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 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/BC-PCT TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 

Năm 2019 
 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam/Viet Nam 

Gas and Chemicals Transportation Corporation 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305020272 

- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2019): 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ 

đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến 31/12/2019): 230.000.000.000 đồng (Hai 

trăm ba mươi tỷ đồng) 

- Địa chỉ: Khu dịch vụ số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 

Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 028.62582330/028.62582331 

- Số Fax: 028.62582334 

- Website: www.pct.com.vn 

- Mã cổ phiếu: PCT 

- Quá trình hình thành và phát triển:  

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT), trước đây là Công 

ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được thành lập vào ngày 04/06/2007 

với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty khí (PV Gas), Tổng Công ty Cổ phần Vận 

tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas 

South). Ngày 12/9/2011, Công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội với mã cổ phiếu là PCT. Sự kiện này đã đánh dấu một điểm mốc quan trọng 

trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Ngày 24/09/2018, Tổng Công ty 

Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PCT và 

không còn là cổ đông lớn của PCT. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu khi thành lập là 

vận tải hành khách bằng taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG, CNG, cho thuê xe văn 

phòng, kinh doanh mua bán LPG, CNG,… Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã 

không ngừng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới như: kinh doanh vận tải nhiên liệu 

bằng xe bồn, cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ công trình, 

kinh doanh mua bán xe ô tô, kinh doanh vận tải thủy nội địa, … Tại Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2018, Công ty chính thức chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải 

xe, chuyển hướng sang lĩnh vực vận tải biển bao gồm quản lý và khai thác tàu. Hiện 

nay, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định trong lĩnh vực này. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan; Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành; Vận tải hàng 

hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa ven biển 

và viễn dương; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Vận tải hành khách 

đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ; Hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Cho thuê xe có động cơ; Bán lẻ ô tô con 

(loại 12 chỗ trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.  

- Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc. 

http://www.pct.com.vn/
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 Hệ thống quản trị và điều hành Công ty 

- Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ 

chức mỗi năm 01 lần. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo về 

tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty; Kế hoạch phát triển 

ngắn hạn và dài hạn của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; quyết định phương 

án đầu tư, thanh lý tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty; bầu, 

bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS và các quyết định khác theo quy định của Điều lệ 

Công ty. 

- Hội đồng quản trị: HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHCĐ 

bầu ra, gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ 

quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

- Ban Kiểm soát: là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp trong quản 

lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của 

Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của Cổ đông. Ban Kiểm soát hiện có 3 

thành viên. 

- Ban điều hành của Công ty: gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Giám 

đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT, về 

tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Giám đốc do HĐQT bổ 

nhiệm theo đề xuất của Giám đốc. 

- Các phòng chức năng chuyên môn, chi nhánh: gồm Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng An toàn - Pháp chế, Phòng Kỹ thuật Vật tư, 

Phòng Thuyền viên, Phòng Kinh doanh. 

 Sơ đồ tổ chức 

 
4. Định hướng phát triển năm 2019 

 Mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2019 

- Doanh thu: 296.298 triệu đồng;  

- Lợi nhuận trước thuế: 37.256 triệu đồng; 

- Nộp ngân sách nhà nước: 8.175 triệu đồng. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn   

- Tập trung phát triển, tăng cường tìm kiếm và mở rộng các đối tượng khách 

hàng đối với dịch vụ quản lý tàu. 

- Tăng cường làm việc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước để tìm 

kiếm khách hàng cho các tàu mà công ty đang khai thác, đảm bảo tối đa thời gian khai 

thác với mức giá thuê cạnh tranh. 

- Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới. 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban kiểm soát 

Hội đồng quản trị 

Ban giám đốc 

Phòng Kinh 

doanh 

Phòng 

KTVT 
Phòng ATPC Phòng 

Thuyền viên 
Phòng TCHC Phòng TCKT 
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- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao 

chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, 

quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng 

hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn 

nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 

công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Công ty cũng đặt ra các mục tiêu hướng 

tới sự phát triển bền vững, vì xã hội, cộng đồng như sau: 

- Quan tâm thiết thực tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tổ chức 

các hoạt động phong trào nhân các dịp kỷ niệm 8/3, 20/10, tết trung thu, staff party,… 

tạo tinh thần gắn bó, đoàn kết trong Công ty, góp phần xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp trong Công ty. 

- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội: hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, 

công tác từ thiện, nhân đạo,… 

5. Các rủi ro 

 Rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro khi có sự 

thay đổi về giá nhiên liệu và giá cước vận tải. Đối với hoạt động vận tải biển, Công ty 

hạn chế rủi ro bằng cách cho thuê tàu định hạn, giá cước cho thuê sẽ được thỏa thuận 

trước trong hợp đồng. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện ký hợp đồng vận tải theo từng 

chuyến và sẽ đàm phán để điều chỉnh giá cước vận tải khi có sự biến động về giá nhiên 

liệu. Ban Giám đốc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty chịu rủi ro thị trường 

ở mức độ vừa phải. 

 Rủi ro tín dụng: Xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được 

các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có 

chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem 

Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Trong năm 2019, Ban Giám đốc đánh giá 

rằng Công ty không có phát sinh rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng 

hoặc đối tác. 

 Rủi ro thanh khoản: Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ 

nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh 

khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn 

và tài sản ngắn hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty 

tin rằng có thể tạo ra trong năm. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các 

yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy 

trì đủ mức dự phòng tiền mặt. Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức thấp 

và tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài 

chính khi đến hạn. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 
Kế hoạch  

năm 2019 

Thực hiện  

năm 2019 

Tỷ lệ  

TH/KH (%) 

1 Tổng doanh thu 296.298          354.869  120% 

2 Lợi nhuận trước thuế 37.256             24.383  65% 

3 Lợi nhuận sau thuế 29.605             18.739  63% 

4 Nộp NSNN        8.175               7.467  91% 
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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra. 

Mặc dù tổng doanh thu đạt 354.869 triệu đồng, bằng 120% kế hoạch nhưng lợi nhuận 

sau thuế chỉ đạt 18.739 triệu đồng, bằng 63% so với kế hoạch đã đề ra. 

2.2 Tổ chức và nhân sự 

 Danh sách ban điều hành: 

 Ông Võ Ngọc Phụng – Giám đốc Công ty 

- Năm sinh: 10/12/1981 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí động lực 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

+ Từ tháng 04/2005 đến tháng 07/2007: Nhân viên phòng kỹ thuật, phó phòng 

kỹ thuật Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Thương Mại Quốc Minh. 

+ Từ tháng 08/2007 đến tháng 02/2009: Trưởng phòng kinh doanh Công ty 

TNHH Cơ Khí Hàng Hải Sao Mai. 

+ Từ tháng 03/2009 đến tháng 12/2010: Nhân viên phòng kỹ thuật vật tư, phó 

phòng kỹ thuật vật tư Công ty CP Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương. 

+ Từ tháng 01/2011 đến tháng 05/2018: Trưởng phòng kỹ thuật vật tư, phó 

giám đốc phụ trách kỹ thuật vật tư Công ty CP Vận Tải Nhật Việt. 

+ Từ tháng 05/2018 đến nay: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí 

Cửu Long, nay là Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 

 Ông Lưu Quang Hòa – Phó Giám đốc Công ty 

- Năm sinh: 10/01/1974  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vận hành máy tàu biển 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 CP 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

+ Từ năm 1996 đến năm 2002: Thuyền viên tại Công ty Vitranschat. 

+ Từ năm 2002 đến năm 2004: Thuyền viên tại Tổng Công ty Vận tải Dầu khí. 

+ Từ năm 2004 đến năm 2006: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty Âu 

Lạc. 

+ Từ năm 2006 đến năm 2009: Giáo viên Khoa máy tàu Trường Trung cấp 

Hàng hải Trung Ương II. 

+ Từ năm 2009 đến năm 2009: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty Cổ phần 

Vận tải Việt Tín. 

+ Từ năm 2009 đến năm 2014: Trưởng phòng Thanh tra an toàn tàu – PV EIC. 

+ Từ năm 2014 đến năm 2015: Chuyên viên Giám định – London Offshore 

Consultants. 

+ Từ năm 2015 đến năm 2017: Phó phòng GQKN & Quản lý rủi ro Công ty 

PVI South. 

+ Từ năm 2017 đến tháng 06/2018: Trưởng phòng – Ban ATPC – Tổng Công ty 

Cổ phần Vận tải Dầu khí. 

+ Từ tháng 07/2018 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu 

khí Cửu Long, nay là Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.  

