




 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG 

 

Thời gian:  Dự kiến Khai mạc lúc 08h30’ thứ Sáu, ngày 24/6/2022 (đón tiếp từ 08h00’). 

Địa điểm:   Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố     

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

I ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h00 – 08h30). 

1 
Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng 

ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông. 

II KHAI MẠC ĐẠI HỘI (08h30 - 08h45) 

1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

2 Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. 

3 Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu. 

4 Thông qua Chương trình nghị sự.  

5 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 

III NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45 - 11h00) 

1    Báo cáo thực hiện SXKD năm 2021 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Giám đốc  

2 Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị 

3 Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

4 Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. 

5 Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 

6 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. 

7 Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 

8 Tờ trình về Thực hiện thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS. 

9 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) 

10 Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.  

IV TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h00 – 11h30) 

1 Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội. 

2 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

3 Bế mạc Đại hội. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

DỰ THẢO 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, 

 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2022 

 

 Thay mặt Ban điều hành, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-

PTT) xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch 

SXKD năm 2022 của Công ty như sau: 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Thuận lợi. 

- Công ty PVTrans-PTT tiếp tục nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cổ đông lớn 

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng Công ty PVTrans) trong việc định 

hướng từng bước chuyển sang lĩnh vực khai thác vận tải biển tạo cho Công ty có 

hướng phát triển ổn định và bền vững trong tương lai. 

- Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans nên luôn nhận được sự quan tâm, 

chỉ đạo của Tổng Công ty PVTrans cùng sự hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc 

triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đặc biệt Tổng Công ty PVTrans 

đã điều động, tăng cường NĐDPV và CBQL tham gia bộ máy lãnh đạo cấp cao tại 

Công ty và đây là điểm thay đổi quan trọng trong việc tạo ra sự chuyển biến tích cực 

trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty luôn giữ được sự 

đoàn kết và thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, 

chính sách của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. 

1.2. Khó khăn. 

Trong quá trình thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp và chuyển dịch sang 

phát triển lĩnh vực kinh doanh vận tải biển từ năm 2021, đơn vị gặp phải những khó 

khăn như sau: 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam cho đến cuối năm 

2021 vẫn còn những diễn biến phức tạp, kéo dài cho nên đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến dịch vụ vận chuyển/ cho thuê bồn chứa CNG và các hoạt động cho thuê 

xe văn phòng, đối tác yêu cầu cắt giảm nhu cầu sử dụng và giảm giá cho thuê, lĩnh 
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vực kinh doanh xe chuyến gần như không hoạt động nhiều tháng trong năm 2021 

trong khi vẫn phải duy trì bộ máy quản lý. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm gần đây không cao 

nên rất khó khăn trong việc thuyết phục các cổ đông lớn/ Thành viên HĐQT khác 

đồng thuận, hợp tác kịp thời với mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo định hướng 

của cổ đông lớn Tổng công ty PVTrans. 

- Bộ máy cồng kềnh, văn phòng làm việc nhiều nơi tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, 

tỉnh Thái Bình, chi phí quản lý doanh nghiệp cao. 

- Chất lượng nhân sự và hệ thống quản trị - quản lý chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của 

thị trường, công tác đầu tư và khai thác tàu biển tuyến hàng hải quốc tế; 1 số CBNV 

chưa có sự quyết tâm thay đổi văn hoá, tư duy xử lý - giải quyết tình huống, vẫn làm 

việc theo lối mòn và đặc biệt còn tồn tại tư tưởng cho rằng mình đã làm rất tốt công 

việc trong nhiều năm qua, …. nên đôi khi còn tình trạng ỷ lại vào lãnh đạo, thực 

hiện chỉ đạo của cấp trên còn thiếu quyết tâm, không kịp thời, né tránh – đùn đẩy 

trách nhiệm, giữ quan điểm bảo thủ, thiếu sự phối hợp - hợp tác trong giải quyết 

công việc chung và chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đổi mới toàn diện doanh 

nghiệp. 

- Chính sách tiền lương và quy mô Công ty chưa đủ hấp dẫn để tuyển dụng được nhân 

sự có năng lực về lĩnh vực vận tải biển làm việc và gắn bó lâu dài với đơn vị, …. 

2. Tình hình sản xuất kinh doanh 

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

ĐVT: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2021  

Thực hiện 

năm 2021 

Tỷ lệ 

(%) 

I Doanh thu 175,00 179,94  103% 

1 Lĩnh vực vận tải biển 25,73 0  

2 Lĩnh vực cho thuê xe VP 93,10 121,18 130% 

3 
Lĩnh vực vận chuyển CNG 

và cho thuê bồn 
17,64 17,58  100% 

4 Lĩnh vực thương mại  21,67 34,91 161% 

5 Dịch vụ khác 15,00 2,86 19% 

6  Thu nhập khác  1,86 1,12 60% 

7 Hoạt động tài chính 0 2,29  

II Chi phí 165,00 175,37  106% 

III Lợi nhuận trƣớc thuế 10,00 4.57 46% 

IV Nộp NS nhà nƣớc 5,53 8,018 145% 

 

2.2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2021: 
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Trên cơ sở nhận định được tình hình tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp và diễn 

biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các 

hoạt động SXKD, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động đánh giá những thuận lợi, khó 

khăn, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ, đề ra phương án kinh doanh phù hợp để cố 

gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình Đại hội đồng cổ đông. 

Đánh giá chung trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty được duy trì ổn 

định, an toàn, không lĩnh vực kinh doanh hiện hữu nào bị lỗ. Cụ thể: Tổng doanh thu và 

thu nhập của công ty đạt 179,94/175 tỷ đồng bằng 103% so với kế hoạch; về lợi nhuận 

trước thuế Công ty đã nỗ lực thực hiện được 4,57 tỷ đồng đạt 45.7% kế hoạch. Đánh giá 

về các lĩnh vực cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực vận tải biển: trong năm qua Công ty chưa thể triển khai hoạt động kinh 

doanh lĩnh vực vận tải biển do quá trình triển khai các bước trình phê duyệt đầu 

tư chưa đạt kế hoạch đề ra, cũng như diễn biến thị trường tàu chưa phù hợp hoàn 

thành đầu tư dự án tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trong 

năm 2021.     

- Lĩnh vực vận chuyển và cho thuê bồn chứa CNG: Dịch bệnh Covid 19 tại Việt 

Nam làm cho khách hàng cắt giảm sản lượng tiêu thụ CNG và đã làm ảnh hưởng 

đến hoạt động vận chuyển – cho thuê bồn chứa CNG. Kết quả thực hiện năm 

2021, Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu vận chuyển – cho thuê bồn 

chứa CNG. Để đạt được kết quả trên Công ty đã kịp thời tái cấu trúc toàn diện 

Chi nhánh Thái Bình (thị trường, kiện toàn lại tổ chức và phân công lại lao động 

phù hợp, tiết giảm chi phí quản lý, ….) từ đó DT/ LN của lĩnh vực vận chuyển 

CNG đã hoàn thành vượt kế hoạch và bù đắp 1 phần thiếu hụt so với kế hoạch 

của lĩnh vực cho thuê bồn chứa CNG và tạo tiền đề nâng hiệu quả hoạt động của 

lĩnh vực vận chuyển CNG từ năm 2022  ít nhất 200 triệu đồng/ 1 năm. 

- Lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng: Dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam 

đã làm cho hoạt động kinh doanh cho thuê xe văn phòng gặp nhiều khó khăn, các 

hợp đồng định hạn đều bị đề nghị giảm giá, trả bớt xe – nhân sự lái xe và hoạt 

động cho thuê xe chuyến gần như dừng hoạt động rất nhiều tháng trong năm. Kết 

quả thực hiện năm 2021 doanh thu đạt 121,18 tỷ đồng/ 93 tỷ đồng (ước đạt 130% 

so với kế hoạch 146% so với kế hoạch). Để đạt được kết quả trên, Công ty cũng 

đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như dừng công tác thanh lý toàn 

bộ xe của Công ty sở hữu để tiếp tục khai thác và tìm kiếm các đối tác tiềm năng 

hợp tác kinh doanh cho thuê những xe nằm bãi chờ thanh lý hoặc 1 số xe bị đối 

tác trả về khi hợp đồng hết hạn; đơn vị chỉ bán thanh lý thu hồi vốn đối với 

những xe không thể tiếp tục kinh doanh, khai thác được. 

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại: kết quả thực hiện doanh thu dự kiến đạt 34.91 

tỷ đồng/ kế hoạch 21,66 tỷ đồng ( đạt 161% so với kế hoạch). 
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-  Lĩnh vực dịch vụ khác: doanh thu thực hiện 2,86 tỷ đồng so với kế hoạch 15 tỷ 

đồng đạt 19% kế hoạch, lợi nhuận gộp thực hiện 2,07 tỷ đạt 50% so với kế 

hoạch. 

- Ngoài ra, công ty đã thực hiện tối ưu doanh thu tài chính từ dòng tiền nhàn rỗi 

khi chưa thực hiện đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã thu về 2,29 tỷ đồng tiền từ doanh 

thu hoạt động tài chính. Đồng thời công ty đã thu xếp để hoàn trả trước hạn các 

hợp đồng tín dụng của các dự án vay tài trợ đầu tư trước đây (dự án bồn 

composit và các dự án đầu tư xe ô tô cho thuê) để giảm chi phí tài chính xuống 

còn 114 triệu đồng. 

II. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, công tác an sinh xã hội, hoạt động 

của tổ chức đoàn thể 

1. Công tác lao động: Số lao động tại thời điểm báo cáo gồm 196 lao động. 

2. Công tác đào tạo: Công ty cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ Đánh giá nội bộ 

Công ty (IA) và Cán bộ phụ trách duy trì hệ thống quản lý an toàn Công ty(DPA). 

3. Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các đoàn thể 

Công ty đã phối hợp cùng với Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty thường 

xuyên tổ chức các hoạt động hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, 

tương ái và các hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV, lái xe của Công ty như: tổ chức 

sinh nhật hàng quý cho CBNV - lái xe; gặp mặt nữ CBNV nhân dịp ngày 8/3, 20/10; gặp 

mặt nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi CBNV - lái xe 

trong Công ty trong các trường hợp hiếu hỉ, ốm đau, phẫu thuật; động viên hỗ trợ kịp 

thời bằng vật chất cho các trường hợp bị nhiễm Covid-19 (F0)... Qua đó góp phần tạo 

môi trường làm việc đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần giúp người lao động tích cực 

làm việc. 

III. Công tác đầu tƣ 

Ngày 22/9/2021, Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 

DWT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hiện Công ty đang triển khai thực hiện với mục tiêu 

hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý 2/2022 .   

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2022 

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển Công ty là chuyển đổi sang lĩnh vực 

kinh doanh vận tải biển đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua chủ 

trương; Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong năm 2022 gồm những 

nội dung chính sau đây: 

1. Chủ động theo dõi đánh giá sát với diễn biến thị trường mua bán tàu S&P, thị 

trường khai thác tàu, rà soát kiện toàn thủ tục đầu tư triển khai đầu tư kịp thời 
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mua tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trong đầu năm 2022 và 

đưa tàu vào khai thác có hiệu quả ngay sau đầu tư. 

2. Tập trung tái đào tạo chuyển đổi đội ngũ cán bộ hiện nay kết hợp tuyển dụng, 

đào tạo cán bộ quản lý khai thác và quản lý kỹ thuật tàu biển để đáp ứng yêu cầu 

đầu tư và quản lý khai thác có hiệu quả tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 

13.000 DWT ngay sau đầu tư. 

3. Tiếp tục từng bước chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh chính sang vận tải tàu biển 

và duy trì hiệu quả lĩnh vực kinh doanh truyền thống (cho thuê xe văn phòng, 

vận chuyển CNG và cho thuê bồn chứa CNG) trên cơ sở giữ vững các hợp đồng 

cho thuê dài hạn để khai thác hiệu quả tài sản đã đầu tư trước đây. 

4. Tổ chức đánh giá phân loại tài sản để kịp thời xử lý tài sản xấu thu hồi vốn cho 

chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời tập trung thu hồi công nợ quá 

hạn và nợ khó đòi. 

5. Tìm kiếm, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

6. Tăng cường chỉ đạo tiết giảm chi phí, rà soát xây dựng lại toàn bộ hệ thống định 

mức kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD trên toàn các lĩnh vực. 

7. Theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động xây dựng các giải pháp ứng 

phó phù hợp nhằm duy trì các hoạt động SXKD diễn ra liên tục và bảo đảm an 

toàn sức khoẻ của CBCNV, thuyền viên. 

8. Xây dựng và chuẩn hoá môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong 

toàn Công ty; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 

người lao động. 

