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Hải phòng, ngày 2 tháng 12 năm 2013 

 
BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

(VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRONG NHIỆM KỲ 2008-2013) 
 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 

A/ TÌNH HÌNH CHUNG 

Ngày 16/3/2008 Công ty được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là 

kinh doanh vận tải đường biển, chuyên chở các sản phẩm dầu (nhựa đường lỏng, hóa 

chất) mà giai đoạn đầu là công việc đầu tư: mua tàu, đóng tàu để có phương tiện hoạt 

động. 

Nhiệm kỳ 2008-2013 của Ban điều hành diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế 

trong nước bị ảnh hưởng sâu sắc bởi khủng hoảng tài chính thế giới, chính sách kiềm 

chế lạm phát của chính phủ bằng xiết chặt tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt 

chẽ, bên cạnh đó, ngành công nghiệp đóng tàu trong nước bắt đầu bộc lộ những yếu 

kém, nhiều hợp đồng đóng tàu của các nhà máy với các chủ tàu nước ngoài đang 

thực hiện bị hủy bỏ. Trong tình hình đó, việc đầu tư cơ sở vật chất ban đầu của Công 

ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm được tổ chức tín dụng đồng ý cấp vốn cho 

dự án mua/đóng tàu của Công ty. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của các cổ đông và 

sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT nên đến nay công ty đã thực hiện đóng xong và đưa 

vào khai thác hai tàu chở nhựa đường lỏng 2800 tấn. 

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 

Ngay từ khi thành lập, công tác tổ chức quản lý – điều hành trong đơn vị và 

mọi hoạt động của ccông ty luôn tuân thủ Điều lệ của công ty, Luật doanh nghiệp và 

các qui định khác của pháp luật. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động chính của công 

ty là đầu tư cơ sở vật chất, cụ thể là thực hiện dự án đóng mới hai tàu chở nhựa 

đường lỏng, trọng tải 2800 tấn/tàu. 

1/ Công tác nhân sự và lao động trong công ty: 

Tổng số lao động trong công ty khi thành lập: 5 người, bao gồm: 

- Ban Giám đốc: 1 
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- Phòng Tài chính-Kế toán-Tổng hợp: 3 (gồm 1 trưởng phòng và 2 nhân viên 

nghiệp vụ) 

- Phòng quản lý-khai thác tàu: 1 (Chuyên viên kỹ thuật) 

Để đáp ứng công việc giám sát trong quá trình đóng mới, công ty dã thực hiện ký 

hợp đồng ngắn hạn với hai cán bộ giám sát. 

Từ năm 2011, để tăng cường công tác giám sát đóng tàu và chuẩn bị nhận bàn giao, 

đưa tàu chở nhựa đường thứ nhất vào vận hành, khai thác, công ty đã tuyển dụng 

thêm 3 lao động, cụ thể như sau: 

- Tháng 10/2011: tuyển dụng 1 chuyên viên kỹ thuật máy tàu 

- Từ Tháng 6-12/2012:  tuyển dụng 2 chuyên viên khai thác vận tải biển 

Tổng số lao động trong công ty hiện nay là 8 người, tất cả đều có trình độ chuyên 

môn từ đại học trở lên. 

2/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch trong các năm 

của nhiệm kỳ như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ 

2008 2009 2010 2011 2012 
CHỈ TIÊU Kế 

hoạch 
Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tổng doanh thu 4,87 6,02 1,27 3,92 1,61 2.79 0,40 1,940 20,82 12,926 

Doanh thu hoạt động 
vận tải 

- -       20,82 12,701 

Doanh thu hoạt động 
tài chính 

4,87 6,02 1,27 3,92 1,61 2.79 0,40 1,940 - 0.225 

Tổng chi phí 0,96 0,82 1,57 1,28 1,73 1.63 2,30 1,910 20,64 18,587 

Chi phí quản lý 0,96 0,82 1,57 1,50 1,73 1.63 2,30 1,910  0,206 

Chi phí giá thành vận 
tải 

        16,49 15,570 

Chi phí hoạt động tài 
chính 

 0.75  -0.22     4,14 2,811 

Lợi nhuận trước 
thuế 

3,91 4,45 -0,31 2,64 -0,13 1.16 -1,90 0,030 0,17 -5,661 

Chi phí Thuế TNDN 1,10 1,11  0,45  0.30  0,005  -0.834 

Lợi nhuận sau thuế 2,81 3,34 -0,31 2,19 -0,13 0.87  0,024 0.17 - 4,826 

- Trong những năm đầu, hoạt động của công ty có lợi nhuận từ hoạt động tài 

chính, chủ yếu là lãi tiền gửi từ vốn góp của cổ đông chưa được giải ngân cho 

dự án đầu tư. 
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- Từ Tháng 9/2012: tàu thứ nhất bắt đầu hoạt động nhưng vẫn không có lợi 

nhuận do chi phí tài chính cao (tiền lãi vay ngân hàng để đầu tư đóng tàu), chi 

phí nhiên liệu cao hơn nhiều so với thời điểm lập báo cáo đầu tư dự án. 

