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VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 
 

Phần I 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
 

I. Đặc điểm tình hình:  

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần vận tải Nhật Việt (NVTrans) tiếp tục nhận được 

quan tâm cùng với những chỉ đạo sâu sát của Tổng Công ty cũng như sự hỗ trợ từ các 

đơn vị thành viên, Công ty NVTrans đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 

được Tổng Công ty giao, để làm được điều đó Công ty Nhật Việt đã tận dụng những 

thuận lợi và khắc phục những khó khăn chủ yếu như sau: 

1. Những khó khăn: 

- Thị trường vận tải thế giới đang có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Thị 

trường vận tải hàng rời nói chung và đối với size tàu Supramax nói riêng biến động 

liên tục theo chiều hướng giảm do ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

và cấm vận của Mỹ đối với Iran. Thời tiết biển diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 

tình hình khai thác tàu. 

- Áp lực vận chuyển trong nước và quốc tế ngày càng tăng do cạnh tranh về tàu và xu 

hướng đưa ra các tiêu chuẩn vetting ngày càng cao của người thuê tàu. Ở thị trường 

nội địa, đối với các tàu già việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn và sẽ phát sinh 

thêm nhiều chi phí để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra tăng cường của người thuê tàu. 

- Một số vụ cướp biển khu vực vùng biển Sulu, Philippines do tổ chức Abu Sayyaf 

thực hiện làm cho thuyền viên hoang mang, không đồng ý hành hải qua khu vực 

này. Đồng thời, tình hình mất an ninh khu vực eo biển Singapore thời gian gần đây 

cũng làm cho tâm lý thuyền viên bất an.  

- Đội ngũ CB-CNV khối bờ chưa đồng đều về năng lực, kinh nghiệm quản lý – quản 

trị và các kỹ năng mềm còn nhiều hạn chế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

vận hành của hệ thống một cách an toàn.  

- Việc khắc phục những hạn chế của thuyền viên như trình độ ngoại ngữ, tính chuyên 

nghiệp trong từng thao tác để thỏa mãn yêu cầu vetting của các oilmajor lớn như 

PTT/ Shell/ Petronas….vẫn là bài toán khó. Thế hệ thuyền viên vàng đã phải làm 

việc đến ngày hết hạn của chứng chỉ hành nghề để đào tạo thế hệ kế cận nhưng vẫn 

khó có thể để cải thiện chất lượng nguồn lực ở mức cao hơn khi thu nhập của nghề 

thuyền viên không còn sức hấp dẫn như trước đây. 

2. Những thuận lợi :  

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty, các Ban/ Đơn 

vị thành viên trong Tổng Công ty, các khách hàng lớn (BSR, KDK, FGAS, …) đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Nhật Việt cung cấp dịch vụ của mình. 
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II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:  

Trong năm 2019, NVTrans tiếp tục triển khai công tác khai thác đội tàu LPG sở 

hữu, thực hiện quản lý kỹ thuật và quản lý khai thác đội tàu ngoài như kế hoạch đã đề 

ra, cụ thể kết quả SXKD như sau:  

ĐVT: tỷ đồng   

S

T

T 

Chỉ tiêu 

Thực 

hiện 

năm 

2018 

Kế 

hoạch 

năm 

2019 

Thực 

hiện năm 

2019 

Tỷ lệ so sánh (%) 

TH năm 2019/ 

TH năm 2018 

TH năm 2019/ 

KH năm 2019 

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 

1 Tổng doanh thu 777.54 750.61 1,045.200 134.42% 139.25% 

2 Tổng chi phí 705.41 670.61 945.077 133.97% 140.93% 

Trong đó: CP Quản lý 32.29 40.85 35.68 110.50% 87.34% 

3 Lợi nhuận trước thuế 72.13 80.00 100.123 138.80% 125.15% 

4 Nộp NSNN 20.94 28.00 29.611 141.40% 105.75% 

Kết quả SXKD đạt được trong năm 2019:  

▪ Chỉ tiêu doanh thu ước thực hiện 1,045.20 tỷ đồng, tương đương 139% so với 

kế hoạch năm 2019. 

▪ Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 100.123 tỷ đồng, tương đương 

125% so với kế hoạch năm 2019. 

2. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 

 ĐVT: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Doanh 

thu kế 

hoạch 

Doanh 

thu thực 

hiện 

Tỉ lệ 

doanh thu 

thực hiện/ 

doanh thu 

kế hoạch 

LN 

gộp kế 

hoạch 

LN gộp 

thực 

hiện 

Tỉ lệ lợi 

nhuận gộp 

thực hiện/ 

lợi nhuận 

kế hoạch 

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

1 Dịch vụ vận tải khí  645.17   876.59  136%  112.18   126.61  113% 

1.1 Tàu sở hữu  437.97   410.15  94%  110.13   113.31  103% 

 Aquamarine Gas  31.24   32.44  104%  19.62   22.50  115% 

 Apollo Pacific  36.92   35.61  96%  19.80   15.95  81% 

 Oceanus 9  100.77   98.15  97%  39.34   36.25  92% 

 Annie Gas 09  48.17   49.21  102%  9.88   9.99  101% 

 Oceanus 08  57.16   59.74  105%  14.75   18.55  126% 

 Gas Lotus  63.34   31.72  50%  1.19   1.08  91% 

 Lady Favia  51.17   52.28  102%  4.27   5.04  118% 

 Lady Linn  49.20   50.99  104%  1.28   3.94  308% 

1.2 Tàu thuê ngoài  207.207  466.45  225% 2.05  13.33  650% 

2 
Dịch vụ vận tải 

hàng rời 
 82.83   143.33  173%  5.81   0.72  12% 

 PVT-Sapphire  82.83   82.09  99%  5.81   0.37  6% 

 Tàu thuê ngoài  -     61.24  0%  -     0.35  0% 

3 Dịch vụ quản lý tàu  6.72   10.64  158% 1.01  4.87  482% 

Tổng cộng 734.72  1,030.56  140%  119.00   132.23  111% 
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2.1. Dịch vụ vận tải khí: 

- Tàu Aquamarine Gas: tiếp tục cho Gas Shipping thuê định hạn vận chuyển nội 

địa và nhập khẩu, trong năm 2019 doanh thu đạt 32,44 tỷ đồng (104%) so với kế 

hoạch.  

- Tàu Apollo Pacific: Cho Công ty TNHH Sellan Gas thuê định hạn vận chuyển nội 

địa và nhập khẩu mang về doanh thu trong năm 2019 đạt 35,61 tỷ đồng (96%) so 

với kế hoạch.  

- Tàu Oceanus 9: Thực hiện vận chuyển spot hàng nhập khẩu từ Nam Trung Quốc 

về Hải Phòng, tổng cộng 52 chuyến với nguồn doanh thu đạt 98,15 tỷ đồng (97%) 

so với kế hoạch.  

- Tàu Annie Gas 09: Cho Công ty DAELIM thuê định hạn vận chuyển hàng chuyến 

quốc tế Hàn Quốc – Trung Quốc, trong năm 2019 doanh thu đạt 49,21 tỷ đồng 

(102%) so với kế hoạch. 

- Tàu Oceanus 08: Cho Công ty FOXCHEM thuê định hạn vận chuyển hàng chuyến 

quốc tế Singapore – Trung Quốc, doanh thu năm 2019 đạt 59,74 tỷ đồng (105%) 

so với kế hoạch. 

- Tàu Lady Favia: Cho Công ty DAELIM thuê định hạn, trong năm 2019 dự kiến 

mang về nguồn doanh thu tàu đạt 52,28 tỷ đồng (102%) so với kế hoạch. 

- Lady Linn: Cho thuê định hạn với Công ty DAELIM vận chuyển hàng chuyến 

quốc tế Thái Lan – Việt Nam, trong năm 2019 dự kiến mang về nguồn doanh thu 

tàu đạt 50,99 tỷ đồng (104%) so với kế hoạch. 

- Gas Lotus: Cho thuê định hạn với Nippon Gas Line (NGL) vận chuyển hàng khu 

vực Nam Á Maylasia- Singapore – Indonesia, từ ngày 07/06/2019 đến hết năm 

2019, nguồn doanh thu mang về đạt 31,72 tỷ đồng (50%) so với kế hoạch. 

- Tàu thuê ngoài: Trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện thuê tàu ngoài để vận 

chuyển LPG, doanh thu đạt 466.45 tỷ đồng. 

