sửa chữa tàu biển và dịch vụ hàng hải khác, 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa, 

- Dịch vụ giao nhận hàng hóa; 

- Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; 

- Dịch vụ quản lý bất động sản, 

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, dầu khí, 

- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, 

- Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt công trình ngầm dầu khí, 

- Sản xuất và mua bán nước khoáng, nước uống tinh khiết (không sản xuất 
nước khoáng tại trụ sở), 

- Mua bán vật tư, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí và vận tải. 

- Dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển và các công trình dầu khí, phá dỡ tàu 
cũ. 

- Dịch vụ đại lý hàng hải. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương: 
hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. 

- Bốc xếp hàng hóa cảng biển. 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản), 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: hoạt động của đại lý 
làm thủ tục hải quan. 

 Tình hình hoạt động 

Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Trong năm 2010, PV Trans tiếp tục khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô, 
sản phẩm dầu và khí hóa lỏng LPG (tổng cộng đội tàu của toàn Tổng công ty 
hiện có là 16 chiếc). Với lực lượng đội tàu đó, cùng với việc là đầu mối thu 
xếp, hợp tác với các công ty bên ngoài, PV Trans đã đảm nhiệm tốt vai trò 
đầu mối vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm, LPG… cho Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất, và góp phần đảm bảo hoạt động liên tục ổn định của Nhà máy.  

- Về kinh doanh vận tải đường bộ, bên cạnh việc tiếp tục cung cấp các dịch vụ 
vận tải xe bồn LPG và xăng dầu, xe container, dịch vụ vận tải taxi với nhiệm 
vụ quan trọng là đi tiên phong quảng cáo dùng  nhiên liệu sạch góp phần tích 
cực vào cuộc vận động giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các thành phố cũng 
được Tổng công ty tích cực triển khai thông qua 2 đơn vị thành viên là Công 
ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long và Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 
Đông Dương. Hiện nay, thương hiệu xe “taxi Dầu khí” sử dụng nhiên liệu 
sạch LPG  đang tiếp tục được khai thác tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Nam 

http://pvtrans.vn/vi/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=108
http://pvtrans.vn/vi/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=109
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Định, Quảng Ngãi và Vũng Tàu với tổng cộng 622 xe.  

- Dịch vụ tàu chứa dầu thô FPSO/FSO cũng đã được triển khai và phát triển. 
Trong năm 2010, PV Trans tiếp tục quản lý vận hành an toàn và hiệu quả tàu 
FSO Kamari cho mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động an toàn và ổn định 
của mỏ. PV Trans cũng đang tích cực hợp tác với đối tác EOCP để triển khai 
dự án hoán cải và chuẩn bị quản lý vận hành tàu FPSO Chim Sáo, phục vụ 
cho nhà thầu Premier Oil. Dự kiến tàu sẽ được đưa vào Việt Nam và cho dòng 
dầu đầu tiên vào tháng 07/2011.  

- Trong năm 2010, PV Trans đã tích cực xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại 
lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, 
dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm… để 
tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. PV Trans hiện đảm nhận 
phần lớn công tác đại lý hàng hải cho các tàu dầu thô và sản phẩm dầu tại 
Dung Quất và Bạch Hổ. Bên cạnh đó, PV Trans cũng đã và đang cung cấp 
dịch vụ vận chuyển hàng rời, vận chuyển propylen, các hóa phẩm… cho các 
đơn vị trong ngành như DMC, PetroSetco, Đạm Phú Mỹ vv…  

3. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của PV Trans 

- Xây dựng và Phát triển PV Trans trở thành một Tổng công ty vận tải dầu 
khí, dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt Nam và PV Trans 
trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực, mở rộng lĩnh vực hoạt động 
trong nước và quốc tế. 

- Về doanh thu: phấn đấu đạt 600 triệu USD vào năm 2015 và tăng trưởng 
ổn định 10% - 15%/ năm, đạt 2 tỷ USD vào năm 2025. 

- Về lợi nhuận: phấn đấu đạt lợi nhuận 50 triệu USD vào năm 2015 và đảm 
bảo lợi nhuận 10%/vốn trong giai đoạn 2016 - 2025. 

- Về thị trường: đảm bảo vận chuyển 100% dầu thô cho các NMLD của Việt 
Nam. Đảm bảo vận chuyển 100% than nhiên liệu đầu vào cho các Nhà máy 
nhiệt điện do Tập đoàn đầu tư. Đảm bảo vận chuyển 100% các sản phẩm 
dầu khí sản xuất từ các NMLD do các đơn vị trong Tập đoàn kinh doanh và 
phân phối. Đóng vai trò chủ đạo trong công tác vận tải phân đạm và hóa 
phẩm dầu khí do các đơn vị trong Tập đoàn sản xuất và tiêu thụ. 

- Về đầu tư đội tàu: phát triển đội tàu vận tải theo hướng trẻ hóa và hiện đại 
hóa có cơ cấu hợp lý. 

- Đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Thu 
nhập của người lao động tăng, năm sau cao hơn năm trước và đóng góp 
tích cực cho cộng đồng và xã hội. 

- Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích 
tối đa của cổ đông. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, PV Trans tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt 
động đa ngành với kinh doanh vận tải dầu khí, vận tải than cho các nhà 
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máy nhiệt điện và vận tải hàng rời là chủ yếu.  

- Xây dựng và phát triển đội tàu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật 
và an toàn để phục vụ thị trường trong nước là vận tải dầu thô và sản phẩm 
dầu khí cho các NMLD của Tập đoàn (NMLD Dung Quất, LHLHD Nghi 
Sơn, NMLD Long Sơn). PV Trans sẽ tập trung đầu tư vào 04 đội tàu chính 
bao gồm: Đội tàu vận tải dầu thô; Đội tàu vận tải sản phẩm dầu; Đội tàu 
vận tải sản phẩm khí; Đội tàu vận tải hàng rời. 

- PV Trans sẽ tiếp tục duy trì các dịch vụ hàng hải dầu khí: Trong năm 2011 
sẽ tham gia cung cấp một phần dịch vụ vận hành và bảo dưỡng tàu chứa 
và xử lý dầu thô FPSO cho mỏ Chim Sáo và Dừa và theo lộ trình trong 
năm 2012 sẽ đứng ra đảm nhiệm toàn bộ phần vận hành và bảo dưỡng con 
tàu này. 

