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Thông điệp của Hội đồng quản trị 

Quý vị cổ đông kính mến! 

Năm 2017 là năm đặc biệt với nước ta, 

trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục 

hồi chậm, thương mại toàn cầu yếu, sự bất 

ổn chính trị, thiên tai… nhưng kinh tế trong 

nước đã đạt được con số ấn tượng sau 

nhiều năm khi hoàn thành vượt mức 13 chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội, trong đó GDP đạt 6,7% 

cao nhất trong 10 năm qua. Đối với ngành 

Dầu khí, năm 2017 mặc dù giá dầu có phục 

hồi nhẹ, duy trì ở mức thấp, còn nhiều bất 

ổn, tiềm ẩn nhiều thách thức. Đây là năm 

được được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

đánh giá là khó khăn nhất đối với ngành 

trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển. 

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, niềm tin, bản 

lĩnh của những người đi tìm lửa, Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên 

đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 

nhiệm vụ đề ra. 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ) là đơn vị thành viên trực thuộc 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC sở hữu 51% cổ phần) đã nhận 

được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện của PTSC, các đơn vị trong ngành và 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tham gia các dự án, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ… cho các 

khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí. Năm 2017 là năm khó khăn đối với Công ty SMBĐ 

nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, năng động, sáng tạo trong điều hành và sự đoàn kết, quyết 

tâm vượt khó của tập thể cán bộ người lao động trong Công ty, Công ty đã phấn đấu thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt mức cao nhất. Toàn bộ nguồn lực của Công ty tiếp tục được bảo toàn 

và phát triển, các chỉ số tài chính ở mức độ an toàn, năng lực cạnh tranh và thương hiệu của Công 

ty được duy trì ổn định, bền vững. 

Kính thưa Quý vị cổ đông, 

Theo nhận định năm 2018, kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những thách thức ảnh hưởng 

tới tăng trưởng, hoạt động thương mại và đầu tư, cũng như những bất ổn địa chính trị từ các năm 
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trước, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch, giá dầu và giá các mặt hàng phi nhiên liệu thế giới 

được dự báo tăng nhẹ trong năm. Ngành dầu khí nước ta được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những 

khó khăn, thách thức. Đó là sản lượng dầu khai thác khó có thể đạt được như năm 2017, nhiều 

giếng dầu sản lượng đã bị suy giảm nhanh. Công tác tìm kiếm, thăm dò cũng chứa đựng rủi ro ngày 

càng lớn và đang bị chững lại. Khu vực gần bờ cơ bản đã khai thác hết. Để vươn ra vùng nước sâu 

xa bờ đòi hỏi số vốn lớn, lúc này là một thách thức với ngành dầu khí dẫn đến các dự án đầu tư 

trong lĩnh vực xây lắp dầu khí có thể tiếp tục giãn tiến độ hoặc dừng đầu tư. Nhưng với những lợi 

thế sẵn có, với định hướng quan điểm từng bước phát triển bền vững, với tất cả những nguồn lực, 

cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ người lao động và nhất là sự tin tưởng, đồng lòng ủng hộ, 

giúp đỡ của Quý vị cổ đông, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2018. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty, tôi xin trân trọng 

gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ thiết thực của Quý khách hàng, Quý cổ đông, mà đặc 

biệt là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã dành cho Công ty SMBĐ. 

           CHỦ TỊCH 

          HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trần Hải Bình 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH 

Tên giao dịch đối ngoại : SAOMAI – BENDINH PETROLEUM INVESTMENT JSC 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500794814 (Đăng ký lần đầu ngày 

07/05/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 28/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu cấp). 

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) 

Địa chỉ trụ sở : Số 65A3, đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 

Điện thoại  : 0254.3628188 

Fax  : 0254.3628189 

Email  : saomaibendinh@pvsb.com.vn 

Website  : www.pvsb.com.vn 

Mã cổ phiếu : PSB 

 

(Sơ đồ vị trí Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tại Tp.Vũng Tàu) 
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 Quá trình hình thành và phát triển: 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) là doanh nghiệp do Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam và các cổ đông chiến lược sáng lập, hiện nay là đơn vị thành viên của Tổng công 

ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đầu tư, 

xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao 

Mai - Bến Đình thuộc thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm 

kiếm, khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí... 

• 06/04/2007: Công ty được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007  

của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

• 24/04/2007: Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ); Phương án đầu 

tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. 

• 07/05/2007: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. 

• 24/03/2008: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định thu hồi đất để bàn giao 

cho SMBĐ. 

• 11/11/2009: Hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng mặt bằng bãi 39,8ha và bàn giao cho 

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PV Shipyard thuê. 

• 25/12/2009: Niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam 

(UPCOM) với mã chứng khoán PSB. 

• 26/04/2010: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Dự án Cảng 

container Quốc tế Vũng Tàu và Khu hậu cần Logistics, Công ty SMBĐ, Công 

ty BSPD (thuộc Vinalines) và Tập đoàn Trung Hoa Chiêu thương Cục (CMG) 

sau khi đàm phán đã ký kết Hợp đồng Liên doanh ngày 26/04/2010 để thành 

lập Công ty Cổ phần Cảng container Quốc tế Vũng Tàu với tỷ lệ tham gia 

SMBĐ 25%, BSPD 26% và CMHI 49%. 

• 16/09/2010: Hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng mặt bằng bãi 23,5ha và bàn giao cho 

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí PVC-MS thuê. 

• 01/01/2012: Hợp đồng Liên doanh hết thời hạn hiệu lực, Công ty SMBĐ đã thông báo 

quyết định chấm dứt Hợp đồng Liên doanh ký ngày 26/04/2010 và đã được các 

bên liên doanh chấp thuận theo đúng quy định. 

• 16/07/2012: Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Căn 

cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. 
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• 27/09/2012: UBND tỉnh BR - VT cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000147 để thực 

hiện đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. 

• 08/07/2015: Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký 

hợp đồng thuê đợt 1. 

• 10/08/2015: Khởi công đầu tư xây dựng Dự án khu dịch vụ dầu khí 35ha (Phân kỳ I). 

• 01/11/2017 : Hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình nhà văn phòng 

Container. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

2.1. Khai thác cụm Cảng và Khu kinh tế Sao Mai - Bến Đình; cụm cảng container; 

2.2. Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện nổi; Lắp ráp giàn khoan và các công trình 

nổi phục vụ ngành dầu khí; Sản xuất, sửa chữa và cho thuê container; Mua bán máy móc, thiết 

bị phục vụ ngành dầu khí và hàng hải; 

2.3. Xây dựng các công trình phục vụ ngành dầu khí, kho chứa các sản phẩm dầu khí, các công 

trình đường ống dẫn dầu - khí - nhiên liệu; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công 

nghiệp; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây 

dựng công trình điện đến 35KV; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng nhà các loại; 

2.4. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình đường dây và TBA đến 35KV; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 

đường giao thông; Giám sát công tác hoàn thiện công trình dân dụng; 

2.5. Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy nội địa; phân bón, vật liệu xây dựng, hóa chất (trừ 

hóa chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); 

2.6. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn nguyên liệu bông xơ; thuốc nhuộm; Bán buôn nguyên phụ 

liệu, bao bì cho ngành dệt may; Bán buôn nhựa đường và các nguyên liệu hóa chất, phụ gia sản 

xuất nhựa đường; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt nhựa polypropylen và các sản 

phẩm khác có liên quan; 

2.7. Cho thuê các phương tiện vận tải, kho bãi; Vận tải hàng bằng đường bộ; Vận tải dầu thô và các 

sản phẩm lọc hóa dầu; Dịch vụ đại lý tàu biển; 

2.8. Cung ứng nhân lực lao động.  
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Khu vực Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình hiện tại) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

Tổ chức 

Hành chính 

PHÒNG 

Tài chính 

Kế toán 

PHÒNG 

Kinh tế 

Kế hoạch 

PHÒNG 

Đầu tư 

Xây dựng 

BAN 

Quản lý Dự án 

(kiêm nhiệm) 