3/ Hoạt động đầu tư cơ sở vật chất 

Ngay sau khi thành lập công ty và cả trong giai đoạn đầu tư đóng tàu, chủ 

trương tìm mua tàu cũ, đang khai thác trên thị trường luôn được quan tâm hàng đầu 

với mục đích giảm thời gian đầu tư, nhanh chóng đem lại doanh thu cho Cty, tuy 

nhiên trong thời gian đó trên thị trường không có tàu phù hợp với những tiêu chí đặt 

ra (mớn nông, tuổi tàu thấp, đủ tiêu chuẩn hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế, …) 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xúc tiến đàm phán thuê định hạn tàu chở nhựa 

đường “Singapura Selatan” (đóng năm 1998, là tàu thường xuyên chở nhựa đường 

lỏng nhập khẩu về Việt Nam) để khai thác nhưng không đạt được thỏa thuận do chủ 

tàu đưa ra có nhiều điều kiện bất lợi cho người thuê tàu, giá thuê tàu cao…  

Dự án đóng mới hai tàu chở nhựa đường lỏng của công ty được bắt đầu từ 

bước thiết kế mới, tóm tắt quá trình thực hiện như sau: 

- Tháng 5/2009 hoàn thành những phần cơ bản của thiết kế kỹ thuật, đủ điều 

kiện để gửi đến các cơ sở, nhà máy đóng tàu để chào giá-lập dự toán. 

- Tháng 11/2009 hoàn thành việc đàm phàn với nhà máy đóng tàu Huyndai-

Vinashin nhưng không tìm được ngân hàng cấp vốn nên không ký được hợp 

đồng. 

- Tháng 2/2010 PGBank đồng ý về nguyên tắc cấp vốn cho dự án. 

- Tháng 6/2010 đàm phán và ký HĐ với công ty đóng tàu Hồng hà  

- Tháng 9/2010 ký HĐ tín dụng với PGBank 

- Ngày 23/9/2010 bắt đầu giải ngân lần thứ nhất – HĐ đóng tàu với Cty Hồng 

hà có hiệu lực. 

- Ngày 15/8/2012 nhận tàu thứ nhất (VP Asphalt 1) 

- Ngày 13/3/2013 nhận tàu thứ hai (VP Asphalt 2) 

(Xem chi tiết quá trình thực hiện dự án đầu tư đóng mới hai tàu này trong báo cáo 

thực hiện dự án đầu tư của công ty) 
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4/ Vốn và việc sử dụng vốn đầu tư cho dự án đóng tàu 

GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(VNĐ) 

 
VỐN ĐIỀU LỆ 

(VNĐ) 
Kế hoạch Thực hiện 

CƠ CẤU VỐN 

(Tỷ lệ vốn vay/ Giá 
trị đầu tư-%) 

NĂM 2008 50.000.000.000 13.000.000.000 191.410.052 0 

NĂM 2009 50.000.000.000 87.627.750.000 15.561.327.719 0 

NĂM 2010 50.000.000.000 291.962.844.000 76.807.704.498 47% 

NĂM 2011 85.761.770.000 214.129.734.000 196.315.446.904 74% 

NĂM 2012 85.761.770.000 254.985.466.000 168.360.566.711 82% 

Việc thực hiện giải ngân cho dự án trong những năm đầu thấp hơn kế hoạch do dự án 

bị chậm tiến độ, trong năm 2012 là do công ty thiếu vốn). 

5/ Đánh giá kết quả đã thực hiện trong nhiệm kỳ và kiến nghị 

- Với bộ máy gọn nhẹ, lực lượng lao động không nhiều, lần đầu tiên thực hiện 

dự án đóng mới tàu thủy-là một dự án phức tạp, đòi hỏi có sự phối hợp tốt của 

nhiều chuyên ngành kỹ thuật nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tư mà HĐQT 

đã giao. Đó là kết quả của tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của tập thể 

người lao động trong công ty. 

- Tàu được thiết kế và đóng đảm bảo các chỉ tiêu đã nêu trong nhiệm vụ thiết 

kế, chất lượng đảm bảo, tạo được ấn tượng tốt trong thị trường khu vực Đông-

Nam Á, cả hai tàu đã được hãng Shell kiểm tra và chấp nhận – là tiền đề cho 

sự phát triển của công ty trong những năm tới. 

- Về tiến độ: Hai tàu được đóng và đưa vào khai thác chậm hơn so với kế hoạch 

đã nêu trong phương án thành lập công ty do ảnh hưởng của thị trường tài 

chính-tín dụng. Mặt khác, tàu được đóng lần đầu tiên theo thiết kế mới nên 

không tránh khỏi những điểm bất hợp lý chỉ được phát hiện trong quá trình 

thực hiện. 

- Vấn đề vốn: Theo dự án được phê duyệt, tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu 

của công ty là 75/25, tuy nhiên hiện nay vốn chủ sở hữu chưa được 25%, vốn 

lưu động không có. Mặt khác do những chi phí đầu vào cao hơn nhiều so với 

thời điểm lập báo cáo dự án đầu tư (Giá nhiên liệu Diesel tăng 59%, Mazút 
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tăng 46%, các chi phí khác như lãi vay, nhân công, cảng phí, đại lý phí cũng 

tăng) nên hiệu quả của dự án không được  như mong muốn. Đề nghị HĐQT 

tìm nguồn vốn bổ sung cho dự án, giám tỷ lệ vốn vay (vốn đối ứng đạt tối 

thiểu 40%), qua đó giảm chi phí tài chính, cải thiện hiệu quả của dự án. 

Trân trọng báo cáo, 

               CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 

 

 


