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CANG DI€H vu nAu KHi BIND VU

CQNG HoAxA HQI cnu NGHiA VI~T NAM
Doc Hip - Ttl do - Hank phuc

S8: I~F /CBTT-PTSCDV
V/v: Cong b5 thong tin Tai li~u
cuoc hop Dai hOidbng cd dong

tlnrcng nien nam 2022.

Hili Phong, ngay 43. thangOtCniim 2022

Kinh •.. . guu - Uy ban Chung khoan Nha mroc
- Sb Giao dich Chirng khoan Ha NQi
- Quy C6 dong

1. Ten Cong ty

2. Ma clnmg khoan

3. TI'\l So' chinh

4. Bi~n thoai

:ce phAnCling Dich vu DAukhi Dinh Vii

:PSP

: KCN Binh Vii, Bong Hlii 2, Hlii An, Hlii Phong

: 0225 3979710 Fax: 0225 3979712

5. Nguoi eong b8 thong tin : D~g Ki~n Nghiep

6. NQi dung cong b8 thong tin:

- Tai li~u cuoc hop Dai hQi d8ng cd dong thirong nien nam 2022 cua Cong ty cs
phan Cling Dich vu DAukhi Dinh Vii.

7. Dia chi Website dang tai toan bQTai lieu cuoc hop: www.l?tscdinhvu.eom.vn

Chung toi cam k~t cac thong tin cong b8 tren day la dung sir th~t va hoan toan chiu
traoh nhi~m truO<i: phap lu~t v€ nQi dung cae thong tin da:cong b8.

Trin trQ'ng!

NO'inhgn:
- Nhu tren;
- HDQT, BKS (d6 b/e);
- Ban GD (d6 hie);
- Website: wwwl.ptscdinhvu.com.vn
- ~uu: VT, TK. HDQT.,

DijngKiin Nghi~p
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CONG TY CO PHAN
CANG DICD VU DAu KHiBiND vO
S6:/l0' ...1 T6 -PTSCDV- HDQT

CQNGRoA xA HOI CHI) NGHiA VIeT NAM
DOc lap - TO' do - Danb pbuc

Hai phong, ngay)..2." thang[)£. ndm 20U,

TUONGBAo
V~ vi~c tA ehtrc BHBCD thuirng Dien PTSC Bioh Vii Dam 2022

Kinh giri: Cac Quy c6 dong PTSC Dinh Vii

H(>id6ng quan tri Cong ty c6 phdn Cang Dich vu Ddu khiDinh Vii (PTSC Dinh
Vii) tran trong thong bao tai Quy c6 dong v~ viec t6 chirc Dai h(>i d6ng c6 dong
tlnrong nien nam 2022:
. 1. Thai gian hop : Tir 09hOOphut ngay 03/06/2022 (Nhan dang ky c6 dong tir

08h30)
2. Dia di&m : Hoi tnrong Cong ty c6 phan Cang Dich vu DAu khi Dinh Vii

KCN Dinh vo, P. Dong Hai 2, Q. Hai An, TP. Hai Phong
3. N(>idung:

- Sao cao hoat d(>ngnam 2021 va phuong huang nhiem vu hoat d(>ngnam
2022 cua HDQT Cong ty;

- Bao cao hoat dong nam 2021 va phuong huang nhiern vu hoat dong nam
2022 cua BKS Cong ty ;
Bao; cao hot;lt d(>ng SXKD nam 2021 va Nhi~m V\l KH nam 2022 cua
Ban di~u hanh va 02 PL kern theo;
Ta trinh v~ vi~c thong qua Bao cao tai chinh duqc kiem toan nam 2021;

- Ta trinh v~ vi~c Iva chon pon vi kiem toan bao cao tai,chinh nam 2022; CI)

- Ta trinh ve vi~c philn phoi iqi nhu~n nam 2021 va Ke hO{lchthu chi C :i cANGD\~
chinh nam 2022; ~ o.'-IJ l(~
To trinh v~ vi~c chi tra thu lao va chi phi hot;lt d(>ng cho TV HDQT va '+-11 t;J~ __,
TV Ban Kiem soat nam 2022; .-j - t ,"

- To trinh v~ vi~c nhan sv thanh vien HDQT va Ban ki~m soat;
- M(>1is6 vdn d~ khac.

4. Ngay oh6t danh sach c6 dong: 25/04/2022
5. TruOng hqp Quy c6 dong khong th~ tham gia dV hop co th~ uy quy~n cho ngllai

khac tham dV. Khi d€n dV hop d~ ngh! Quy c6 dong mang theo
CCCD/CMND/H(> chi€u (ban chinh), d6i vai truang hqp dllQ'Cuy quy~n, d~
nghi mang theo gity uy quy~n (bim chinh) va CCCD/CMNDlHo chi~u eua
nguoi dl1qc uy quy~n,

6. De cong tac t6 chuc Dt;li h<}id6ng c6 dong duQ'c trang trong va ti€t ki~m, d~
nghi QllY 06 dong xac nh~n viec tham dV hOp ho~c Uy quy~n dV hOp va gui v~
PTSC Diob Vu theo s6 fax: 0225.3979712, email: hantt(ii)ptscdinJtvu.com. vn
ho~c dirt e.hi: Cong ty c6 phAr. Cang Dich V\l DAu khi Dinh Vu, KCN Dinh Vii,
P. Dong Hili II, Q. Hai An, TP. Hai Phong trlloC 17hOOngay 02 thang 06 nam
2022

7. Quy c6 dong vui long tham khao tai li~u cuoc hc;>pD;;ti h(>id6ng c6 dong tren
website cua PTSC: http://ptsedinhvu.com.vD ho~c nh~n tiii lieu tf\IC ti€p tt;litl1,1
sa cua PTSC Dinh Vu: KCN Dinh Vii, p, Dong Hai II, Q. Hai An, TP. H<ii
Phong.
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8. PTSC Dinh Vii da giri tdt ca thu moi tham du Dai h9i d6ng c6 dong thuong
nien thea hinh thirc bao dam d€n toan th~ Quy c6 dong cua Cong ty co ten trong
danh sach ch6t ngay 25/04/2022. N€u sau ngay 27/05/2022, Quy c6 dong nao
chua nhan duoc thu moi vi bAt ky ly do nao de nghi lien h~ Thir ley H9i d6ng
quan tri Cong ty thea 86 dien thoai 0948.389228 hoac email:
ltant!liiJptscdinltvu.com.vn d~ duoc huong ddn cac thu tuc tham dir Dai h9i
d6ng co dong thuong nien thea quy dinh cua phap lu~t hi~n hairn va Dieu l~
Cong ty.l.

Trio tr.Qog!

Nui nhalf:
- - Nhu tren;
- UBCKNN(b/e};
- S6 GDeR HitNQi(b/c);
- HE>QT, BKS;
- Website PTSC Dinh Vti;
- Luu VP HDQT.

T.M H - I DONG QUAN TRf
? TICR
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ BC-PTSCDV-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị 

(HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí 

Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 

như sau: 

 

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HĐQT PTSC Đình Vũ gồm có các ông (Bà) sau: 

1. Ông Vũ Hữu An   Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 

2. Ông Nguyễn Tiên Phong Ủy viên     (kiêm nhiệm) 

3. Ông Bùi Văn Đại  Ủy viên    (kiêm nhiệm) 

4. Ông Cáp Trọng Cường  Ủy viên    (kiêm nhiệm) 

5. Ông Nguyễn Hải Bằng  Uỷ viên     (kiêm Giám đốc) 

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi 

về nhân sự. 

 

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2021 

HĐQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BĐH) PTSC Đình Vũ thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng để đảm bảo 

giữ được các hãng tầu truyền thống và đón khách hàng mới tới làm hàng tại cảng 

PTSCDV nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng, từ đó đảm bảo hoàn thành các 

nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 2021 đã đề ra; 

- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định 

nội bộ để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý; 

- Đảm bảo chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng hoạt động tốt, tăng 

cường kỷ luật lao động, và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và 

người lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo trật tự trị 

an trong Công ty; 

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2021, ảnh hưởng kép của đại dịch 

Covid-19 và giá dầu thô có nhiều biến động đã ảnh hướng lớn tới lĩnh vực khai thác cảng 

và căn cứ hậu cần dầu khí; thị trường vận tải container biến động cũng như kế hoạch 

thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ.... cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc 

tiếp tục căng thẳng... Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác 

chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng 

thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã không hoàn thành các 

chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 và giữ 

được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục duy trì các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động. 

Kết thúc năm 2021 với một số kết quả SXKD như sau: 
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 Sản lượng thông qua cảng : 278.898 TEUS = 2,78 triệu tấn 

 Tổng Doanh thu   : 239,583 tỷ VNĐ 

Trong đó:  

 Các khoản giảm trừ DT  :    17,036 tỷ VNĐ 

 Dịch vụ căn cứ Cảng  :  192,765 tỷ VNĐ 

 Dịch vụ khác   :    28,276 tỷ VNĐ 

 Hoạt động tài chính  :      1,378 tỷ VNĐ 

 Thu nhập khác   :      0,128 tỷ VNĐ 

 Lợi nhuận sau thuế   :      8,939 tỷ VNĐ 

 Thu nộp NSNN   :      8,384 tỷ VNĐ 

Cụ thể: 

ĐVT: VN đồng 

TT NỘI DUNG 
Thực hiện 

2020 

Năm 2021 

Kế hoạch  

phê duyệt 
Thực hiện 

Đạt % 

so với 

KH 

năm 

2021 

Đạt % so 

với TH 

năm 2020 

I Tổng doanh thu 302,738,705,617  247,600,000,000  239,583,219,220  96.76% 79.14% 

1 
Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
                        -                              -      17,036,288,370      

2 Doanh thu 302,738,705,617  247,600,000,000  222,546,930,850  89.88% 73.51% 

2.1 
Doanh thu thuần từ 

hoạt động SXKD 
301,529,228,546  247,000,000,000  221,041,467,706  89.49% 73.31% 

+ 
Dịch vụ căn cứ 

cảng 
301,416,407,991  243,200,000,000  192,765,060,370  79.26% 63.95% 

+ 

Dịch vụ dầu khí 

tổng hơp + dịch vụ 

khác 

112,820,555  3,800,000,000  28,276,407,336  744.12% 25063.17% 

2.2 
Doanh thu hoạt 

động tài chính 
1,205,339,686  600,000,000  1,377,509,153  229.58% 114.28% 

2.3 Thu nhập khác 4,137,385                          -      127,953,991    3092.63% 

II Tổng chi phí 270,458,087,352  223,430,000,000  212,961,125,951  95.31% 78.74% 

1 CP Giá vốn 212,373,757,892  169,620,000,000  156,888,763,171  92.49% 73.87% 

+ 
Dịch vụ căn cứ 

cảng 
212,272,197,710  161,460,000,000  131,595,058,164  81.50% 61.99% 

+ 

Dịch vụ dầu khí 

tổng hơp + dịch vụ 

khác 

101,560,182  8,160,000,000  25,293,705,007  309.97% 24905.14% 

2 CP Bán hàng 42,460,223,005  24,256,000,000  29,179,661,276  120.30% 68.72% 

3 CP Quản lý 9,012,285,271  23,317,000,000  19,826,421,405  85.03% 219.99% 

4 
CP hoạt động tài 

chính 
4,759,670,547  5,437,000,000  6,347,101,318  116.74% 133.35% 

5 CP khác 1,852,150,637  800,000,000  719,178,781  89.90% 38.83% 

III 
Lợi nhuận trƣớc 

thuế 
32,280,618,265  24,170,000,000  9,585,804,899  39.66% 29.70% 
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IV 
Lợi nhuận sau 

thuế 
29,981,126,115  22,961,500,000  8,939,408,966  38.93% 29.82% 

V 
Thu nộp ngân 

sách 
15,330,000,000  14,920,000,000  8,384,000,000  56.19% 54.69% 

VI 
LN sau 

thuế/VĐL(%) 
7,495 5,74 2,235 38,85% 29,75% 

 

2. Công tác chỉ đạo đầu tƣ 

Trong năm 2021, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường 

xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu 

SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên do tình 

hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8/2021 có nhiều khó khăn, 

nên căn cứ vào tình hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư, 

đơn vị đã triển khai kế hoạch đầu tư như sau: 

 Dự án đầu tư “01 cẩu hàng container tầm với đến 37m”: Triển khai ký kết hợp 

đồng với nhà cung cấp vào tháng 6/2021 và thực hiện tạm ứng theo hợp đồng đã ký. Dự 

kiến dự án này sẽ được hoàn thành trong năm 2022. 