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 08/12/1979 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 CP 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

+ Từ năm 2001 đến năm 2005: Kế toán bán hàng kiêm kế toán tổng hợp, thủ 

kho tại Công ty TNHH Việt Nam Á. 
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+ Từ năm 2005 đến năm 2007: Kế toán chuyên quản chi nhánh tại Công ty 

TNHH điện tử Đô Thành. 

+ Từ năm 2007 đến năm 2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH May và In ấn 

Hoàng Tấn. 

+ Từ năm 2008 đến năm 2013: Kế toán trưởng Công ty CP VTB TM Châu Á 

Thái Bình Dương. 

+ Từ năm 2009 đến năm 2013: Kế toán trưởng, Phó Phòng kiêm Thành viên 

Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Nhật Việt. 

+ Từ năm 2013 đến tháng 5/2018: Kế toán trưởng, Phó phòng Công ty CP Ngô 

Han. 

+ Từ tháng 5/2018 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu 

khí Cửu Long, nay là Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có sự thay đổi. 

 Số lượng cán bộ nhân viên tại 31/12/2019: 171. 

2.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

 Trong năm 2019, Công ty không thực hiện công tác đầu tư. 

2.4 Tình hình tài chính 

 Tình hình tài chính:  

STT Chỉ tiêu  Thực hiện 

năm 2018  

 Thực hiện 

năm 2019  

So sánh 

2018/2019 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản      284.194          306.969  108% 

2 Doanh thu thuần      259.611           352.745  136% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 13.001              23.460  180% 

4 Lợi nhuận khác         -6.539                  923  709% 

5 Lợi nhuận trước thuế           6.461              24.383  377% 

6 Lợi nhuận sau thuế           4.993              18.739  375% 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Ghi chú 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        

  

Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TS ngắn 

hạn/Nợ ngắn hạn) 9,76                 9,08    

  

Hệ số thanh toán nhanh (= (TS ngắn 

hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 9,54                 8,73    

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

  Hệ số nợ /tổng tài sản 0,09                 0,10  

   Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 0,1                 0,11    

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

  

Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn 

hàng bán/hàng tồn kho bình quân) 90,68               17,58    

  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,91                 1,15    

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

  Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0,019                 0,05    

  Hệ số LNST/Vốn CSH 0,019                 0,07    

  Hệ số LNST/Tổng tài sản 0,018                 0,06    

  Hệ số LN từ SXKD/Doanh thu thuần 0,05                 0,07    

 

2.5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Cổ phần:  
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+ Tổng số cổ phần: 23.000.000 cổ phần phổ thông, chuyển nhượng tự do. 

 Cơ cấu cổ đông:  

STT Tên cổ đông Số lượng cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

I Cổ đông tổ chức/cổ đông lớn     

1 Đỗ Anh Việt                5.540.000 24,08% 

2 Nguyễn Hồng Hiệp                5.069.600 22,04% 

3 Trần Thị Thu Hà         3.689.700 16,04% 

4 Trần Vọng Phúc                3.363.772 14,62% 

II Cổ đông khác               5.336.928 23,22% 

 

Tổng cộng              23.000.000    

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm Công ty không có 

các đợt tăng vốn cổ phần. 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

 Các chứng khoán khác: Trong năm Công ty không có các đợt phát hành chứng 

khoán khác. 

2.6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

 Chính sách liên quan đến người lao động 

Số lượng lao động tại 31/12/2019: 171 người.  

Năm 2019, Công ty đã thực hiện đúng quy chế trả lương, trả thưởng cho người 

lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của người lao 

động theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.  

Công tác cán bộ của Công ty tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao tính 

kiểm soát và chuyên môn hóa công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị trực 

thuộc, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn tái cấu trúc. 

Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt 

động phong trào văn hóa và thể thao; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần cho CBCNV: gặp mặt CB.CNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; tặng quà cho các cháu 

thiếu nhi ngày 1/6; tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân tết trung 

thu; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các CBCNV.  

 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể, năm 2019 

đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

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

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, năm 2019, Công ty đã hoàn toàn chuyển sang kinh doanh vận tải thủy và quản 

lý tàu. Việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận cho Công 

ty. 

3.2. Tình hình tài chính 

 Tình hình tài sản 

Tổng tài sản của Công ty tại 31/12/2019 tăng 8,6% so với 01/01/2019. Cơ cấu 

giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn cũng có sự thay đổi. Tài sản ngắn hạn tăng 

12,2% lên mức 272 tỷ đồng, trong khi đó, tài sạn dài hạn giảm 12,87%, xuống còn gần 

35 tỷ đồng.  

Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty đã được cải thiện rõ rệt, hệ số LNST/tổng 

tài sản đạt 0,06, tăng hơn 3 lần so với mức 0,02 năm 2018. 

Năm 2019, công tác quản lý công nợ phải thu cũng được thực hiện chặt chẽ, tuy 

nhiên vẫn phát sinh một số ít các khoản nợ phải thu khó đòi từ hoạt động vận tải biển. 

Tổng trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2019 là 16 tỷ đồng. 
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  Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả trên tổng tài sản tại 31/12/2019 là 0,1%, tăng so với mức 0,09% tại 

thời điểm 01/01/2019. Việc kiểm soát và dự trù rủi ro trong hoạt động kinh doanh vận 

tải thủy mới khiến các công nợ phải trả nhà cung cấp về tiền nhiên liệu, phí đại lý, tiền 

mua vật tư cho tàu được hạn chế,… Trong năm, Công ty đã tất toán, thanh toán các 

khoản nợ nhà cung cấp đến hạn, không để phát sinh các khoản nợ phải trả xấu ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Thời điểm cuối năm 2019, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, nên không ảnh 

hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

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

Năm 2019, công tác quản lý công nợ được thực hiện tốt, không làm phát sinh 

các khoản nợ khó đòi. 

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: do tình hình đại 

dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2020 nên các số liệu về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 sẽ được cập nhật sau. 

Các nhiệm vụ chủ yếu: 

 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý và khai thác tàu, tăng số lượng tàu khai 

thác trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động quản lý tàu, làm tiền đề cho việc sở 

hữu và vận hành đội tàu sau này. 

 Tìm kiếm và mở rộng các đối tượng khách hàng đối với dịch vụ quản lý tàu. 

 Tăng cường làm việc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước để tìm 

kiếm khách hàng cho các tàu mà công ty đang khai thác, đảm bảo tối đa thời gian khai 

thác với mức giá thuê cạnh tranh. 

 Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới.  

 Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao 

chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, 

quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng 

hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn 

nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 

công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và hoạt 

động của Ban Giám đốc 

 Lĩnh vực vận tải thủy: Hoạt động kinh doanh vận tải biển mang lại hiệu quả 

tương đối tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, thị 

trường vận tải biển năm 2019 có nhiều biến động, giá cước cho thuê tàu tại khu vực 

ngoài Trung Đông có sự sụt giảm đáng kể, công tác thu hồi công nợ từ khách hàng 

thuê tàu hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn nên Công ty ước thực hiện không đạt 

được theo kế hoạch đề ra.      

 Lĩnh vực quản lý và khai thác tàu: Hầu hết công tác quản lý, khai thác này đều 

đạt hiệu quả khả quan và mang lại doanh thu đáng kể. 

 Lĩnh vực kinh doanh thương mại: được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an 

toàn dòng tiền, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

 Công tác quản lý: 

+ Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: điều chỉnh hệ thống 

các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình 

hình hoạt động thực tế của công ty. 

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty. 
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Nhìn chung, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2019 đã nỗ 

lực hết sức để hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Tuy nhiên, do những yếu tố tiêu cực từ 

thị trường mà kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.  

4.2. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

Theo nhận định của HĐQT, năm 2020 sẽ là năm củng cố năng lực và sức cạnh 

tranh của công ty trong các hoạt động kinh doanh vận tải thủy để tiếp tục khẳng định 

vị thế trên thị trường. Điểm thuận lợi đáng kể là các thành viên Hội đồng quản trị hiện 

nay đều có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành mảng khai thác 

và quản lý tàu. Nhân sự Ban điều hành cùng toàn thể công ty cũng được kiện toàn theo 

định hướng phát triển mới của Công ty.  

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà HĐQT và toàn Công ty gặp phải là sự biến 

động không ngừng của tình hình thị trường, phụ thuộc nhiều vào các nền kinh tế thế 

giới và diễn biến chính trị - xã hội trong khu vực. Đây là những yếu tố khách quan ảnh 

hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của Công ty. 

Để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2020, HĐQT cần chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành xây dựng 

và triển khai hiệu quả các giải pháp sau: 

-  Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020. 