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

1. Các chỉ tiêu tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
TH  

năm 2021  

XD Kế hoạch 

năm 2022 

I Doanh thu Tỷ.đ 179,94  215,00  

1 Lĩnh vực vận tải biển Tỷ.đ  81,09  

2 Lĩnh vực cho thuê xe VP Tỷ.đ 121,18 110,81  

3 
Lĩnh vực vận chuyển CNG 

và cho thuê bồn 

Tỷ.đ 
17,58  15,95  

4 Lĩnh vực thương mại + khác Tỷ.đ 41,18 7,15  

II Chi phí Tỷ.đ 175,37  210,00  

III Lợi nhuận     

 Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ 4,57 5,00 

 Lợi nhuận sau thuế Tỷ.đ 3,85 4,00 

IV Nộp NS nhà nƣớc Tỷ.đ 8,02 13,67 
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2. Chỉ tiêu đầu tƣ năm 2022 

TT Dự án 
Tổng mức đầu tƣ  

(tỷ đồng) 

1 
Tiếp tục thực hiện dự án đầu tƣ đã đƣợc phê 

duyệt trong năm 2021 
 

 

Dự án đầu tư tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 

13.000 DWT (theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-

ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021) 

166,575 

 

Cộng 166,575 

 

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 

 Trên cơ sở đánh giá bối cảnh chung của ngành vận tải biển, vận tải đường bộ cũng 

như phân tích những khó khăn, thách thức, nắm bắt xu thế và dự báo thị trường; Công ty 

đã xây dựng và đưa ra một số giải pháp để ứng phó với các khó khăn, thách thức, phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 như sau: 

1. Giải pháp về thị trƣờng, định hƣớng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Đối với lĩnh vực vận tải biển: 

+ Tuyển dụng, kiện toàn chuẩn bị tốt bộ máy quản lý – khai thác tàu biển sẵn sàng 

các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác ngay sau khi hoàn thành đầu tư tàu 

như: thuê đơn vị quản lý kỹ thuật và kết hợp cùng team khai thác của Tổng Công 

ty PVTrans, cùng các đơn vị thành viên PVTrans để chủ động tự khai thác cho 

thuê T/C chạy tuyến quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả tốt nhất cho dự án. 

+ Phát triển mối quan hệ khách hàng, thị trường và mạng lưới các nhà môi giới 

nhằm tạo tiền đề phát triển đội tàu về lượng và chất. Bám sát thị trường để xây 

dựng các kịch bản khai thác tàu theo từng cấp độ và từng giai đoạn theo thị trường, 

diễn biến của đại dịch Covid – 19 tại các khu vực khai thác. 

+ Tăng cường hợp tác với các chủ hàng, nhà môi giới, các chủ tàu, liên doanh - liên 

kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường vận tải biển và dịch 

vụ hàng hải. 

- Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh truyền thống: 

+ Tổ chức quản lý điều hành phương tiện ô tô phục vụ tốt nhất các hợp đồng cho 

thuê xe văn phòng hiện hữu đảm bảo duy trì hiệu quả lĩnh vực cho thuê xe và cung 

cấp lao động (lái xe). 

+ Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh vận chuyển và cho thuê 

bồn chứa CNG, bám sát nhu cầu vận chuyển của Công ty CNG Việt Nam để nắm 

bắt các cơ hội bổ sung năng lực vận chuyển bằng xe và bồn của các đơn vị vệ tinh 

nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong lĩnh vực này. 
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- Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới: Tiếp tục tìm kiếm và phát triển 

các mảng dịch vụ, kinh doanh khác để góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho 

đơn vị như: dự án vận chuyển LNG, logistic – kho bãi, kinh doanh thương mại, … 

2. Giải pháp về quản lý kỹ thuật tàu biển 

- Năm 2022, Công ty sẽ tìm kiếm và thuê đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật và 

thuyền viên có uy tín, tự tuyển dụng một số vị trí chủ chốt về kỹ thuật để đảm bảo 

theo dõi, học tập và từng bước tự quản lý kỹ thuật sau 2-3 năm trực tiếp khai thác 

tàu biển.  

- Công ty phối hợp cùng đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu: 

+ Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu theo qui định hệ thống quản lý an 

toàn ISM code, đảm bảo các tàu luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai 

thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm và các hãng dầu trên thế giới. 

+ Quản lý và kiểm soát chặt chẽ ngân sách từng tàu nhằm đảm bảo không vượt kế 

hoạch.  

+ Nâng cao chất lượng thuyền viên, dịch vụ như không để xảy ra lỗi off-hire dừng 

tàu do lỗi kỹ thuật, cũng như phối hợp với người thuê trong việc điều động để 

công tác khai thác tàu đạt hiệu quả cao nhất. 

3. Giải pháp về đầu tƣ. 

- Theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường mua bán tàu 13.000 DWT để triển khai đầu 

tư kịp thời trong đầu năm 2022 và sớm đưa vào khai thác trong Quý II/2022. 

4. Giải pháp về tổ chức, quản lý, lao động tiền lƣơng. 

- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, thời điểm hoàn thành đầu tư 

tàu 13.000 DWT và định biên lao động, Công ty sẽ thực hiện việc tuyển dụng/ 

rà soát, tinh gọn bộ máy và bố trí công việc phân công, điều động nhân sự nội bộ phù 

hợp với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự. 

- Áp dụng có chọn lọc mô hình quản lý của các công ty vận tải quốc tế với mô hình kết 

hợp sử dụng dịch vụ quản lý tàu của các đơn vị chuyên nghiệp để đảm bảo khai thác 

tàu an toàn đáp ứng yêu cầu của các khách hàng.  

- Tuyển dụng và gửi đi đào tạo các nhân sự quản lý kỹ thuật – khai thác tàu biển tại 

các đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

phục vụ cho kế hoạch tham gia quản lý kỹ thuật - thuyền viên để chủ động phục vụ 

công tác khai thác kịp thời tại đơn vị. 

- Xây dựng cơ chế lương/ thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút được nhân sự có năng lực 

đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ đổi mới. 

- Tạo điều kiện và động viên, khuyến khích cán bộ Công ty tham gia các khóa đào tạo 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhằm nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ, năng lực cạnh tranh...   

- Thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn, tài sản. 
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5. Giải pháp về tài chính. 

- Trên cơ sở uy tín, khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đơn vị làm việc với các tổ chức tín 

dụng để thu xếp nguồn vốn vay cho dự án đầu tư tàu với chi phí sử dụng vốn vay phù 

hợp nhằm nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư. 

- Chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn lưu động để sẵn 

sàng sử dụng khi thiếu hụt dòng tiền phục vụ mua vật tư, hoạt động khai thác tàu và 

các hoạt động kinh doanh truyền thống tại đơn vị. 

- Tăng cường và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ phải thu, cân đối nguồn tiền đảm bảo 

cho hoạt động SXKD. 

 

 Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 của Công ty CP VTDK Đông Dương. 

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.   

