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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP 
Địa chỉ: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng. 
Tel:  +84 31 3730011; Fax: +84 31 3730012; E-mail:  vpcom@vnn.vn  

 Hải phòng, ngày 5 tháng 12 năm 2013 

 
BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008-2013 
 

HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP nhiệm kỳ 2008-2013 gồm 5 thành viên 

được ĐHĐCĐ bầu tại ĐHCĐ thành lập tổ chức ngày 16/03/2008 sau khi Tổng công ty xăng 

dầu VN phê duyệt phương án thành lập công ty theo công văn số 1916/XD-CV-HĐQT, gồm 

các Ông: 

1. Ông Ngô Quang Trung  - Chủ tịch HĐQT  

2. Ông Vũ Văn Chiến    - Phó chủ tịch HĐQT  

3. Ông Đặng Minh Thao  - UV. HĐQT kiêm Giám đốc 

4. Ông Nguyễn Quang Thái - UV. HĐQT  

5. Ông Nguyễn Quang Minh   - UV. HĐQT 

    Hôm nay, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo về các hoạt động của  Hội đồng quản trị Công 

tyVP  từ năm 2008 đến năm 2013 và định hướng 2013-2018, nhằm tạo ổn định phát triển cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích cho Cổ đông. Và đại hội nhiệm kỳ 

này, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh những điểm không phù hợp 

hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.  

Trong nhiệm kỳ 2008 -2013, HĐQT đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội cổ đông thường 

niên, với 32 phiên họp Hội đồng quản trị  đánh giá hoạt động của Công ty nhằm kịp thời đưa ra 

những quyết định, chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, nghị quyết 

của HĐQT bằng 32 nghị quyết và 24 quyết định. 

      Nội dung như sau:  

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ (2008-2013) 

1/ Hoạt động đầu tư 2008-2013. 

  Đại hội cổ đông thành lập ngày 16/03/2008 đã thông qua phương án thành lập công ty CP 

vận tải hóa dầu VP với chiến lược phát triển là tập trung đầu tư hình thành đội tàu vận tải nhựa 

đường lỏng và hóa chất, lấy kinh doanh vận tải làm trọng tâm để phát triển các ngành nghề 

kinh doanh khác với kế hoạch đầu tư dự kiến mua 01 tàu đồng thời đóng mới 02 tàu chở nhựa 

đường lỏng với tổng trọng tải vào khoảng 7.000 DWT.  
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   Trên cơ sở đó, HĐQT đã hoạch định chiến lược tập trung vào việc đầu tư hình thành và phát 

triển đội tàu vận tải trong đó song song thực hiện việc tìm mua tàu và đóng tầu. 

- Mua tàu đang hoạt động trên thị trường để khai thác: Ngay sau khi thành lập ngày 

23/04/2008, Công ty đã triển khai tìm hiểu thị trường tàu vận tải chở nhựa đường lỏng tuy 

nhiên tất cả các tàu đang khai thác trên thị trường đều không phù hợp với yêu cầu đặt ra của 

công ty về chất lượng, độ tuổi, thông số kỹ thuật .... Do đó việc tìm mua tàu trên thị trường 

không đạt như mong muốn nên triển khai đồng thời vào việc đóng mới. 

- Đóng mới: Tiếp nhận các công việc đã thực hiện dự án đóng mới từ hai cổ đông lớn là 

VIPCO và PLC. Hội đồng quản trị đã ra quyết định đầu tư đóng mới thông qua quyết định đầu 

tư số 0210/VP-QĐ-HĐQT ngày 4/5/2010 yêu cầu ban dự án của Công ty thực hiện đầu tư 

đóng 02 tàu chở nhựa đường trọng tải 2800 DWT với tổng giá trị đầu tư là 13.500.000 

USD/1tàu. 

     Công ty đã đàm phán và ký hợp đồng thiết kế bổ sung với Kenton Marine của Singapore, 

hợp đồng mua máy chính với Công ty Wartsila của Phần Lan, hợp đồng đóng mới với Công ty 

Hồng Hà, hợp đồng tài trợ vốn cho dự án với ngân hàng PGBank và Indovinabank. Sau khi 

các hợp đồng đã được ký kết Công ty đã triển khai thực hiện đóng tàu tại nhà máy đóng tàu 

của Công ty Hồng Hà từ tháng 9 năm 2010.  

