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TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI NHẬT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số /BC-NVT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng     năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI NHẬT VIỆT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. HĐQT Công ty trước ngày 15/05/2019 gồm các Ông, Bà:

- Bà Nguyễn Linh Giang Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp Thành viên
- Ông Trần Thái Thanh Thành viên
- Ông  Lê Trúc Lâm Thành viên
- Ông Trần Trung Quốc Thành viên

1.2. HĐQT Công ty từ ngày 15/05/2019 - 27/09/2019 gồm các Ông, Bà:
- Bà Nguyễn Linh Giang Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp Thành viên
- Ông Lê Anh Nam Thành viên
- Bà Vũ Thị Phương Nga Thành viên
- Ông Trần Trung Quốc Thành viên

1.3. HĐQT Công ty từ ngày 27/09/2019 gồm các Ông, Bà:
- Bà Nguyễn Linh Giang Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp Thành viên
- Ông Đỗ Đức Hùng Thành viên
- Bà Vũ Thị Phương Nga Thành viên
- Ông Trần Trung Quốc Thành viên
Hội đồng quản trị họat động theo Quy chế họat động của HĐQT và phối hợp giữa
HĐQT, Giám đốc Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-NVT-HĐQT
ngày 03/10/2017 và Nghị quyết số 14/NQ-NVT-HĐQT ngày 01/07/2019.

2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát họat động đối với
Giám đốc và bộ máy điều hành theo quy định của Điều lệ.

- HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, chỉ đạo, giám sát
họat động của Giám đốc thông qua các nghị quyết của HĐQT, thông qua việc tham
dự và có ý kiến trong các cuộc họp điều hành của Công ty; trong các cuộc họp
chuyên đề về xây dựng và giao kế họach kinh doanh và các cuộc họp liên quan
khác.

- HĐQT đã họp 15 phiên (kể cả xin ý kiến các thành viên bằng văn bản) ban hành 15
Nghị quyết, 15 Quyết định để chỉ đạo các nội dung:

+ Phê duyệt kết quả thực hiện phát hành tăng vốn từ 200-300 tỷ, sửa đổi Điều lệ,
Giấy ĐKKD.

+ Chấp thuận ký quỹ bảo lãnh dự thầu Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm
2019.
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+ Thông qua việc ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng thuê tàu vận chuyển LPG
Dung Quất năm 2019 với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank.

+ Thông qua KH tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 gồm các nội dung: Báo
cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2019 của Giám đốc. Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Tờ trình về Phê duyệt kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và
kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. Báo cáo năm 2018, kế
hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Tờ trình về Phương án
phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. Báo cáo thù lao của Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch 2019.
Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
của Công ty.

+ Lựa chọn ngân hàng tài trợ vay vốn dự án đầu tư tàu LPG 3.500-4.000 CBM
đến khoảng 10 tuổi.

+ Lựa chọn tàu đầu tư dự án đầu tư tàu LPG 3.500-4.000 CBM đến khoảng 10
tuổi.

+ Phê duyệt phương án góp vốn điều lệ đợt 2: từ 300-400 tỷ.
+ Xử lý 16 cổ phiếu lẻ đợt tăng vốn từ 300-400 tỷ.
+ Miễn nhiệm Phó Giám đốc chấm dứt HĐLĐ ông Trần Thái Thanh.
+ Phê duyệt kết quả góp vốn điều lệ đợt 2: từ 300-400 tỷ.
+ Thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
+ Thưởng từ quỹ thưởng BĐH 2018 cho các tập thể Công ty.
+ Phê duyệt cơ cấu tổ chức, thành lập các khối chức năng, phương án nhân sự, cơ

chế tiền lương, tiền thưởng.
+ Phê duyệt quyết toán đầu tư tàu: Lady Favia; Lady Linn; Gas Lotus.
+ Chấp thuận về chủ trương kế hoạch đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ năm

2020 trong kế hoạch SXKD 2020.
+ Thay đổi thành viên HĐQT và kế hoạch ĐHCĐ bất thường về việc thay đổi

thành viên HĐQT: Miễn nhiệm ông Lê Anh Nam-TV HĐQT, giới thiệu để bầu
bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hùng làm TV HĐQT.

+ Phê duyệt Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả lương, trả
thưởng.

+ Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ.
+ Thông qua công tác cán bộ tại Công ty: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc

đối với ông Trần Trung Quốc và Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với
ông Đặng Nguyên Đăng.

+ Phê duyệt phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc.
+ Phê duyệt Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.
+ Phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2019.
+ Thông qua kế hoạch SXKD 2020
+ Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc công ty: tái cấu trúc nhân sự các phòng chức năng

cho phù hợp với tình hình SXKD trong từng thời kỳ.
+ Tham gia các cuộc họp điều hành để giám sát Ban giám đốc trong chỉ đạo công

tác kinh doanh, công tác quản lý tại công ty. Các vấn đề khác.



3

- HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại
hội đồng cổ đông đã thông qua; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của
HĐQT, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật pháp Nhà nước.

- Các Thành viên HĐQT đã họat động mẫn cán, trung thực vì lợi ích của Công ty
và các cổ đông, dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tất cả các Nghị quyết,
Quyết định của HĐQT đều thống nhất đồng ý 100%  ý kiến các TV HĐQT trên
cơ sở thảo luận, phản biện và phân tích kỹ càng các nội dung đặt ra, đảm bảo tuân
thủ Pháp luật, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Hồ sơ tài
liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ và các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, trung thực,
rõ ràng, lưu trữ an toàn, khoa học tại công ty theo chuẩn mực của Luật DN và
Điều lệ công ty, đảm bảo dễ dàng thuận lợi truy cập. Hội đồng quản trị, các TV
HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, và Ban kiểm soát Công ty trong quá
trình hoạt động.

- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã có những nỗ lực, quyết liệt thực
hiện Nghị quyết của HĐQT về tái cấu trúc cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý trung
gian; siết chặt, tiết giảm khối lượng tiêu hao nhiên liệu, tiết giảm chi phí dầu
nhờn, rà soát đánh giá chất lượng thuyền viên…đấu tranh chống lại những hành
vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu Công ty. \

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

Các chỉ tiêu kinh tế (chi tiết xin xem báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty):
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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.
Công ty luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn DKQGVN, Tổng công ty
PVTrans và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ từ các đơn vị khác trong ngành. HĐQT
Công ty sẽ thực hiện các công việc theo các nguyên tắc như sau:
- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đầu

tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, đề phòng rủi ro, mang lại
hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
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- Các chỉ tiêu chính trong KH năm 2020:

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

- 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.

- HĐQT họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình
hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.

- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã và sẽ xem xét (bằng cách họp trực tiếp
hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản):
+ Báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
+ Giám sát công tác sửa chữa lớn của Đội tàu Công ty thực hiện trong năm 2020.
+ Phê duyệt các dự án đầu tư, kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT.
+ Phê duyệt định biên nhân sự, Kế hoạch và quỹ lương năm 2020.
+ Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có).
+ Tiếp tục xây dựng, rà soát, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực

hiện các quy chế, quy định, định mức... tăng cường công tác quản lý, nhằm
giảm chi phí.

+ Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý kỹ thuật, an toàn,
khai thác tàu, chất lượng đội ngũ thuyền viên.

+ Tiếp tục theo dõi tình hình suy thoái kinh tế thế giới do ảnh hưởng của đại dịch
covid 19, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty và
điều chỉnh kế hoạch SXKD/Đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình thực
tế, đảm bảo ổn định và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

+ Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình
thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của
Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Linh Giang