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khác mà có thế mạnh và kinh nghiệm 
như dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng 
đường bộ, vận tải taxi dùng nhiên liệu sạch LPG, kinh doanh LPG, đại lý 
kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khẩu hàng hóa và cung cấp vật tư thiết bị 
hàng hải. 

 

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của hoạt động trong năm 

Năm 2010 tiếp tục là một năm khó khăn của kinh doanh vận tải biển quốc tế. Tình 

hình kinh tế thế giới phục hồi chậm nhưng vẫn còn trong giai đoạn bất ổn. Cước phí vận 

tải  vẫn ở mức thấp, , trong khi đó giá nhiên liệu lại tăng cao. 

 Việc biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng trong thời gian qua cũng ảnh hưởng 

đáng kể đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. 

Trong năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Công ty mẹ của 

PVTrans - đã có những bước phát triển nhảy vọt, khẳng định vị trí là Tập đoàn kinh tế 

hàng đầu cả nước và đã có những biện pháp hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả đối với hoạt 

dộng sản xuất kinh doanh của PVTrans. Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sau thời gian chạy 

thử, cũng đã chính thức được bàn giao và chạy 100% công suất. Các đơn vị thành viên 

của Tập đòan cũng đã nhiệt tình giúp đỡ cho họat động của Tổng công ty. 

Như vậy có thể nói năm 2010 là một năm còn nhiều khó khăn với PV Trans nói 

riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung. 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 61,64 tỷ đồng  

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 38,85 tỷ đồng  

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính Kế hoạch 
Thực hiện năm 

2010 
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năm 2010 Giá trị 
% 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 2,800.00 3,735.94 133% 

2 Lợi nhuận thực hiện trước thuế Tỷ đồng 161.10 61.64 38% 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp Tỷ đồng 34.40 22.79 66% 

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 126.70 38.85 31% 

4.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số “ 42.20 (36.21) -86% 

4.2 Lợi nhuận chưa phân phối của Cty mẹ “ 84.50 75.06 89% 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010 

Các khoản đầu tư lớn: 

Trong năm 2010, PV Trans đã hoàn tất đầu tư 01 tàu chở sản phẩm dầu (tàu PVT 
Sea Lion - trọng tải 16.187 DWT); hoàn tất quyền mua tàu FSO Kamari mỏ Đại 
Hùng; hoàn tất đầu tư 01 tàu vận tải LPG (tàu Sài Gòn Gas - trọng tải 2.999 
DWT); Góp vốn vào liên doanh PV Keez để triển khai dự án FPSO phục vụ mỏ 
Chim Sáo và Dừa với tổng mức góp đến nay khoảng hơn 2,3 triệu USD. 

Công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp: 

 Trong năm qua PV Trans đã thực hiện một số công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, 

cụ thể như sau: 

- Đã chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vận tải Dầu khí Hà Nội và Vũng Tàu 
thành các công ty cổ phần vào tháng 11/2010. 

- Đã thành lập mới Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi (PV Trans 
Quảng Ngãi) vào ngày 07/12/2010 trên cơ sở chi nhánh của PV Trans tại 
Quảng Ngãi.  

- Đã hoàn tất cơ bản việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí 
Quốc tế (Gas Shipping) thành công ty đại chúng và dự kiến đưa cổ phiếu công 
ty này niêm yết lên sàn chứng khoán trong Quí 2/2011. Cổ phiếu của Công ty 
Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long và Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông 
Dương đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom. PV Trans 
đang tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ để hai đơn vị này hoàn thiện thủ tục và đủ điều 
kiện niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán chính thức trong năm 
2011.  

- Trong năm 2010, PV Trans cũng đã tiếp nhận nguyên trạng Công ty TNHH 
MTV Vận tải Thủy bộ Dung Quất - Vinashin từ Công ty Công nghiệp Tàu thủy 
Dung Quất (DQS) và chỉ đạo công ty tiếp tục công tác sản xuất kinh doanh để 
đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Sau khi hoàn tất hồ sơ thủ tục 
định giá, xử lý công nợ sẽ bàn giao chính thức về PV Trans. 
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4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

Đặc điểm tình hình: 

Trong năm 2011, tình hình kinh tế, vận tải biển thế giới và Việt Nam được dự báo 

sẽ vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái 
kinh tế toàn cầu. Giá cước vận tải vẫn tiếp tục  ở mức thấp. 

Trong năm 2011, chính sách và thị trường tài chính tiền tệ trong năm 2011 của 

Chính phủ sẽ có những biến động mạnh  do đó sẽ ảnh hưởng đến công tác tài 

chính của các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, với lợi thế là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt nam, PV Trans vẫn tiếp tục được sự quan tâm và ủng hộ của Tập 

đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đòan và được tạo các điều kiện mở rộng 

hoạt động sang các lĩnh vực dịch vụ có hiệu quả hơn. 

Mục tiêu: 

Với các đặc điểm tình hình trên, và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của 

mình, các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản được Tổng công ty đề ra trong năm 2011 

gồm: 

1. Vận hành an toàn và khai thác hiệu quả đội tàu vận tải dầu khí hiện có trên thị 

trường quốc tế và trong nước. Đảm bảo thực hiện vận chuyển toàn bộ dầu thô 

đầu vào, toàn bộ sản phẩm LPG đầu ra và toàn bộ sản phẩm dầu do Tổng công 

ty Dầu PV Oil phân phối, toàn bộ các sản phẩm propylen, hóa chất do đơn vị 

trong ngành phân phối của NMLD Dung Quất. 

2. Tổ chức quản lý, vận hành an toàn hiệu quả các tàu chứa dầu (FSO) Kamari 
cho mỏ Đại Hùng, tàu FSO5 cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro; đưa tàu 

FPSO Chim Sáo vào hoạt động đúng tiến độ cho Premier Oil dự kiến quý 

III/2011.  

3. Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ vận tải 

“taxi Dầu khí” sử dụng nhiên liệu sạch và các vận tải đường bộ khác.  

4. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ khác để tạo nguồn thu và nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn như: dịch vụ hàng hải dầu khí, dịch vụ kinh doanh 

thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải…vv 

5. Tiếp tục hoàn tất các dự án đóng tàu chở dầu thô 104.000 DWT và 105.000 

DWT tại Nhà máy đóng dầu Dung Quất. 

6. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các tai nạn lớn, sự cố cháy nổ… 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

7. Tiếp tục hoàn tất đúng tiến độ công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên và 

niêm yết lên các sàn giao dịch chứng khoán, sàn UpCom theo kế hoạch đã 
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được Tập đoàn phê duyệt. 

8. Rà soát, chấn chỉnh và tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quản lý. Tăng cường tiết 

kiệm các chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành 

9. Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành 

viên. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu thay thế dần các chức 

danh thuyền viên bậc cao hiện do nước ngoài đảm trách bằng thuyền viên Việt 

Nam.  

10. Phấn đấu tất cả các đơn vị thành viên của PV Trans đều kinh doanh hiệu quả, 

có lãi. Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác quản lý. 

11. Tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa môi trường và văn hóa doanh nghiệp trong toàn 

Tổng công ty. Tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn 

trong toàn Tổng công ty. 

12. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho 

người lao động của Tổng công ty, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội 

do Chính phủ và Tập đoàn phát động. 

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch năm 2011 

Hợp nhất Công ty mẹ 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 2.326,00 2.326,00 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 4.300,00 1.050,00 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 42,00 19,00 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,00 14,25 

5 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 123,00 34,00 

 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 của PV Trans phản ánh một số chỉ 
tiêu về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau: 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

So sánh 
2010-
2009 
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

So sánh 
2010-
2009 

1. Cơ cấu tài sản:       
  

  - Tài sản cố định / Tổng tài sản % 
         

72.34  
         

64.66  
         

(7.68) 

  - Tài sản lưu động / Tổng tài sản % 
         

24.40  
         

31.90  
          

7.50  

2. Cơ cấu nguồn vốn:         

  - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 
         

66.55  59.94 
         

(6.61) 

  - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 
         

22.58  30.18 
          

7.60  

3. Khả năng thanh toán:         

  - Khả năng thanh toán hiện hành lần 
           

1.00  1.55 
          

0.55  

  - Khả năng thanh toán nhanh lần 
           

0.92  1.68 
          

0.76  

4. Tỷ suất lợi nhuận:         

  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản % 
           

0.07  
           

0.79  
          

0.72  

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % 
          

(0.87) 
           

1.10  
          

1.97  

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH % 
          

(1.14) 
           

1.67  
          

2.81  

 

 Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh 

1. Cơ cấu tài sản : 

Số liệu trên cho thấy cơ cấu tài sản của Tổng Công ty trong năm đã thay 
đổi khá lớn: Tài sản cố định tăng 450 tỷ tổng tài sản so với năm trước. 
Trong đó tăng  mua tàu Kamari 253 tỷ và mua tàu Sealion 204 tỷ 

Sự biến động trong cơ cấu này giảm 7,69% là do Tổng tài sản tăng 
+1.372 tỷ đồng  trong đó Tài sản ngắn hạn tăng lên +917 tỷ 

2. Cơ cấu nguồn vốn: 

Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn năm 2010 so với năm 2009 giảm -6,6% 
với nguyên nhân chủ yếu là khoản nợ trả cho các ngân hàng đối với các 
dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay đến hạn trả trong năm và vay ngắn hạn 
tương đương 457 tỷ đồng 

Cơ cấu Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng + 9,85% chủ yếu là do 
năm 2010 Công ty đã phát hành thêm 850 tỷ đồng tăng vốn điều lệ. 

3. Khả năng thanh toán: 

Qua các chỉ số thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn cho thấy tổng quát 
tình hình tài chính của PV Trans là tốt, có độ an toàn. Điều này đo lường 
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khả năng của một công ty trong việc chi trả các khoản nợ ngắn hạn bằng 
những tài sản có tính thanh khoản nhất và cho thấy mức độ an toàn của 
công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn 

4. Tỷ suất lợi nhuận: 

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu nên lợi 
nhuận của PV Trans bị giảm so với kế hoạch năm 2010. Điều này là do 
cước phí vận tải biển đang ở mức thấp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải sản 
phẩm dầu. 

 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: (xem chi tiết đính 
kèm) 

 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: (xem chi tiết báo cáo tài 
chính đính kèm) 

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 
232.600.000 cổ phiếu thường. 

 Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể 
chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 232.600.000 cổ phần 
phổ thông. 

 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): 
Không có 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

PV Trans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và về tổng thể Tổng 
công ty vẫn đảm bảo kinh doanh có lãi tuy nhiên các chỉ tiêu về lợi nhuận  chưa 
đạt được kế hoạch đề ra . 

 Đánh giá kết quả đạt được 

- Doanh thu đạt 3.735,94 tỷ đồng/2.800 tỷ đồng tương đương 133% kế hoạch 
năm 2010, tăng 81% so với doanh thu thực hiện năm 2009. Chỉ tiêu doanh thu 
đạt vượt mức so với kế hoạch là do PV Trans đã đẩy mạnh các dịch vụ vận tải 
(vượt 20% so với kế hoạch) và các đơn vị thành viên đã tăng cường hoạt động 
kinh doanh thương mại, kinh doanh xăng dầu và LPG (vượt 136% so với kế 
hoạch), tất cả các hoạt động này đã góp phần làm tăng doanh thu của PV 
Trans. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 61,64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 38,85 tỷ 
đồng so với kế hoạch năm 2010 lợi nhuận trước thuế là 161,10 tỷ đồng và lợi 
nhuận sau thuế là 126,70 tỷ đồng.  

- Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận là do cước vận tải chạy 
quốc tế còn thấp, tỷ giá giữa USD và tiền đồng tăng.Có thể nhận thấy rằng: 
Trong hòan cảnh bị tác động của cuộc khủng hỏang tài chính-kinh tế tòan cầu 
nên nhiều doanh nghiệp vận tải biển quốc tế và trong nước gặp rất nhiều khó 
khăn; có doanh nghiệp nợ lương người lao động, có doanh nghiệp họat động bị 
lỗ, thậm chí bị phá sản… thì  kết quả sản xuất-kinh doanh có lãi của Tổng công 
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ty PVTrans là sự nỗ lực, cố gắng lớn và là bước tiến bộ rất nhiều so với kết quả 
2009 - tốc độ tăng trưởng doanh thu là 81% (từ 2.066 tỷ đồng lên 3.736 tỷ 
đồng), lợi nhuận trước thuế tăng 6,5 lần (từ 9,5 tỷ đồng lên 61,6 tỷ đồng).  

- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 182,76 tỷ đồng, tương đương 349% kế hoạch  
2010.  Hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và một số công ty con có lãi đã 
mang lại một phần tài chính nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra do các hoạt 
động thương mại được mở rộng và tăng cường cũng đã đem lại phần đóng góp 
về thuế VAT cho ngân sách Nhà nước. 

 Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện 

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2010 như sau: 

DVT : Tỷ đồng 

Với KH 

năm 2010

Với TH 

năm 2009

1 Tổng doanh thu    2,065.83    2,800.00     3,735.94 133% 181%

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN           9.49       161.10          61.64 38% 650%

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN       (16.83)       126.70          38.85 31% 231%

3.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số       (25.56)         42.20        (36.21) -86% 142%

3.2 Lợi nhuận của cổ đông Cty mẹ           8.72         84.50          75.06 89% 861%

4
Tổng số thuế và các khoản khác 

phát sinh phải nộp NSNN         57.63 52.4        182.76 349% 317%

So sánh
Kế hoạch 

năm 2010
Stt Chỉ tiêu

Thực hiện 

năm 2009

Thực hiện 

năm 2010

 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

- Kiện toàn tổ chức hoạt động của Tổng công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy 
trình quy chế theo quy định.Trong năm 2010, PV Trans đã và đang tiếp tục 
hoàn thiện các công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. PV 
Trans đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thành viên triển khai hệ thống quy trình ISO 
9001:2008 nhằm chuẩn hóa các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của 
mình. Hiện nay, hầu hết các đơn vị đã hoàn tất công tác xây dựng và áp dụng 
triển khai. 

- Trong năm 2010, PV Trans đã tiến hành kiện toàn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức 
tại văn phòng Tổng công ty, giải thể và thành lập các Ban mới. Cùng với việc 
điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, trong năm PV Trans đã điều động và bổ nhiệm 
29 cán bộ, kiện toàn tổ chức và nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải dầu 
Phương Đông Việt, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, Công ty 
liên doanh PV Keez…vv nhằm đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị đi vào nề 
nếp, ổn định. 

- Công tác quản lý tài chính kế toán về cơ bản được thực hiện tốt tại đơn vị, đảm 
bảo cân đối đủ nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. 

- Xác định văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng trong sự 
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tồn tại và phát triển của đơn vị, trong năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng Văn hóa 
doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp của PV 
Trans, đã tổ chức tập huấn cho CBCNV bộ máy điều hành Tổng công ty và các 
đơn vị thành viên kiến thức chung về văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, tầm quan 
trọng, lợi ích, nội dung của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều này sẽ 
góp phần tạo nên một môi trường làm việc đoàn kết gắn bó vì sự phát triển 
chung trong toàn Tổng công ty.  

- Chú trọng công tác tuyển dụng đội ngũ thuyền viên để tiếp quản và vận hành 
các tàu dầu thô và tàu sản phẩm dầu mới đầu tư, bổ sung đội ngũ sỹ quan và 
thuyền viên còn thiếu cho các tàu hiện hữu đang khai thác nhằm thực hiện chủ 
trương dần thay thế các vị trí quan trọng trên tàu hiện đang phải thuê người 
nước ngoài nắm giữ, tiến tới tự quản lý tàu để tiết kiệm chi phí. Trong năm, PV 
Trans đã thực hiện đào tạo được 1.860 lượt người, đạt 92% kế hoạch với kinh 
phí đào tạo đạt 6,30 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch.   

 Các biện pháp kiểm soát 

- PV Trans đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. 

- Xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng hoàn thiện hệ thống quản 
lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và chuẩn bị áp dụng hệ thống quản lý an 
toàn hàng hải quốc tế theo ISM code. 

- Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất 
chi phí vốn vay. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 

- Doanh thu:  4.300 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:     42 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách Nhà nước:  123 tỷ đồng 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán 
(đính kèm). 

VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Deloitte Viet nam 

- Ý kiến kiểm toán độc lập (đính kèm). 

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý):  Không có 

2. Kiểm toán nội bộ : Không có 

VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
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1. Các Công ty mà PV Trans nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp 

1. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội (PV Trans Hà Nội) -  PV Trans nắm 
97,25% vốn điều lệ. 

2. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu (PV Trans Vũng Tàu) - PV Trans 
nắm 95% vốn điều lệ. 

3. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi (PV Trans Quảng Ngãi) - PV 
Trans nắm 95% vốn điều lệ. 

4. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific) - PV 
Trans nắm 51% vốn điều lệ. 

5. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam (Southern PetroTrans) - PV 
Trans nắm 53,75% vốn điều lệ. 

6. Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Oil Shipping) - PV Trans 
nắm 54,27% vốn điều lệ. 

7. Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) - PV Trans 
nắm 67,74% vốn điều lệ. 

8. Công ty TNHH hai thành viên PV Trans - Emas (PV Tec), vốn điều lệ 100 
triệu đồng - PV Trans nắm 99% vốn điều lệ. 

2. Các Công ty mà PV Trans nắm dưới 50% vốn cổ phần/vốn góp 

1. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PV Trans PTT) - PV Trans 
nắm 38,67% vốn điều lệ. 

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PV Trans PCT ) - PV 
Trans nắm 22,63% vốn điều lệ. 

3. Công ty Liên doanh PV Keez, vốn điều lệ 150 triệu USD - PV Trans nắm 
1,59% vốn điều lệ. 

3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty có liên quan 

3.1 Công ty TNHH 1 TV Vận tải Dầu khí Hà Nội (PV Trans Hà Nội): 

 PV Trans Hà Nội được thành lập vào ngày 23/10/2007 trên cơ sở chi nhánh 
của PV Trans tại Hà Nội với các ngành nghề kinh doanh chính là: Vận tải hành 
khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); Vận 
tải hành khách bằng đường bộ; Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;Vận tải hành 
khách ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận 
tải hành khách đường thủy nội địa; Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa; Kho 
bãi và lưu giữ hàng hoá; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ; Bốc xếp hàng 
hoá; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; Cho thuê xe có động cơ; 
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 
việc làm; Cung ứng lao động tạm thời;  Cung ứng và quản lý nguồn lao động 
trong nước;Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán 
lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy; Đại lý; Môi giới thương mại; Sửa chữa các sản phẩm 
kim loại đúc sẵn; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa và bảo dưỡng phương 
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tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Bảo dưỡng, sửa 
chữa ô tô và xe có động cơ; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 
có động cơ; Kinh doanh phân phối xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ xăng dầu; 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./. 