 Dự án đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 

2000kVA”; Dự án đầu tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm “01 

xe oto con 7 chỗ” chuyển tiếp sang năm 2022. 

* Đầu tư khác: Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 

Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn 

(bằng tài sản gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất) vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây 

lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Theo giấy chứng nhận ĐKDN của PVC 

Duyên Hải thay đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2020, vốn điều lệ của Công ty giảm từ 182,310 

tỷ xuống còn 136,732 tỷ, theo đó khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải 

giảm từ 37.500.000.000 đồng xuống còn 28.125.000.000 đồng. Theo đó trích lập dự 

phòng đối với khoản đầu tư này đến 31/12/2021 là 13.418.357.862 đồng. 

 

3. Công tác chỉ đạo tài chính 

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của 

Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân 

đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ 

hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước, tuy nhiên công tác thu hồi 

công nợ đôi lúc còn chưa quyết liệt, vẫn còn một số khách hàng nợ đọng quá hạn thanh 

toán 

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao. 

Tính đến 31/12/2021, tình hình quản lý các khoản phải thu: tính đến 31/12/2021, các 

khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 22.078.416.748 đồng, chiếm 54,29% trong 

tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan là 2.888.186.819 

chiếm 7,10% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng là 

3.453.573.736 đồng, chiếm khoảng 15,64% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi 

vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu 

Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ 

dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn. 

- Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 64,46% tổng nợ phải trả (tăng 2,57% so với 

năm 2020), chủ yếu là: cổ tức, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao 

động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn... Các 

khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 35,54% (giảm 2,57% so với năm 2020) tổng nợ phải trả là 

các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – CN Tô Hiệu và CN 
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Đông Anh. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 khả năng thu xếp vốn 

cho khoản trả trên được đảm bảo, Công ty không có nợ phải trả xấu 

 

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế 

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị PTSC đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện 

việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến 

nghĩa vụ và quyền lợi của PTSC Đình Vũ, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 19 văn 

bản các loại, trong đó có 19 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD 

của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị… 

- Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành 

các quy chế mới cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Đơn vị.  

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 

như trong Phụ lục 3 kèm theo. 

 

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của các Tiểu ban trong 

Hội đồng quản trị 

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ 

báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT 

không điều hành đều nằm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ 

đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty. 

-   Trong năm các TVHĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chi tiết như 

trong Phụ lục 2 kèm theo. 

- Ngoài ra, Thư ký Công ty/Người quản trị nội bộ thực hiện các nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao. 

 

6.  Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021 

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2021: Đối với các thành viên HĐQT không 

chuyên trách, mức thù lao là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông 

qua cuộc họp thường niên 2021. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng 

lương theo chế độ tiền lương, thu nhập… trên cơ sở hiện hành. 

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021: Áp dụng theo định mức của Công ty và 

tuân thủ các quy định hiện hành. 

Chi tiết như trong Phụ lục 4 kèm theo. 

 

7.  Công tác giám sát hoạt động của giám đốc 

- Trong  năm qua HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành  của Giám đốc 

công ty  thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp của 

HĐQT kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Công ty. 

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam. Không có sai 

phạm trong hoạt động điều hành của Giám đốc tại đơn vị. 

 

8. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng 

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty 

đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông … và 

các báo cáo khác theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. 

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ 

các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. 

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời. 
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- Hiện nay Công ty đã mở trang web http://ptscdinhvu.com.vn để công bố thông tin 

rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ 

đông.  

 

9. Giao dịch giữa Công ty với các đối tƣợng khác 

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc và người quản lý  đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo): Hợp đồng hợp tác bốc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC ký 

ngày 17/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Công ty Cổ 

phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port).. 

 

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 

Nhìn chung, trong năm 2021, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ 

vững được thị trường, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên toàn thế giới 

với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai 

thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ chưa khởi động lại nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt 

động sản xuất của Đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị.  

Về cơ bản, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo 

Kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ 

gốc theo định kỳ, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm 

tin với khách hàng và người lao động.  

Cụ thể: 

- Duy trì việc làm và thu nhập cơ bản cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ 

chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong 

Công ty được giữ vững. 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội 

bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.  

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công 

tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao 

động. 

Nhìn chung, trong năm qua, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng 

thúc đẩy các hoạt động SXKD và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đạt được 

như sau: 

o Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2021 đạt 239,583 tỷ đồng tương 

đương 96,76% so với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 

79,14% so với năm 2020. 

o Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 8,939 tỷ đồng tương đương 38,93 % so 

với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 29,82% so với năm 

2020. 

Đơn vị đã tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD theo định hướng đã xây dựng, cố 

gắng giữ vững các hoạt động SXKD trong thời điểm cực kỳ khó khăn do dịch bệnh 

Covid năm 2021 vừa qua. 

Bên cạnh đó, Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau: 

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong 

muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến. Dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 

20.000 DWT đã hoàn thành nhưng các thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương vẫn chưa đáp 

ứng được nhu cầu khai thác. 

http://ptscdinhvu.com.vn/
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- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được hiệu quả, 

các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là các khoản phải thu ngắn hạn của khách 

hàng là 22.078.416.748 đồng, chiếm 54,29% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản 

phải thu từ các bên liên quan là 2.888.186.819 chiếm 7,10% tổng nợ phải thu ngắn hạn, 

nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng là 3.453.573.736 đồng, chiếm khoảng 15,64% 

tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà 

thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai 

thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các 

Nhà thầu gặp nhiều khó khăn. 

Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT cũng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ của 

mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều 

hành hoạt động SXKD của Đơn vị, nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 

thường niên năm 2021 đã đề ra. 

 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022 

1. Đặc điểm tình hình năm 2022 

Năm 2022, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều yếu 

tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại do dịch 

bệnh Covid 19 và chưa có dấu hiệu hồi phục; chiến tranh Nga – Ukraina cũng ảnh hưởng 

lớn đến tình hình phát triển kinh tế của các quốc gia, sản lượng hàng hóa thông qua các 

Cảng biển tiếp tục có nhiều biến động; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại 

giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tiếp tục tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; 

rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền 

tệ...; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, 

hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.   

- Các hoạt động SXKD của Đơn vị sẽ tiếp tục chịu áp lực cạnh trạnh của các cảng 

trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong khu kinh tế Đình Vũ mới 

hình thành như: Cảng Mipec VNT, Cảng Vinalines được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên 

dùng với GC, RTG … Công tác cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí cũng sẽ tiếp tục gặp 

khó khăn do chờ kế hoạch khoan thăm dò của các Nhà thầu trong năm 2022;  

- Các hãng tàu có xu hướng thành lập các liên minh để đưa tàu cỡ lớn vào khu vực 

Cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác nhằm tiết kiệm chi phí, dẫn đến lượt tàu, sản lượng 

tàu vào khu vực sông Bạch Đằng có nguy cơ bị giảm sút. 

- Các quy định của Nhà nước liên quan đến giá dịch vụ, điều kiện kinh doanh cảng 

biển… ngày càng nhiều và rất khó thực hiện, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn 

Nhà nước. 

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng phần 

vốn vay cho Dự án MRCC, đầu tư thiết bị nâng hạ... lại tăng lên tiếp tục tạo một khó 

khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn. 

- Với khoản nợ quá hạn của PVEP phát sinh từ năm 2015, mặc dù PTSC Đình Vũ đã 

tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng công ty và Ban TCKT Tập đoàn hỗ 

trợ tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ do đó công ty vẫn phải tiếp tục 

trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định dẫn đến ảnh hưởng 

không nhỏ đến nguồn vốn lưu động và kết quả SXKD của Đơn vị. 

- Khoản vốn góp của PTSC Đình Vũ vào vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu 

khí Hải Phòng theo Quyết định số 54/QĐ-PTSĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng 

quản trị đến nay vẫn không có hiệu quả do trong những năm qua, tình hình hoạt động sản 
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xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn tiếp tục lỗ lũy kế, đơn vị tiếp tục phải trích lập 

dự phòng cho khoản đầu tư trên. 

- Hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp 02 dịch vụ chính là Khai thác hàng 

Container, Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí đồng thời tích cực tìm kiếm mở rộng và phát 

triển dịch vụ tổng hợp khác. Tuy nhiên việc triển khai các dịch vụ logistics/dịch vụ bảo 

dưỡng (O&M) các nhà máy CN của Đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

 

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2022 

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Đơn vị nhanh chóng hoàn tất công tác đầu tư bổ sung mua 

sắm và lắp đặt hoàn thiện 01 cẩu chân đế tầm với 37m, các thiết bị nâng hạ, vận tải để 

nâng cao năng lực tiếp nhận tầu để khai thác hết công suất xếp dỡ tại tuyến tiền phương. 

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tìm kiếm đối tác và khách 

hàng là các hãng tầu ngoại; nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có 

của cảng để câng cao hiệu quả SXKD. 

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy 

móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cẩu – xe nâng để hạn chế các 

sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tầu nhanh hơn có uy tín với các hãng tầu nước 

ngoài. 

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn 

và chiếm dụng vốn xảy ra. 

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà 

nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ. 

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, 

quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty. 

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong 

việc triển khai các Dự án theo Kế hoạch năm đề ra đảm bảo tuyệt đối an toàn về con 

người, tài sản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. Đầu tư bổ sung thêm thiết bị nâng hạ tuyến hậu phương, nâng cao năng lực khai 

thác/xếp dỡ hiện nay, phấn đấu sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm. 

Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình  thực tế của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành 

thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch 

năm được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất; 

HĐQT dự kiến kế hoạch 2022 của Công ty với các chỉ tiêu Như Phụ lục 1 đính kèm. 