2.2. Dịch vụ vận tải than 

- Tàu PVT Saphire: Cho công ty Five Ocean thuê định hạn, doanh thu tàu năm 

2019 đạt 82,09 tỷ đồng (99%) so với kế hoạch.  

- Tàu thuê ngoài: Công ty có thực hiện việc thuê tàu và cho thuê lại với doanh thu 

đạt 61,24 tỷ đồng. 

3. Dịch vụ quản lý tàu:   

- Tận dụng năng lực quản lý của bộ máy quản lý tại văn phòng Công ty, trong những 

năm vừa qua Công ty thực hiện làm quản lý kỹ thuật, an toàn, thuyền viên và quản 

lý khai thác cho một số đơn vị chủ tàu trong nước và ngoài nước. 

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ này trong năm 2019, thực hiện nhận quản lý 

khoảng 20 tàu, doanh thu đạt 10,64 tỷ đồng. 

4. Kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD:  

Trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện đăng ký tiết giảm chi phí SXKD với số tiền 

0,6 tỷ đồng và đạt 100% so với kế hoạch cả năm. 

5. Về công tác an sinh xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể : 

- Thực hiện Công văn số 477/HD-CDDK ngày 17/07/2019 của Công đoàn Dầu khí 

Việt Nam, Công đoàn NVTrans đã thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam và 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của 

Bác Hồ và vận động CBCNV Công ty tham gia cuộc thi online tìm hiểu hoạt động 

Công đoàn Việt Nam từ 25/7/2019 – 21/8/2019. 
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- Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn 

Công ty gắn liền với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm 

nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD và đem đến sự phát triển bền vững cho 

Công ty. 

- Ngoài ra, Công ty cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thành công chương 

trình kỷ niệm 10 năm thành lập NVTrans để cùng các thế hệ lãnh đạo, CBCNV 

Công ty ôn lại chặng đường 10 năm phát triển, tri ân những cá nhân tiêu biểu cho 

sự phát triển của Công ty, tạo động lực cho người lao động hiện tại của Công ty tiếp 

tục phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển chung của NVTrans. 

- CBCNV của Công ty tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, team 

building do Công ty, Tổng Công ty tổ chức. 

- Trong năm, Công đoàn Công ty đã chi ủng hộ Quỹ khuyến học tại Văn phòng Hội 

khuyến học phía nam số tiền 2.000.000 đồng; hỗ trợ 10 phần quà cùng tham gia 

tặng các bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (tương đương với số tiền 

5.500.000 đồng); tham gia tổ chức quyên góp và tặng quà cho 557 học sinh trường 

tiểu học/ dân tộc bán trú TH và THCS Dân Hóa (tại Minh Hóa, Quảng Bình) tương 

đương số tiền 63.356.000 đồng từ nguồn quỹ công đoàn NVTrans (20.000.000 

đồng) và quỹ thiện nguyện công ty (8.856.000 đồng), ủng hộ từ các mạnh thường 

quân (34.500.000 đồng). 

6. Các hoạt động đầu tư:  

Hoàn thành công tác đầu tư các tàu vận tải LPG trọng tải 3.500 – 4.000 CBM và 

giao tàu cho đối tác nước ngoài Daelim Hàn Quốc và Nippon Gas Line (NGL 

Japan). 

7. Thực hiện công tác lao động, quản lý, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực :  

- Về công tác lao động: Công ty đã tái cấu trúc nhân sự theo mô hình quản trị mới, 

bước đầu vẫn còn những khó khăn nhất định do thiếu hụt nhân sự trực tiếp như 

giám sát an toàn/ giám sát kỹ thuật cùng chất lượng nguồn nhân lực thực hiện dịch 

vụ quản lý tàu chưa tương đồng với qui mô/ tiêu chuẩn – yêu cầu khai thác của đội 

tàu. Do đó, một số cán bộ quản lý phải thực hiện công tác chuyên môn nên việc đào 

tạo – phát triển nguồn lực còn nhiều hạn chế, công ty vẫn đang trong giai đoạn đánh 

giá, sàng lọc chất lượng nguồn lực để sắp xếp lại đội ngũ lao động gián tiếp phù 

hợp với định hướng và mục tiêu phát triển của công ty. 