      Đến nay dự án đóng tầu đã hoàn thành xong giai đoạn đầu tư và đưa hai tàu vào khai thác 

với chất lượng thỏa mãn các quy định của IMO, tiêu chuẩn quốc tế ISO và quy phạm 

của các tổ chức phân cấp tầu VR, DNV; Các tính năng kỹ thuật (hàng hải và hệ thống 

bơm rót, vận chuyển hàng) đảm bảo phù hợp các thông số thiết kế. Hiện tại hai tàu hoạt 

động ổn định, gây được ấn tượng tốt cho người thuê tàu. Cả hai tàu đều đó được hãng 

Shell đánh giá và chấp nhận thuê. 

Giá trị đầu tư: + VP Asphalt 1: 13.904.401,54USD tăng 2,99%  với hạn mức đầu tư 

                          + VP Asphalt 2: 13.792.599,15USD  tăng 2,16% với hạn mức dầu tư 

 2/ Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Trong thời gian từ năm 2008-2011, toàn bộ số vốn góp của cổ đông đều được giải ngân cho 

dự án đóng tàu nên công ty chỉ thực hiện được doanh thu từ hoạt động tài chính thông qua các 

hợp đồng tiền gửi với các ngân hàng. Hoạt động vận tải chỉ bắt đầu đem lại doanh thu từ năm 

2012 sau khi Công ty đã hoàn thành xong giai đoạn đóng tàu và đưa tàu vào khai thác.  

+ Tầu VP Asphalt 1 đưa vào khai thác từ 9/2012 
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+ Tầu VP Asphalt 2 đưa vào khai thác từ 3/2013 (Sau năm tài chính 2012) 

     So với kế hoạch tầu VP Asphalt 1 bàn giao chậm so với hợp đồng tương ứng là 174 

ngày do vậy doanh thu năm 2012 đạt 62,11% kế hoạch với doanh thu 12.701.255.897 

đồng. Tầu VPAsphalt 2 bàn giao chậm so với hợp đồng tương ứng là 263 ngày do vậy 

chưa có doanh thu trong năm tài chính 2012. 

Bảng các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm  

                                                                                                                    Đơn vị tính: VNĐ. 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 
năm 2008 

Thực hiện 
năm 2009 

Thực hiện 
năm 2010 

Thực hiện  

năm 2011  

Thực hiện  

năm 2012 
1 Doanh thu 6.028.571.383 4.139.816.575 2.785.003.000  1.938.253.803 12.927.786.715 

2 Tổng chi phí 821.314.205 1.495.746.715   1.627.283.000 1.909.337.991 18.588.722.432 

3 Lợi nhuận trước thuế 4.456.340.115 2.644.069.860   1.157.720.000  28.915.812 (5.660.935.717) 

4 CP thuế TNDN hiện hành 1.111.878.209 454.461.521     289.430.000  5.060.276  

5 CP thuế TNDN hoãn lại                         (834.288.982) 

6 Lợi nhuận sau thuế 3.344.461.906 2.189.608.339 868.290.000  23.855.545 (4.826.646.735) 

7 Cổ tức 5% 0 0 0 0 

3/ Công tác tổ chức - nhân sự - quản lý: 

•••• Công tác tổ chức - nhân sự:  

Bộ máy hoạt động của công ty vẫn là một bộ máy tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo được 

khối lượng công việc của toàn công ty. Tháng 6 năm 2012, Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng 

quản trị và kế hoạch đặt ra từ đầu năm cũng như theo tiến độ của dự án, Công ty đã tiến hành 

tuyển dụng một nhân sự khai thác tàu bắt đầu làm việc để làm quen với dự án chuẩn bị cho 

việc khai thác tàu từ tháng 9 năm 2012. Tháng 8 năm 2012, công ty tiếp tục tuyển dụng thêm 

một cán bộ kỹ thuật phối hợp cùng nhà quản lý kỹ thuật phụ trách các mảng kỹ thuật vật tư 

cho tàu. Cuối năm 2012, tổng số lao động tại công ty là 07 người. 