 

V. KẾT LUẬN 

Trong năm 2021, Công ty PTSC Đình Vũ không hoàn thành các chỉ tiêu theo KH 

đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2021. Bước sang năm 2022, HĐQT đã xác định được 

các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những 

bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và 

đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng 

quản trị PTSC Đình Vũ sẽ chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ 

tiêu kinh tế năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. 

 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2022. 

 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua! 
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Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quí, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

 

Trân trọng cám ơn! 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 

 

STT Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch ĐVT 

1 Doanh thu 205,800 Tỷ đồng 

2 Lợi nhuận sau thuế 8,939 Tỷ đồng 

3 Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ 2,23 % 

4 Chia cổ tức  0 Tỷ đồng 

5 

Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB & đầu tư 

phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình 

XDCB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị 

đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới) 

104,649 Tỷ đồng 
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PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021 

 

STT Thành viên Chức danh Lĩnh vực phụ trách 
Chế độ  

làm việc 

1 Ông Vũ Hữu An Chủ tịch HĐQT - Phụ trách công tác nhân 

sự và tài chính; 

- Thay mặt HĐQT ký các 

Nghị, Quyết định và các 

văn bản thuộc thẩm quyền 

của HĐQT 

- Đôn đốc các TV HĐQT 

thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn được phân 

công. 

Chuyên 

trách 

2 Ông Nguyễn Hải Bằng TV HĐQT/ 

Giám đốc điều 

hành 

- Phụ trách công tác điều 

hành sản xuất trực tiếp của 

Công ty; 

- Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của Giám đốc 

Công ty/Người đại diện 

theo pháp luật của Đơn vị. 

Thành 

viên 

HĐQT 

điều hành 

(Kiêm 

nhiệm 

3 Ông Nguyễn Tiên Phong TV HĐQT - Phụ trách công tác kế 

hoạch, đầu tư, xây dựng cơ 

bản. 

Kiêm 

nhiệm 

4 Ông Bùi Văn Đại TV HĐQT - Phụ trách công tác pháp 

chế và chính sách tiền 

lương. 

Kiêm 

nhiệm 

5 Ông Cáp Trọng Cường TV HĐQT - Phụ trách công tác 

thương mại, phát triển thị 

trường 

Kiêm 

nhiệm 
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021 

 

STT 

Số 

Nghị quyết 

/Quyết định 

Ngày 

ban hành 
Nội dung Nghị quyết/Quyết định 

1 13/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

12/01/2021 Quyết định về việc gia hạn thời điểm đóng thầu 

gói thầu “Mua mới 01 cẩu hàng Container tầm 

với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cẩu hàng 

Container tầm với đến 37m” 

2 20/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

19/01/2021 Quyết định về việc điều chỉnh nội dung HSMT 

gói thầu “Mua mới 01 cẩu hàng Container tầm 

với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cẩu hàng 

Container tầm với đến 37m” 

3 27/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

05/2/2021 Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng 

thầu gói thầu “Mua mới 01 cẩu hàng Container 

tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cẩu 

hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ 

phần Cảng DVDK Đình Vũ 

4 34/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

05/3/2021 Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng 

thầu gói thầu “Mua mới 01 cẩu hàng Container 

tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cẩu 

hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ 

phần Cảng DVDK Đình Vũ 

5 37/NQ-PTSCĐV-

HĐQT 

19/3/2021 Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 1/2021 

6 38/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

19/3/2021 Quyết định về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 

2021 

7 39/QĐ-PTSCĐV-

8HĐQT 

26/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực 

hiện năm 2020 

8 52/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

26/4/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: 

Mua mới 01 cẩu hàng Container tầm với đến 

37m thuộc dự án Đầu tư 01 cẩu hàng Container 

tầm với đến 37m Công ty Cổ phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình Vũ 

9 54/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

28/4/2021 Quyết định về việc phê duyệt phương án thưởng 

Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Dịch  vụ 

Dầu khí Đình Vũ 

10 65/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

18/5/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu  

“Mua mới 01 cẩu hàng Container tầm với đến 

37m thuộc dự án Đầu tư 01 cẩu hàng Container 

tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng Dịch 

vụ Dầu khí Đình Vũ 

11 66/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

18/5/2021 Quyết định phê duyệt phương án thu xếp vốn 

phục vụ Dự án Đầu tư 01 cẩu hàng Container 

tầm với đến 37m 

12 68/QĐ-PTSCĐV- 19/5/2021 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty 
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HĐQT 

13 69/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

19/5/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị 

nội bộ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 

14 70/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

19/5/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng 

Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 

15 77/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

28/6/2021 Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị soát xét 

BCTC 2021 

16 84/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

09/7/2021 Quyết định về việc phê duyệt ký kết HĐ chuyển 

quyền sử dụng Nhãn hiệu với các doanh nghiệp 

cấp III của PVN. 

17 91/QĐ-PTSCĐV-

HĐQT 

16/9/2021 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình 

ASXH năm 2021 

18 94/NQ-PTSCĐV-

HĐQT 

24/9/2021 Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 3/2021 

19 95/NQ-PTSCĐV-

HĐQT 

24/9/2021 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020 
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PHỤ LỤC 4: THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA HĐQT NĂM 2021 

 

ĐVT: VNĐ 

 

TT Họ và tên Chức danh 
Số tháng 

làm việc  

Tiền lƣơng 

trƣớc thuế 

(VNĐ) 

Thù lao trƣớc 

thuế (VNĐ) 

Lợi ích khác 

trƣớc thuế 

(VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

1 Vũ Hữu An  Chủ tịch HĐQT 12 567,339,343   82,912,000 650,251,343 

2 Nguyễn Hải Bằng 
Thành viên 

HĐQT/ Giám Đốc 
12 540,323,181 36,000,000 82,912,000 659,235,181 

3 Nguyễn Tiên Phong Thành viên HĐQT 12   36,000,000 63,601,000 99,601,000 

4 Cáp Trọng Cường Thành viên HĐQT 12   36,000,000 63,601,000 99,601,000 

5 Bùi Văn Đại Thành viên HĐQT 12   36,000,000 63,601,000 99,601,000 

    1,107,662,524 144,000,000 356,627,000 1,608,289,524 

Trong đó: Lợi ích khác trước thuế là số tiền chi từ quỹ thưởng Ban Điều Hành năm 2018, năm 

2019, thực chi năm 2021 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ BC-PTSCDV-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              

 

BÁO CÁO 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 - PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 

PHẦN I 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh trên toàn thế giới và 

đặc biệt là sự bùng phát dữ dội tại khắp các tỉnh, thành phố Việt Nam điều này đã làm 

gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất trong hoạt động kinh tế. 

- Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có 

nhiều diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế thế giới hết sức u ám. 

- Thị trường vận tải container vẫn cạnh tranh khốc liệt. Các hãng tàu tìm mọi biện 

pháp để cắt giảm chi phí cùng sự gia tăng nguồn cung trong các mảng dịch vụ cảng, 

kho bãi dẫn tới cạnh tranh về giá dịch vụ xếp dỡ container chưa có điểm dừng. 

-  Cơ sở vật chất của PTSC Đình vũ về thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều 

thời điểm không đáp ứng được yêu cầu của một số hãng tàu. 

 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2021, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều giải 

pháp để cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD 

trong năm như sau: 

- Sản lượng thông qua cảng : 278.898 TEUS = 2,78 triệu tấn 

- Tổng Doanh thu   : 239,583 tỷ VNĐ 

Trong đó:  

 Các khoản giảm trừ DT :    17,036 tỷ VNĐ 

 Dịch vụ căn cứ Cảng  :  192,765 tỷ VNĐ 

 Dịch vụ khác   :    28,276 tỷ VNĐ 

 Hoạt động tài chính  :      1,378 tỷ VNĐ 

 Thu nhập khác   :      0,128 tỷ VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế  :      8,939 tỷ VNĐ 

- Thu nộp NSNN   :      8,384 tỷ VNĐ 

 (Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD) 

1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ 

- Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2021 đạt 239,583 tỷ đồng tương 

đương 96,76% so với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 79,14% so 

với năm 2020. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 8,939 tỷ đồng tương đương 38,93 % so 

với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 29,82% so với năm 2020. 

1.1 Dịch vụ khai thác hàng container 

- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 189 lượt tàu container (tương đương 

67,25% so với năm 2020), với lượng hàng hóa qua cảng đạt 278.898 TEUS (tương 



Trang 2/12                       DV-DOC-PR01-FM12-04-08/03/2017 

 
 

đương 81,66% so với năm 2020). Đặc biệt bắt đầu từ tháng 08/2021 đối tác chiến lược 

– cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam 

thay đổi chính sách phối hợp khai thác hàng container gây ra tình trạng sụt giảm sản 

lượng hàng hoá thông qua cảng PTSC Đình Vũ. 

- Các tháng cuối năm 2021, PTSC Đình Vũ đã xây dựng và áp dụng nhiều chính 

sách ưu đãi cho khách hàng để tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện hữu và tìm kiếm 

cơ hội tiếp cận các khách hàng mới. 

- Tích cực áp dụng và cải tiến hệ thống phần mềm quản lý, kiểm tra và lưu giữ 

container nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, tiết kiệm 

chi phí sản xuất và nhân lực cho đơn vị. 

- Thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến dịch Covid 19 cũng như kế hoạch khai 

thác cụ thể của các hãng tàu/ chủ tàu để triển khai công tác phòng chống, ứng phó dịch 

đảm bảo công tác SXKD an toàn, phù hợp với điều kiện của Công ty, thị trường khai 

thác hàng container tại khu vực đáp ứng tuân thủ đúng quy định của Chính phủ, 

UBND TP Hải Phòng và các cơ quan quản lý. 

1.2 Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ khác 

- Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ tàu trực, tàu lai và đại lý hàng hải cho các 

tàu lạnh LPG, các tàu định áp ra/vào xuất nhập hàng với kho nổi VD 68 tại khu neo 

Hải Hà, Diêm Điền - Thái Bình; Hoàn thành công tác bảo dưỡng và kiểm định gói thầu 

bảo dưỡng van của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 giai đoạn 1. 

- Phối hợp cùng Tổng Công ty PTSC cập nhật, nắm bắt thông tin thường xuyên 

về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, 

triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu khí tại vịnh Bắc Bộ. 

- Tiếp tục bám sát kế hoạch đầu tư, sửa chữa của các nhà máy nhiệt điện nhằm 

tìm kiếm phát triển dịch vụ O&M trong ngắn hạn và trung hạn phù hợp với điều kiện 

của công ty. 

1.3 Dịch vụ kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và bảo quản vỏ container: 

- Tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát và sửa 

chữa container đã ký với các đối tác. 

1.4 Dịch vụ kho CFS và kho hàng tổng hợp: 

- Thực hiện việc tu sửa, nâng cấp một phần kho CFS để gia tăng sản lượng khai 

thác với các khách hàng hiện hữu đồng thời tìm kiếm các khách hàng mới. 

