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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2011 
 

Phần A. TỔNG QUAN CÔNG TY 
 

I. THÔNG TIN CHUNG  
-  Tên giao dịch tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG 

THỦY PETROLIMEX  
-  Tên giao dịch đối ngoại: PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY 
-  Tên viết tắt:   PJTACO  
-  Trụ sở chính:  Tầng 7, tòa nhà sỐ 322 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
-  Điện thoại: (84.8) 3 899 1101   Fax: (84.8) 3 512 1775 
-  Email  : pjtaco@pjtaco.com.vn 
-  Website:  http://www. pjtaco.com.vn 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN  

1) Những sự kiện quan trọng  

Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Vận tải xăng dầu đường sông, được thành lập từ cơ sở 
sáp nhập Xí Nghiệp Sửa chữa tàu Bình Chánh và bộ phận vận tải xăng dầu đường sông của 
Công ty Vận tải xăng dầu (VITACO) trực thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Ngành 
nghề kinh doanh chính là sửa chữa tàu, đóng  tàu và vận tải xăng dầu đường sông. 

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 1999 Xí nghiệp Vận tải 
xăng dầu đường sông được chuyển thành Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy 
Petrolimex theo Quyết định số 151/1999/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Công ty là 
thành viên của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, hoạt động với mức vốn điều lệ ban đầu là 
13,5 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam góp 30%, phần còn lại là của các cổ 
đông trong công ty và của các cổ đông khác ở các đơn vị thành viên Tổng Công ty xăng dầu 
Việt Nam.  

Năm 1999 khi Công ty thành lập, vốn điều lệ là 13,5 tỷ đồng. Với mức vốn này không đáp 
ứng đủ nhu cầu hoạt động của công ty, gây không ít khó khăn cho sự phát triển của công ty.  

Năm 2003, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt 
Nam chiếm 35% vốn điều lệ. 
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 Năm 2004, vốn điều lệ của công ty là 19,370 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam 
chiếm 51,21% vốn điều lệ.  

Năm 2006, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 35 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt 
Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ. 

Năm 2008, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 70 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt 
Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ. 

Năm 2009, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 84 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt 
Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ. 

Ngày 28/12/2006 cổ phiếu của Công ty (PJT) được niêm yết tại Trung tâm giao dịch 
Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

2 ) Quá trình phát triển :   

 Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty đã nỗ lực phát 
triển và duy trì các hoạt động kinh doanh truyền thống như sửa chữa tàu, đóng tàu và vận tải 
xăng dầu đường sông, đồng thời phát triển thêm vận tải xăng dầu ven biển. Đây có thể nói là 
một bước đi chiến lược của công ty, nhờ đó đã tạo những bước phát triển mạnh cả về quy mô 
đội vận tải cũng như thị trường vận tải xăng dầu của Công ty: 

Năm 2000, Công ty đã đầu tư hoán cải hai tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 
750 tấn và 338 tấn;  

Năm 2003, tiếp tục đầu tư hoán cải một tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 600 
tấn. 

Năm 2004 Công ty đầu tư mua một tàu chạy ven biển có trọng tải 700 tấn;  
Năm 2006 Công ty đầu tư mua một tàu ven biển trọng tải hơn 2.000 tấn,  
Năm 2008 Công ty đầu tư mua 01 tàu ven biển vận chuyển hàng khô có trọng tải 3.242 

tấn và  01 tàu vận chuyển xăng dầu ven biển có trọng tải 1.600 tấn.  
Năm 2010 Công ty đầu tư mua 02 tàu vận chuyển xăng dầu ven biển:  Tàu Long Phú 03 

trọng tải 1700 DWT và tàu Long Phú 04 có trọng  tải 2.800 DWT.  
Năm 2011 Công ty bán tàu biển vận tải hàng khô trọng tải 3.242 tấn để tập trung kinh 

doanh vận tải xăng dầu không tham gia hoạt động vận tải các mặt hàng khác.   
Đến nay đội tàu vận chuyển xăng dầu ven biển của Công ty hoạt động đạt hiệu quả cao, 

đã cho thấy rằng hướng đầu tư phát triển vận tải ven biển của công ty là hợp lý và đúng đắn.  
Ngoài ra, để phát triển thị trường vận vận tải sông và nâng cao chất lượng đội tàu, năm 

2003 công ty đã đầu tư  mua hai tàu sông có trọng tải 1.000 tấn/ chiếc có chất lượng và tính 
năng kỹ thuật cao; năm 2006 công ty đầu tư đóng 02 tàu sông trọng tải 1000 tấn/chiếc, năm 
2007 công ty đầu tư đóng 01 tàu sông trọng tải 1400 tấn (các tàu đều do Công ty đóng). Năm 
2011, Công ty đầu tư mua 01 tàu sông chở xăng dầu, trọng tải 1.200 tấn. Đội tàu sông của 
Công ty tham gia vận tải trên các tuyến đường thủy nội địa và quốc tế (Campuchia) mang lại 
hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. 