- Về công tác đào tạo: Nguồn lực NVTrans vẫn chủ yếu tập trung cho việc khai thác 

đội tàu công ty và tàu công ty quản lý, do đó công tác đào tạo nội bộ vẫn ưu tiên 

được thực hiện đồng thời với việc tham gia các khóa đào tạo do Tổng Công ty, Tập 

đoàn, Cơ quan Nhà nước tổ chức để đảm bảo tính thiết thực theo thực tế hoạt động 

của Công ty. 

8. Về công tác quản lý quản trị nội bộ, Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn :  

- NVTrans tiếp tục rà soát cập nhật để ban hành hệ thống quy chế, quy trình, quy 

định, hướng dẫn phù hợp với các quy định mới của nhà nước, Tổng Công ty và 

Điều lệ Công ty kịp thời đưa vào áp dụng. 
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- Thiết lập hệ thống thông tin quản trị phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát 

hiệu quả hơn. Ngoài các mẫu biểu báo cáo của Tổng Công ty quy định, công ty 

đang tiến hành sửa đổi bổ sung một số biểu mẫu trong sổ tay hệ thống quản lý an 

toàn lao động hàng hải để đảm bảo thiết thực trong thực thi và quản lý tàu có hiệu 

quả.  

- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo ngân sách và mục tiêu chất lượng 

có gắn liền với lượng hoá thành KPI và tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với 

mức thưởng/phạt, tăng/giảm lương dự kiến sẽ đủ mức trọng yếu để tạo động lực và 

áp lực cho toàn hệ thống. 

- Công ty tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính kỷ cương trong 

công tác quản lý điều hành. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chi phí quản lý, chi phí 

khai thác, chi phí kỹ thuật... nhằm vừa nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết 

kiệm vừa đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh. 

- Trước những cạnh tranh của thị trường vận tải cũng như sự đòi hỏi đáp ứng được 

các tiêu chuẩn khắt khe của các khách hàng thuê tàu, các chính quyền cảng… Đồng 

thời nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các chủ tàu khác trong nước và khu 

vực. Ban lãnh đạo công ty đã luôn tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng 

công tác quản lý tàu, quản lý kỹ thuật, thường xuyên tổ chức vetting lấy SIRE/CDI 

cho tàu công ty và tàu quản lý để phục vụ yêu cầu khai thác tàu.   

- Song song với công tác quản lý kỹ thuật Công ty cũng chú trọng nâng cao và hoàn 

thiện công tác quản lý an toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên, chú trọng 

đào tạo, huấn luyện đảm bảo duy trì tàu hoạt động an toàn, khai thác hiệu quả. 

 

Phần II 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

I. Đặc điểm tình hình:   

- Nghị định IMO 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 yêu cầu sử dụng nhiên liệu có 

hàm lượng lưu huỳnh dưới 0.5% và việc áp dụng quy định này sẽ làm gia tăng chi 

phí hoạt động của tàu.  

- Dự báo năm 2020 giá dầu thô vẫn tiếp tục duy trì ở mức xung quanh 60 

USD/thùng, thị trường vận tải sẽ ổn định nhưng sẽ không cải thiện nhiều hơn so với 

năm 2019. 

- Tình hình kinh tế chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường tiềm ẩn nhiều 

rủi ro cho thị trường vận tải nói chung và vận tải dầu khí nói riêng. Đặc biệt là 

chiến tranh thương mại thế giới giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang dẫn đến 

suy thoái kinh tế toàn cầu.  

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

kinh tế thế giới và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. 

- Đội tàu vận tải LPG của công ty Nhật Việt đa số là tàu già phát sinh nhiều chi phí 

bảo dưỡng, sửa chữa trong năm 2020.  