2. Công tác duy tu bảo dƣỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ PTTB máy móc hiện 

có theo quy định của Nhà sản xuất; 

- Rà soát chuẩn bị trang thiết bị vật tư dự phòng, tình trạng PTTB và tổ chức triển 

khai thực hiện tốt công tác sửa chữa, kịp thời khắc phục sự cố của PTTB đáp ứng nhu 

cầu SXKD; 

- Triển khai thực hiện công tác kiểm định PTTB định kỳ theo thời hạn hiệu lực 

của đăng kiểm của PTTB; 

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo tại chỗ cho người lao động tại đơn vị nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng quản lý cũng như giúp người lao động 

nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí dịch vụ sửa chữa thuê ngoài; 

- Tiếp tục phối hợp với các bộ phận liên quan để khảo sát, lập phương án duy tu 

bảo dưỡng nâng cấp mặt bãi đảm bảo an toàn hàng hóa; thử nghiệm bù lún mặt đường 

ra vào cảng;  
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- Hoàn thành công tác cải tạo 1/2 kho CFS để cung cấp cho khách hàng theo 

hướng yêu cầu cao về chất lượng để tăng doang thu cho loại hình dịch vụ này đồng 

thời tận khai thác tối đa cơ sở hạ tầng, nhân lực hiện có. 

3. Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản và phƣơng tiện thiết bị 
Căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường xuyên cập nhật, 

đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển 

khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên do tình hình hoạt động 

SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8 có nhiều khó khăn, nên căn cứ vào tình 

hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư, đơn vị đã triển khai 

kế hoạch đầu tư như sau: 

- Dự án đầu tư “01 cẩu hàng container tầm với đến 37m”: Triển khai ký kết hợp 

đồng với nhà cung cấp vào tháng 6/2021 và thực hiện tạm ứng theo hợp đồng đã ký. 

Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành trong năm 2022. 

- Dự án đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 

2000kVA”; Dự án đầu tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm 

“01 xe oto con 7 chỗ” chuyển tiếp sang năm 2022. 

(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị 

năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022) 

4. Công tác đầu tƣ tài chính 

- Đối với hợp đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí 

Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Theo giấy chứng nhận ĐKDN của PVC Duyên Hải thay 

đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2020, vốn điều lệ của Công ty giảm từ 182,310 tỷ xuống còn 

136,732 tỷ, theo đó khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải giảm từ 

37,5 tỷ đồng xuống còn 28,125 tỷ đồng. Trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này 

đến 31/12/2021 là 13, 418 tỷ đồng. 

5. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng và quản lý chất lƣợng 

- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ATSKMT tại Đơn vị, tăng 

cường công tác an toàn tại hiện trường sản xuất. Kết quả trong năm 2021, Đơn vị 

không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố gây mất an toàn nghiêm trọng về con người và tài 

sản. 

 Công tác y tế - phòng chống dịch: 

- Khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV – NLĐ, khám sức khoẻ sinh sản cho LĐ 

nữ, khám bệnh nghề nghiệp cho LĐ trong điều kiện nặng` nhọc, độc hại tuân thủ theo 

quy định pháp luật; 

- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phòng chống, dịch covid-19 ở mức cao 

nhất theo các hướng dẫn của Chính phủ, thành phố Hải Phòng, Tổng công ty tại từng 

thời điểm: Giãn cách xã hội;  Quy định 5K; Lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 cho 

CBCNV thuộc Công ty nhằm tầm soát nguy cơ, khả năng lây nhiễm; Triển khai tiêm 

vắc xin ngừa Covid 19 (02 mũi) trên diện rộng cho NLĐ trực thuộc Đơn vị đạt tỷ lệ 

tiêm chủng > 90% tổng số CBCNV toàn Đơn vị; Mua sắm, cấp phát trang bị vật tư y 

tế, sơ cấp cứu, trang bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid 19 cho các Bộ phận theo 

quy định… đảm bảo hạn chế thấp nhất lây nhiễm và vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

 Công tác PCCC-CNCH: 

- Hoàn thành công tác huấn luyện cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC-CNCH cho Đội 

PCCC-CNCH chuyên ngành của Đơn vị. 

- Hoàn thiện chỉnh lý phương án chữa cháy cơ sở và tổ chức diễn tập theo phương 

án. 
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- Thực hiện số hoá dữ liệu PCCC và lắp đặt hệ thống tích hợp cảnh báo cháy sớm 

truyền tin trực tiếp về hệ thống giám sát của cơ quan Cảnh sát PCCC Hải Phòng, tuân 

thủ Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Trang bị bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị PCCC 02 đợt theo kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10. 

 Công tác ATVSLD: 

- Xây dựng và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021; 

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động 

về ATVSLĐ năm 2021”. 

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cấp thẻ an toàn, chứng nhận, ghi sổ cho các nhóm 

theo quy định. 

- Kiện toàn mạng lưới ATVSV đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất và tuân thủ 

quy định pháp luật; 

- Đảm bảo công tác kiểm định cho các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn đúng hạn theo quy định. 

- Hoàn thành công tác đo điện trở tiếp địa, thu lôi chống sét cho trang thiết bị điện 

và tài sản của Đơn vị trước mùa mưa bão. 

- Trang bị bổ sung bảo hộ lao động cho NLĐ 02 đợt năm 2021 theo kế hoạch đã 

được phê duyệt.  

- Đo môi trường lao động định kỳ theo kế hoạch. 

 Công tác môi trường 

- Thực hiện quan trắc phân tích môi trường định kỳ năm 2021 theo DTM đã được 

phê duyệt. 

- Lập kế hoạch và triển khai các công việc liên quan công tác Ứng phó sự cố tràn 

dầu tại Đơn vị (Ký hợp đồng trực ứng phó sự cố tràn dầu với Công ty MTV 128 - 

Trung tâm ƯPSCTD Miền Bắc; kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo trang thiết bị phục vụ 

công tác ƯPSCTD luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi phát sinh sự cố; Diễn tập 

ƯPSCTD, phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ cho Tổ 

trực tiếp ƯPSCTD trực thuộc Công ty …) 

- Đảm bảo thu gom, lưu giữ, chuyển giao để xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh 

hoạt… phát sinh từ hoạt động SXKDDV tuân thủ quy định của Luật và các nghị định 

liên quan đến bảo vệ môi trường. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/06. 

- Công tác quản lý chất lượng: Tiếp tục khắc phục các điểm theo dõi, khuyến nghị, 

cải tiến trong đợt đánh giá nội bộ cấp Tổng công ty và đợt đánh giá giám sát của tổ 

chức BSI; 

- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rủi ro cho các hoạt động SXKD tại Đơn vị; 

6. Công tác Sáng kiến, cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh 

- PTSC ĐV tiếp tục xác định đồng thời với các hoạt động SXKD công tác phát 

triển KHCN, phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng, 

thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng dịch vụ; hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Tập trung mọi nguồn lực tuyên truyền, phát động rà soát, nghiên cứu để triển 

khai thực hiện công tác cải tiến, sáng kiến tại từng bộ phận trong mọi hoạt động của 

Công ty. Tuy nhiên, do tình hình SXKD chung của Đơn vị gặp nhiều khó khăn nên 

năm 2021 đơn vị chưa có sáng kiến cải tiến mới. 

7. Công tác thƣơng mại, tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng 
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- Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, PTSC Đình Vũ tập trung 

mọi nguồn lực hiện có đồng thời không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm 

mọi chi phí để thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ với mức giá đảm bảo cạnh tranh 

nhằm duy trì được các khách hàng, đối tác hiện tại.  

- Tích cực đẩy mạnh công tác marketting, tìm hiểu các hãng tàu để có kế hoạch 

tiếp cận thị trường và chào giá cung cấp dịch vụ đồng thời thường xuyên liên lạc với 

các hãng tàu, đại lý hãng tàu: RCL, BenLine Agencies, Wanhhai; OOCL; WHL, 

Interasian, PIL, Heung A/Sinokor, TSL, Yang Minh…… để tìm kiếm cơ hội đàm phán 

ký kết hợp đồng mới thực hiện cho năm 2022. 

- Tiếp xúc làm việc với một số đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội triển khai xếp 

dỡ các tàu hàng sắt thép, thiết bị, cọc bê tông; 

8. Công tác hành chính, lao động tiền lƣơng, nhân sự và đào tạo  

Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo 100% 

an toàn, bí mật theo quy định hiện hành của Tổng Công ty. Thực hiện tốt việc lập kế 

hoạch tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm cho người 

lao động đảm bảo phù hợp với nhu cầu SXKD của Đơn vị. Hiện nay Công ty có 247 

cán bộ công nhân viên, trong đó:  

- Trình độ trên đại học  :   07 người 

- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 147 người; 

- Trình độ công nhân kỹ thuật  :   82 người; 

- Trình độ lao động phổ thông  :   11 người; 

9. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn 

Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về 

quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn 

đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch 

toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước. Đồng thời đang triển khai thực 

hiện khắc phục theo ý kiến của KTNN: 

- Tiếp tục quản lý và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khách 

hàng có công nợ lớn quá hạn; 

- Công ty đang tiếp tục phối hợp cùng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty cập 

nhập bám sát để yêu cầu PVEP thanh toán lần cuối 15% theo biên bản đã thống nhất 

giữa các bên; 

-  Hợp đồng góp vốn với PVC Duyên Hải:  Ngày 29/10/2021, PTSC Đình Vũ và 

PVC Duyên Hải họp và thống nhất bằng văn bản nội dung xử lý các vấn đề tồn tại của 

hợp đồng góp vốn và kiến nghị của KTNN năm 2020. Đây là cơ sở để PTSC Đình Vũ 

tiếp tục và quyết liệt hơn nữa trong thanh toán công nợ tồn đọng và các nội dung khác 

theo kiến nghị của KTNN năm 2020 

10. Thực hiện chế độ chính sách với ngƣời lao động 

PTSC Đình Vũ luôn luôn xác định con người là nhân tố quan trọng để hoàn thành 

mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. 

Vì vậy, PTSC Đình Vũ thường xuyên chú trọng đến các chế độ để đảm bảo quyền và 

lợi ích của người lao động. Năm 2021, Công ty đã thực hiện: 

- Giải quyết chính xác, hợp lý 100% các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách khác cho người lao 

động. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng định biên lao động, đơn giá tiền lương, nâng 

bậc lương hàng năm. Tổ chức thực hiện chính xác 100% việc trả lương, trả thưởng và 
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các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Công ty và 

Nhà nước. 

- Các chế độ chính sách của Công ty đã được cải thiện từng bước, tạo niềm tin và 

môi trường làm việc tốt, người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Lương bình 

quân của người lao động năm 2021 đạt 10.415.000 đồng/người/tháng. 
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PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

I. Đặc điểm tình hình chung 

1.  Thuận lợi 

-  Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời và hiệu 

quả của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), các cổ 

đông chiến lược và sự tạo điều kiện, hỗ trợ của các bạn hàng. 

- Sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các Tổ 

chức Đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty tạo thành sức 

mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác khác. 

- Năng lực, thương hiệu và sự phát triển ổn định của Công ty đã tạo được niềm tin 

nhất định với các khách hàng. 

- Công ty nằm trong KCN Đình Vũ là cửa ngõ của Cảng Hải Phòng, đầu nối giao 

thông quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc và các tỉnh phía Nam Trung 

Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai các hoạt động SXKD.  