ĐỘI 

Xây lắp 

Dịch vụ 
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3.2. Cơ cấu cổ đông: 

+ Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 50.000.000 CP 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

+ Cơ cấu cổ đông (cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/02/2018): 

 

STT Tên cổ đông Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

I. TRONG NƯỚC:   

1 Tổng công ty PTSC 25.500.000 51,00 

2 Công ty TNHH SXTM Việt Anh 6.508.100 13,02 

3 Ngân hàng GP Bank 1.700.000 3,40 

4 Cổ đông khác 16.288.635 32,57 

II. NGOÀI NƯỚC:   

 Tanioka Hiroyasu 3.265 0,01 

 TỔNG CỘNG 50.000.000 100,00 

 

+    Danh sách cổ đông lớn: 

 

STT Tên cổ đông Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Tổng công ty PTSC 25.500.000 51,00 

2 Công ty TNHH SXTM Việt Anh 6.508.100 13,02 

 

13.02

51.00

32.57

3.40

Tổng Công ty PTSC

Công ty TNHH SX TM Việt Anh
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4. Định hướng và phát triển: 

 Với mục tiêu “Xây dựng SMBĐ trở thành công ty dịch vụ hạ tầng dầu khí, hàng hải mạnh có 

thương hiệu trong nước và trong khu vực, trong đó lấy việc xây dựng hạ tầng làm then chốt ...”, 

Công ty SMBĐ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chiến lược sau: 

4.1. Đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống dịch vụ căn cứ cảng và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

để khai thác và cho thuê tại khu vực Sao Mai – Bến Đình. 

4.2. Quản lý, khai thác và phát triển các dịch vụ tiện ích, cơ sở hạ tầng hiện có cho PVShipyard, 

PVC-MS và các khách hàng khác thuê. 

4.3. Khai thác tối đa các dịch vụ cảng, mở rộng phát triển dịch vụ hậu cần, dịch vụ tổng hợp dầu khí 

và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

4.4. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ dầu khí có hàm lượng công nghệ kỹ thuật cao, tiềm 

năng thị trường tốt bao gồm: 

-  Dịch vụ xây lắp cơ khí, chế tạo các công trình dầu khí. 

-  Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, các phương tiện nổi. 

-  Dịch vụ thu dọn, tháo dỡ các công trình dầu khí. 

-  Dịch vụ vận chuyển, hạ thủy các kết cấu siêu trường siêu trọng. 

-  Dịch vụ thương mại dầu khí. 

-  Dịch vụ cung ứng nhân lực dầu khí. 

4.5. Tập trung đào tạo, xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu phát triển 

theo từng giai đoạn của Công ty. 

4.6. Hoàn thiện hệ thống quản lý tiên tiến trong Công ty đảm bảo sự điều hành thống nhất, đảm bảo 

tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4.7. Tăng cường tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, đặc biệt là 

các đối tác nước ngoài nhằm tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của đối tác như kinh nghiệm, khả 

năng tài chính, công nghệ, thiết bị hiện đại, mối quan hệ rộng với mạng lưới toàn cầu, trên cơ 

sở đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty. 

5. Các rủi ro: 

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một quy trình được thiết lập bởi Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan khác áp dụng trong quá trình xây dựng chiến 

lược doanh nghiệp thực hiện những sự vụ có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp 

đồng thời quản lý rủi ro trong phạm vi cho phép nhằm đưa ra mức độ đảm bảo trong việc đạt 

được các mục tiêu của doanh nghiệp. 



    

 

 

11 

 Đặc thù của lĩnh vực dầu khí phải đối mặt với nhiều rủi ro vì vậy ngay từ ngày đầu thành 

lập, công tác quản trị rủi ro đã được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty đã xây dựng hệ thống 

quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính 

sách và quy trình kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Hệ thống quản trị rủi ro được xem xét lại định 

kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty. Các rủi 

ro tại Công ty được chia thành các nhóm chính sau: 

• Rủi ro trong kinh doanh: là tất cả những yếu tố rủi ro phát sinh từ môi trường kinh doanh 

bên ngoài Công ty như: chính trị, xã hội, khoa học công nghệ, nhà cung cấp, khách hàng, đối 

thủ cạnh tranh... 

• Rủi ro trong hoạt động: là các rủi ro về vi phạm quy định chính sách nội bộ của Công ty 

hoặc các hoạt động gian lận như: tham ô, mất mát, lãng phí, hư hỏng, lạm dụng, phá hoại… 

• Rủi ro tuân thủ: là các rủi ro liên quan đến pháp luật, hay chính là những việc vi phạm các 

văn bản pháp luật của nhà nước… 

• Rủi ro tài chính: là những rủi ro liên quan đến các thiệt hại có thể xảy ra đối với thị trường 

tài chính do sự thay đổi của các biến số tài chính: giá cả, lãi suất, tỷ giá... 

Việc kiểm soát rủi ro được thực hiện theo quy trình chặt chẽ phù hợp với đặc thù công việc của 

Công ty, đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, 

nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động và tuân thủ luật pháp. 

 

 

(Thi công chế tạo và lắp đặt tổ hợp sàn Upper Deck của Dự án HRD cho PTSC - MC) 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

 Năm 2017, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng 

hoặc phải giãn tiến độ, thời điểm khó khăn chồng chất khó khăn, Công ty đã quyết liệt thực 

hiện các giải pháp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung cấp các dịch vụ và tích cực tìm 

kiếm nguồn việc, xúc tiến các lĩnh vực kinh doanh mới nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng lớn 

của dịch vụ dầu khí bị co hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Nhận biết được tình thế khó khăn hiện 

tại, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chung 

sức đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao, duy trì ổn định và bền 

vững hoạt động SXKD. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ thi công cơ khí, cung ứng vật tư máy 

móc thiết bị dầu khí giảm so với năm 2016. 

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 Tổng doanh thu năm 2017 là 152,17 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch năm, giảm 19% so 

với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế  năm 2017 là 1,34 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch 

năm. 

Chi tiết kết quả thực hiện như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT CÁC CHỈ TIÊU TH năm 
2016 

KH năm 
2017 

TH năm 
2017 

% So 
với KH 

1 Vốn điều lệ 500,00 500,00 500,00 100 

2 Doanh thu 187,92 171,78 152,17 88,59 

a Doanh thu hoạt động SXKD 160,20 146,78 124,08 84,53 

-  Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK 45,49 31,9 23,25 72,87 

- Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại) 50,53 30,00 4,56 15,18 

- Dịch vụ căn cứ kho bãi 6,17 17,48 5,20 29,00 

- Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng 15,03 17,94 11,96 68,44 

- Dịch vụ cung ứng nhân lực khác 20,51 14,46 18,69 129,27 
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TT CÁC CHỈ TIÊU TH năm 
2016 

KH năm 
2017 

TH năm 
2017 

% So 
với KH 

- Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG 22,47 35,00 60,23 172,09 

- Dịch vụ khác - - 0,19 - 

b Hoạt động tài chính 26,14 25,00 27,06 108,25 

c Thu nhập khác 1,58 - 1,03 - 

3 Lợi nhuận trước thuế 1,92 2,22 1.34 60.36 

4 Lợi nhuận sau thuế 0,97 0,89 0.45 50.56 

5 Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN 10,52 3,27 2.25 68.81 

6 Đầu tư XDCB và  mua sắm PTTB     

- Giá trị thực hiện 50,87 107,61 22.62 21,02 

- Giá trị giải ngân 47,68 100,08 20,62 20,60 

 

 

Đại hội cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2017 
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2. Tổ chức và nhân sự: 

2.1. Danh sách Ban điều hành: 
 

①①①①        Ông PHÙNG NHƯ DŨNG 

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 Sinh ngày: 28/01/1969 tại Hà Nội 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản 

 trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí. 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0 

 

 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 06/1991 – 05/1992: Trung tâm nghiên cứu May – Hà Nội. 