- Tìm kiếm giải pháp tối ưu nhằm khai thác hiệu quả cặp tàu kéo, sà lan sau hoán 

đổi để giảm thiểu mức lỗ. Trong trường hợp không thể có giải pháp khả thi sẽ xem xét 

phương án thanh lý, cắt lỗ cho Công ty.  

- Tìm kiếm cơ hội phù hợp để đầu tư các phương tiện tàu biển đáp ứng mục tiêu 

xây dựng đội tàu cho Công ty. 

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức… 

để tăng cường công tác quản lý. 

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp 

ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh mới và xu thế phát triển của công ty trong tương 

lai.  

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

đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động. 

- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình 

thực hiện kế hoạch năm 2020. 

V. Quản trị Công ty 

5.1. Hội đồng quản trị 

 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: 

Stt TV.HĐQT Chức vụ 

Tỷ lệ cổ 

phần sở 

hữu/đại 

diện 

Thành 

viên 

độc lập 

Ghi chú 

1 Ông Đỗ Anh Việt CT.HĐQT 24,08%  
Thôi là TV.HĐQT 

từ ngày 22/04/2019 

2 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thúy 
CT. HĐQT 0% x  

3 Ông Lê Hoàng Phương TV. HĐQT 0% x  

4 Ông Võ Ngọc Phụng TV. HĐQT 0% x  

5 
Ông Đặng Nguyên 

Đăng 
TV. HĐQT 0% x  

6 Ông Võ Đình Anh Bảo TV. HĐQT 0% x 
Bổ nhiệm từ ngày 

22/4/2019 
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 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 HĐQT hoạt động theo Quy chế làm việc của HĐQT ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 11/QĐ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019; thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của 

HĐQT; quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành. 

4/5 thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty, thực hiện công tác 

quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.  

 Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 04 lần, đã ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định phê duyệt chỉ đạo các nội dung: 

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Giám đốc thực 

hiện; 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ đạo triển khai tổ 

chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội. 

- Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho 

năm tài chính 2019. Đối với công tác cán bộ, HĐQT đã phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các cán bộ chủ chốt. 

5.2. Ban Kiểm soát 

 Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát: 

Stt TV.BKS Chức vụ 

Tỷ lệ cổ 

phần sở 

hữu/đại 

diện 

Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Tô Hiền Trưởng ban 0% 
Thôi là TV.BKS từ 

ngày 22/04/19 

2 Bà Đào Ngọc Mai TV.BKS 0%  

3 Bà Vũ Thị Thanh Thanh TV.BKS 0%  

4 Bà Lê Thị Mai Trưởng ban 0% 
Bổ nhiệm từ ngày 

22/4/2019 

 Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

- Năm 2019, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối 

với công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 

- Các hoạt động của Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, 

điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. 

- Giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc 

kinh doanh. 

- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Ban 

kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm 

tra giám sát thông qua Quy chế phối hợp hoạt động. 

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích chi trả trong năm 2019 của 

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc 

 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 
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STT Họ và tên Chức danh 
Tổng thu 

nhập 2019 

I Hội đồng quản trị   132.000.000 

1 Ông Đỗ Anh Việt 
Thôi là TV.HĐQT từ ngày 

22/04/2019 

                    

11.200.000  

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy  
                    

32.266.667  

3 Ông Lê Hoàng Phương  
                    

24.000.000  

4 Ông Võ Ngọc Phụng  
                    

24.000.000  

5 Ông Đặng Nguyên Đăng  
                    

24.000.000  

6 Ông Võ Đình Anh Bảo Bổ nhiệm từ ngày 22/4/2019 
                    

16.533.333  

II Ban Kiểm soát   42.000.000  

1 Bà Nguyễn Thị Tô Hiền 
Thôi là TV.BKS từ ngày 

22/04/19 

                      

5.600.000  

2 Bà Đào Ngọc Mai  
                    

12.000.000  

3 Bà Vũ Thị Thanh Thanh  
                    

12.000.000  

4 Bà Lê Thị Mai Bổ nhiệm từ ngày 22/4/2019 
                    

12.400.000  

III Ban Giám đốc   1.637.318.946  

1 Võ Ngọc Phụng 
Giám đốc từ ngày 

16/05/2018 

                  

895.030.515  

2 Lưu Quang Hòa 
Phó Giám đốc từ ngày 

03/07/2018 
                  

742.288.431  

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

VI. Báo cáo tài chính 

6.1. Ý kiến của kiểm toán: đính kèm. 

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đính kèm. 
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