- Sự hỗ trợ và chính sách “Từng bước mở cửa” phục hồi sản xuất kinh doanh của 

Chính phủ cũng như xu hướng phục hồi mọi hoạt động kinh tế trên thế giới khi mà sự 

đánh giá, chính sách về đại dịch Covid-19 đã khác đi rất nhiều so với thời kỳ ban đầu. 

- Các hiệp định thương mại quan trọng là CPTPP và EVFTA hoàn tất, có hiệu lực 

tạo điều kiện thuận lợi gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, sẽ góp phần 

duy trì tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng. 

2.  Khó khăn 

- Tình trạng sụt giảm sản lượng hàng hoá thông qua cảng bắt đầu từ tháng 08/2021 

do đối tác chiến lược – cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ là Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Container Việt Nam thay đổi chính sách phối hợp khai thác hàng container vẫn còn 

ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty 

- Các cảng mới trong khu vực Hải Phòng đã đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa tìm 

kiếm được khách hàng, trong khi sản lượng container thông qua khu vực Hải Phòng 

mới sử dụng hết 70% công suất các cảng hiện hữu dẫn đến sự dư thừa nguồn cung 

cảng container tạo nên cạnh tranh khốc liệt về giá dịch vụ. 

- Bên cạnh đó, việc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Chính và Cục Hàng Hải tiếp 

tục tăng cường giám sát việc áp dụng quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc 

dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam cũng gây khó khăn cho cảng 

PTSC Đình Vũ trong cạnh tranh giá dịch vụ so với các cảng cùng khu vực do tư nhân 

sở hữu (các cảng này linh hoạt và có hành lang pháp lý thuận lợi). 

- Tổng Công ty Tân Cảng tiếp tục sử dụng chính sách hỗ trợ hai đầu Nam Bắc để 

thu hút hãng tàu khai thác tại khu vực cảng mới nước sâu Lạch Huyện, dẫn đến việc 

đơn vị phải áp dụng chính sách hỗ trợ tương đồng trong việc thực hiện các hợp đồng 

đã ký cũng như đàm phán ký mới hợp đồng nhằm mục đích dành nhiều ưu đãi hơn cho 

khách hàng để duy trì hoạt động SXKD nên đã làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

II. Các chỉ tiêu chính của năm 2022 

1.  Chỉ tiêu tài chính 

- Sản lượng thông qua Cảng : 180.000 TEUS  

- Lượt tàu ra/vào Cảng:  : 185 lượt tàu 

- Tổng Doanh thu   : 205,800 tỷ VNĐ  

Trong đó:  

 Các khoản giảm trừ DT :   12,275 tỷ VNĐ 

 Dịch vụ căn cứ Cảng  : 144,725 tỷ VNĐ 
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 Dịch vụ khác    :   48,000 tỷ VNĐ 

 Hoạt động tài chính      :     0,800 tỷ VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế   :     8,939 tỷ VNĐ 

- Thu nộp NSNN   :   15,262 tỷ VNĐ 

 (Chi tiết như phụ lục 01 - Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD) 

2.  Kế hoạch đầu tƣ 

*  Các dự án chuyển tiếp của năm 2021 

- Dự án “Đầu tư Checking point xuất”;  

- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”; 

- Dự án “Đầu tư 01 cẩu hàng container tầm với đến 37m”; 

- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”; 

- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ”. 

* Các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới:  

- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 Tấn”; 

 (Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị 

năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022) 

III. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

1.  Nhiệm vụ trọng tâm 

- Giữ vững khách hàng, hãng tàu container hiện hữu đồng thời thuyết phục để các 

khách hàng hiện hữu tăng thêm số chuyến tàu khai thác tại cảng. 

- Tích cực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng mới. 

- Tăng  cường, đầy mạnh thâm nhập lĩnh vực O&M, tìm kiếm các hợp đồng từ các 

đơn vị của PVN và EVN. 

- Tập trung dồn mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ căn cứ cảng (bao 

gồm dịch vụ khai thác hàng container và dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí) và các dịch 

vụ khác (dịch vụ khai thác hàng tổng hợp, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic, 

dịch vụ O&M) để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. 

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng HSEQ đảm bảo an toàn 

tuyệt đối về con người, tài sản, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng 

và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

- Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo 

đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án 

được đầu tư để nâng cao năng lực khai thác, xếp dỡ của cảng. 

- Áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, 

bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý 

điều hành, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển SXKD. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến trong mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Tiếp tục cập nhập diễn biến tình hình thị trường, theo dõi biến động về việc mua 

bán chuyển giao sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp, dự án Cảng trong khu vực Hải 

Phòng để giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường có biến động mạnh; 

- Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống, ứng phó Dịch Covid-19 phù hợp với 

điều kiện, tình hình mới; hạn chế tối đa việc lây lan trong tập thể người lao động; 

Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tối ưu để ứng phó với các “làn sóng” lâu nhiễm mới 

nhằm duy trì mọi hoạt động SXKD an toàn hiệu quả. 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao. 

2.  Giải pháp thực hiện 
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Căn cứ vào tình hình chung và các nhiệm vụ trọng tâm, PTSC Đình Vũ đã đề ra một 

số giải pháp như sau: 

2.1 Công tác điều hành SXKD: 

 Dịch vụ căn cứ cảng 

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với các khách 

hàng hiện hữu.  Đồng thời tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ 

sở vật chất để khai thác hàng tổng hợp và dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic. 

- Xây dựng và áp dụng các chính sách thị trường phù hợp với đặc thù khu vực Hải 

Phòng 

 Dịch vụ khác 

- Tiếp tục bám sát các nhà thầu dầu khí cũng như sự ủng hộ của Tổng công ty, sự 

giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ căn cứ 

hậu cần dầu khí khi các Nhà thầu triển khai thực hiện các dự án tại khu vực Vịnh Bắc 

Bộ; 

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt hợp đồng đã ký với Nhà thầu PVGas 

cho dự án kho nổi LPG tại Diêm Điền, Thái Bình; 

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đảm bảo tham gia chào thầu 

thành công các dự án vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí theo kế hoạch của 

Chủ đầu tư. 

 Công việc khác 

- Cập nhật, đánh giá tốt hiệu quả công tác quản lý, vận hành các nguồn lực hiện có, 

kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt để nâng cao năng lực 

khai thác của cảng đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường & áp lực cạnh tranh. 

- Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và 

môi trường trong toàn Công ty. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các họat 

động quản lý nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

SXKD; 

- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát trong mọi hoạt động của 

Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và hiệu quả SXKD. 

- Cập nhập diễn biến tình hình thị trường bệnh dịch Covid-19 cùng với các biện 

pháp ứng phó kịp thời phù hợp với điều kiện của Công ty (cả trong tình huống xấu 

nhất) đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe của người lao động, duy trì hoạt động 

SXKD. 

2.2 Công tác Thị trường 

- Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự có chuyên môn để thực hiện công 

tác nghiên cứu thị trường, marketing đa dạng hóa các loại hình khai thác cảng và dịch 

vụ logistics. 

- Tiếp tục phát huy tối ưu lợi thế thương hiệu sẵn có của Công ty để làm tốt công 

tác mở rộng trong lĩnh vực dich vụ khai thác cảng và phát triển thị trường mới đặc biệt 

là dịch vụ logistic, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ khai thác hàng tổng hợp. Chủ 

động nắm bắt các thông tin, nhạy bén về tình hình kinh tế, khả năng thanh toán của các 

khách hàng để kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh, biện pháp tránh rủi ro trong 

SXKD. 

- Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược marketing, áp dụng các cơ chế linh 

hoạt phù hợp với điều kiện thực tế thị trường để tìm kiếm các hãng tàu mới, đặc biệt 

đối với phân khúc chủ tàu nước ngoài vì đây là phân khúc tiềm năng và mang lại hiệu 

quả cao trong sản xuất kinh doanh. Tích cực tiếp cận với các khách hàng: RCL, 

BenLine Agencies, Wanhai; OOCL … để tạo cơ hội ký kết hợp đồng mới. 
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- Tiếp xúc làm việc với một số đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội triển khai xếp 

dỡ các tàu hàng sắt thép, thiết bị, cọc bê tông; 

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác 

của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu 

khí tại Vịnh Bắc Bộ. 

- Tiếp tục tận dụng tối ưu các nguồn lực hiện có của đơn vị và Tổng công ty, tiếp 

cận chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện nhằm tìm kiếm nhằm tìm kiếm phát triển dịch 

vụ O&M trong ngắn hạn và trung hạn phù hợp với điều kiện của Công ty. 

2.3 Công tác Kế hoạch - Tài chính: 

- Căn cứ vào điều kiện SXKD thực tế của Công ty và bám sát kế hoạch SXKD 

được giao thường xuyên phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện kế hoạch SXKD từng 

tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD tối 

ưu, hiệu quả. 

- Chuẩn bị tốt nguồn lực về vốn kịp thời phục vụ các hoạt động SXKD, các kế 

hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết 

giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các 

khách hàng có công nợ lớn quá hạn. 

2.4 Công tác Kỹ thuật 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định, bảo trì cầu tàu 20.000 DWT hiện hữu;  

Đồng thời thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập, thẩm tra các báo cáo đánh giá, phương án 

BĐATHH theo quy định hiện hành để trình các cơ quan quản lý (Bộ Giao thông vận 

tải, Cục Hàng Hải Việt Nam..) phê duyệt cho phép tiếp nhận tàu có tải trọng đến 

30.000 DWT giảm tải đáp ứng các cỡ tàu của các khách hàng trong tình hình mới  

(Hiện cảng PTSC Đình Vũ chỉ được phép tiếp nhận tàu có tải trọng 20.000 DWT).  

- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị; kịp thời sửa chữa, thay thế các trang thiết bị máy móc, phương tiện hạn chế tối đa 

thời gian chờ đợi của thiết bị để đáp ứng được tối ưu yêu cầu sản xuất kinh doanh.  

- Đẩy mạnh, nâng cáo chất lượng công tác tự sửa chữa để tiết kiệm chi phí và chủ 

động trong công việc. 

- Rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị để tiến hành công 

tác mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng phục vụ công tác sửa chữa có hiệu quả trong 

điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn và nguồn cung có những bất lợi do ảnh hưởng 

dịch bệnh và giá cả nguyên, vật liệu đầu vào tăng. 

- Tích cực ra soát, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho các 

phương tiện thiết bị; đảm bảo tính đúng, tính đủ nhằm giảm tiêu hao điện và các nhiên 

liệu khác.  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty thực hiệt tốt công tác bồi dưỡng, đào 

tạo tại chỗ nâng cao năng lực sửa chữa, vận hành trang thiết bị cho đội ngũ công nhân 

kỹ thuật, vận hành. Đồng thời tiếp tục tích cực làm việc với các Nhà sản xuất thiết bị 

để tổ chức, tham dự các khóa học chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tại Đơn 

vị. 

- Tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đảm bảo 

an toàn, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác sử dụng tài sản thiết bị. 

2.5 Công tác đầu tư 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu SXKD, phương tiện, thiết bị và đánh 

giá đúng, đầy đủ hiệu quả công tác sử dụng, khai thác để triển khai thực hiện công tác 
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đầu tư PTTB tối ưu, hiệu quả theo kế hoạch năm được phê duyệt đáp ứng nhu cầu 

SXKD. 

- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu, xây dựng, mua sắm hàng 

hóa … và quản lý, giám sát đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư đảm 

bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai và hoàn tất thủ tục đầu tư mua sắm “01 cẩu hàng container 45 

tấn tầm với đến 37m”.  

- Triển khai dự án “Đầu tư Checking point xuất”. 

- Triển khai phương án xây dựng “Trạm biến áp 1250kVA” phục vụ vận hành cẩu 

hàng cũng như các hạng mục khác tại Cảng. 

- Triển khai đầu tư mua sắm mới 02 xe đầu kéo Romooc, 01 khung chụp tự động 

40 Tấn và 01 xe oto con 07 chỗ theo kế hoạch phục vụ SXKD. 

2.6 Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quản lý chất lượng. 

- Bảo dưỡng, trang bị bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy; 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022; 

- Đo môi trường lao động/ Khám sức khỏe nghề nghiệp; 

- Thực hiện huấn luyện ATLĐ PCCN, đo điện trở tiếp địa thiết bị chống sét; 

- Thực hiện kiểm định và mua bảo hiểm cho tài sản theo kế hoạch; 

- Thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm theo đúng qui định; 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát an toàn hiện trường.... 

2.7 Công tác sáng kiến, cải tiến 

- Tiếp tục thực hiện việc theo dõi, nghiên cứu, cập nhật ứng dụng kho SKSC-CT 

của Tổng công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong sản xuất, tích cực nắm bắt động viên 

kịp thời người lao động có các sáng kiến, sáng chế, cải tiến trong các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty như: Ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm, nâng lương, nâng bậc 

thợ, đào tạo nâng cao trình độ, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác. 

2.8 Công tác Nhân sự 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Đơn vị theo hướng gọn 

nhẹ, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường 

thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình. 

- Điều hành, phân ca kíp khoa học, hiệu quả hạn chế tối đa thời gian tàu chờ đợi để 

giải phóng tàu trong thời gian nhanh nhất; 

- Áp dụng chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý giỏi cũng 

như lao động chuyên nghiệp.  

- Nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động bằng các chương trình đào 

tạo: các khóa kỹ thuật, đào tạo vận hành máy móc, trang thiết bị, kỹ năng đào tạo nội 

bộ, an toàn lao động, hành chính (5S), các khóa nâng cao kỹ năng quản lý; Tăng cường 

hợp tác với các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp để hợp tác cử cán bộ tham quan, học 

hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cảng biển. 

- Thực hiện rà soát, vận dụng quy chế lương khoán, xây dựng quy chế khen thưởng 

nhằm khuyến khích người lao động toàn công ty làm việc hăng say và đạt hiệu quả 

hơn. 

2.9 Công tác đoàn thể 

Phát huy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao 

sự phối hợp giữa Chuyên môn, Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và Hội cựu 

chiến binh Công ty trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua lao động 



Trang 12/12                       DV-DOC-PR01-FM12-04-08/03/2017 

 
 

sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phong trào 

phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi hoạt động của 

Công ty. 

 

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

 

Kính mong các Quý cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để Công ty phát 

triển, đạt hiệu quả cao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.  

 

Trân trọng ! 

 

     GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Đại hội cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BGĐ;  

- Lưu VT, KHĐT-VQH, 02 



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

2020 2022

Thực hiện
Kế hoạch 

phê duyệt
Thực hiện

Đạt % so với 

KH năm 

2021

Đạt % so với 

TH năm 

2020

Kế hoạch

I Tổng doanh thu 302,738,705,617 247,600,000,000 239,583,219,220 96.76% 79.14% 205,800,000,000 

trong đó:

1 Các khoản giảm trừ doanh thu                           -                               -     17,036,288,370 12,275,000,000 

2 Doanh thu 302,738,705,617 247,600,000,000 222,546,930,850 89.88% 73.51% 193,525,000,000 

2.1 Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD 301,529,228,546 247,000,000,000 221,041,467,706 89.49% 73.31% 192,725,000,000 

+ Dịch vụ căn cứ cảng 301,416,407,991 243,200,000,000 192,765,060,370 79.26% 63.95% 144,725,000,000 

+ Dịch vụ dầu khí tổng hơp + dịch vụ khác 112,820,555 3,800,000,000 28,276,407,336 744.12% 25063.17% 48,000,000,000 

2.2 Doanh thu hoạt động tài chính 1,205,339,686 600,000,000 1,377,509,153 229.58% 114.28% 800,000,000 

2.3 Thu nhập khác 4,137,385                           -     127,953,991 3092.63%                           -     

II Tổng chi phí 270,458,087,352 223,430,000,000 212,961,125,951 95.31% 78.74% 183,939,000,000 

1 CP Giá vốn 212,373,757,892 169,620,000,000 156,888,763,171 92.49% 73.87% 146,299,000,000 

+ Dịch vụ căn cứ cảng 212,272,197,710 161,460,000,000 131,595,058,164 81.50% 61.99% 100,699,000,000 

+ Dịch vụ dầu khí tổng hơp + dịch vụ khác 101,560,182 8,160,000,000 25,293,705,007 309.97% 24905.14% 45,600,000,000 

2 CP Bán hàng 42,460,223,005 24,256,000,000 29,179,661,276 120.30% 68.72% 16,856,000,000 

3 CP Quản lý 9,012,285,271 23,317,000,000 19,826,421,405 85.03% 219.99% 13,204,000,000 

4 CP hoạt động tài chính 4,759,670,547 5,437,000,000 6,347,101,318 116.74% 133.35% 7,180,000,000 

5 CP khác 1,852,150,637 800,000,000 719,178,781 89.90% 38.83% 400,000,000 

III Lợi nhuận trước thuế 32,280,618,265 24,170,000,000 9,585,804,899 39.66% 29.70% 9,586,000,000 

IV Lợi nhuận sau thuế 29,981,126,115 22,961,500,000 8,939,408,966 38.93% 29.82% 8,939,000,000 

V Thu nộp ngân sách 15,330,000,000 14,920,000,000 8,384,000,000 56.19% 54.69% 15,262,000,000 

PHỤ LỤC 01
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

A THỰC HIỆN NĂM 2021

Khởi công
Hoàn 

thành
 Vốn CSH 

 Vốn 

vay+khác 
 Vốn CSH 

 Vốn 

vay+khác 
 Vốn CSH 

 Vốn 

vay+khác 

Tổng cộng phần I + phần II Tr.đồng 117,041.00 22,791.15 94,249.85 116,845.89 116,845.89 22,596.04 94,249.85 15,696.04 15,696.04 15,696.04 0.00

5,500.00 3,000.00 2,500.00 5,500.00 5,500.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Dự án đầu tư Checking point xuất Tr.đồng          500.00          500.00                  -            500.00          500.00          500.00                  -                    -                    -                    -                    -   Chuyển tiếp sang 2022

1 Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 2000kVA Tr.đồng       5,000.00       2,500.00 2500.00       5,000.00       5,000.00       2,500.00       2,500.00                  -                    -                    -                    -   Chuyển tiếp sang 2022

111,541.00 19,791.15 91,749.85 111,345.89 111,345.89 19,596.04 91,749.85 15,696.04 15,696.04 15,696.04 0.00

1
Dự án đầu tư 01 cẩu hàng container 45 tấn tầm 

với đến 37m
Tr.đồng 105,941.00 15,891.15 90,049.85 105,745.89   105,745.89     15,696.04     90,049.85     15,696.04     15,696.04     15,696.04                  -   Chuyển tiếp sang 2022

1 Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc Tr.đồng       3,400.00 1,700.00 1,700.00       3,400.00       3,400.00       1,700.00 1700.00                  -                    -                    -                    -   Chuyển tiếp sang 2022

2 Dự án đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ Tr.đồng 2,200.00 2,200.00 0.00       2,200.00       2,200.00       2,200.00                  -                    -                    -                    -                    -   Chuyển tiếp sang 2022

Ghi chú
 Tổng số 

PHỤ LỤC 2

TT Hạng mục đầu tƣ
Đơn vị 

tính

 Tổng mức đầu tƣ/ dự toán  Kế hoạch năm 2021 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

 Nguồn vốn 

 Thực hiện  Giải ngân 

 Thực hiện giải ngân năm 2021 

 Nguồn vốn  Nguồn vốn 

 Thực hiện  Giải ngân 

Thời gian

Dự án chuyển tiếp

Dự án khởi công mới

Dự án khởi công mới

Dự án chuyển tiếp

PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHƢƠNG TIỆN THIẾT BỊ

PHẦN I:  CÁC CÔNG TRÌNH XDCB
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

B

Khởi công
Hoàn 

thành
 Vốn CSH 

 Vốn 

vay+khác 
 Vốn CSH 

 Vốn 

vay+khác 

Tr.đồng 120,541.00 23,561.15 96,979.85 104,649.85 104,649.85 7,670.00 96,979.85

2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

1 Dự án đầu tư Checking point xuất Tr.đồng 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00

2
Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp

1250kVA
Tr.đồng 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

118,041.00 21,061.15 96,979.85 102,149.85 102,149.85 5,170.00 96,979.85

1
Dự án đầu tư mua sắm 01 cẩu hàng 

container tầm với đến 37 m
2020 2022 Tr.đồng     105,941.00       15,891.15       90,049.85 90,049.85 90,049.85 0.00 90,049.85

2
Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo 

Romooc
Tr.đồng         3,400.00         1,020.00         2,380.00 3,400.00 3,400.00 1,020.00 2,380.00

3
Dự án đầu tư mua sắm 01 xe oto con 

7 chỗ
Tr.đồng         2,200.00         2,200.00                    -   2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00

1
Dự án đầu tư mua sắm 01 khung

chụp tự động 40 Tấn
Tr.đồng         6,500.00         1,950.00         4,550.00 6,500.00 6,500.00 1,950.00 4,550.00

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Dự án chuyển tiếp

Dự án khởi công mới

Tổng cộng phần I + phần II

PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHƢƠNG TIỆN THIẾT BỊ 

Dự án chuyển tiếp

 Kế hoạch năm 2022 

 Ghi chú 
 Tổng số 

 Nguồn vốn 

 Thực hiện  Giải ngân 

 Nguồn vốn 

DỰ KIẾN NĂM 2022

TT Hạng mục đầu tƣ

Thời gian
Đơn vị 

tính

 Tổng mức đầu tƣ/ dự toán 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ BC-PTSCDV-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 
 

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông và các vị đại biểu 

Thưa toàn thể Đại hội! 

 

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí 

Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của BKS. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra 

giám sát trong năm 2021 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động 

năm 2022 của BKS như sau: 

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021 

1. Tình hình nhân sự BKS 

BKS của Công ty năm 2021 gồm các thành viên. Cụ thể: 

 Ông Trần Duy Nguy n - Trưởng ban (ki m nhiệm) 

 Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên (ki m nhiệm) 

 Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành vi n (ki m nhiệm) 

   2. Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện 

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng 

và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù 

hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành; 

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản 

lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;  

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 

bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH 

PWC Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 

2021 của công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo 

mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài 

chính năm 2021. 