Bên cạnh việc phát triển về kinh doanh vận tải xăng dầu, công ty tiếp tục phát triển và mở 
rộng thị trường sửa chữa tàu-đóng tàu, tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng giá thành có 
tính cạnh tranh đối với các đơn vị khác. Để tăng tính chủ động trong kinh doanh cho Xí 
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nghiệp Sửa chữa đóng tàu Bình Chánh, công ty đã quyết định nâng cấp từ hạch toán báo sổ 
thành hạch toán kế toán phụ thuộc và đổi tên thành Xí nghiệp đóng tàu - thương mại 
Petrolimex. Năm 2008 thành lập Công ty TNHH một thành viên đóng tàu và thương mại 
Petrolimex (hoạt động từ 01-01-2008) trên cơ sở Xí nghiệp đóng tàu – thương mại 
Petrolimex.  

Tháng 4/2005, Công ty đầu tư san lấp mặt bằng và cơ sở hạ tầng cho khu đất rộng 20.000 
m2 tại Bờ Băng, Phú Xuân, Nhà Bè và thành lập Xưởng Sửa chữa tàu Phú Xuân. Nay là Chi 
nhánh Công ty TNHH một thành viên đóng và thương mại Petrolimex, đến nay đã hoạt động 
ổn định. Năm 2008 Công ty đầu tư xây dựng 01 đường triền tại Xưởng  Phú Xuân Nhà Bè để 
phục vụ cho sửa chữa tàu và đóng tàu và xây dựng Trung tâm xử lý chất thải nhiễm dầu. 
Hiện nay Công ty đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, góp phần vào sự phát triển lĩnh 
vực sửa chữa tàu-đóng tàu nói riêng và hoạt động kinh doanh của công ty nói chung. 

 Trên cơ sở Phòng Thương mại, ngày 1/1/2005, Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết 
định thành lập “Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex” hạch 
toán kế toán phụ thuộc, tháng 08-2006 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên thương 
mại và vận tải Petrolimex chuyên kinh doanh xăng dầu, cung cấp xăng dầu cho các tàu vận 
tải, các hộ công nghiệp và có 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Năm 2010 Công ty trả lại mặt 
bằng, giảm 1 cửa hàng bán lẻ tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh vì không có hiệu quả. Năm 
2010, Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex hoạt động thua lỗ, 
mất vốn vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định tạm ngừng các hoạt động kinh doanh, để giải 
quyết dứt điểm các công nợ, chuyển 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho Công ty mẹ quản lý. 
Đến nay, công nợ cơ bản đã giải quyết xong. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn và 
phát triển.  

Hiện nay Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex là Tổng đại lý của 
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

Là một công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, Công ty luôn chú trọng đến 
nhân tố con người, xác định đây là yếu tố quan trọng giúp cho công ty phát triển, tuyển chọn 
những người có năng lực, trình độ và có tâm huyết với công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, tuyển chọn người có năng lực trình 
độ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ và công nhân viên của công ty; chăm lo đời sống, 
điều kiện làm việc của CBCNV, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ cho người lao động. 
Đồng thời Công ty luôn nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, vì cộng đồng, xã hội.  

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   
      - Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

Phát triển ngành vận tải xăng dầu đường biển và đường sông nội địa, đường sông quốc tế 
là mục tiêu chủ yếu của Công ty đồng thời phát triển kinh doanh xăng dầu, kinh doanh sửa 
chữa tàu - đóng tàu, xử lý chất thải nhiễm dầu. 
      - Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

 Định hướng chiến lược phát triển công ty là xây dựng công ty theo mô hình công ty mẹ, 
công ty con. 
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      Chiến lược phát triển công ty mẹ: 
 Định hướng chiến lược phát triển công ty mẹ với các ngành kinh doanh chủ lực là: 
Vận tải xăng dầu đường biển nội địa và đường sông nội địa, đường sông quốc tế. Xây 

dựng và phát triển mô hình công ty hiện nay thành một doanh nghiệp mang tính chuyên 
nghiệp cao về vận tải xăng dầu đường biển, đường sông nội địa, đường sông quốc tế, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng và trở thành doanh nghiệp đứng đầu về vận tải nội địa và 
Campuchia. 