 + 06/1992 – 06/1993: Công ty Địa Vật lý và DVDK – Hà Nội. 

 + 07/1993 – 07/1995: Đốc công – XN Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC – Vũng Tàu. 

 + 08/1995 – 12/1999: Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất – XN Cảng Dịch vụ Dầu 

khí PTSC – Vũng Tàu. 

 + 01/2000 – 04/2001: Phó Giám đốc – XN Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC – Vũng Tàu. 

 + 05/2001 – 10/2001: Quyền Giám đốc – XN Dịch vụ Vật tư Thiết bị và Nhiên liệu – VT. 

 + 11/2001 – 12/2003: Trưởng ban quản lý Dự án Nhà máy Chế biến Condensate. 

 + 01/2004 – 01/2006: Giám đốc  - Nhà máy Chế biến Condensate. 

 + 02/2006 – 03/2007: Phó Tổng giám đốc – Công ty Chế biến và Kinh doanh SP Dầu mỏ, 

kiêm Giám đốc XN Xăng dầu DK Vũng Tàu. 

 + 04/2007 – 05/2007: Phó Tổng GĐ Cty TNHH 1 TV Chế biến và Kinh doanh SP Dầu mỏ. 

 + 06/2007 – đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 
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②②②②    Ông ĐẶNG ĐỨC HỒI 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Sinh ngày: 01/11/1962 tại Nam Định 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 2.692 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 09/1987 – 02/1991: XN Liên hợp XL Dầu khí. 

 + 03/1991 – 07/1995: Kế toán Trưởng – Đội xây 

dựng số 6 thuộc XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí. 

 + 08/1995 – 02/2001: Kế toán Trưởng – XN Thiết 

kế và Khảo sát – Công ty Thiết kế và XD Dầu khí. 

 + 03/2001 – 11/2004: Chuyên viên Tài chính Công 

ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí. 

 + 12/2004 – 04/2007: Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng Phòng Tài chính – Kế toán; Kế toán 

Trưởng Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí. 

 + 05/2007 – 07/2009: Kế toán Trưởng – Công ty Cổ 

phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình 

(SMBĐ). 

 + 08/2009 – đến nay: Phó Giám đốc – Công ty Cổ 

phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình 

(SMBĐ). 

 

 

③③③③    Ông TRẦN CHÍ DŨNG 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Sinh ngày: 03/05/1976 tại Hà Tĩnh 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 975 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 07/1999 – 06/2002: Công ty Vật liệu Xây dựng và 

Xây lắp Thương mại – Bộ Thương Mại. 

 + 06/2002 – 06/2003: Đội trưởng đội thi công – Chi 

nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Tp 

Hồ Chí Minh. 

 + 06/2003 – 08/2005: Chuyên viên Ban quản lý Dự 

án Cảng PTSC – Tổng Công ty PTSC. 

 + 08/2005 – 08/2007: Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch 

Ban quản lý Dự án Cảng PTSC. 

 + 02/2007 – 08/2007: Trưởng phòng Kinh tế - Kế 

hoạch Ban quản lý Dự án Cảng PTSC. 

 + 08/2007 – 10/2009: Phó Giám đốc – Công ty CP 

Đầu tư Khu Công nghiệp DK – Idico Long Sơn. 

 + 10/2009 – đến nay: Phó Giám đốc – Công ty Cổ 

phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình 

(SMBĐ). 
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④④④④    Ông TRẦN ĐỨC HẠNH 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Sinh ngày: 03/08/1979 tại Thanh Hóa 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý  

Dự án, Kỹ sư Xây dựng. 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 7 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 04/2002 – 11/2003: Công ty Xây dựng và Ứng 

dụng Công nghệ mới – Bộ Giao Thông Vận Tải. 

 + 12/2003 – 12/2004: Xí nghiệp Xây lắp Công trình 

Biển – XN Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. 

 + 12/2004 – 06/2005: Ban Dự án RuBy B – Xí 

nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetrpo. 

 + 06/2005 – 03/2007: Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu 

– Công ty Chế biến và KD SP Dầu mỏ. 

 + 04/2007 – 10/2007: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 

Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu. 

 + 11/2007 – 10/2009: Trưởng phòng Đầu tư Xây 

dựng – Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai 

– Bến Đình. 

 + 10/2009 – đến nay: Phó Giám đốc – Công ty Cổ 

phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình 

(SMBĐ). 

 

2.1. Công tác nhân sự: 

Tổng số người lao động Công ty SMBĐ đến tháng 12/2017 là 105 người, trong đó: Người 

lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 76 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: 

Ban giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng), và 29 người lao động 

ký hợp đồng ngắn hạn làm việc cho các Dự án của PTSC. 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

3.1. Các khoản đầu tư lớn: 

3.1.1. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình: 

- Công ty đã được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 49121000147 ngày 27/09/2012; cấp Giấy 

phép quy hoạch số 05/GPQH ngày 26/03/2013, bổ sung quy hoạch vào Nhóm cảng biển số 5 

theo Văn bản số 13602/BGTVT-KHĐT ngày 13/12/2013. Được Sở Tài nguyên Môi trường cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 (81,9ha) ngày 08/07/2015 và ký Hợp đồng thuê đất 
đợt 1 cho Công ty. 

- Về việc Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 
19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao 

độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề 

xuất. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trình phòng QLĐT TP Vũng Tàu thẩm định 
và UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch tại Tờ trình số 27/TTr-SMBĐ ngày 

10/01/2018. Hiện nay đồ án quy hoạch đang trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân theo 

đúng quy định. 

- Về việc đền bù giải phóng mặt bằng: Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị kéo dài do công 

tác đền bù, giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ dân khu đường vào Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao 

Mai – Bến Đình. Ngày 06/03/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn giao 
UBND thành phố tại báo cáo số 250/BC-UBND căn cứ kiến nghị của Sở TNMT để giải quyết 

hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân theo quy định. 

- Về việc xin ưu đãi đầu tư của dự án: Công ty đã gửi văn bản tới Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đề nghị điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SM – BĐ. Ngày 

06/10/2017, Sở KHĐT đã có văn bản số 2046/SKHĐT-ĐTKT gửi Sở Xây dựng, Sở TN & MT, 
UBND thành phố Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án theo 

nội dung văn bản của Công ty. Ngày 09/11/2017, sở KHĐT đã có văn bản số 2355/SKHĐT-

ĐTKT đề nghị Công ty SMBĐ tổ chức điều chỉnh dự án đồng thời với việc điều chỉnh các nội 

dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã gửi văn bản số 713/SMBĐ-TCHC ngày 
14/11/2017 và 719/SMBĐ-TCHC ngày 15/11/2017 tới sở KHĐT giải trình giới hạn quyền hạn 

của Công ty trong việc tổ chức điều chỉnh dự án và đề nghị Sở KHĐT xem xét xử lý các thủ tục 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến 
Đình. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước 

tiếp theo. 

- Về việc đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: 

UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự 

án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý. 

3.1.2. Khu bãi 07ha - Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:  
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- Gói thầu thi công san lấp mặt bằng, thi công công trình mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân 

khu 1 – (phân kỳ 1) 7ha: đã bàn giao đưa vào sử dụng, hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ 

hoàn công thanh quyết toán công trình. 

- Việc triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (gồm, PCCC, hệ thống cấp điện, …):  
Công ty đang trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với nhà thầu thi công. 

- Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử 

dụng từ 01/11/2017. 

 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết : 

 Công ty SMBĐ hiện sở hữu 1.053.000 cổ phần, chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO). Từ năm 2008-2009, Công ty 
SOPEWACO hoạt động hiệu quả với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi 

chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, tính đến 30/06/2017, Công ty 

SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 423,56 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư vào 
Sopewaco là 10.530.000.000 đồng. Công ty SMBĐ hiện đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình 

đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty SOPEWACO, đồng thời tìm kiếm đối tác để thoái vốn 

đầu tư tại SOPEWACO. 