 Công ty đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 11/2010 với 
vốn điều lệ 80 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: tổ 28, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

 Trong năm 2010, PV Trans Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất 
kinh doanh được giao như: kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm khí, quản lý 
dự án đầu tư máy chụp cắt lớp tại bệnh viện Hữu Nghị và khai thác 05 xe đầu 
kéo container hoạt động tại khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, PV Trans Hà Nội 
bắt đầu triển khai công tác đại lý hàng hải tại khu vực Hải Phòng, công tác thuê 
và cho thuê tàu chở hàng rời cho DMC. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  110.749.393.620 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  1.406.654.131 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  108.507.418 đ 

3.2 Công ty TNHH 1 TV Vận tải Dầu khí Vũng Tàu (PV Trans Vũng Tàu): 

 PV Trans Vũng Tàu được thành lập vào ngày 08/10/2007 trên cơ sở chi nhánh 
của PV Trans tại Vũng Tàu với các ngành nghề kinh doanh chính là: Dịch vụ 
vận tải và kinh doanh các sản phẩm dầu khí; Đại lý hàng hải; Cung ứng dịch vụ 
hàng hải và hậu cần; Cung cấp, mua bán vật tư thiết bị hàng hải và dịch vụ kỹ 
thuật dầu khí; Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tàu thuyền và các công trình dầu 
khí… Công ty đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 26 tháng 
11/2010 với  vốn điều lệ 200 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, 208 Thống Nhất, phường 8, thành phố Vũng Tàu. 

 Trong năm 2010, PV Trans Vũng Tàu phối hợp cùng Tổng công ty trong việc 
khai thác tàu vận tải sản phẩm dầu PVT Dragon, hiện nay tầu đang được khai 
thác liên tục phục vụ vận chuyển sản phẩm đầu ra cho Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất. Tiếp tục tiến hành các dịch vụ khác như cung cấp vật tư thiết bị cho các 
nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước: Công ty MSS (Singapore), Công ty Dầu 
khí Đại Hùng, PTSC, VietsovPetro… cung cấp công tác dịch vụ đại lý hàng 
hải cho đội tầu của Tổng công ty. Ngoài ra, PV Trans Vũng Tàu còn triển khai 
làm đại lý phân phối phân đạm cho Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu 
khí (PVFCCo) tại các tỉnh miền Tây và bắt đầu thực hiện vận chuyển đạm 
bằng tàu biển. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  195.809.317.257 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  8.779.576.550 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  7.826.180.680 đ 
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3.3 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi (PV Trans Quảng Ngãi): 

 PV Trans Quảng Ngãi được thành lập mới vào ngày 07/12/2010 trên cơ sở chi 
nhánh của PV Trans tại Quảng Ngãi với các ngành nghề kinh doanh chính là: 
Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển và dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải… Vốn điều lệ 20 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: E1 Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Trong năm 2010, PV Trans Quảng Ngãi tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ 
đại lý hàng hải cho đội tàu của Tổng công ty hoạt động tại khu vực miền 
Trung. Tham gia dịch vụ giao nhận, vận chuyển hạt nhựa (polypropylene) cho 
các đơn vị trong ngành tại khu vực Quảng Ngãi và đi các tỉnh miền Bắc và 
miền Nam. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: Do công ty mới được thành lập ngày 
7/12/2010 nên chưa có số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010. 

3.4 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific): 

 PV Trans Pacific được thành lập vào ngày 28/01/2008 với các ngành nghề kinh 
doanh chính là: Kinh doanh vận tải dầu thô; Cho thuê phương tiện vận tải; 
Dịch vụ môi giới tàu biển; Đại lý hàng hải; Cung ứng tàu biển; Sửa chữa tàu 
biển; Đại lý hàng hải... Vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

 Trong năm 2010, PV Trans Pacific tiếp tục phối hợp với Tổng công ty trong 
việc triển khai dự án đóng tàu vận tải dầu thô loại Aframax 105.000 DWT tại 
Vinashin. Khai thác đội tàu dầu thô an toàn, hiệu quả phục vụ vận chuyển dầu 
thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  410.983.240.762 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  29.053.723.744 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  30.238.634.663 đ 

3.5 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương  Nam (Southern 
PetroTrans): 

 Southern PetroTrans được thành lập vào ngày 11/04/2008 với các ngành nghề 
kinh doanh chính là: Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển; Đại lý 
kinh doanh xăng dầu; Cho thuê phương tiện vận tải; Dịch vụ môi giới, cung 
ứng sửa chữa tàu biển. Dịch vụ đại lý hàng hải… Vốn điều lệ 382,56 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, Tp. Hồ 
Chí Minh. 

 Trong năm 2010, Southern PetroTrans tiếp tục khai thác đội tàu vận chuyển 
dầu sản phẩm  phục vụ vận chuyển sản phẩm đầu ra cho Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất.   

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 
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 Doanh thu:  269.369.943.628 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  - 80.061.480.363 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  12.484.818.671 đ 

3.6 Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Oil Shipping): 

 PV Oil Shipping được thành lập vào ngày 20/04/2007 và chính thức hợp nhất 
vào PV Trans từ quý II/2010 với các ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh 
doanh vận tải biển. Dịch vụ cung ứng sửa chữa tàu biển. Dịch vụ kinh doanh 
sản phẩm xăng dầu. Dịch vụ đại lý hàng hải… Vốn điều lệ 140 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, cao ốc Citylight, 45 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, 
Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Trong năm 2010, PV Oil Shipping tiếp tục khai thác 03 tàu vận tải sản phẩm 
dầu loại 9.000 DWT hiện có để phục vụ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và 
trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, còn tham gia công tác vận chuyển hàng 
rời (clinker) cho Công ty Xi măng Hạ Long, kinh doanh đại lý xăng dầu cho 
PV Oil, cung cấp dịch vụ hàng hải và đại lý tàu biển cho đội tàu của Công ty 
và các đối tác khác. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