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công 

tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiếm soát nội bộ, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty và giám sát việc chấp 

hành pháp luật Nhà nước; 

- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban 

của Công ty; 

- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh 

toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành; 
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- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục 

đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. 

Kết quả tự đánh giá:  

Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2021 Ban KS đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình.  

Ban Kiểm soát đã đưa ra các đánh giá cũng như kiến nghị cụ thể ghi trong các Báo 

cáo được gửi tới Công ty cũng như báo cáo Tổng công ty theo quy định. 

3. Kết quả công tác của các thành viên Ban kiểm soát. 

Đánh giá chung: Trong năm, từng thành vi n trong BKS theo kế hoạch công tác 

cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Đã có những đánh giá và kiến nghị được n u tại các Báo cáo giám sát hàng 

quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát.  

(Chi tiết hoạt động của các thành vi n của Ban kiểm soát trong năm 2021 được 

trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm) 

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2021 

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ph  duyệt thù lao BKS như 

sau:  

- Trưởng BKS không chuy n trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng; 

- Đối với các thành vi n BKS không chuy n trách, mức thù lao là 02 triệu 

VNĐ/người/tháng.  

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2021: Được áp dụng theo định mức của Công 

ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành. 

(Chi tiết thù lao của các thành vi n của Ban kiểm soát trong năm 2021 được trình 

bày tại Phụ lục 02 đính kèm) 

  II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc công ty 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã thực 

hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.  

BKS đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty hoặc khi có y u cầu. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp 

của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cuộc họp giao ban của Công ty. 

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều 

kiện về chỗ làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin li n quan đến nội dung KTGS. 

Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo y u cầu.  

2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cổ 

đông 

 Đối với HĐQT công ty: 

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công 

ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;   

- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định … để chỉ đạo Ban Giám đốc điều 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty; 
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- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo 

quy định. 

 Đối với Ban Giám đốc công ty 

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cũng như 

các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty; 

- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh 

trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt. 

- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành 

các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề 

phát sinh.- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản 

xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và của HĐQT. 

 Đối với các cổ đông 

Trong năm 2021, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông 

về tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021  

BCTC của công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 

Nam hiện hành. 

- Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021; 

- Báo cáo tài chính được lập theo nguy n tắc giá gốc, các chính sách kế toán như 

nguy n tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi 

nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí… được công ty áp dụng một cách 

phù hợp nhất quán; 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

PWC Việt Nam. Tại báo cáo số HCM/11455 ý kiến của kiểm toán như sau:  

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 

tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản 

 u t kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 

phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của 

Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán 

của Công ty TNHH PWC Việt Nam về tình hình tài chính của công ty ngày 31/12/2021.  

Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính 

phát sinh một cách thường xuy n li n tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. 

Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng y u cầu.   

4. Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh 

giá, kết quả cụ thể như sau: 

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước 

thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 239,58 tỷ đồng, đạt 96,76% kế hoạch năm 

và bằng 79,14% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế là 9,59 tỷ đồng, đạt 39,66% kế 
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hoạch năm và bằng 29,7% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 

2,23%. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
 

STT Chỉ  tiêu 

KH 

năm 

2021 

Thực hiện Tỷ lệ % TH so với 

Năm 

2021 

Năm 

2020 

KH năm 

2021 

TH năm 

2020 

1 Vốn điều lệ  400 400 400 100% 100% 

2 Tổng doanh thu 247,60 239,58 302,74 96,76% 79,14% 

2.1 Doanh thu hoạt động SXKD 247 238,08 301,53 96,39% 78,96% 

  
Trong đó: Doanh thu thuần 

hoạt động SXKD 
247 221,04 302 89,49% 73,31% 

2.2 
Doanh thu tài chính và thu 

nhập khác 
0,6 1,51 1,21 250,91% 124,42% 

3 Lợi nhuận trước thuế 24,17 9,59 32,28 39,66% 29,70% 

4 Lợi nhuận sau thuế 22,96 8,94 29,98 38,93% 29,82% 

5 
Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/Vốn điều lệ 
5,74% 2,23% 7,50% 38,93% 29,82% 

 

    ch  số thanh toán: 

 Tại ngày 31/12/2021, chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 

1,57 lần và 1,40 lần. Tuy các chỉ số này có giảm nhẹ so với kỳ trước (tại ngày 

31/12/2020 chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,60 lần và 

1,51 lần) nhưng khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo. 

    phân tích đánh giá các khoản phải thu khách hàng:  

 Công ty đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu 

theo Quy định hiện hành. Cụ thể: 

 Tại thời điểm 31/12/2021, các khoản nợ phải thu ngắn hạn là  40,667 tỷ đồng trong đó, 

nợ phải thu khách hàng là 22,078 tỷ đồng, nợ phải thu quá hạn là 7,987 tỷ đồng chiếm 

36,18% nợ phải thu khách hàng, trong đó: nợ quá hạn dưới 6 tháng là 4,533 tỷ đồng; Nợ quá 

hạn từ 2 năm - dưới 3 năm 0,068 tỷ đồng và nợ quá hạn tr n 3 năm là 3,384 tỷ đồng. Chi tiết 

các khoản công nợ quá hạn của khách hàng như sau: Khoản nợ phải thu của PVEP li n quan 

đến lô 102/106 quá hạn là 3,017 tỷ đồng, lô 103-107 quá hạn 436 tỷ đồng. Công ty đã trích 

lập dự phòng nợ phải thu với khách hàng PVEP với giá trị là 3,432 tỷ đồng. Công ty Đình 

Vũ đã phối hợp với Tổng công ty PTSC bám sát kế hoạch thanh toán công nợ tồn đọng 

còn lại của PVEP theo bi n bản đã thống nhất giữa các b n để y u cầu PVEP thanh toán 

lần cuối 15%. 
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 Đối với các khoản thu khác: Đến thời điểm 31/12/2021,  phải thu khác là 10,587 tỷ 

đồng, trong đó nợ quá hạn 3,642 tỷ đồng là công nợ phải thu PVC Duy n Hải, công ty đã 

trích lập dự phòng 2,783 tỷ đồng. 

    kết quả giám sát khoản đầu tư tài chính: 

 Giá trị đầu tư vào PVC Duy n Hải là 28,125 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện trích lập dự 

phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 13,418 tỷ đồng. Trong tình hình kết quả hoạt 

động SXKD của PVC Duy n Hải dự báo chưa có lãi, Công ty tiếp tục tìm phương án triển 

khai thực hiện thoái vốn tại PVC Duy n Hải để bảo toàn vốn. 

 Hiện tại, Công ty đang nộp thay tiền thu  đất cho lô đất đã góp vốn vào PVC Duy n 

Hải tại địa chỉ đường Đà Nẵng, P.Đông Hải I, HA, HP - Lô đất này đã góp vốn vào PVC 

Duy n Hải. Trong tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty PVC Duy n Hải đang 

gặp khó khăn và chưa thanh toán các khoản công nợ tồn đọng, nếu Công ty tiếp tục nộp thay 

tiền thu  đất tr n dẫn đến phát sinh nợ khó đòi và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả 

SXKD của Đơn vị. Các bên đã thống nhất nội dung xử lý các vấn đề tồn tại của hợp đồng 

góp vốn và kiến nghị của KTNN. 

 Công tác đầu tư XDCB, duy tu bảo dưỡng: 

 Công ty đã thực hiện tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản 15.696,04 tỷ đồng, đạt 13,43% 

so với kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021. 

 Dự án đầu tư “Cẩu chân đế 45 tấn tầm với 37m”: Công ty đang triển khai thực hiện 

hợp đồng với nhà cung cấp, tạm ứng theo hợp đồng đã ký tháng 6.2021, chi phí đầu tư đã 

thực hiện là  350.747.726 đồng. 

 Do tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8/2021 có nhiều 

khó khăn, căn cứ vào tình hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư, 

các dự án chưa thực hiện, chuyển tiếp sang triển khai trong năm tiếp theo như sau: Dự án 

đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 2000kVA”; Dự án đầu 

tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm “01 xe oto con 7 chỗ”. 

 Các công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch và thực tế sản 

xuất kinh doanh. Phối hợp với các bộ phận li n quan để khảo sát, lập phương án duy tu bảo 

dưỡng nâng cấp mặt bãi đảm bảo an toàn hàng hóa; thử nghiệm bù lún mặt đường ra vào 

cảng; Hoàn thành công tác cải tạo 1/2 kho CFS để cung cấp cho khách hàng theo hướng y u 

cầu cao về chất lượng dịch vụ. 

 Đối với các khoản phải trả: được công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy 

định. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 64,46% tổng nợ phải trả (tăng 2,57% so với năm 

2020), chủ yếu là: cổ tức, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, 

thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, vay và nợ thu  tài chính ngắn hạn... Các khoản nợ dài 

hạn chiếm tỷ lệ 35,54% tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt nam.  

 Kết quả giám sát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công 

ty đại chúng nắm quyền kiểm soát tr n 50% trở l n vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám 

đốc, người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có li n quan của đối tượng 

đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành 

khác của DN là thành vi n sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm Công ty đã thực hiện hợp đồng 
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hợp tác bốc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC đã ký ngày 17/12/2020 với 

Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port). 

5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh 

báo sớm của Công ty trong năm 2021. 

 Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021, qua quá trình làm 

việc trực tiếp tại đơn vị cũng như tr n cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,… và 

thực tế tại đơn vị Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại 

đơn vị bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện năng lực của đơn vị để đạt 

được các mục ti u đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong công ty theo nhiệm vụ 

chuy n môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành công 

ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đốt xuất… cùng chung mục ti u hoàn thành tốt 

nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua nhưng thực tế công ty đã không 

hoàn thành các chỉ ti u đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2022. 

 Tuy nhi n hiện nay đơn vị chưa triển khai hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ 

cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm mặc dù theo chức năng nhiệm vụ các 

phòng, các cá nhân lãnh đạo đã kiểm tra, giám sát, đề xuất trong giải quyết thường xuy n 

công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công 

ty xem xét xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

quản trị điều hành công ty. 

 III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

Năm 2021, HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực 

hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể 

hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần, 

trí tuệ người của người lao động.  

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, BKS 

kiến nghị một số nội dung sau: 

- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác dịch vụ hậu cần dầu 

khí, dịch vụ khai thác hàng container và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an 

toàn tài sản, con người l n hàng đầu; 

- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với 

thực tế sản xuất kinh doanh để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng 

lực cạnh tranh; 

- Thực hiện nghi m chỉnh chỉ thị tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực 

tài sản và con người; 

- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các hãng tàu ngoại, mở rộng 

thị trường khai thác hàng container; 

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Bám sát cam kết theo thỏa thuận đã ký, giải 

quyết dứt điểm khoản công nợ của PVEP. Tăng cường đối chiếu công nợ với các 

khách hàng có phát sinh giao dịch; 

- Đối với khoản đầu tư tại PVC Duy n Hải thực hiện việc thoái vốn theo trình tự quy 

định; 

- Đề xuất kiến nghị kịp thời l n Tổng công ty để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết 

những khó khăn mà công ty gặp phải; 

- Khen thưởng kịp thời những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong 

thi đua lao động sản xuất. 
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IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS xác định lấy ngăn ngừa là mục ti u chính 

trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ 

đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông 

cũng như quyền lợi của người lao động. 