•••• Công tác quản lý: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty và phù hợp với quy định của  pháp luật về hầu hết các mặt, HĐQT đã ban hành nhiều văn 

bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp như: Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Quy chế đầu tư, Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính.... 

Đối với công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành công ty: Bằng các nghị quyết, quyết định, 

công văn, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ và giám sát Giám đốc cùng các bộ phận trong 

công ty thực hiện dự án đem lại hiệu quả tốt, chất lượng cao. Để chuẩn bị đưa tàu vào khai 

thác, trên cơ sở nghị quyết số 0911/VP-NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho 
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Công ty triển khai xây dựng các hệ thống quản lý trên tàu: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn 

(ISM Code), hệ thống quản lý an ninh (ISPS Code) và hệ thống thực hiện công ước lao động 

hàng hải (MLC, 2006); Xây dựng và thực hiện chuẩn TMSA tối thiểu mức 1 liên quan trực 

tiếp đến SIRE, ISM và OHSA,... Dưới sự hỗ trợ của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, 

Trước khi đưa tàu vào khai thác, Công ty VP đã thực hiện xây dựng xong các hệ thống quản lý 

trên để phục vụ cho công tác khai thác tàu được trôi chảy.  

Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng quản trị cũng tự đánh giá các hoạt động và kết quả 

mà Công ty đạt được trong các lĩnh vực mỗi thành viên HĐQT được giao trách nhiệm quản lý 

thông qua các báo cáo đánh giá gửi về cho chủ tịch Hội đồng quản trị. 

3/ Thực hiện đầu tư vốn và quản lý sử dụng vốn: 

Công ty tiếp nhận dự án đầu tư tàu chở nhựa đường lỏng từ hai cổ đông lớn là VIPCO và 

PLC và triển khai thực hiện dự án ngay sau khi thành lập. Với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ 

VNĐ, Hội đồng quản trị chỉ đạo song song với việc đóng mới, công ty cần tìm mua tàu có sẵn 

trên thị trường để đưa vào khai thác rút ngắn thời gian đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư mua tàu 

không thể thực hiện được do trên thị trường không có tàu phù hợp với các yêu cầu như: thông 

số kỹ thuật, độ tuổi, mớn nước, tải trọng... do vậy, toàn bộ vốn góp cổ đông được đầu tư vào 

dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở nhựa đường lỏng trọng tải 2800 DWT.  

Để thực hiện dự án đầu tư đóng mới, Hội đồng quản trị đã vạch ra kế hoạch tăng vốn Điều 

lệ với lộ trình phù hợp với tiến độ của dự án.  

- Năm 2011, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 50.000.000.000 đồng lên 85.761.770.000 

đồng thấp hơn dự kiến 14,2 % thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện 

hữu của công ty.  

- Dự kiến năm 2012 và 2013, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 85.761.770.000 đồng lên 

150.761.770.000 đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho hai cổ đông chiến 

lược là Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex. Tổng số 

tiền huy động được trong đợt tăng vốn thứ hai này, Công ty sẽ dùng làm vốn đối ứng với Ngân 

hàng để giải ngân cho dự án như dự toán ban đầu và bổ sung vào vốn lưu động duy trì hoạt 

động khai thác, vận hành đội tàu.  

- Tổng tài sản của Công ty tăng từ 53.740.764.312 đồng cuối năm 2008 lên 

480.395.479.330 đồng vào cuối năm 2012. 
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II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đã được đề 

ra và thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua tại các kỳ đại hội; 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng thành công đội tàu vận chuyển nhựa đường được 

đánh giá cao trên thị trường vận tải, liên tục ký kết được những hợp đồng vận chuyển, hai tàu 

luôn hoạt động hết năng suất.  

Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế 

toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác; Thực hiện chế 

độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ Công ty; 

Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có 

chuẩn bị nguồn lực cho phát triển; 

      Thông qua Đại hội này, HĐQT công ty trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao 

động trong công ty và quý vị Cổ đông đã dành tất cả những tình cảm, trí tuệ  cho Công ty với 

mong muốn  xây dựng  thương hiệu mạnh cho Công ty và từng bước tiến lên phát triển bền 

vững.  

Tuy nhiên, do giai đoạn đầu tư kéo dài nên doanh thu qua các năm chưa đạt được như kế 

hoạch đặt ra. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 vẫn có những chỉ tiêu HĐQT tổ chức thực 

hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đề ra cụ thể là Cổ tức chia cho các cổ đông 

chưa thực hiện được từ năm 2009. Với những nỗ lực của HĐQT và công ty, HĐQT kỳ vọng 

nhiệm kỳ tiếp theo, Công ty sẽ đạt được những kết quả thành công hơn nữa. 

III.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2013- 2018 
1.    Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2018 

Trong giai đoạn từ nay đến 2018 Công ty tiếp tục  tập trung phát triển lĩnh vực vận tải ven 

biển và viễn dương nhằm xây dựng thương hiệu VP làm cơ sở phát triển đội tàu vận tải nhựa 

đường, hóa dầu và triển khai hoạt động môi giới mua bán tàu biển.  

-   Vốn điều lệ: đạt 300 tỷ vào cuối năm 2018; 

-   Cổ tức bình quân 8% năm; 

-   Đội tàu vận tải: tăng tải trọng từ 6.500 DWT đến 7.000DWT. 

2.  Một số giải pháp cơ bản: 

  Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT công ty cần xây dựng các giải pháp cụ thể, có 

lộ trình chi tiết, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- Nhân sự: Duy trì bộ máy hoạt động gọn nhẹ, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ, 

chuyên viên kỹ thuật, chuyên viên khai thác.....có kế hoach đào tạo cán bộ chuyên ngành cho 5 

năm hoặc hơn nữa; Xây dựng các chính sách lương thưởng, tạo các cơ hội thăng tiến và chính 
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sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng những nhiệm vụ chiến lược 

của Công ty. 

- Nguồn vốn và sử dụng vốn:  

+ Trước mắt, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 150 tỉ từ hai cổ đông chiến lược kết thúc vào 

2013 .  

+ Thay đổi cơ cấu vốn giữa vốn điều lệ với vốn vay từ 18/82 năm 2012 lên 35/65 vào năm 

2015 và trên 40/60 vào năm 2017. 

+ Trong quá trình hoạt động phải bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn, chuyển đổi lãi suất vốn vay ngoại tệ xuống dưới 4,5%/năm trong đầu tư tầu.  

+ Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí SXKD thông qua chất lượng quản lý kỹ thuật 

tăng ngày tầu tốt. Đảm bảo ngày vận doanh đạt 97% so với ngày tầu tốt 

- Giải pháp tăng cường  hoạt động kinh doanh: 

+ Trên cơ sở giữ vững ổn định và phát triển ngành nghề kinh doanh chính là: vận tải ven biển 

và viễn dương thỏa mãn các yêu cầu quốc tế, Công ty cần tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải 

nhựa đường trong khu vực Đông Nam Á để đầu tư phát triển đội tàu vận tải nâng trọng tải của 

đội tàu. 

+  Tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội-sử dụng hiệu quả thế mạnh của các đối tác chiến lược 

trong và ngoài nước thông qua các hợp đồng vận tải của Công ty để từ đó củng cố và mở rộng 

nguồn cung vận tải; 

-  Công tác quản trị, điều hành và quản trị rủi ro:  

+ Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao  hiệu quả hoạt động 

của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ; Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

+ Giai đoạn 2013-2018 Công ty sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển do vậy việc quản trị 

rủi ro là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của Công ty.  

- Phát triển thương hiệu: Đẩy mạnh các hoạt động vận tải, mở rộng thị trường trong và ngoài 

nước nhằm thúc đẩy kinh doanh  nâng cao giá trị công ty;  Chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã 

hội.  

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2008-2013) và phương hướng gia đoạn (2013-2018) 

của  HĐQT công ty CP vận tải hóa dầu VP.  

 
                                                                              T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

                                                                

 