Trân trọng./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Sơn 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG

So sánh

1 2 3 4 5 6=5/4

I Tổng doanh thu Tr.đồng      175,000      179,940 103%

1 Từ dịch vụ vận tải Tr.đồng      136,478      138,759 102%

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng        25,733 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng        25,733 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng        93,102      121,180 130%

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng         4,788       10,181 213%

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng       88,314     110,999 126%

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng        17,643        17,579 100%

- Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng         5,163         7,250 140%

- Cho thuê bồn CNG Tr.đồng       12,480       10,329 83%

2 Lĩnh vực thương mại và dịch vụ khác Tr.đồng        21,662        34,911 161%

3 Từ dịch vụ khác/ hoạt động khác Tr.đồng        15,000          2,860 

4 Từ hoạt động tài chính Tr.đồng          2,292 

5 Thu nhập khác Tr.đồng          1,860          1,118 60%

II Tổng chi phí Tr.đồng      165,000      175,368 106%

II.1 Giá vốn hàng bán Tr.đồng      150,669      167,553 111%

1 Dịch vụ vận tải Tr.đồng      119,011      131,851 111%

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng        15,159 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng       15,159 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng        89,778      116,320 130%

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng         3,982         8,989 226%

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng       85,796     107,331 125%

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng        14,074        15,531 110%

Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng         4,362         5,843 134%

Cho thuê bồn CNG Tr.đồng         9,712         9,688 100%

2 Lĩnh vực thương mại và dịch vụ khác Tr.đồng       21,658       34,909 161%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính

Năm 2021

Kế hoạch
Ước thực 

hiện
 TH/KH  



So sánh

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính

Năm 2021

Kế hoạch
Ước thực 

hiện
 TH/KH  

3 Từ dịch vụ khác Tr.đồng        10,000            793 

4 Chi phí hoạt động tài chính Tr.đồng          7,002             114 2%

4.1  - Chi phí lãi vay Tr.đồng         7,002            114 2%

     + Vận tải CNG Tr.đồng              57 

     + Xe văn phòng cho thuê tại HCM Tr.đồng            133              57 43%

     + Kinh doanh khai thác tàu Tr.đồng         6,869 

4.2  - Chênh lệch tỷ giá Tr.đồng

Trong đó: CLTG đánh giá lại Tr.đồng

4.3  - Chi phí tài chính khác Tr.đồng

5 Chi phí bán hàng Tr.đồng

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr.đồng          7,329          7,676 105%

7 Chi phí khác Tr.đồng               25 

III Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.đồng        10,000          4,572 46%

IV Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng          8,000          3,845 48%

V Các khoản phải nộp NSNN Tr.đồng          5,535          8,018 145%



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG

1 2 3 4

I Tổng doanh thu Tr.đồng                   215,000 

1 Từ dịch vụ vận tải Tr.đồng                   207,854 

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng                     81,093 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng                    48,656 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng                    32,437 

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng                   110,812 

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng                      7,789 

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng                  103,023 

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng                     15,949 

- Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng                      5,794 

- Cho thuê bồn CNG Tr.đồng                    10,155 

2 Từ dịch vụ thương mại và dịch vụ khác Tr.đồng                       5,406 

3 Từ dịch vụ khác/ hoạt động khác Tr.đồng

4 Từ hoạt động tài chính Tr.đồng                          200 

5 Thu nhập khác Tr.đồng                       1,540 

- Trong đó: thu từ thanh lý TSCĐ Tr.đồng                       1,540 

II Tổng chi phí Tr.đồng                   210,000 

II.1 Giá vốn hàng bán Tr.đồng                   195,267 

1 Dịch vụ vận tải Tr.đồng                   190,615 

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng                     69,007 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng                     39,195 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng                     29,812 

- DV Vận tải biển Tr.đồng                            -   

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng                   107,094 

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng                      7,221 

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng                    99,873 

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng                     14,514 

Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng                      5,060 

 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính

Kế hoạch năm 

2022



Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính

Kế hoạch năm 

2022

Cho thuê bồn CNG Tr.đồng                      9,454 

2 Dịch vụ thương mại và dịch vụ khác Tr.đồng                       4,652 

3 Từ dịch vụ khác Tr.đồng

4 Chi phí hoạt động tài chính Tr.đồng                       5,985 

4.1  - Chi phí lãi vay Tr.đồng                      5,985 

     + Vận tải CNG Tr.đồng

     + Xe văn phòng cho thuê tại HCM Tr.đồng                         922 

     + Kinh doanh khai thác tàu Tr.đồng                      5,063 

5 Chi phí bán hàng Tr.đồng

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr.đồng                       8,748 

7 Chi phí khác Tr.đồng

- Trong đó: chi phí từ thanh lý TSCĐ Tr.đồng

III Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.đồng                       5,000 

IV Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng                       4,000 

V Các khoản phải nộp NSNN Tr.đồng                     13,674 



\

Vốn chủ sở 

hữu
Vốn vay + khác Vốn chủ sở hữu Vốn vay + khác

 A  B  C                     1                      2                       3                     4                        5                        6 

Tổng cộng (A+B+C+D) Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

A Dự án nhóm A Tỷ đồng

1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng

3 Dư án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

B Dự án nhóm B Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

1 Dự án tiếp tục thực hiện: Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

Đầu tư 01 tàu vận tải biển

(chủng loại: tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải

khoảng 13.000 DWT) 
Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

C Dự án nhóm C Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

2.1 Đầu tư xe văn phòng Tỷ đồng -                  -                   -                -                    -                    

3 Dư án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

D Mua sắm tài sản cố định Tỷ đồng 0 0 0 0 0 0

Tổng số

Trong đó

KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2022

Stt Tên dự án Đơn vị tính

Tổng mức đầu tƣ Kế hoạch năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG

Tổng số

Trong đó
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 

DỰ THẢO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

BÁO CÁO  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty, 

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của 

HĐQT trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021: 

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:  

 Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 

06 thành viên, cụ thể như sau:  

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT. 

- Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên HĐQT. 

- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT ( được bầu làm thành viên 

HĐQT  ngày 13/01/2021). 

-  Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT. 

- Ông Trần Hải Đăng – Ủy viên HĐQT (được bầu làm thành viên HĐQT ngày 

21/7/2021). 

- Ông Lưu Mạnh Thắng – Ủy viên HĐQT (được bầu làm thành viên HĐQT ngày 

22/9/2021). 

 Trong năm 2021 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể: 

-  Ông Lê Thanh Sơn được bầu làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Quang Huy 

từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 13/01/2021. 

- Ông Trần Hải Đăng được bầu làm thành viên HĐQT thay ông Hoàng Trung Hưng 

từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 21/7/2021. 

- Ông Lưu Mạnh Thắng được bầu làm thành viên HĐQT thay ông Hoàng Trung 

Hưng từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 22/9/2021. 

2. Hoạt động của HĐQT Công ty: 

 Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thử thách khi dịch bệnh Covid19 tiếp tục bùng 

phát, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cả nước nói chung và Công ty nói riêng. 

Nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn mà Công ty sẽ gặp phải, Hội đồng Quản trị luôn 

bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định hiện hành và tình hình thực tế để đưa ra chủ 

trương phù hợp.   
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 HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc 

giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm 

bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều 

lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. 

 Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban 

Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó 

khăn trong SXKD. 

 HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị 

quyết của HĐQT. Trong năm 2021, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc 

tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo 

tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp 

chặt chẽ với Giám đốc Công ty. Theo Báo cáo Tài chính năm 2021, kết quả hoạt động 

SXKD năm 2021 của Công ty đạt được như sau: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

Tỷ lệ 

thực hiện 

(%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 175,000 179,940 103 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,000 4,572 46 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,000 3,845 48 

4 Nộp ngân sách nhà nước                          Tỷ đồng 5,535 8,018 145 

5 
Kế hoạch Đầu tư XDCB 

và mua sắm trang thiết bị       
Tỷ đồng 166.575 

Đang thực 

hiện 
- 

3. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị: 

 Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng      

nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau: 

1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty. Lãnh đạo chung, giám sát tất cả các hoạt động trong 

hệ thống của Công ty, triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Đại hội 

đồng cổ đông.  

- Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để thực hiện, để trình, để báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Triệu tập, chủ trì và phân công các thành viên Hội đồng Quản trị chuẩn bị nội dung 

các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định và các 

nhiệm vụ khác của Hội đồng Quản trị. 
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- Thay mặt Hội đồng Quản trị tổ chức, chỉ đạo thực hiện quản lý nguồn vốn, thu xếp 

tài chính cho các dự án đầu tư. 

- Chiến lược, định hướng phát triển công ty. 

- Công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. 

- Công tác tổ chức nhân sự. 

- Công tác tài chính. 

- Thực hiện các công việc khác không phân công cho các thành viên Hội đồng Quản trị. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa 

ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời. 

- Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệụ, 

thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. 

2) Ông Đỗ Đức Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị: 

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Công tác Kế hoạch Sản xuất kinh doanh. 

- Công tác đầu tư, thanh lý tài sản. 

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Sản xuất kinh doanh. 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản trị nội bộ. 

- Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong Công ty. 

- Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của cổ đông PVTrans, nghị quyết quyết định 

của Hội đồng Quản trị. 

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. 

- Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. 

- Tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

Quản trị theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị giao. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

3) Ông Lê Thanh Sơn – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty: 

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 
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- Phụ trách pháp lý, chính sách, là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT về công tác bảo toàn và phát triển vốn. 

- Trực tiếp thực hiện tổ chức, chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Báo 

cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động SXKD cho Công ty theo định kỳ hoặc 

theo yêu cầu. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt nỗ lực trong công tác điều hành. 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của HĐQT 

4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị: 

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Kiểm soát dòng tiền, tính thanh khoản. 

- Các công việc liên quan đến thu xếp vốn đầu tư. 

- Kiểm soát công nợ. 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và các văn 

bản khác do Hội đồng Quản trị ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị giao. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

- Tham gia các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của HĐQT 

5) Ông Trần Hải Đăng – Ủy viên Hội đồng Quản trị: 

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Phụ trách công tác đào tạo. 

- Phát triển các dịch vụ, công việc của PVOil tại Công ty. 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và các văn 

bản khác do Hội đồng Quản trị ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị giao. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Tham gia các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của HĐQT 
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6) Ông Lƣu Mạnh Thắng - Ủy viên Hội đồng Quản trị: 

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch Sản xuất kinh doanh của      

Công ty. 

- Chế độ tiền lương. 

- Công tác xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ. 

- Phát triển các dịch vụ, công việc của PVTrans tại Công ty. 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và các văn 

bản khác do Hội đồng Quản trị ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị giao. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 

 Năm 2021, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 

3.000.000 đồng/người/tháng; Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Đối với 

BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 1.500.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 

1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số thù lao kiêm nhiệm thực hiện trong năm 

2021 đối với thành viên HĐQT (9 người trong đó có 3 người nhận nhiệm vụ 12 

tháng, 1 người nhận nhiệm vụ 9 tháng; 1 người nhận nhiệm vụ 3 tháng, 1 người 

nhận nhiệm vụ 11,5 tháng, 1 người nhận nhiệm vụ 0,5 tháng và 2 người nhận nhiệm 

vụ 6 tháng) và thành viên BKS (04 người trong đó có 2 người nhận nhiệm vụ 12 

tháng, 1 người nhận nhiệm vụ 9 tháng và 01 người nhận nhiệm vụ 3 tháng): 

174.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). 

- Năm 2021, không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT và BKS. 

5. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành: 

- Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc 

cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy 

định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; Báo cáo tài chính quý, 

năm 2021, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định. 

- HĐQT cũng tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp giao ban hàng tháng của 

Giám đốc với bộ máy điều hành và các cuộc họp khác. Các ý kiến khuyến nghị của 

Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cẩn trọng phát huy mặt tích cực và tìm 

giải pháp khắc phục tồn tại. 



Trang 6/9 

 

- Năm 2021, Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trongjt ải khoảng 13.000 DWT 

được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/9/2021, hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện 

dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý 2/2022.  

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt 

huyết vì sự phát triển của Công ty. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy đinh, chính sách điều hành 

minh bạch có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành. 

Năm 2021, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và 

tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định 

của ĐHĐCĐ, HĐQT. Tuy nhiên năm 2021, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa 

đạt được theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao. 

6. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021: 

 Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp định kỳ, đột xuất và xin ý kiến 

bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề 

bất cập phát sinh, ban hành 28 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển 

khai các hoạt động SXKD. 

 Các Nghị quyết, quyết định trong năm 2021 của HĐQT:  

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 
Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Vận tải 

Dầu khí Đông Dương. 

2 02/QĐ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

3 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 Họp thường kỳ Q1/2021 

4 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 
Miễn nhiễm Giám đốc Công ty đối với 

ông Nguyễn Quang Huy 

5 03/NQ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 
Bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông 

Lê Thanh Sơn. 

6 04/NQ-VTDKĐD-HĐQT 13/01/2021 
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với ông Lê Thanh Sơn. 

7 05/NQ-VTDKĐD-HĐQT 23/02/2021 
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

8 06/NQ-VTDKĐD-HĐQT 29/03/2021 
Tạm thời thông qua và giao chỉ tiêu kế 

hoạch SXKD năm 2021. 

9 07/NQ-VTDKĐD-HĐQT 29/03/2021 

Châp thuận chủ trương thực hiện linh hoạt 

kinh doanh đối với các xe hiện có hợp 

đồng vơi khách hàng và chủ trương thanh 

lý 04 xe không khai thác được. 

10 08/NQ-VTDKĐD-HĐQT 15/4/2021 
Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021. 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

11 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT 17/4/2021 
Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021 

12 10/NQ-VTDKĐD-HĐQT 19/4/2021 
Phê duyệt giá bán thanh lý 04 xe ô tô 

không khai thác được. 

13 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT 25/6/2021 

Cập nhật Chương trình nghị sự và văn 

kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021. 