Liên doanh với các tổ chức hoặc cá nhân là đối tác chiến lược về thị trường hàng hóa nội 
địa và quốc tế để liên kết đầu tư tài sản kinh doanh vận tải nội địa và quốc tế. 

Để đáp ứng các yếu cầu về chiến lược phát triển, công ty phải xây dựng chính sách thu 
hút mời gọi các cổ đông chiến lược về thị trường, quản lý, nhân sự, thương hiệu, tham gia 
góp vốn/ liên doanh liên kết với công ty mẹ để nâng qui mô của công ty lớn hơn hiện nay. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, trình độ và công nhân có tay nghề cao. 

Công ty đã và đang triển khai thực hiện hệ thống quản lý án toàn theo tiêu chuẩn của bộ 
Luật ISM code của tổ chức hàng hải quốc tế cho toàn bộ đội tàu của Công ty, đáp ứng các 
yêu cầu quản lý của Nhà nước và của các cảng dầu quốc tế.  

Chiến lược phát triển các công ty thành viên:  
Ngành kinh doanh chủ yếu là đóng tàu, sửa chữa tàu, xử lý chất thải nhiễm dầu và các 

dịch vụ liên quan đến ngành vận tải xăng dầu.     

 
Phần B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  

 

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011: 

Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011; 05 
phiên họp HĐQT định kỳ và 09 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để có những quyết 
định đúng đắn, kịp thời, phù hợp tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị luôn tạo 
điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ 
Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Các chương trình đã 
triển khai là: 
- Tái cấu trúc và sắp xếp hệ thống nhân sự trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.  
- Bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế quản trị Công ty gồm : Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế quản lý tài chính;  Quy hoạch và phát triển đội tàu 
giai đoạn (2011- 2015); Quy hoạch cán bộ quản lý, điều hành Công ty đến năm 2020.   

- Công tác đầu tư:  
 + Đầu tư 01 tàu sông trọng tải 1.120 tấn, giá trị đầu tư 6 tỷ đồng.  
 + Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, nâng cấp nhà xưởng: 11 tỷ đồng. 

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ  6%; 
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- Tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2011 thông qua. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh:  
 

TỶ LỆ % 
TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 

NĂM 2010 
KẾ HOẠCH  
NĂM 2011 

THỰC HIỆN  
NĂM 2011 TH2011/

KH2011
TH2011/
TH2010

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4 

 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu  Tr.đồng 84.000 84.000 84.000 100% 100%

2 Tổng doanh thu  " 329.192 436.776 409.487 94% 124%

 3 Lợi nhuận trước thuế  " 14.805 16.800 17.613 105% 119%

 4 Lợi nhuận sau thuế  " 11.200 12.600 12.557 99.7% 112%

5 Nộp ngân sách “ 9.480 11.460 16.419 143% 173%

 6 Thu nhập bình quân đồng 5.749.124 5.806.615 6.124.773 105% 107%

7 Lãi cơ bản/cổ phiếu   đồng 1.333 1.500 1.495 99,7% 112%
- Một số tồn tại trong hoạt động của Hội đồng quản trị:  

+  Chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu có trọng tải từ 5.000 – 
12.000 DWT.  

+  Công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực mang lại kết quả chưa cao, trình độ 
năng lực, ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, lao động chưa được cải thiện.  

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 . 
Năm 2012, vẫn sẽ là một năm với nhiều thử thách đối với doanh nghiệp, dự đoán tình 

hình kinh tế trong nước lãi suất tăng cao, lạm phát, thắt chặt tín dụng...Thị trường và môi 
trường kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh này, Hội đồng 
Quản trị xác định giải pháp thực hiện 

Định hướng kinh doanh:  
- Xác định rõ ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải xăng dầu; Kinh doanh xăng dầu; 

Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy; Xử lý chất thải. 
- Nghiên cứu giải pháp xử lý Công ty TNHH 1TV thương mại và vận tải Petrolimex gởi 

các cơ quan quản lý Nhà nước phê chuẩn theo luật định.   

Đối tác chiến lược:   
- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các đơn vị trong cùng 

Tập đoàn để đưa Công ty phát triển mạnh cả về lượng và chất.  
- Thận trọng trong kinh doanh thương mại, chọn lọc đối tác, khách hàng, đảm bảo có lợi 

nhuận và an toàn về tài chính. 

Nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp:  
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp để hình thành một hệ 

thống ổn định và vững chắc.  
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- Đội ngũ quản lý phải tiếp cận những quan điểm, tư tưởng và phương pháp quản trị tiên 
tiến, hiện đại, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo - quản lý - điều hành, có tầm nhìn chiến 
lược, tư duy năng động, đổi mới, thích nghi với môi trường để đáp ứng nhiệm vụ chiến 
lược phát triển của Công ty trong nền kinh tế hội nhập. 

Công tác đầu tư, phát triển công ty:  
- Chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn tự có, hạn chế vay vốn 

ngân hàng tránh gánh nặng lãi suất. 

Về định hướng tài chính doanh nghiệp 
- Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch và quản lý rủi ro được kiểm soát 

chặt chẽ.  
- Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, Công ty sẽ tập trung vốn vào ngành kinh doanh chính 

là: Vận tải xăng dầu. 

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:  
Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước Cổ đông và cân nhắc 

nội lực của Công ty, HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2012 do Tổng Giám đốc 
trình với những nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính:   
 

TỶ LỆ % TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 
NĂM 2011 

KẾ HOẠCH  
NĂM 2012 KH2012/TH2011

1 2 3 4 5 6=5/4 

 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu  Tr.đồng 84.000 84.000 100,0% 

2 Tổng doanh thu  " 409.487 331.288 81,0% 

3 Lợi nhuận trước thuế  " 17.613 17.700 100,5% 

4 Lợi nhuận sau thuế  " 12.557 13.275 106,0% 

 5 Nộp ngân sách “ 16.419 14.246 87,0% 

6 Thu nhập bình quân đồng  6.124.773 5.850.000 96,0% 

7 Lãi cơ bản/cổ phiếu   đồng 1.495 1.580 106,0% 
 
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban quản lý điều 

hành định kỳ, đột xuất, chương trình hành động cụ thể về tiêu chí sản lượng, doanh thu, 
hiệu quả, thu hồi vốn, lợi nhuận.  

- Tập trung thực hiện dự án đầu tư  tàu biển chở dầu có trọng tải dưới 10.000 DWT để tăng 
năng lực vận tải và mang lại hiệu quả kinh doanh.  

- Tiếp tục ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex, củng cố và phát triển uy 
tín thương hiệu PJTACO tại Việt Nam và Campuchia. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động, thực hiện tốt trách 
nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. 
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II. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
1. Báo cáo tình hình tài chính  và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011: 
 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2010
A. Tình hình tài chính
I. Tổng tài sản đồng 135.698.632.173 149.329.535.833
1. Tài sản ngắn hạn " 93.006.553.865 79.466.816.028
2. Tài sản dài hạn " 42.692.078.308 69.862.719.805
II. Tổng nguồn vốn " 135.698.632.173 149.329.535.833
III. Nợ phải trả " 36.240.980.753 47.980.344.057
IV. Vốn chủ sở hữu " 99.457.651.420 101.349.191.776
B. Kết quả hoạt động kinh doanh "
1. Tổng doanh thu " 409.487.422.979 329.191.702.809
2. Tổng chi phí " 391.874.114.598 314.386.286.603
2. Tổng lãi (+), lỗ (-) " 17.613.308.381 14.805.416.206
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN " 12.556.543.118 11.199.610.047
C. Các chỉ tiêu đánh giá khác
1. Khả năng thanh toán 
 - Khả năng thanh toán chung Lần 3,7 3,1
 - Khả năng thanh toán hiện hành Lần 2,6 2,1
 - Khả năng thanh toán nhanh " 2,19 1,76
2. Tỷ suất sinh lời
   Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
   - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 4,62% 4,67%
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần " 3,29% 3,53%
 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 12,98% 9,91%
    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản " 9,25% 7,50%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu " 14,95% 13,33%
3. Hệ số nợ ( Nợ phải trả/Tổng TS) 0,27 0,32
Tổng số cổ phiếu phổ thông 8.400.000 8.400.000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 8.400.000 8.400.000
Cổ tức % 12,0% 10%  
 
III . BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán  cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2011 
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2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2012 
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IV. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tập đoàn xăng 
dầu Việt Nam nắm gữ 51,21 % Vốn điều lệ của Công ty.  