- Nhà máy lọc dầu Dung Quất có kế hoạch tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng dự 

kiến trong khoảng 51 ngày từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8/2020.   
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- Theo cập nhật tiến độ từ Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, NMNĐ Sông Hậu 1 dự kiến 

đến cuối Q1/2020 sẽ nhập than và đốt chạy thử trong tháng 9/2020, vì vậy, Nhật 

Việt dự kiến sẽ đầu tư 01 tàu than trọng tải 10.000 – 15.000 DWT cuối quý 4/2020 

(thuộc dự án tàu than trọng tải 10.000 DWT dự kiến đầu tư vào quý 4/2019 chuyển 

tiếp sang Q4/2020) khi dự án đã dần hoạt động ổn định. Trong thời gian đầu chạy 

thử của Nhà máy, đơn vị vẫn sẽ tiếp tục thuê các phương tiện tàu /sà lan từ các chủ 

tàu bên ngoài để phục vụ việc chuyển tải than cho NMNĐ Sông Hậu 1. 

- Với mục tiêu phát triển đội tàu và mở rộng thị phần bằng cách gia tăng năng lực – 

đa dạng hóa chủng loại tàu trong lĩnh vực vận tải khí cũng như tận dụng nguồn lực 

quản lý hiện có cùng thương hiệu công ty tại thị trường quốc tế, đơn vị dự kiến triển 

khai đầu tư tàu VLGC trọng tải 80.000 – 84.000 CBM. Đây là loại tàu có thể vận 

chuyển cả LPG và LNG nhằm gia tăng sản lượng vận chuyển và phát triển năng lực 

cạnh tranh của đội tàu. Tàu dự kiến tạm thời hoạt động tại thị trường quốc tế và 

quốc tế kết hợp nội địa theo định hướng phát triển trong giai đoạn 2023-2024. 

- NVTrans tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Công ty 

PVTrans, các đơn vị trong ngành và các đối tác truyền thống. 

II. Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: 

a. Tập trung ổn định bộ máy quản lý, đặc biệt điều chỉnh dịch vụ quản lý tàu vào quy 

củ, hướng đến mục tiêu chất lượng không chạy theo số lượng, tìm kiếm mở rộng 

khách hàng quốc tế. 

b. Tập trung tìm kiếm, đào tạo cán bộ quản lý với mục tiêu bổ sung đủ cán bộ quản lý 

cấp trung và cao vào cuối 2020. 

c. Tập trung chuyển đổi phân khúc thị trường và khách hàng đầu ra tại thị trường quốc 

tế thông qua chất lượng thuyền viên, tiêu chuẩn vetting, TMSA… 

III. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:  

Mục tiêu SXKD năm 2020 như sau:                            

ĐVT: Tỷ đồng. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch năm 

2020 

1 Vốn điều lệ cuối năm 2020 Tỷ đồng 800.00 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 800.00 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 85.00 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 68.00 

5 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 20.01 

 Phát triển đội tàu đến cuối 2020 thêm 01 tàu VLGC, 01 tàu Supramax, 01 tàu than 

10.000 DWT thông qua các phương án đầu tư trực tiếp, gián tiếp.  

IV. Các giải pháp thực hiện :  

1. Giải pháp về thị trường và khai thác tàu :  

Phối hợp với Gas Shipping bố trí, sắp xếp lịch khai thác tàu một cách tối ưu để đảm 

bảo hiệu quả tối đa cho các tàu của PVTrans đồng thời đảm bảo vận chuyển tiêu thụ 
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toàn bộ nhu cầu vận chuyển của KDK và BSR. Kết hợp vận chuyển nội địa với vận 

chuyển nhập khẩu cho các đầu mối khác để tiết giảm chi phí chạy ballast, chủ động đưa 

các tàu đầu tư mới đi khai thác tại thị trường quốc tế để giữ thị trường và nhường thị 

phần vận chuyển nội địa cho các tàu già hơn. 

- Tàu Aquamarine Gas: tiếp tục hợp đồng định hạn cho công ty PVgas Trading 

thông qua công ty Gasshipping đến tháng 05/2020 và sau đó dự kiến bán thanh lý.    

- Tàu Apollo Pacific: tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn cho công ty Sellan Gas. 

Tàu dự kiến lên dock T4/2020. 

- Tàu Oceanus 9: Khai thác theo hình thức chuyến (spot) cho KDK/BSR kết hợp 

nhập khẩu cho các đầu mối khác, dự kiến hàng tháng thực hiện 01 chuyến nội địa 

và 03 chuyến nhập khẩu tuyến Nam Trung Quốc – Hải Phòng. Giá cước và giá 

nhiên liệu tạm tính như hiện nay. 