14 12/NQ-VTDKĐD-HĐQT 18/7/2021 
Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021 (lần 2) 

15 13/NQ-VTDKĐD-HĐQT 21/7/2021 
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2021 – 2026 của PTT 

16 14/NQ-VTDKĐD-HĐQT 22/7/2021 

Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi 

DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 

khoảng 13.000DWT 

17 15/NQ-VTDKĐD-HĐQT 05/8/2021 
Phê duyệt Phương án bán thanh lý 6 xe ô 

tô hết hạn hợp đồng không khai thác được 

18 16/NQ-VTDKĐD-HĐQT 07/9/2021 Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở Công ty 

19 17/NQ-VTDKĐD-HĐQT 23/9/2021 Bầu Chủ tịch HĐQT 

20 18/NQ-VTDKĐD-HĐQT 24/9/2021 Giao chỉ tiêu KH SXKD năm 2021 

21 03/QĐ-VTDKĐD-HĐQT 24/9/2021 
Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị 

Công ty 

22 04/QĐ-VTDKĐD-HĐQT 24/9/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT 

23 19/NQ-VTDKĐD-HĐQT 24/9/2021 

Phê duyệt DAĐT – Báo cáo NCKT 

DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 

khoảng 13.000DWT. 

24 20/NQ-VTDKĐD-HĐQT 08/10/2021 

Phê duyệt Phương án vay vốn và lựa chọn 

Ngân hàng tài trợ vốn vay cho DAĐT 1 

tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 

13.000DWT. 

25 21/NQ-VTDKĐD-HĐQT 08/10/2021 

Phê duyệt Kế hoạch mua 1 tàu chở 

dầu/hóa chất trọng tải khoảng 

13.000DWT. 

26 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT 29/10/2021 Công tác cán bộ tại Chi nhánh Thái Bình 

27 05/QĐ-VTDKĐD-HĐQT 01/11/2021 Công tác cán bộ của Chi nhánh Thái Bình. 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

28 23/NQ-VTDKĐD-HĐQT 15/11/2021 

Lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị 

kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 

2021. 

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:  

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2022 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 215,000 

2 Tổng chi phí Tỷ đồng 210,000 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,000 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,000 

5 Nộp ngân sách nhà nước                          Tỷ đồng 13,674 

6 Kế hoạch Đầu tư XDCB: tiếp tục 

thực hiện dự án đầu tư 01 tàu 

chở dầu/hóa chất trọng tải 

khoảng 13.000DWT       

Tỷ đồng 166,575 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐQT:  

 Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng KH SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua. 

 Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ 

Công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh cụ thể như sau: 

- Duy trì và tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh truyền thống ( cho thuê xe 

văn phòng, vận chuyển CNG và cho thuê bồn chức CNG…) trên cơ sở giữ vững các hợp 

đồng cho thuê dài hạn, khai thác tốt, hiệu quả tài sản đầu tư. Tăng cường chỉ đạo tiết giảm 

chi phí, rà soát xây dựng lại toàn bộ hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả 

trong từng loại hình kinh doanh. 

- Từng bước chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh chính sang dịch vụ vận tải tàu biển theo định 

hướng chiến lược và kế hoạch tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã được duyệt đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng 

quy định pháp luật; Quản lý và cân đối vốn đầy đủ đảm bảo đủ cho các dự án đầu tư và 

hoạt động thường xuyên của Công ty. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cụ thể về phương án quản lý và kinh daonh khai 

thác tàu, tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý khai thác và quản lý kỹ thuật 

tàu đáp ứng các yêu cầu công việc, đảm bảo quản lý và khai thác  tàu Coogn ty đầu tư an 

toàn và hiệu quả; Ưu tiên tái đào tạo chuyển đổi đội ngũ lao động hiện tại kết hợp với 

tuyển dụng bổ sung mới để đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình mới. Xây dựng 

cơ chế lương/thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút lao động giỏi. 
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- Tổ chức rà soát đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, phân loại tài sản để kịp thời xử lý các  

tài sản xấu thu hồi vốn, bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh chính trong thời gian tới là vận 

tải biển. Đồng thời, thực hiện tốt các công tác thanh lý tài sản theo đúng quy định của Pháp 

luật, của Công ty, đảm bảo việc thu hồi và bảo toàn vốn. 

- Tích cực, chủ động tìm kiếm, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới để nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 

- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi để thu thu hồi vốn bổ sung cho 

hoạt động SXKD; thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của 

Pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, 

đảm bảo không để phát sinh nơ phải thu khó đòi, nợ xấu. 

- Cập nhật và thực hiện nghiêm túc các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 nhằm duy trì 

các hoạt động SXKD diễn ra liên tục nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe của CBCNV. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định,… cho phù hợp với tình hình thực tế và 

các quy định hiện hành. 

- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động, đảm 

bảo việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động trong Công ty. 

- Luôn quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông. Duy trì chế độ họp theo quy định của 

Điều lệ Công ty. 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  

-   Như trên; 

-   Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  

và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

Trên cơ cở Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021 về việc thông 

qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương 

(PVtrans-PTT) và Nghị quyết số 23/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 15/11/2021 của HĐQT 

Công ty PVTrans-PTT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán 

BCTC năm 2021, PVTrans-PTT đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (Chi tiết đính kèm). 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2021 của Pvtrans-PTT như sau: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

Tỷ lệ 

thực hiện 

(%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 150,000 179,940 119% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,000 4,572 45% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,000 3,845 48% 

4 Nộp NSNN Tỷ đồng 5,535 8,018 144% 

5 
Kế hoạch Đầu tư XDCB  

và mua sắm trang thiết bị       
Tỷ đồng 166,575 -  

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 

thông qua. 

Trân trọng./. 

 

                   

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 





















































Trang 1/6 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 

DỰ THẢO 

BÁO CÁO  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH, PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, 

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

  Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  

  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại 

Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương; 

  Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Dầu khí 

Đông Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VTDKĐD-BKS ngày 24/9/2021; 

  Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. 

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 về 

kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 với các nội dung chính như sau: 

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021: 

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên 

- Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 22/09/2021) 

- Ông Nguyễn Bá Nghị – Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 24/09/2021)  

- Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên ( Bầu ngày 22/09/2021) 

- Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên. 

2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của 

các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ 

Đông năm 2021. 

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và 

Ban Điều hành. 

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo 6 tháng và Báo 

cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán Deloitte Việt Nam. 
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5. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Tổng thù lao của BKS phát sinh 

trong năm 2021 là 42.000.000 đồng. Trong đó: Ông Nguyễn Thế Dân được nhận 

13.500.000 đồng, Ông Nguyễn Bá Nghị được nhận 13.500.000 đồng, Ông Phạm Văn 

Hưng được nhận 3.000.000 đồng và Bà Lê Thị Hải Yến được nhận 12.000.000 đồng; Về 

chi phí hoạt động và những lợi ích khác thì không phát sinh. 