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS cụ thể như sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các 

nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý công ty đối 

với HĐQT và Ban điều hành; 

- Giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật 

của nhà nước; 

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty; 

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của công ty theo quy 

định; 

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp 

giao ban của Công ty; 

- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại công ty và các công 

tác khác khi cần thiết; 

- Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm 

quyền kiểm soát tr n 50% trở l n vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, người điều 

hành khác của Doanh nghiệp và những người có li n quan của đối tượng đó, giao 

dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác 

của DN là thành vi n sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ 

công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định; 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, kính trình trước đại hội và xin được 

thông qua. 

 

Trân trọng! 

 
 

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- HĐQT Công ty;    

- Website:www.ptscdinhvu.com.vn; 

- Lưu VT, BKS-01 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Duy Nguyên   

 

 

 

 

 

 

http://www.ptscdinhvu.com.vn/
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PHỤ LỤC 01 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM 2021 

 

1.  ng Trần Duy Nguyên, Trưởng ban kiểm soát 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc công ty khi được mời tham 

dự; 

- Tham gia một số cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh 

doanh của đơn vị; 

- Thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của TBKS trong triển khai công 

việc; 

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty, chỉ đạo điều hành các 

thành vi n BKS hoàn thành các công việc đã được phân công; 

- Chủ trì việc lập các báo cáo đánh giá và đưa ra các kiến nghị của BKS hàng quý 

và theo cuộc kiểm tra giám sát như kế hoạch đã được thông qua và gửi đến HĐQT, Ban 

Giám đốc công ty; 

- Tuân thủ quy định cũng như chỉ đạo của cấp tr n khi thực hiện công việc được 

giao. 

2.  ng Nguyễn Thành Trung, Thành viên BKS 

 - Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm 

theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước; 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công 

việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.  

Cụ thể:  

Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Xem xét tính hợp lý, 

hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của công ty; Đối với Báo 

cáo kiểm tra, giám sát quý, năm: Trực tiếp thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính). 

Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát. 

3. Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành viên BKS 

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm 

theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước; 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công 

việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.  

Cụ thể:  

Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Thực hiện công tác 

kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết, chỉ 

thị của HĐQT, Ban Giám đốc trong điều hành công ty. Kiểm tra việc chấp hành các nội 

quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính 

sách đối với người lao động. Tham gia việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu li n quan 

đến công tác TCKT. 

Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát. 
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PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

 

Stt Họ và tên Chức danh Ngày bắt đầu 
Ngày kết 

thúc 

Số 

tháng 

Tổng thu 

nhập 

(VNĐ) 

1 Trần Duy Nguy n Trưởng Ban Kiểm soát 01/01/2021 31/12/2021 12 0 

2 Nguyễn Thành Trung 
Thành vi n Ban Kiểm 

soát 
01/01/2021 31/12/2021 12 0 

3 Nguyễn Bảo Thắng  
Thành vi n Ban Kiểm 

soát 
14/05/2021 31/12/2021 7 15.142.857 

 
TỔNG CỘNG 

 
      15.142.857 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ TTr -PTSCDV-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              
 

 

TỜ TRÌNH 
 Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

  

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

 

Căn cứ Mục b, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí 

Đình Vũ hiện hành quy định về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông 

qua Báo cáo tài chính hằng năm; 

Thực hiện Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 của Đại hội 

đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Công ty đã ký Hợp đồng 

Kiểm toán số 7341/PwC-HCMC/HĐ/2021 ngày 30/06/2021 với Công ty kiểm toán là Công ty 

TNHH PwC (Việt Nam). Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được gửi và công 

bố đến các bên liên quan theo các quy định hiện hành; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài 

chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Như 

tài liệu đính kèm). 

 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; Ban KS; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Công ty; 

- Phòng chức năng; Đội sản xuất; 

- Lưu: VT; Thư ký; TCKT, DKN(01); 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ TTr -PTSCDV- BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              
 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 
  

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 
 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; 

- Quyết định 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận 

cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn 

vị có lợi ích công chúng năm 2022; 

 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 

2022; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán; 

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán; 

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty; 

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng, phạm vi và kế hoạch kiểm toán của 

Công ty. 

2. Đề xuất lựa chọn 

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Công ty trong năm 2022 bao gồm: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

2. Công ty TNHH KPMG 

3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) 

 

Để thực hiên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty phù hợp với quy 

định của pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty 

quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên 

Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BKS; HĐQT;    

- website: www.ptscdinhvu.com.vn; 

- Lưu: Thư ký Công ty. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

http://www.ptscdinhvu.com.vn/
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ TTr -PTSCDV-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              

 

TỜ TRÌNH  
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 

 

Căn cứ: 

- Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 của Đại hội đồng Cổ đông 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2022 của Công ty; 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính 2022 như sau:  

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2021 

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 

của Công ty đạt được như sau: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 KH 2021 TH 2021 
TH/KH 

(%)  

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 400,00  400,00  400,00  100,00% 

2 Tổng  Doanh thu Tỷ đồng 302,74  247,60  239,58  96,76% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32,28  24,17  9,59  39,68% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 29,98  22,96  8,94  38,94% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL % 7,50  5,74  2,24  38,94% 

2. Phương án phân phối lợi nhuận: 

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi 

nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã 

được Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ thông qua 

tại Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 cụ thể như sau: 

- Chia cổ tức bằng tiền: Không chia; 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021; 

- Quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021; 

- Lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích Quỹ 

phúc lợi, khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển. 
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STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 

Tỷ lệ 
Giá trị 

(tr. đồng) 
Tỷ lệ 

Giá trị 

(tr. đồng) 

1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang  6.583,36  6.583,36 

3 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay  22.961,50  8.939,41 

4 Tổng lợi nhuận được phân phối  29.544,86  15.522,78 

5 Chia cổ tức 5,00% 20.000,00 0,00% 0,00 

6 Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi 20,00% 4.592,30 30,00% 2.681,82 

7 Trích Quỹ đầu tư phát triển 21,57% 4.952,56 30,00% 2.681,82 

8 Lợi nhuận chưa phân phối  0,00  10.159,13 

3. Kế hoạch tài chính năm 2022 

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê 

duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau: 

Stt Chỉ tiêu 

Kế hoạch 2022 So sánh 

với TH 

năm 2021 
Tỷ lệ 

Giá trị 

(tr. đồng) 

1 Vốn điều lệ  400.000,00 100,00% 

2 Doanh thu  205.800,00 85,90% 

3 Lợi nhuận trước thuế  9.586,00 99,96% 

4 Lợi nhuận sau thuế  8.939,00 99,99% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 2,23%  99,99% 

6 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang  10.159,13  

7 Tổng lợi nhuận được phân phối  19.098,13 123,03% 

8 Chia cổ tức 0,00% 0,00  

9 
Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban 

điều hành 
30,00% 2.681,70 100,00% 

10 Trích Quỹ đầu tư phát triển 30,00% 2.681,70 100,00% 

11 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  13.734,73  

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua. 
 

Trân trọng! 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; Ban KS; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Công ty; 

- Phòng chức năng; Đội sản xuất; 

- Lưu: VT; Thư ký; TCKT, DKN(01); 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 



DV-DOC-PR01-FM14-05-28/3/2022 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ TTr -PTSCDV-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              
 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động  

thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 

          Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2021; 

- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ; 

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ 

Dầu khí Đình Vũ năm 2022; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch 

tiền lương, mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban 

Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trong năm 2022 như 

sau: 

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. 

 Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-PTSCĐV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 của Đại hội 

đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Công ty báo cáo tình hình thực hiện 

tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2021 của HĐQT, Ban KS như sau: 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. 

-  Thành viên Hội đồng quản trị 05 người trong đó có 02 thành viên HĐQT điều 

hành (Chủ tịch và Giám đốc). 

-  Thành viên Ban kiểm soát: 03 người kiêm nhiệm. 

2. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

a) Hội đồng quản trị là: 1,608,289,524 VNĐ trong đó: 

- Quỹ tiền lương là : 1,107,662,524 VNĐ. 

- Quỹ thù lao là: 144,000,000 VNĐ. 

- Lợi ích khác: 356,627,000 

b) Ban kiểm soát là: 15,142,857 VNĐ, trong đó 

- Quỹ thù lao kiêm nghiệm 01 người là:  15,142,857  VNĐ (Được bổ nhiệm từ 

ngày 14/05/2021 là chuyên viên ATCL Công ty PTSCĐV) 

-  Quỹ thù lao kiêm nhiệm 02 người là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia: 

0 VNĐ (Do Tổng công ty PTSC chi trả) 

Quỹ tiền lương , thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Công ty xác 

định phù hợp với quy định hiện hành và Quy chế tiền lương Công ty. 

c) Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát năm 2021 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
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quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021. 

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát năm 2022. 

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: 

- Quy chế tiền lương Công ty, và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện 

hành. 

-  Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng 

Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. 

2. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 

thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và 

quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ. 

3. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên 

trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:  

-  Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng. 

-    Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia 

mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả. 

-  Kiểm soát viên với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng. 

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: Chi phí công 

vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt 

động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực 

hiện theo quy định nội bộ của Công ty  phù hợp với Quy định hiện hành. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu 

trên. 

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên HĐQT;    

- Ban GĐ, Ban KS; 

         - Lưu Thư ký Công ty. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

Số: ......../ TTr -PTSCDV- HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Hải phòng, ngày ....... tháng.......năm 202…              
 

TỜ TRÌNH 

V/v Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; 

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình một số nội dung như sau: 

1.  Nhân sự Hội đồng quản trị: 

- Thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) có tên 

dưới đây) do hết hạn nhiệm kỳ 2017-2022. 

+ Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

+ Ông Nguyễn Hải Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị 

+ Ông Nguyễn Tiên Phong- Thành viên Hội đồng quản trị 

+ Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên Hội đồng quản trị 

+ Ông Bùi Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị 

- Tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được 

lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua. 

2. Nhân sự Ban kiểm soát: 

- Chấp thuận thôi chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với 

Ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân. 

- Thôi chức danh kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Thành Trung do hết 

hạn nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Tiến hành bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên từ danh sách ứng viên được lập 

(đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua. 

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm). 

Hội đồng quản trị kính trình. 

Trân trọng. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Nơi nhận: 

     - Đại hội đồng cổ đông; 

     - Ban KS; 

     - Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Hữu An 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2022-2027 

STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh Chức vụ hiện tại Vị trí đề cử Nhiệm kỳ Ghi chú 

I DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Vũ Hữu An 22/08/1964 Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị 2022-2027  

2 Nguyễn Hải Bằng 30/03/1974 Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027  

3 Nguyễn Quang Thường 26/02/1973  Thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027 Đề cử mới 

4 Cáp Trọng Cường 24/04/1978 Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027  

5 Bùi Văn Đại 26/07/1982 Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027  

II DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT 

1 Nguyễn Thành Trung 06/08/1976 Kiểm soát viên Kiểm soát viên 2022-2027  

2 Đặng Kiều Anh 08/11/1984  Kiểm soát viên 2022-2027 Đề cử mới 
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