- Doanh thu:  283.971.101.545 đ 

- Lợi nhuận trước thuế:  - 46.655.957.597 đ 

- Nộp ngân sách Nhà nước:  9.945.578.443 đ 

3.7 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping): 

 Gas Shipping được thành lập vào ngày 24/12/2007 với các ngành nghề kinh 
doanh chính là: Mua bán phương tiện vận tải; Cho thuê tàu; Kinh doanh vận tải 
hàng bằng ô tô, đường thuỷ nội địa; Kinh doanh vận tải biển; Dịch vụ: đại lý 
tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hoá, vệ sinh tàu 
biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu... Vốn 
điều lệ 300 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 Trong năm 2010, Gas Shipping đã đầu tư mua thêm tàu Sài gòn Gas và tiếp tục 
khai thác an toàn hiệu quả 03 tàu vận tải LPG hiện có: tàu Cửu Long Gas, 
Hồng Hà Gas, Việt Gas trên thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra còn thực 
hiện các hợp đồng thuê tàu chuyến để vận chuyển sản phẩm LPG đầu ra của 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  394.569.951.557 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  50.497.446.230 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  51.387.282.260 đ 

3.8 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long (PV Trans PCT): 
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 PV Trans PCT được thành lập vào ngày 04/06/2007 với các ngành nghề kinh 
doanh chính là: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt; Kinh 
doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô, đường thuỷ nội địa; Mua bán phương tiện 
máy móc thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm gas: LPG, 
CNG, LNG; Đại lý kinh doanh xăng dầu; Dịch vụ hoán cải phương tiện vận 
tải; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh bến bãi đỗ xe, trạm dừng; Bán buôn 
và bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ; Bán buôn và cho thuê máy móc, 
thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải; Chiết nạp sản phẩm gas... Vốn điều 
lệ 300 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

 Trong năm 2010, PV Trans PCT đã tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh chính là vận tải đường bộ, cụ thể đã đưa 350 xe taxi chạy LPG, 24 xe 
văn phòng, 05 xe bồn vận chuyển LPG và 05 trạm Autogas vào hoạt động trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Ngoài ra, PV Trans PCT  còn 
tham gia các lĩnh vực khác như: kinh doanh LPG và xăng dầu, dịch vụ bảo 
dưỡng và kinh doanh chuyển đổi nhiên liệu cho ôtô… 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  509.870.414.115 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  5.806.151.969 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  3.849.635.890 đ 

3.9 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PV Trans PTT): 

 PV Trans PTT  được thành lập vào ngày 25/07/2007 với các ngành nghề kinh 
doanh chính là: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt; Vận tải 
hàng hoá, xăng, dầu, gas; Buôn bán xăng dầu, khí hoá lỏng; Dịch vụ bến bãi đỗ 
xe, trạm dừng xe; Sửa xe, bảo dưỡng xe, lắp đặt phụ tùng, phương tiên vận tải; 
Kinh doanh ngành gas: chế tạo, sửa chữa bình gas, chuyển đổi phương tiện vận 
tải sang sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng... Vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

 Địa chỉ trụ sở chính: A55 ngõ 61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

 Trong năm 2010, PV Trans PTT  tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh chính là vận tải đường bộ, cụ thể đã đưa 310 xe taxi chạy LPG, 20 xe 
văn phòng, 14 xe bồn vận chuyển LPG, xăng dầu và 02 trạm Autogas vào hoạt 
động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, PV Trans PTT còn tham gia 
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, LPG và kinh doanh thương mại khác. 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: 

 Doanh thu:  254.728.770.280 đ 

 Lợi nhuận trước thuế:  347.487.004 đ 

 Nộp ngân sách Nhà nước:  5.093.046.307 đ 

VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 
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1. Cơ cấu tổ chức của PV Trans: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

 Ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc 

- Năm sinh: 07/05/1971    

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. 

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh. 

- Tóm tắt quá trình công tác: Ông Phạm Việt Anh đã có thâm niên nhiều năm 
công tác trong ngành Dầu khí, từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 
PTSC, Tổng giám đốc PV Gas, Phó Chủ tịch HĐQT PTSC. 

 

 Ông Nguyễn Phùng Hưng - Phó Tổng giám đốc 

- Năm sinh: 18/09/1974   

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh   
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- Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Tóm tắt quá trình công tác: ông Nguyễn Phùng Hưng từng giữ các chức vụ 
Kế toán trưởng - Công ty Vận tải Dầu khí (PV Trans) và hiện nay là Phó 
Tổng giám đốc - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí. 

 Ông Trần Tuấn Nam - Phó Tổng giám đốc 

- Năm sinh: 16/05/1970 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư máy hàng hải, Cử nhân kinh tế 

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh 

- Tóm tắt quá trình công tác: ông Trần Tuấn Nam từng giữ các chức vụ 
Trưởng phòng Kinh tế hợp đồng - Xí nghiệp Dịch vụ Giàn khoan, Công ty 
Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling); Trợ lý Giám đốc/Phó 
phòng Khai thác/Trưởng phòng Tổng hợp - Pháp chế, Công ty Vận tải Dầu 
khí (PV Trans) và hiện nay là Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Cổ phần 
Vận tải Dầu khí. 

 Ông Nguyễn Anh Minh – Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 16/09/1971 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế ngoại thương 

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, tiếng Nga 

- Tóm tắt quá trình công tác: Ông Nguyễn Anh Minh từng giữ các chức vụ 
Trưởng phòng Khai thác - Công ty Vận tải Dầu khí và hiện nay là Phó 
Tổng giám đốc - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí. 

 Ông Đào Mạnh Tiến – Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 15/07/1961  

- Trình độ chuyên môn:  Sỹ quan an ninh 

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh 

- Tóm tắt quá trình công tác: Ông Đào Mạnh Tiến từng giữ các chức vụ Phó 
giám đốc Công ty du lịch thương mại Hoàng Việt, thuộc Tổng cục an ninh; 
Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải Dầu khí tại Hà nội; Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH một thành viên Vận tải Dầu khí Hà Nội và hiện nay 
là Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm:  

- Ông Phạm Việt Anh thay ông Tạ Đức Tiến  kể từ ngày 10/12/2010. 

4. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc: Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác 
của Ban Tổng giám đốc 

- Lương Tổng giám đốc trung bình:  62.100.000 đồng  

- Lương Phó Tổng giám đốc trung bình:  49.517.000 đồng  

- Thưởng Ban điều hành: Không . 
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5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

- Tổng số CBCNV toàn Tổng công ty năm 2010: 2.150 người 

- Tổng công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người 
lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện 
hành của Nhà nước, thu nhập bình quân của CBCNV Tổng công ty năm 2010 
là 13 triệu đồng/tháng. 

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị /Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc, Ban 
kiểm soát, Kế toán trưởng 

 Thay thế thành viên Hội đồng quản trị:  

- Từ ngày 10/12/2010 ông Phạm Việt Anh thay ông Tạ Đức Tiến . 

- Từ ngày 21/05/2010, ông Đồng Anh Tuấn thay ông Nguyễn Minh Hòa . 

 Thay thế thành viên BKS:   

- Từ ngày 21/05/2010, ông Hà Thúc Hiếu  thay ông Vũ Hiền.  

 Thay Kế toán trưởng:   Không 

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát 

 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2010 gồm 5 người, trong đó 2 thành viên 
điều hành và 3 thành viên độc lập không điều hành, cụ thể:  

 Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 

1. Ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch HĐQT - chuyên trách; 

2. Ông Đồng Anh Tuấn - Thành viên độc lập không điều hành; 

3. Ông Đỗ Minh Toàn - Thành viên độc lập không điều hành. 

 Thành viên HĐQT  tham gia điều hành: 

1. Ông Phạm Việt Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; 

2. Ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc. 

 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát  

Ban Kiểm soát của Tổng công ty năm 2007 gồm 3 người, đều là thành viên độc 
lập không điều hành, bao gồm: 

1. Ông Thái Ngọc Lân - Trưởng Ban kiểm soát - chuyên trách; 

2. Ông Hà Thúc Hiếu - thành viên độc lập; 

3. Ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên độc lập. 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt chế độ hội 
họp, sinh hoạt theo quy định. Các thành viên HĐQT  tại  Tổng công ty đã thực 
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hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua: 

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về 
việc chuẩn bị các  báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ hàng 
tháng của Tổng công ty. 

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề  về xây dựng và giao 
kế họach sản xuất-kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây 
dựng-hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, an toàn hàng hải…. 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất-kinh doanh  thông qua 
các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.    

- Các thành viên HĐQT  không kiêm nhiệm chức vụ trong Tổng công ty thực 
hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của 
HĐQT. 

Cụ thể, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần), 1 cuộc họp 
HĐQT bất thường và 23 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 
Tiểu ban của Hội đồng quản trị - (Hội đồng đầu tư) đã tiến hành 5 cuộc họp, 
Hội đồng nhân sự đã tiến hành 18 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề 
thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp của 
HĐQT/HĐĐT/HĐNS, HĐQT đã ban hành  60 quyết định và 5 nghị quyết làm 
cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các 
vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:  

- Phê duyệt các dự án hoán cải/đầu tư FSO/FPSO để cung cấp cho một số 
nhà thầu dầu khí đang khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng, mỏ Chim sáo và Dừa 
nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh  để Tổng công ty khắc 
phục những tác động tiêu cực của suy thóai kinh tế tòan cầu. 

- Quyết định cơ cấu lại vốn đầu tư tại một số công ty thành viên để đảm bảo 
hiệu quả đầu tư và cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh.  

- Quyết định các nội dung đổi mới doanh nghiệp, cụ thể chuyển đổi mô hình 
hoạt động của một số công ty thành viên/chi nhánh do Tổng công ty đầu tư 
100% vốn thành công ty cổ phần nhằm tăng cường tính chủ động và nâng 
cao năng lực quản lý cho các đơn vị thành viên để góp phần tăng hiệu quả 
sản xuất của Tổng công ty nói chung.  

- Tuyển dụng và bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý 

- Các nội dung khác. 
 

 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc 
họp của HĐQT, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, xem xét, nghiên 
cứu và cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để 
HĐQT ban hành các quyết định, nghị quyết liên quan. 
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 Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT 

- Tiểu ban của Hội đồng quản trị gồm Hội đồng Đầu tư được thành lập năm 
2008 và Hội đồng Nhân sự thành lập năm 2009. Các tiểu ban hoạt động 
trên cơ sở phân cấp của HĐQT, xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
HĐQT để làm cơ sở cho HĐQT ban hành các quyết định/nghị quyết liên 
quan. 

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định 
trong Điều lệ của PV Trans, Hội đồng quản trị Tổng công ty tự đánh giá là 
đã hoàn thành được nhiệm vụ trong năm 2010. Hoạt động của Hội đồng 
quản trị Tổng công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông, có tinh thần trách nhiệm 
trong việc xây dựng định hướng hoạt động của đơn vị, thực hiện chế độ 
công bố thông tin khách quan, trung thực, giữ tốt mối quan hệ với các cổ 
đông và các nhà đầu tư.  

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

- Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy 
định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty. Các thành viên Ban 
kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc. 

- Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2010: 

 Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể: 

+ Hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng 
giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

+ Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, trong quá trình lãnh đạo, 
giám sát Tổng giám đốc về sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn. 

+ Việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh. 

 Thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy quản lý, 
cụ thể:  

+ Hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

+ Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. 

+ Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

+ Việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát 
nội bô, các quy chế, quy trình quản lý của Tổng công ty… 

+ Việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành. 

 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/thành 
viên Ban kiểm soát 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010: 

Stt Chi tiết Số người 
Thu nhập 
trung bình 

tháng 
Tổng cộng 

I Hội đồng quản trị 
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1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 62.275.000  747.301.000 

2 Thành viên HĐQT không chuyên trách 4 12.000.000 144.000.000 

 Cộng (I) 5 74.275.000 891.301.000 

II Ban Kiểm soát 

1 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 1 45.194.000 542.324.000 

2 Thành viên chuyên trách 1 16.913.000 118.395.000 

3 Thành viên không chuyên trách 1 1.500.000 18.000.000 

 Cộng (II) 3 63.607.000 678.719.000 

 Tổng cộng (I + II) 8 137.882.000 1.570.020.000 

 

 Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã có 
chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 7/7 người. 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 
phần/vốn góp của thành viên HĐQT: 

 

Stt Họ tên Chức vụ 
Số lượng  
cổ phần  
nắm giữ 

Thay đổi tỷ lệ nắm giữ 

Mua Bán 

1 Đỗ Văn Liên 
Chủ tịch 
HĐQT 

   