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan: Tập đoàn Xăng Dầu 
Việt Nam nắm giữ 51,21 % Vốn điều lệ, là Tập đoàn đa ngành nghề, chiếm hơn 50% thị 
phần xăng dầu tại Việt Nam. 

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 
Hiện nay cơ cấu tổ chức công ty gồm: Công ty mẹ và 02 Công ty con: Công ty TNHH  

một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex và Công ty TNHH một thành viên đóng tàu 
và thương mại Petrolimex. 
Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH một 
thành viên  : 

 Ông PHAN VĂN KỲ :  Tổng Giám đốc điều hành Công ty 

 Giới tính  : Nam 
 Ngày tháng năm sinh  : 12-09-1957 
 Nơi sinh  : HàTĩnh 
Quốc tịch  : Việt Nam 
Dân tộc  : Kinh 
Quê  quán  : Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Địa  chỉ thường trú  : 95/40 Lê Văn Sĩ, P.13, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số điện  thoại liên lạc  : 35121780 
Trình độ văn hóa  : Đại học 
Trình độ  chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác  : 

 - 3/1975 – 5/1981  : Quân nhân, công tác tại hạm đội 171 Hải quân. 
 - 6/1981 – 9/1999  : Sĩ quan hàng hải, Trưởng phòng kinh doanh 
                                                 Xí nghiệp đường sông Công ty VITACO. 
 - 10/1999 đến 4/2002  : Phó Giám đốc Công ty.                             
 - 4/2002 đến nay         : Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vận tải            

Xăng dầu đường thủy Petrolimex. 
Chức vụ công tác hiện nay  : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. 
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có 

Bà ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán 
trưởng Công ty mẹ,  Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải 
Petrolimex (Công ty con) 
Giới tính  : Nữ 
Ngày tháng năm sinh  : 03/03/1968 
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Nơi sinh  : Hà Nội  
Quốc tịch  : Việt Nam 
Dân tộc  : Kinh 
Quê quán  : Thuận An, Bình Dương 
Địa chỉ thường trú  : 81/9 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP HCM  
Số điện thoại liên lạc           : 38405249, 0903625165  
Trình độ văn hóa  : Đại học  
Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế  
Quá trình công tác  : 
        - 1990 đến 1995   : Công tác tại Phòng kế toán Xí nghiệp sữa chữa 

thuộc Công ty VITACO 
      - 1995 đến 1999                   :  Công tác tại Phòng kế toán Xí nghiệp vận tải 

xăng dầu đường sông thuộc Công ty VITACO 
         - 1999 đến 12/2009             : Trưởng Phòng Kế toán tài vụ- Kế toán trưởng 

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy 
Petrolimex 

          -  12/2009 đến nay                : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Cty 
Chức vụ công tác hiện nay  : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm    

Kế toán trưởng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải Petrolimex. 
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có 

 
Ông ĐỖ VĂN LONG:  Thành viên HĐQT – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 

MTV đóng tàu và thương mại Petrolimex (Công ty con). 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 25-06-1962 
Nơi sinh : Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên 
 Địa chỉ thường trú : 8A/A17 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
                                                          Q.1, TP.HCM 
Số điện thoại liên lạc  cơ quan : 37266326 - 0903918047 
Trình độ học vấn  : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đóng tàu thủy 
Quá trình công tác : 

- 1987 - 1989 : Tổ phó tổ thợ hàn          
- 1989 – 1992      : Kỹ sư - Chủ nhiệm công trình  
- 1992 – 1999    : Quản đốc Xưởng Phú Xuân  
- 1999 – 2002 : Quản đốc Xưởng Bình Chánh 
- 2002 – 2007 : Giám đốc XN Đóng tàu – Thương mại 
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                                                  Petrolimex 
- 2008 – nay             : Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

                                                         đóng tàu và thương mại Petrolimex. 
Chức vụ  công tác hiện nay : Thành  viên HĐQT CTCP PJTACO, Chủ tịch 
kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đóng tàu  và thương mại Petrolimex.  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có 

Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: 

Tiền lương: Trả lương theo hệ số chức danh (quy định chức danh của Nhà Nước) và theo 
kết quả kinh doanh của Công ty. 

Tiền thưởng: Tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng của công ty do HĐQT quyết định. 
Các quyền lợi khác: Ban Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT được hưởng mức thù lao 

của thành viên HĐQT do Đại Hội đồng cổ đông quyết định hàng năm. 

2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
Số lượng cán bộ, nhân viên năm 2010:    453  người 
Chính sách đối với cán bộ, nhân viên: Thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho người theo 

quy định của Nhà Nước và thu nhập của người lao động được trả theo năng suất lao động. 

3. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: 
3.1. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:  

- Ông Nguyễn Bùi Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội Đồng quản trị không tham gia ứng 
cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 để nghỉ hưu theo chế độ.  

- Ông Trần Quang Tuấn thôi làm thành viên HĐQT do không tham gia ứng cử thành 
viên HĐQT nhiệm kỳ 4. 

- Ông Trần Kỳ Hạnh: trúng cử Thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2011 bầu và Hội đồng quản trị nhất trí bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.  

- Bà Đặng Thị Xuân Hương : Trúng cử Thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2011 bầu.  

3.2. Thay đổi Ban Kiểm soát:  

- Ông Nguyễn Văn Lân thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 3 và 
không tham gia ứng cử nhiệm kỳ 4.  

- Ông Nguyễn Duy Hải tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 4 và trúng cử. 

3.3. Thay đổi Ban Tổng Giám đốc:  

- Ông Trần Quang Tuấn tạm nghỉ chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty 
trong thời gian 6 tháng để chữa bệnh kể từ tháng 8/2010, đến hết thời hạn 6 tháng. 
Ông Tuấn xin nghỉ việc.  
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VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
1.1.  Thành viên HĐQT: 05 người: 

- Ông Trần Kỳ Hạnh  : Chủ tịch HĐQT-          tỷ lệ nắm giữ cổ phần  0%  
- Ông  Phan Văn Kỳ : Thành viên HĐQT       tỷ lệ nắm giữ cổ phần  0,29% 
- Ông Nguyễn Quang Hiếu: Thành viên HĐQT     tỷ lệ nắm giữ cổ phần  0% 
- Ông  Đỗ Văn Long : Thành viên HĐQT       tỷ lệ nắm giữ cổ phần  0,33% 

- Số thành viên HĐQT độc lập không điều hành:     02 người là Ông Trần Kỳ Hạnh và Ông 
Nguyễn Quang Hiếu 
+  Ông Trần Kỳ Hạnh là Trưởng nhóm đại diện phần vốn đầu tư của Tập đoàn xăng 

dầuViệt Nam tại Công ty Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex.    
+  Ông Nguyễn Quang Hiếu hiện nay là Trưởng Phòng Hàng hải Tập đoàn xăng dầu 

Việt Nam, là thành viên của nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn xăng 
dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex. 

-  Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT: Hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. 
-  Các tiểu ban trong HĐQT:  Công ty không thành lập tiểu ban giúp việc, Hội đồng quản trị 

sử dụng bộ máy quản lý của Công ty mẹ và Thư ký Công ty thực hiện các nhiệm vụ do 
Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao. 

-  Quyền lợi của thành viên HĐQT: không có giao dịch kinh doanh với Công ty. 
1.2. Thành phần Ban Kiểm Soát: 03 người trong đó 02 người không tham gia điều hành.  
-  Ông Nguyễn Tiến Dũng :   Trưởng ban 
-  Ông Phạm Ngọc Sinh :   Kiểm soát viên 
-  01 người tham gia bộ máy quản lý của Công ty là Ông Nguyễn Duy Hải : Kiểm soát viên, 

Trưởng phòng vận tải biển của Công ty.  
-  Hoạt động của Ban Kiểm soát: Thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ công 

ty và luật doanh nghiệp, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty; Trưởng 
Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt 
động của Công ty và có ý kiến đề xuất kịp thời cho Hội đồng quản trị. 

1.3.   Kế hoạch để tăng cưòng hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:  
-  Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản trị công ty và các quy chế, quy định định mức 

khác để điều hành hoạt động trong toàn công ty và kịp thời  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
với tình hình thực tế tại công ty.  

-  Thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2011: 
1.4.   Quyết toán trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 
 

STT Họ và tên Chức danh Tiền thù lao năm 
2011 (đồng) 

Thời gian giữ 
chức vụ 

I 
01 
02 
03 
04 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TRẦN KỲ HẠNH  
PHAN VĂN KỲ 
NGUYỄN QUANG HIẾU 
ĐỖ VĂN LONG 

 
CT.HĐQT 
TVHĐQT 
TVHĐQT 
TVHĐQT 

 
45.768.347 
54.662.361 
54.662.361 
54.662.361 

Từ tháng 5-12/2011 
Từ tháng 1-12/2011 
Từ tháng 1-12/2011 
Từ tháng 1-12/2011 
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