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã tham gia không đầy đủ vào các cuộc họp của 

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, 

vẫn duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã 

nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh 

giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.  

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không có điều kiện tổ chức các cuộc họp trực 

tiếp chỉ thực hiện bàn luận và tham khảo lấy ý kiến thông qua các phương tiện 

trực tuyến để đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, 

quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021. 

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát 

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty 

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 

Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực 

kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác 

tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng 

quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

- Các chỉ số về tài chính đều đạt mức an toàn, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa hiệu 

quả sử dụng đồng vốn của Công ty.    

- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông dựa trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán là thể hiện 

trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. 

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2021: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu tài chính 31/12/2021 So với 31/12/2020 

I. Tổng tài sản 136,8 -0,2% 

1. Tài sản ngắn hạn 100 23,39% 

2. Tài sản dài hạn 36,5 -33,72% 

II. Tổng nguồn vốn 136,8 -0,2% 

1. Nợ phải trả 19,87 -17,00% 

2. Vốn chủ sở hữu 116,9 3,36% 

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau: 

 Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 136,8 tỷ 
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đồng, giảm nhẹ 0,2% (tương đương giảm 0,27 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân 

giảm chủ yếu do giảm tài sản phương tiện vận tải (xe VP) do thanh lý với mục đích tái cơ 

cấu lại hoạt động của Công ty. 

 Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 116,93 tỷ đồng, tăng 

3,36% (tương đương tăng 3,8 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân tăng chủ yếu là do 

được bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021. 

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào 

trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ 

đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác 

của pháp luật. 

- Đa số các loại hình hoạt động SXKD của Công ty đều có hiệu quả, về cơ bản hoàn 

thành các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD. Doanh thu ước đạt 176,5 tỷ/160 tỷ bằng 

110% so với kế hoạch mặc dù lĩnh vực vận tải tàu biển chưa triển khai. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 4,57 tỷ đồng/5 tỷ đồng đạt 91,4% so với kế hoạch, tuy nhiên trong năm công ty có 

trích dự phòng nợ khó đòi của giai đoạn trước khoảng 436 triệu đồng. Như vậy, về cơ bản 

công ty hoàn thành cả các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 thông qua. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo 

tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. 

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

3. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của 

Công ty: 

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD thực hiện hoàn thành kế hoạch  

ĐHĐCĐ/ HĐQT giao. 

- Công tác điều hành, quản lý, quản trị đã được cải tiến nhằm điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với tình SXKD của Công ty. 

- Công tác lao động, nhân sự được Công ty coi trọng,  thu nhập của Người lao động 

ở mức trung bình và ổn định. 

4. Về giám sát công tác quản trị và điều hành 

a. Hội đồng Quản trị: 

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. 

- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 
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- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu về mặt tài chính mà ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2021. Các nhiệm vụ khác đều đã 

được triển khai theo đúng kế hoạch. Kế hoạch đầu tư tàu dầu/hóa chất 13K đang được 

triển khai. 

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và 

nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp 

luật hiện hành. 

b. Ban Điều hành 

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã rất cố gắng thực hiện các hoạt 

động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT. 

- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty năm 2021. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của 

Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của 

Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

5. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động giám sát HĐQT & Ban điều hành 

- Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo 

quy định hiện hành. 

- Ban kiểm soát Công ty cũng đã có đóng góp, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành 

Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà 

nước, của Tổng Công ty. 

6. Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội 

đồng Quản trị, Giám đốc và các cổ đông: 

- Trong năm 2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban giám 

đốc được thực hiện tốt.  

- HĐQT và BGĐ cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện 

và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

III. Kết luận và kiến nghị 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của 

Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết 

trên sàn chứng khoán. 

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

điều hành một số vấn đề như sau:  

 Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. 

 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư tàu dầu/hóa chất 13K đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và 
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sớm đưa vào khai thác. 

 Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về vận tải tại các thị trường trong 

nước, cũng như mở rộng hơn nữa sang những thị trường tiềm năng khác ở bên ngoài; 

 Có chiến lược đầu tư phương tiện vận tải kịp thời, thích hợp, đồng thời thận 

trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới; 

 Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện 

các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty; 

 Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

 Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các họat động kinh doanh. 

IV. Kế hoạch và phƣơng hƣớng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2022, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt 

các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:  

 Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của 

Công ty và các Chi nhánh thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập 

và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát; 

 Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ 

và kiểm tra đột xuất; 

 Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo 

hàng năm; 

 Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản 

trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời 

đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông; 

 Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của 

BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư, chi phí hoạt động của Công ty 

đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả; 

 Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. 

Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng đồng vốn của Công ty; 

 Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;  

 Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những 

vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý họat động 

sản xuất kinh doanh của Công ty;  

 Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ 

đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa 

lợi ích chính đáng của Cổ đông.  
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Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải 

Dầu khí Đông Dương năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm 

soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông 

qua. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 
 

Căn cứ tình hình thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông 

Dương (PVTrans-PTT) đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 như sau: 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
Kế hoạch năm 2022 

(tỷ đồng) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 215,000 

2 Tổng chi phí Tỷ đồng 210,000 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,000 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,000 

5 Nộp ngân sách nhà nước                          Tỷ đồng 13,674 

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư 

           Ghi chú: -  Tỷ giá kế hoạch: 1USD = 23.500VNĐ 

       -  Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho 

Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) 

cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2022. 

                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 

TT Nội dung 
Giá trị đầu tư 

(Triệu USD) 

Giá trị đầu tư 

(Tỷ đồng) 

I 
Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đã 

được phê duyệt trong năm 2021 
    

1 

Dự án đầu tư tàu chở dầu/ hoá chất 

trọng tải khoảng 13.000 DWT (theo 

Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-

ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021 của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021) 

         7,088  166,575 

II Nguồn vốn     

1 Vốn chủ sở hữu            2,875  67,575 

       2 Vốn vay ngân hàng             4,213  99,000 



Biểu 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG

1 2 3 4

I Tổng doanh thu Tr.đồng                         215,000 

1 Từ dịch vụ vận tải Tr.đồng                         207,854 

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng                           81,093 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng                          48,656 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng                          32,437 

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng                         110,812 

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng                            7,789 

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng                        103,023 

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng                           15,949 

- Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng                            5,794 