 

 

 

(Công trường chế tạo giàn khoan dầu khí 

tại Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình) 
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4. Tình hình tài chính: 

4.1. Tình hình Tài chính của Công ty qua các năm: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

1 Tổng tài sản Triệu đồng 806.081,49 819.119,46 851.888,57 

2 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 560.132,52 559.783,40 558.814,16 

3 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 32.362,21 41.432,71 70.854,44 

4 Nợ dài hạn Triệu đồng 213.586,76 217.903,36 222.219,97 

5 Doanh thu thuần từ HĐKD Triệu đồng 124.079,15 160.197,02 200.778,06 

6 Lợi nhuận gộp từ HĐKD Triệu đồng 3.500,06 9.705,40 11.756,28 

7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.342,94 1.918,82 1.044,89 

8 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 455,75 969,23 145,35 

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 9,00 19,00 3,00 

 

  

4.2. Các chỉ số tài chính chủ yếu:  

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

1 Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán       

  - Khả năng thanh toán nhanh lần 15,52 12,96 8,21 

  - Hệ số thanh toán hiện thời lần 15,68 12,99 8,61 

2 Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn      

  - Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn % 30,51 31,66 34.40 

  - Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn % 69,49 68,34 65,60 

3 Khả năng sinh lời      

  - Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) % 0,30 0,6 0,06 

  - Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE) % 0,08 0,17 0,03 

  - Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA) % 0,06 0,12 0,02 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Tính đến ngày 13/02/2018 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 

10.913 cổ đông sở hữu 50 triệu cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông Công ty 

như sau: 

Stt Cơ cấu cổ đông Tỷ lệ CP nắm giữ 

A. Cổ đông pháp nhân  

1. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 51,0000% 

2. Công ty TNHH SX TM Việt Anh 13,0160% 

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank) 3,4000% 

4. Công ty quản lý nợ - thuộc GP Bank 1,6000% 

5. Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 0,2407% 

B. Cổ đông thể nhân 30,7433% 

 

6. Báo cáo các tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

 Công ty áp dụng Hệ thống quản lý HSEQ (Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường) giúp 

định hướng việc nâng cao hiệu suất an toàn, hiệu quả lao động, tuân thủ luật pháp cho các hoạt 

động của Công ty. Cụ thể trong lĩnh vực quản lý dự án và thi công công trình xây dựng phục vụ 

ngành dầu khí phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

 Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra 

thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2017, Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn. 

Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 

14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Công ty SMBĐ đã xây 

dựng tích hợp các tiêu chuẩn trên và phù hợp với các quy trình, quy định của Tổng Công ty PTSC. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Đặc điểm tình hình chung: 

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là đầu tư, xây 

dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - 

Bến Đình thuộc thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, 
khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí, thi công chế tạo cơ khí, thương mại... 

      Năm 2017 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành dầu khí, các hoạt động thăm dò, khai thác đầu tư 

vẫn tiếp tục dừng, giãn, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể hoặc hoạt động cầm chừng. Các nhà thầu 
dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc 

cũng như chi phí hoạt động, cùng với sức ép cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều 

của các nhà thầu nước ngoài, tư nhân với giá cung cấp dịch vụ thấp sẵn sàng làm với lỗ nhiều, phá 

giá... đặt ra khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty bao gồm 
các lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại phục vụ ngành dầu khí, cung cấp kho bãi cho các 

đơn vị trong ngành. 

Trong năm 2017, một số mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty SMBĐ như sau: 

a. Thuận lợi: 

- Là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty luôn 

nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 
giám đốc Tổng công ty PTSC. 

- Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm, năng lực và 

dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, cung cấp 

thương mại hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí.  

- Tập thể Công ty SMBĐ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đồng thuận 

cao, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán 

bộ có tâm huyết, quyết tâm, hết lòng với công việc. 

b. Khó khăn và tồn tại chưa thực hiện trong năm 2017: 

- Thị trường dầu khí suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch 

vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình và hoạt động thương mại, thi công cơ khí. 

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm do bên cạnh việc giãn tiến độ 
đầu tư thì công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án gặp 

nhiều khó khăn. 

- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Công tác thanh quyết toán hợp đồng còn chậm, kéo dài 
chưa đạt được như kỳ vọng. 
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1.2. Kết quả đạt được:  

Năm 2017, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng 

hoặc phải giãn tiến độ, thời điểm khó khăn chồng chất khó khăn, Công ty đã quyết liệt thực hiện các 

giải pháp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung cấp các dịch vụ và tích cực tìm kiếm nguồn 
việc, xúc tiến các lĩnh vực kinh doanh mới nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng lớn của dịch vụ dầu 

khí bị co hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Nhận biết được tình thế khó khăn hiện tại, tập thể lãnh đạo 

cùng toàn thể CBCNV Công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua 
khó khăn, nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao, duy trì ổn định và bền vững hoạt động SXKD. Tuy 

nhiên, doanh thu dịch vụ thi công cơ khí, cung ứng vật tư máy móc thiết bị dầu khí giảm so với năm 

2016. 

Tổng doanh thu năm 2017 là 152,17 tỷ đồng, đạt 88,59% so với kế hoạch năm, giảm 19% so 
với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế  năm 2017 là 1,34 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm. 

Chi tiết kết quả thực hiện như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT CÁC CHỈ TIÊU TH năm 
2016 

KH năm 
2017 

TH năm 
2017 

% So 
với KH 

1 Vốn điều lệ 500,00 500,00 500,00 100 

2 Doanh thu 187,92 171,78 152,17 88,59 

a Doanh thu hoạt động SXKD 160,20 146,78 124,08 84,53 

-  Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK 45,49 31,9 23,25 72,87 

- Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại) 50,53 30,00 4,56 15,18 

- Dịch vụ căn cứ kho bãi 6,17 17,48 5,20 29,00 

- Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng 15,03 17,94 11,96 68,44 

- Dịch vụ cung ứng nhân lực khác 20,51 14,46 18,69 129,27 

- Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG 22,47 35,00 60,23 172,09 

- Dịch vụ khác - - 0,19 - 

b Hoạt động tài chính 26,14 25,00 27,06 108,25 

c Thu nhập khác 1,58 - 1,03 - 

3 Lợi nhuận trước thuế 1,92 2,22 1.34 60.36 
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TT CÁC CHỈ TIÊU TH năm 
2016 

KH năm 
2017 

TH năm 
2017 

% So 
với KH 

4 Lợi nhuận sau thuế 0,97 0,89 0.45 50.56 

5 Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN 10,52 3,27 2.25 68.81 

6 Đầu tư XDCB và  mua sắm PTTB     

- Giá trị thực hiện 50,87 107,61 22.62 21,02 

- Giá trị giải ngân 47,68 100,08 20,62 20,60 

       

 Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 
theo từng lĩnh vực tại Công ty: 

1.3. Công tác sản xuất kinh doanh 

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí 

Doanh thu lĩnh vực chế tạo cơ khí không đạt so với kế hoạch do các hầu hết các Dự án/ Gói thầu 

dự kiến tham gia bị giãn tiến độ, dừng triển khai, giảm công việc. Công ty thực hiện quyết toán các 

gói thầu thi công cơ khí đã ký từ năm 2016 và các hợp đồng thi công cơ khí ký mới năm 2017: 

• Chế tạo các tổng đoạn thân tàu cho các dự án của Sofel theo Hợp đồng Sofel- PVSB-001; 
Sofel-PVSB-002; Sofel-PVSB-003; Sofel – PVSB – 004 ; Sofel-PVSB-005; Dịch vụ cắt CNC 

300T, 600T. 

• Thực hiện hợp đồng Chế tạo kết cấu thép cho các cụm kết cấu ngầm Greater Enfield ký với 
công ty PTSC-MC. 

• Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ cắt CNC 500 tấn thép tấm ký với PV Shipyard. 

- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị 

Về lĩnh vực cung cấp dịch vụ vật tư thiết bị trong ngành dầu khí tiếp tục phải chịu tác động 

nghiêm trọng do giá dầu giảm kéo dài, hầu hết các dự án, phát triển mỏ dầu khí biển cả trong và 

ngoài nước bị dừng, giãn triển khai, các đơn hàng, gói thầu bị cắt giảm về số lượng và giá trị. Nhiều 

công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng làm với giá dịch vụ thấp, thậm chí hòa vốn dẫn tới sự 
cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng cao. Công ty SMBD đã nỗ lực thực hiện công tác 

marketing, tham gia đấu thầu và thực hiện một số công việc sau:  

• Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng đường ống công nghệ cho việc sửa chữa giàn 
CCP&MKC cho VSP.  

• Hoàn thành hợp đồng cung cấp Vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP cho VSP. 

• Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn nén nhỏ bảo dưỡng 4K – 8K 
cho VSP.  
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• Hoàn thành hợp đồng cung cấp vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa cho các van của hãng Fluval cho 

nhà máy điện Nhơn Trạch 1. 

• Thực hiện hợp đồng cung cấp cụm thiết bị Oil Drain Pump dự án xây dựng giàn CTC1 lô 09-
3/12 cho VSP. 

• Thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước XNMB 2017 cho PVGAS– 
NORTH. 

- Dịch vụ Căn cứ kho bãi 

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi 63ha ổn định cho PVC MS, PV Shipyard. Công ty 

xây dựng kế hoạch dự kiến cho PTSC-MC thuê Khu bãi 07ha. Tuy nhiên, PTSC-MC chưa tiến hành 

thuê cũng như thị trường cung cấp căn cứ trên bờ gặp nhiều khó khăn nên doanh thu cho thuê bãi 
không đạt được so với kỳ vọng. Công ty SMBĐ đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi các khách hàng tiềm 

năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói 

chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Dự án Căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai 
– Bến Đình nói riêng. 

- Dịch vụ khác (cung cấp điện, nước phụ trợ,…) 

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là việc cung cấp các dịch vụ cung cấp điện, cung 

cấp nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Công 
ty đã hoàn thành hệ thống cấp điện bổ sung cho Công ty PVC MS. Tuy nhiên trong năm 2017, 

doanh thu từ dịch vụ này cũng bị ảnh hưởng do nhiều dự án giãn hoặc dừng tiến độ dẫn tới các công 

trình thi công tại bãi giảm nhiều. 

- Dịch vụ cho thuê lại lao động 

Hiện nay, cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực Dự án cũng đã đem lại nguồn thu, hiệu quả cho 

Đơn vị. Nhân lực chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC. Các dự án hiện công ty 

đang cung cấp Nhân lực như Dự án NPK/NH3; Dự án GPP Cà Mau. Tổng số Người lao động cho 
thuê lại đến thời điểm hiện tại là 29 người. Đây được xem là lĩnh vực mới và mang lại doanh thu lợi 

nhuận, Đơn vị sẽ tập trung phát triển lĩnh vực này sâu, rộng hơn nữa. 

- Phân phối khí hóa lỏng, phân bón Phú Mỹ 

Công ty xác định trong giai đoạn khó khăn do giá dầu giảm hiện nay, hai lĩnh vực này sẽ là một 

trong các hoạt động duy trì SXKD, đem lại nguồn thu, lợi nhuận cho Công ty, vượt qua giai đoạn 

khó khăn của các hoạt động cơ khí dầu khí, cung cấp máy móc thiết bị dầu khí. Bước sang năm 

2018, khi các khách hàng, đại lý cấp 2 của Công ty được xây dựng ổn định, lĩnh vực phân phối phân 
bón được kỳ vọng là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mang lại lợi nhuận cho Công ty.  

- Doanh thu tài chính 

Tình hình kinh tế thị trường năm qua không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

bình quân tăng 3,53% so với năm 2016, tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng 
ổn định, tăng nhẹ so với năm 2016. Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng 

có thương hiệu, uy tín và an toàn nên doanh thu tài chính năm 2017 mức tương đương năm 2016. 
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1.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2017 

Công ty PVSB tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng 

hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình, cụ thể như sau: 

a. Tình hình triển khai dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình: 

- Đền bù giải phóng mặt bằng: Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị kéo dài do công tác đền 

bù, giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ dân khu đường vào Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – 

Bến Đình. Ngày 06/03/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn giao UBND thành 
phố tại báo cáo số 250/BC-UBND căn cứ kiến nghị của Sở TNMT để giải quyết hỗ trợ về đất 

đối với 12 hộ dân theo quy định.  

- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 

19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao 
độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề 

xuất. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trình phòng QLĐT TP Vũng Tàu thẩm định 

và UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch tại Tờ trình số 27/TTr-SMBĐ ngày 
10/01/2018. Hiện nay đồ án quy hoạch đang trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân theo 

đúng quy định. 

- Ưu đãi đầu tư của dự án: Công ty đã gửi văn bản tới Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị 

điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SM – BĐ. Ngày 06/10/2017, 
Sở KHĐT đã có văn bản số 2046/SKHĐT-ĐTKT gửi Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND 

thành phố Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án theo nội 

dung văn bản của Công ty. Ngày 09/11/2017, sở KHĐT đã có văn bản số 2355/SKHĐT-ĐTKT 
đề nghị Công ty SMBĐ tổ chức điều chỉnh dự án đồng thời với việc điều chỉnh các nội dung 

khác của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã gửi văn bản số 713/SMBĐ-TCHC ngày 

14/11/2017 và 719/SMBĐ-TCHC ngày 15/11/2017 tới sở KHĐT giải trình giới hạn quyền hạn 

của Công ty trong việc tổ chức điều chỉnh dự án và đề nghị Sở KHĐT xem xét xử lý các thủ tục 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến 

Đình. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước 

tiếp theo. 

- Công tác khác: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng 
đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý. 

-     Khu bãi 07ha  Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:  

• Gói thầu thi công san lấp mặt bằng, thi công công trình mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân 
khu 1 – (phân kỳ 1) 7ha : đã bàn giao đưa vào sử dụng, hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ 

hoàn công thanh quyết toán công trình. 

• Việc triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (gồm, PCCC, hệ thống cấp điện, …):  
Công ty đang trong quá trình thực hiện hợp đồng với nhà thầu thi công. 

• Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử 

dụng từ 01/11/2017. 
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2. Tình tình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 

2.1 Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2016 

I- Tài sản ngắn hạn 507,410,121,201 538,480,000,943 

    1- Tiền và các khoản tương đương tiền 26,372,151,626 29,566,423,861 

    2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 417,000,000,000 430,000,000,000 

    3- Các khoản phải thu ngắn hạn 51,321,151,973 70,717,343,302 

    4- Hàng tồn kho 5,129,313,074 1,537,461,834 

    5- Các tài sản ngắn hạn khác 7,587,504,528 6,658,771,946 

II- Tài sản dài hạn 298,671,368,766 280,639,460,523 

    1- Các khoản phải thu dài hạn 3,000,000 3,000,000 

    2- Tài sản cố định  21,704,241,098 16,681,489,070 

    3- Bất động sản đầu tư 192,806,592,051 197,541,863,907 

    4- Tài sản dở dang dài hạn 82,986,651,083 65,068,947,896 

    5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 

    6- Tài sản dài hạn khác  1,170,884,534 1,344,159,650 

Tổng tài sản 806,081,489,967 819,119,461,466 

 

2.2 Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2016 

I – Nợ phải trả 245,948,968,210 259,336,069,380 

    1 – Nợ ngắn hạn 32,362,211,771 41,432,705,077 

    2 – Nợ dài hạn 213,586,756,439 217,903,364,303 

II – Vốn chủ sở hữu 560,132,521,757 559,783,392,086 

    1 – Vốn chủ sở hữu 560,132,521,757 559,783,392,086 

    2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 

Tổng nguồn vốn 806,081,489,967 819,119,461,466 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty: 

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, đặc biệt là Tổng 

Công ty PTSC và các đơn vị trong Tổng Công ty, Công ty SMBĐ đã chủ động ứng phó với khó 

khăn, thách thức và những biến động phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD, tiếp 
tục đạt được những kết khả quan trên các mặt hoạt động. HĐQT đánh giá năm 2017 Công ty đã 

bám sát tình hình thực tế, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, đồng thời định hướng tốt 

hoạt động để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao, tạo đà thuận lợi cho những 
năm tiếp theo, cụ thể: 

- Các nguồn lực chính của Công ty như nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty được duy 

trì ổn định, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, năng động, sáng tạo có 

trình độ, năng lực tốt, được trau dồi kinh nghiệm trong thực tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các 
nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo. 

- Đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí 

cho Công ty như: chuyển toàn bộ văn phòng Công ty xuống khu bãi 7ha; kiện toàn bộ máy tổ 
chức, cắt giảm lao động không cần thiết, giảm thu nhập của CBCVN cho phù hợp với tình hình 

thực tế; rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí hội họp, tiếp khách, văn phòng phẩm, nhiên liệu… 

- Thực hiện và áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh đang tạo những chuyển biến tích 

cực, cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn 
trong thời gian tới. 

- Công ty đã và đang khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cơ khí, 

thương mại, dịch vụ hậu cần. Đồng thời đã nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới 
cho Công ty trong thời gian sắp tới.  

- Chế độ đãi ngộ với người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống 

đầy đủ, chu đáo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những hạn chế cần khắc 
phục trong giai đoạn khó khăn như hiện nay như: 

- Công tác dự báo thị trường chưa thực sự kịp thời, việc sụt giảm mạnh nguồn việc và khách 

hàng đã ảnh hướng lớn đến doanh thu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại và 

dịch vụ căn cứ cảng. Mặc dù đã phần nào khẳng định được thương hiệu và vị trí trong lĩnh vực 
dịch vụ cơ khí, thương mại nhưng năng lực cạnh tranh và công tác tổ chức giám sát, thực hiện 

của Công ty vẫn còn hạn chế. 

- Cơ sở hạ tầng bến bãi, cầu cảng… trang thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ, phải 
đi thuê và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài nên hiệu quả sản xuất chưa cao. 

- Doanh thu của Công ty còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong ngành 

dầu khí nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có biến động. 
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- Việc xử lý các thủ tục về đất đai và lập quy hoạch 1/500 của dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải 

Dầu khí Sao Mai – Bến đình còn chậm chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra, do phải phụ 

thuộc nhiều vào các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra do chưa có khách hàng thực sự tiềm 
năng để Công ty cùng hợp tác đầu tư. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: 

Ban Giám đốc, đứng đầu là Giám đốc Công ty trong năm 2017 đã thể hiện sự quyết liệt, năng 
động trong quản lý, điều hành Công ty, tích cực tìm kiếm các nguồn việc, mở rộng hoạt động 

SXKD để tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống người lao động. Quản lý và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các 

Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, đưa 
Công ty vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định phát triển và cơ bản hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ 

trong năm 2017. Kết quả được thể hiện qua các mặt: 

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp ứng phó với tình hình suy giảm của giá dầu, tiết giảm tối đa các chi phí, hoàn 

thành cao nhất kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng của năm tài chính 2017. 

- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, tích cực tìm 

kiếm khách hàng, nguồn việc mới cho Công ty. 

- Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới tác phong doanh nghiệp nâng cao 

năng lực và hiệu quả của bộ máy giúp giảm chi phí. 

- Công tác chăm lo và đảm bảo đời sống, công văn việc làm cho người lao động trong Công ty 
được thực hiện tốt, duy trì và ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Giám đốc Công ty cần khắc phục một số vấn đề tồn 

đọng trong quá trình điều hành như: 

- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất 
đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục của dự án Căn cứ DVHH Dầu 

khí Sao Mai – Bến Đình còn chậm, cần tích cực và chủ động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, 

thực hiện các mục tiêu của Công ty. 

- Công tác dự báo thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư chưa sát thực tế và chưa 
đạt kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc cần có đánh giá và giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư cho 

phù hợp với tình hình của Công ty và những khó khăn của ngành dầu khí. 

- Cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với 
chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực. Đồng 

thời tiếp tục xây dựng các kịch bản, phương án, biện pháp cụ thể để tiết giảm tối đa các chi phí 

và ứng phó với tình hình khó khăn sắp tới. 

- Chấn chỉnh nghiêm tác phong, văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động của CBCNV để Công 
ty chuyên nghiệp hơn và đi vào nề nếp. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Theo nhận định của HĐQT, năm 2018 và những năm tiếp theo giá dầu thô trên thế giới còn 

nhiều biến động khó lường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dầu khí nước ta, Tập đoàn 

và các Tổng Công ty lớn. Điều này dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc, tạo ra cạnh tranh gay 
gắt giữa các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, căn cứ hậu cần, 

bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo cơ khí… trong đó có Tổng Công ty PTSC và Công ty SMBĐ. Để thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, trên 
cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong 

năm 2018 như sau: 

3.1. Về công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên và các cuộc họp định kỳ của HĐQT  

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu, chương trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 
năm 2018 của Công ty. 

- Tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc họp của HĐQT để kiểm tra, đánh giá tình hình của Công 

ty và kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty. 

3.2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2018 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực của Công ty. 

- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài 

chính theo quy định hiện hành. 

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các 
dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu. 

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học có hàm lượng kỹ thuật cao trong sản xuất, cải tiến quy trình lao 

động và các hệ thống quản lý Công ty. 

- Quyết liệt, áp dụng thực hiện triệt để đề án năng lực cạnh tranh để gia tăng khối lượng công 
việc và doanh thu cho Công ty. 

- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh, mở rộng công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm 

củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí... 

để ký thêm được các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án.  

- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách với người lao động, đồng thời 

rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhất. 

- Định kỳ hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định 
của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát. 

3.3. Công tác nhân sự 

- Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cho phù hợp với tình 

hình thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo bộ máy HĐQT hoạt động tốt, giám sát, hỗ trợ 
và chỉ đạo Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó. 
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- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp, 

tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc thẩm quyền của HĐQT 

trong công tác cán bộ. 

3.4. Công tác sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và hoàn thiện 
các văn bản quản lý, quản trị Công ty 

- Chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị của Công ty 

cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. 

3.5. Công tác quản lý vốn và Người đại diện phần vốn 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ và ủy quyền có thời hạn cho Giám đốc Công ty được chủ động sử 
dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty một cách hiệu quả, an toàn để tăng doanh thu, lợi nhuận 

cho Công ty. 

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ của các khách 
hàng. 

- Chỉ đạo Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của 

Sopewaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định. 

- Chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và xây dựng phương án thoái toàn 
bộ vốn tại công ty Sopewaco theo chủ trương của ĐHĐCĐ. 

3.6. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

- Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty trong từng 
lĩnh vực. 

- Chỉ đạo xây dựng kịch bản, dự báo tình hình thị trường, phương án và các biện pháp ứng phó 

cụ thể để chủ động trước tình hình khó khăn trong giai đoạn tới. 