 
Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam  

 67.924.972 Không Không 

 Cổ phần sở hữu cá nhân  49.100 Không Không 

2 
 
 

Tạ Đức Tiến 
(Từ ngày 01/01/2010 đến 
ngày 08/12/2010 

UV HĐQT    

 
Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam  

 33.962.487 Không Không 

 Cổ phần sở hữu cá nhân  26.360 Không Không 

 
Phạm Việt Anh 
(Từ ngày 08/12/2010 đến 
ngày 31/12/2010) 

UV HĐQT    

 
Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam  

 33.962.487 Không Không 

 Cổ phần sở hữu cá nhân  0 Không Không 

3 Nguyễn Phùng Hưng UV HĐQT    
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Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam  

 33.962.487 Không Không 

 Cổ phần sở hữu cá nhân  71.680 Không Không 

4 

Nguyễn Minh Hoà 
(Từ ngày 01/01/2010 đến 
ngày 20/05/2010) 
Đồng Anh Tuấn 
(Từ ngày 21/05/2010 đến 
ngày 31/12/2010) 

UV HĐQT    

 
Đại diện phần vốn của 
Tổng công ty Tài chính Cổ 
phần Dầu khí Việt Nam  

 19.349.393 60.520 73.090 

5 Đỗ Minh Toàn UV HĐQT    

 
Đại diện phần vốn của 
Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Á Châu 

 9.056.850 Không Không 

 

 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của 
công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều 
hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên: 

- Ông Nguyễn Minh Hoà - Ủy viên Hội đồng quản trị PV Trans, người đại 
diện phần vốn của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 
(PVFC) tiến hành giao dịch mua 60.520 cổ phần PVT, hoàn thành giao 
dịch từ ngày 28/12/2009 đến ngày 17/02/2010; tiến hành giao dịch bán 
63.000 cổ phần PVT, hoàn thành giao dịch từ ngày 26/04/2010 đến ngày 
28/06/2010. 

- Ông Nguyễn Phùng Hưng - Ủy viên HĐQT PV Trans đã tiến hành giao 
dịch bán 17.000 quyền mua cổ phiếu PVT vào ngày 21/01/2010. 

- Bà Bùi Thị Tuyết là mẹ ông Nguyễn Quốc Dũng - Thành viên Ban Kiểm 
soát PV Trans đã tiến hành giao dịch bán 9.800 cổ phiếu PVT từ ngày 
06/05/2010 đến ngày 07/05/2010. 

- Bà Trần Tuấn Anh là vợ ông Nguyễn Quốc Dũng - Thành viên Ban Kiểm 
soát PV Trans đã tiến hành giao dịch bán 11.820 cổ phiếu PVT vào ngày 
10/05/2010. 

- Ông Nguyễn Phùng Nguyên là anh ông Nguyễn Phùng Hưng - Ủy viên 
HĐQT PV Trans đã tiến hành giao dịch bán 12.900 cổ phiếu PVT vào 
ngày 23/06/2010. 

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Kế toán trưởng PV Trans đã tiến hành giao 
dịch bán 43.000 cổ phiếu PVT vào ngày 25/05/2010. 

- Bà Đỗ Thị Hòa là em ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch HĐQT PV Trans đã 
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tiến hành giao dịch bán 9.000 cổ phiếu PVT vào ngày 16/09/2010. 

- Ông Đồng Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị PV Trans, người đại 
diện phần vốn của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 
(PVFC) tiến hành giao dịch bán 10.090 cổ phiếu PVT, hoàn thành giao 
dịch ngày 24/09/2010.. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: 

 Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:  

Stt Danh mục 
Số lượng cổ 

phần nắm giữ 
Tỷ lệ 
(%) 

1 
 

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

155.199.339 66,72% 

2 
 

Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

12.683.614 5,45% 

3 
 

Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết 

49.905.334 21,46% 

 Tổng cộng 217.788.287 93,63% 

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM ngày 12/05/2010)) 

 Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước: 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ 
Ngành nghề  
hoạt động 

Số lượng cổ 
phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ  
(%) 

Ghi chú 

1 
 

Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam 

18 Láng Hạ, P. Thành 
Công, Q. Ba Đình Hà 
Nội 

Dầu khí 135.849.946 58,40% 
Cổ đông 

Nhà nước  

2 
 
 

Tổng công ty Tài 
chính CP Dầu khí 
Việt Nam 

72 Trần Hưng Đạo, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tài chính 19.349.393 8,32% 
Cổ đông 

Nhà nước  

3 
 
 

Ngân hàng 
Thương mại CP 
Á Châu 

442 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Q3, Tp. HCM 

Ngân hàng 9.056.850 3,89%  

4 
 
 

Công ty CP 
Chứng khoán VN 
Direct 

01 Nguyễn Thượng 
Hiền, Q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Chứng 
khoán 

3.626.764 1,56%  

 Tổng cộng   167.882.953 72,18%  

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM ngày 12/05/2010) 

2.2. Cổ đông nước ngoài: 

 Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: 
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Stt Danh mục 
Số lượng cổ 

phần nắm giữ 
Tỷ lệ  
(%) 

1 
 

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

Không có  

2 
 

Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

8.678.141 3,73% 

3 
 

Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

6.133.572 2,64% 

 Tổng cộng 14.811.713 6,37% 

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM ngày 12/05/2010) 

 

 Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài: 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ 
Ngành nghề 
hoạt động 

Số lượng  
cổ phần  
nắm giữ 

Tỷ lệ  
(%) 

Ghi 
chú 

1 
 

Deutsche Bank 
AG London 

Winchester House, 1 Great 
Winchester Street, London, 
UK 

Ngân hàng 3.934.295 1,69%  

2 
 
 

Tong Yang Viet 
Nam Privatisation 
Trust Fund 1 

6th Floor, Fyib Bldg., #23-8 
Yeoido-Dong, 
Yeongdeunggpo-gu, Seoul, 
150-707, Korea 

Quỹ đầu tư 4.743.846 2,04%  

3 
 

Sgam Viet Nam 
Opportunities 
Fund 

C/O SG Asset Management 
(Singapore) Ltd., 80 
Robinson Road, # 13-03, 
Singapore 068898 

Quỹ đầu tư 2.100.000 0,90%  

 Tổng cộng   10.778.141 4,63%  

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM ngày 12/05/2010) 
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