- Tàu Annie Gas 09: tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty Dealim thuê định hạn 

với mức cước là 177,000 USD/tháng. Tàu dự kiến lên dock T7/2020. 

- Tàu Oceanus 08: tiếp tục cho Công ty Foxchem thuê định hạn với giá là 215,000 

USD/tháng. Tàu dự kiến lên dock T4/2020. 

- Tàu Gas Lotus: thực hiện hợp đồng chạy định hạn với công ty Nippon Gas Line 

mức cước là 225,000 USD/tháng. Tàu dự kiến lên dock T8/2020. 

- Tàu Lady Linn: tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty Dealim thuê định hạn với 

mức cước là 186,000 USD/tháng. 

- Tàu Lady Favia: tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty Dealim thuê định hạn 

với mức cước là 188,000 USD/tháng. 

- Tàu PVT-Sapphire: tiếp tục thuê bareboat chạy định hạn với Công ty Five Ocean. 

-  01 tàu/ sà lan hàng rời trọng tải khoảng 10.000 – 15.000 DWT (TBN 7): NVTrans 

dự kiến đưa vào hoạt động vào Quý 4/2020 để thực hiện chuyển tải từ khu neo Gò 

Da – NMNĐ  Sông Hậu 1 sau khi NMNĐ Sông Hậu 1 chạy thử, dự kiến triển khai 

từ tháng 9/2020. 

- 01 tàu VLGC trọng tải 80.000 – 84.000 CBM: dự kiến khai thác định hạn tuyến 

quốc tế khu vực Trung Đông, Trung Quốc. 

- Tàu Supramax: thuê bareboat từ Tổng Công ty và chạy định hạn quốc tế. 

2. Về công tác quản lý tàu: 

Tìm kiếm mở rộng khách hàng quốc tế sau khi ổn định bộ máy quản lý đồng thời 

điều chỉnh chất lượng dịch vụ quản lý tàu theo hướng quy củ và chuyên nghiệp.  

3. Về công tác an toàn pháp chế:  

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn, an ninh (ISM, 

ISPS) và MLC để góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh.  
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- Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra An toàn – An ninh – Sức khỏe 

– Môi trường đối với đội tàu Công ty. 

- Chủ động tiến hành vetting đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu khai thác của đội tàu.  

4. Về tổ chức nhân sự, thuyền viên:  

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp - đoàn kết – gắn bó, quan tâm và cải 

thiện đời sống vật chất - tinh thần cho người lao động để người lao động tích cực 

làm việc, được đóng góp và phát huy hết năng lực của mình đồng thời thu hút được 

người tài cho công ty; 

- Nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ thuyền viên để đáp ứng yêu cầu khai 

thác của đội tàu công ty và tàu ngoài theo hợp đồng quản lý tàu. 

5. Về công tác kỹ thuật vật tư:  

- Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa chủ động phù hợp với điều kiện 

khai thác của đội tàu nhằm giảm thiểu tối đa khả năng tàu bị off-hire do sự cố kỹ 

thuật và tiết kiệm chi phí. Tăng cường công tác quản lý cung cấp vật tư – phụ 

tùng…, đảm bảo cung cấp đúng, đủ và chất lượng, tránh lãng phí.  

- Rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, kế hoạch bảo dưỡng PMS 

của đội tàu và giám sát thực hiện để đảm bảo chất lượng công việc. Phối hợp với 

các phòng ban có liên quan rà soát/ giám sát chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, 

dầu nhờn và các định mức kinh tế kỹ thuật khác. 

6. Về công tác Tài chính – Kế toán: 

- Tăng cường công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả hoạt 

động tài chính. 

- Quản lý doanh thu, chi phí và tài sản Công ty theo đúng pháp luật, quy chế quản lý 

tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính đúng đủ kịp thời phản ánh chính xác tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Giám sát chặt chẽ các chi phí và thực hiện khoán chi phí hoạt động cho các phòng 

ban và đội tàu để tiết kiệm tối đa chi phí. Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.  

- Thu xếp vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2019 và thông 

báo góp vốn cụ thể theo tiến độ đầu tư. 

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt, kính trình Đại hội đồng 

cổ đông Công ty xem xét thông qua. 

Trân trọng báo cáo./ 

    GIÁM ĐỐC 
 