3.7. Công tác khác: 

Thực hiện các công việc thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều 

lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.  
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị: 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên bao gồm 03 người đại diện cho PTSC và 01 
người đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh (Việt Anh), 

cụ thể: 

1. Ông Trần Hải Bình (PTSC)     - Chủ tịch HĐQT  (Chuyên trách) 

2. Ông Phùng Như Dũng (PTSC)     - TV HĐQT, Giám đốc (Kiêm nhiệm) 

3. Ông Nguyễn Viết Đạt (PTSC)       - TV HĐQT  (Kiêm nhiệm) 

4. Nguyễn Lê Phương (Việt Anh)    - TV HĐQT   (Kiêm nhiệm) 

 
 

 ①①①①  Ông TRẦN HẢI BÌNH 

                  CHỦ TỊCH 

 
 Sinh ngày: 20/10/1969 tại Thái Bình 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài 

chính Kế toán 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 92 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 09/1994 – 08/1997: XN Cảng PTSC Vũng Tàu. 

 + 09/1997 – 12/1998: XN Dịch vụ Vật tư Thiết bị và 

Nhiên liệu PTSC Vũng Tàu (PTSC). 

 + 01/1999 – 09/2000: Trưởng phòng Tài chính Kế 

toán – XN Dịch vụ Vật tư Thiết bị và Nhiên liệu 

(PTSC). 

 + 10/2000 – 05/2001: Phó Giám đốc phụ trách XN 

Kinh doanh các SP Dầu khí Tây Ninh (PTSC). 

 + 05/2001 – 03/2006: Kế toán Trưởng – Công  ty Chế 

biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC). 

 + 03/2006 – 12/2006: Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch 

Công ty Chế biến và KD SP Dầu mỏ (PDC). 

 + 01/2007 – 04/2007: Kiểm soát viên chính Công ty 

Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC). 

 + 04/2007 – 07/2009: Trưởng ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 

 + 08/2009 – đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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②②②②  Ông PHÙNG NHƯ DŨNG 

 THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 
 Sinh ngày: 28/01/1969 tại Hà Nội 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị 

 Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 (Xem thông tin phần Ban Giám đốc) 

  

 

 

    ③③③③    Ông NGUYỄN VIẾT ĐẠT 

                THÀNH VIÊN 

 
 Sinh ngày: 27/07/1966 tại Hải Phòng 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thăm 

dò Địa chất 

      Số lượng CP sở hữu cá nhân: 975 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 03/1990 – 10/1990: Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ 

Dầu khí Hải Phòng. 

 + 11/1990 – 03/1993: Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ 

Dầu khí Đà Nẵng. 

 + 04/1993 – 04/2002: Phó phòng Kế hoạch Sản xuất 

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC Vũng Tàu. 

 + 05/2002 – 12/2007: Trưởng phòng Kế hoạch, Phó 

Giám đốc Ban QL Dự án Cảng PTSC Vũng Tàu. 

 + 01/2008 – đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH 

Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC Vũng Tàu. 
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④④④④        Ông NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 

THÀNH VIÊN 

 
 

      Sinh ngày: 30/09/1978 tại Quảng Trị 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

chuyên viên     ngành địa chất dầu khí 

      Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0    

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

+ 2001 – 2006: Kỹ sư địa chất Công ty Dầu khí 
Geoservices (Pháp). 

+ 2006 – 2007: Kỹ sư địa chất điều hành Công ty Dầu 
khí Quốc Gia Hàn Quốc (KNOC). 

+ 2007 – 2016: chuyên viên Địa chất điều hành và 
Minh giải địa vật lý Công ty Điều hành Dầu khí Thăng 
Long. 

+ 2016 – nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Anh 

 

 

 

 

 

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1.2.1. Chỉ đạo Công ty triển khai các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ 

đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, đề ra chương trình hành động và những giải pháp thiết 
thực, phù hợp để tiết giảm tối đa các chi phí, huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, thúc đẩy 

SXKD. Kết quả thực hiện trong năm 2017 như sau: 

 

TT CÁC CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 
KH năm 

2017 
TH năm 

2017 
So với 

KH (%) 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 500 500  

2 Doanh thu Tỷ đồng 171,78 152,17 89 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,22 1,34 60 

4 Thực hiện đầu tư XDCB Tỷ đồng 107,61 22,62 21 

5 Số lao động cuối kỳ Người 99 76  
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- Trong năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 trong đó có ủy quyền 

cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2017 cho phù 

hợp với tình hình thực tế và vì lợi ích của Công ty, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch năm 2017 tại Quyết định số 92/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2017 bổ sung hạng mục 

đầu tư Nhà văn phòng container tại khu 7ha Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 

 

1.2.2. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kiện toàn bộ 
máy tổ chức, hệ thống văn bản quản trị của HĐQT 

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công 

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2017 của Công ty. 

- Được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2017, HĐQT Công ty đã hoàn 

thành một số công việc, cụ thể như sau: 

+ Hoàn thành sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty ban hành theo quyết định số 84/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ. 

+ Hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù 
hợp theo Quyết định số 158/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 về việc Thông qua điều lệ 

sửa đổi lần thứ 11 Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 

+ Hoàn thành việc xin ý kiến ĐHĐCĐ và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên 
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, ban hành theo Quyết định số 159/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ 
ngày 08/11/2017. 

- Để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong điều hành SXKD, tạo điều kiện tối đa cho các hoạt 

động của Công ty và tuân thủ các quy đinh hiện hành của Pháp luật, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo 

xây dựng, rà soát hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh 
nghiệp và tình hình thực tế của Công ty như: 

+ Ban hành Quy chế trả lương của Công ty theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2017. 

+ Tiếp tục chỉ đạo rà soát Điều lệ và hệ thống văn bản quản trị nội bộ để trình cấp có thẩm quyền 
xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung. 

1.2.3. Công tác quản lý vốn, Người đại diện phần vốn của Công ty 

- Trong năm 2017, xuất phát từ nhu cầu của việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty để 

quản lý tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả, tăng lợi nhuận cho Công ty, đồng thời để tạo điều kiện 

cho Giám đốc Công ty được chủ động thực hiện các nghiệp vụ phát sinh thực tế bắt buộc phải 
xử lý ngay, HĐQT Công ty đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty được chủ 

động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý 

vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp 
đồng tín dụng theo Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2017, thời hạn ủy quyền đến hết 

31/12/2017.  
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- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban 

Giám đốc tích cực và cẩn trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, nợ xấu ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty. 

- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Công ty và người đại 
diện phần vốn của Công ty tại Công ty Sopewaco bám sát, theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời 

tình hình hoạt động SXKD của Công ty này. Đồng thời, tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu 

tư để thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, việc thoái vốn 
tại Sopewaco gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay vẫn chưa thực hiện được. 

1.2.4. Công tác tiết kiệm chống lãng phí 

Trước tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí và Công ty SMBĐ, HĐQT đã ban hành 

chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty theo Quyết định 
số 160/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2017. Nhìn chung, trong năm Công ty đã thực hiện tốt và có hiệu 

quả các nội dung đề ra, cụ thể: 

- Tiết giảm chi phí hoạt động SXKD là 0,605 tỷ đồng. 

- Tiết giảm chi phí đầu tư XDCB là 0,907 tỷ đồng. 

 

 

 

 

(Ban lãnh đạo Công ty làm việc với MATRADE do Phòng Thương vụ Malaysia tổ chức) 
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2. Ban Kiểm soát: 

2.1 Thành viên Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, 2 người đại diện cho PTSC và 1 người đại diện cho 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh (Việt Anh), cụ thể: 

1. Ông Ngô Văn Lập (Cty PTSC)     - Trưởng ban (Chuyên trách) 

2. Ông Châu Hoài Thanh (Cty PTSC)      - Thành viên  (Kiêm nhiệm) 

3. Bà Đinh Thị Ngọc Thanh (Cty Việt Anh)    - Thành viên  (Kiêm nhiệm) 

 

①①①①    Ông NGÔ VĂN LẬP 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 Sinh ngày: 15/01/1971 tại Nam Định 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0 

 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 11/1994 – 08/1997: Chuyên viên Phòng Nhập – Công ty Thương Mại Dầu khí Petechim. 

 + 09/1997 – 07/2007: Chuyên viên Ban Xuất dầu thô – Công ty Thương Mại Dầu khí Petechim 

(hiện nay là Tổng Công ty PV Oil). 