- Cho thuê bồn CNG Tr.đồng                          10,155 

2 Từ dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác Tr.đồng                             5,406 

3 Từ hoạt động tài chính Tr.đồng                                200 

4 Thu nhập khác Tr.đồng                             1,540 

- Trong đó: thu từ thanh lý TSCĐ Tr.đồng                             1,540 

II Tổng chi phí Tr.đồng                         210,000 

II.1 Giá vốn hàng bán Tr.đồng                         195,267 

1 Dịch vụ vận tải Tr.đồng                         190,837 

1.1 LV Vận tải biển Tr.đồng                           69,229 

- KD khai thác tàu đầu tư Tr.đồng                           39,417 

- Kinh doanh khai thác tàu Bareboat Tr.đồng                           29,812 

1.2 LV cho thuê xe VP Tr.đồng                         107,094 

- Cho thuê xe VPHN Tr.đồng                            7,221 

- Cho thuê xe VPHCM Tr.đồng                          99,873 

1.3 LV Vận tải ĐK & cho thuê bồn chứa CNG Tr.đồng                           14,514 

Vận chuyển đầu kéo CNG Tr.đồng                            5,060 

Cho thuê bồn CNG Tr.đồng                            9,454 

2 Dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác Tr.đồng                             4,430 

3 Chi phí hoạt động tài chính Tr.đồng                             5,985 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr.đồng                             8,748 

III Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.đồng                             5,000 

IV Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng                             4,000 

V Các khoản phải nộp NSNN Tr.đồng                           13,674 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính
Kế hoạch năm 2022



Biểu 1

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính
Kế hoạch năm 2022



\

Vốn chủ sở 

hữu
Vốn vay + khác Vốn chủ sở hữu Vốn vay + khác

 A  B  C                     1                      2                       3                     4                        5                        6 

Tổng cộng (A+B+C+D) Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

A Dự án nhóm A Tỷ đồng

1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng

3 Dư án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

B Dự án nhóm B Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

1 Dự án tiếp tục thực hiện: Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

Đầu tư 01 tàu vận tải biển

(chủng loại: tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải

khoảng 13.000 DWT) 
Tỷ đồng 166.575         67.575            99.000             166.575        67.575              99.000              

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

C Dự án nhóm C Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng

2 Dự án khởi công mới Tỷ đồng -                 -                  -                   -                -                    -                    

2.1 Đầu tư xe văn phòng Tỷ đồng -                  -                   -                -                    -                    

3 Dư án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng

D Mua sắm tài sản cố định Tỷ đồng 0 0 0 0 0 0

Tổng số

Trong đó

KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2022

Stt Tên dự án Đơn vị tính

Tổng mức đầu tƣ Kế hoạch năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG

Tổng số

Trong đó



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Thông qua phƣơng án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;  

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình Đại hội đồng 

Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và 

trích lập các quỹ năm 2021, cụ thể như sau: 

Stt Nội dung Tỷ lệ 
Số tiền 

(Đồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối   3.859.827.461 

  Năm trước để lại  14.303.607 

  Năm báo cáo (2021)  3.845.523.854 

2 Phân phối lợi nhuận                   3.800.000.000 

- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 5% 200.000.000 

- Quỹ đầu tư phát triển   3.400.000.000 

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 5% 200.000.000 

- Chia cổ tức  - 

3 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối còn lại  59.827.416 

- Lý do xin không chia cổ tức: nhằm đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền thực hiện kế hoạch 

đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua. 

Trân trọng./. 

 

                   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 



        CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022 

 

DỰ THẢO 

 TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

   Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/6/2020; 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans PTT); 

 Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 

Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương và sau khi xem xét, đánh giá các công 

ty kiểm toán uy tín được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị niêm yết năm 

2022 theo danh sách công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Kiểm soát 

Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa 

chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của 

PVTrans PTT trong năm 2022, cụ thể: 

-  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

-  Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

-  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 

ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo 

tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

    TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VT, HĐQT, BKS 

        

 

       Nguyễn Bá Nghị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng 

của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) kính 

trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua: 

1. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng của HĐQT và BKS 

năm 2021: 

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông PVTrans-PTT về kế hoạch thù lao của 

HĐQT, BKS năm 2021, PVTrans-PTT báo cáo tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, 

tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 như sau: 

- Đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:  

+ Chủ tịch HĐQT   : 3.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên HĐQT  : 2.000.000 đồng/người/tháng 

+ Trưởng ban kiểm soát  : 1.500.000 đồng/tháng 

+ Kiểm soát viên   : 1.000.000 đồng/người/tháng 

Mức chi trên là phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ 

năm 2021 phê duyệt. 

- Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, 

Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2021 là: 174.000.000 đồng (Một trăm bẩy mươi tư  

triệu đồng). 

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 

Công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 

2022 trên Quy chế trả lương, trả thưởng của Pvtrans-PTT, chế độ chính sách và các 

văn bản hướng dẫn khác của Công ty như sau:  

- Thù lao kiêm nhiệm:  

+ Chủ tịch HĐQT   : 4.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên HĐQT  : 3.000.000 đồng/người/tháng 

+ Trưởng ban kiểm soát  : 2.000.000 đồng/tháng 

+ Kiểm soát viên   : 1.500.000 đồng/người/tháng 

Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm 

soát viên kiêm nhiệm năm 2022 dự kiến: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám 

triệu đồng). 
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Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách (nếu 

có): Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của 

PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua. 

Trân trọng./. 

 

 

                   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Mạnh Tuấn 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

DẦU KHÍ ĐÔNG DƢƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2022 

DỰ THẢO 

BÁO CÁO 

Về việc: Thực hiện thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng 

của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2022 của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. 

Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) xin báo cáo 

Đại hội đồng Cổ đông việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS 

năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau: 

1. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng của HĐQT và BKS 

năm 2021: 

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Pvtrans-PTT về kế hoạch thù lao của 

HĐQT, BKS năm 2021, PVTrans-PTT đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 như sau: 

- Đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:  

+ Chủ tịch HĐQT   : 3.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên HĐQT  : 2.000.000 đồng/người/tháng 

+ Trưởng ban kiểm soát  : 1.500.000 đồng/tháng 

+ Kiểm soát viên   : 1.000.000 đồng/người/tháng 

Mức chi trên là phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ 

năm 2021 phê duyệt. 

- Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, 

Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2021 là: 174.000.000 đồng (Một trăm bẩy mươi tư  

triệu đồng). 

2. Kế hoạch thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng của HĐQT và BKS năm 2022: 

Công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 

2022 trên Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các 

văn bản hướng dẫn khác của Công ty như sau:  

- Thù lao kiêm nhiệm:  

+ Chủ tịch HĐQT   : 4.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên HĐQT  : 3.000.000 đồng/người/tháng 

+ Trưởng ban kiểm soát  : 2.000.000 đồng/tháng 

+ Kiểm soát viên   : 1.500.000 đồng/người/tháng 



Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm 

soát viên kiêm nhiệm năm 2022 dự kiến: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám 

triệu đồng). 

Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách (nếu 

có): Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của 

PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty. 

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Trân trọng./. 

 

 

                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Sơn 
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