 + 08/2007 – 12/2011: Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư 

Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 

 + 01/2012 – đến nay: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến 

Đình (SMBĐ). 
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 Sinh ngày: 16/03/1974 

 Trình độ chuyên môn: Kế toán 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0 

②②②②        Ông CHÂU HOÀI THANH 

             THÀNH VIÊN 

 
 

 Sinh ngày: 15/08/1978 tại Đồng Nai 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số lượng CP sở hữu cá nhân: 0 

    

③③③③    Bà ĐINH THỊ NGỌC THANH   

                 THÀNH VIÊN 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 + 04/2002 – 10/2007: Cty TNHH Chăn nuôi CP 

VN 

 + 11/2007 – 05/2009: Chuyên viên Ban Tài chính 

Kế toán Tổng Công ty PTSC. 

 + 06/2009 – 01/2010: Phụ trách kế toán – Công ty 

Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng – Tổng Công ty PTSC. 

 + 02/2010 – 08/2010: Trưởng phòng Quản lý Vốn 

và Đầu tư Tài chính – Ban Tài chính Kế toán 

Tổng Công ty PTSC. 

 + 09/2010 – 04/2011: Kế toán Trưởng Công ty 

TNHH 1 TV Đóng tàu Nhơn Trạch. 

 + 05/2011 – đến nay: Trưởng Phòng Quản lý Vốn 

và Đầu tư Tài chính – Ban Tài chính Kế toán 

Tổng Công ty PTSC. 

 

 

 

     

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

+ 1998 – 2005: Kế toán Công ty Cổ phần Sản xuất 

Cao su Y tế 

+ 2006 – 2008: Kế toán Công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn 

+ 2009 – 2011: Kế toán Công ty Cổ phần In tổng 

hợp LINKSIN 

+ 2011 – 2015: Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát 

triển khoa học công nghệ thương mại thiên văn. 

+ 2015 – nay: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Việt Anh 
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2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát: 

2.2.1. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban 

Kiểm soát theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý 

nội bộ của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động 

đầu tư, xây dựng, đấu thầu. 

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài 

chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển 

vốn chủ sở hữu; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả 

kiểm toán. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PTSC trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của 

Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn. 

2.2.2 Đánh giá hoạt động: 

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng 

nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực 

hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; 

Ban Kiểm soát được mời tham đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty và 

các cuộc họp khác. 

- Ban Kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty 

kiểm toán Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt 

động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ. 

- Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 

đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, 

công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo Tài chính 

hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc. 

2.2.3. Kiến nghị của Ban kiểm soát: 
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- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro 

trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Để thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ quản lý, Công ty 

cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn chính sách lương thưởng, hoàn thiện hệ thống đánh giá công 

việc một cách hiệu quả, công bằng và chuyên nghiệp, đảm bảo người lao động được đãi ngộ 

xứng đáng và gắn bó lâu dài với SMBĐ. 

- Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lắp đặt và hoàn thiện Phòng UPS & Battery cho XN Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa - VSP) 
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VI. KẾ HOẠCH NĂM 2018: 

Năm 2018 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất khó lường. Xung đột tiếp tục diễn ra ở 

nhiều nơi. Việc giá dầu thô duy trì ở mức giá thấp, cùng với diễn biến phức tạp của thị trường tài 

chính, tiền tệ thế giới, sự suy giảm của một số nền kinh tế lớn sẽ ảnh hưởng nhất định đến nền kinh 

tế nước ta. 

Tác động ảnh hưởng mạnh của việc giá dầu ở mức thấp đang đặt ra ra nhiều khó khăn, thách 

thức, các dự án đầu tư, xây lắp, các hoạt động dịch vụ dầu khí có thể giãn hoặc dừng... Tuy nhiên 

với những lợi thế sẵn có, với quan điểm phát triển bền vững,  Công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 

với mức doanh thu 167,68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 0,74 tỷ đồng, với các chỉ tiêu tài chính 

cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu tài chính Đơn vị Kế hoạch 2018 Thực hiện 2017 

1 Vốn Điều lệ Tỷ đồng 500,00 500,00 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 167,68 152,17 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,02 1,34 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,74 0,45 

5 Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 15,33 22,62 

 - Giá trị giải ngân: Tỷ đồng 18,75 20,62 

 - Nguồn Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 18,75 20,62 

 

Để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trên, Công ty đã đề ra một số biện pháp cụ thể 

như sau: 

- Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh hiện đang mang lại doanh thu và 

lợi nhuận cho Công ty như dịch vụ xây lắp cơ khí và kinh doanh thương mại. 

- Phối hợp với Tổng công ty PTSC xây dựng đề án “đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao 

năng lực quản lý và khai thác cảng biển” để nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm định 

hước cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới. 

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống quản lý ISO trong Công ty, đảm bảo tính khoa học và 

đạt hiệu quả cao. Xây dựng các quy trình, quy định về đánh giá rủi ro dự thầu, thực hiện hợp 

đồng nhằm quản lý, kiểm soát rủi ro trong quá trình tham gia cung cấp dịch vụ. 

- Đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên 

doanh, liên kết để có thêm hợp đồng dịch vụ. 

- Phát triển nguồn nhân lực theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp và hiệu quả, đi đôi với chính 

sách lương thưởng và các chính sách thu hút nguồn nhân lực phù hợp nhằm động viên 

CBCNV, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. 
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- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát đảm 

bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty 

PTSC và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

- Quản lý chặt chẽ chi phí và xây dựng công trình, áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm, 

chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực; cập nhật, rà soát để hoàn thiện các quy định về quản 

lý, các định mức hiện đang áp dụng trong Công ty. 

VII. MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG: 

1. Minh bạch thông tin: 

 Nhận thức được tầm quan trọng và xem vai trò của minh bạch thông tin là một phần không thể 

thiếu trong sự phát triển bền vững, lâu dài của Công ty. Công ty SMBĐ đã xây dựng và không 

ngừng cải tiến hệ thống quản trị nội bộ, quy trình trao đổi thông tin trong và ngoài Công ty, tạo sự 

liên kết trong nội bộ SMBĐ, giữa SMBĐ với các cổ đông, cộng đồng và xã hội. 

 Trong những năm qua, Công ty đã tiếp đón nhiều cổ đông, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, 

các đối tác chiến lược,… nhằm giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty, cập 

nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cũng như chia sẻ kế hoạch đầu tư, 

định hướng phát triển kinh doanh của SMBĐ trong tương lai. 

 Công ty đã ban hành quy trình công bố thông tin để toàn thể cán bộ công nhân viên nhận thức 

được vai trò của minh bạch thông tin và nắm được quy trình công bố thông tin theo đúng pháp luật, 

là cơ sở để quản lý hoạt động trao đổi thông tin dễ dàng hơn. 

 Công ty đã tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin định kỳ theo quy định như Báo 

cáo Tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị,… và các báo cáo khác theo yêu cầu 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán. Thông tin được thường xuyên cập 

nhật và đăng tải trên website www.pvsb.com.vn đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động 

của Công ty. 

 Việc minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định về công bố thông tin, Công ty đã được Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xét là một trong những công ty 

niêm yết minh bạch trên sàn chứng khoán UPCOM. 

2. Quan hệ cổ đông: 

 Trong những năm qua, công tác quan hệ cổ đông đã trở thành một cầu nối vững chắc kết nối 

PVSB với cộng đồng nhà đầu tư. Thông tin luôn được cung cấp trung thực, kịp thời đã mang đến 

cho nhà đầu tư một bức tranh rõ nét về Công ty SMBĐ. Và với thái độ cầu thị, SMBĐ đã tiếp nhận 

nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư để hoàn thiện và phát triển hệ thống quản trị doanh 

nghiệp theo xu hướng bền vững, hài hòa với lợi ích môi trường và xã hội.  
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