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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP 
VP Petrochemical Transport Joint Stock Company 
Add:  Room 7.03,  Central  Tower,  No.43, Quang Trung, Haiphong 

Tel: +84 31 3730011; Fax: +84 31 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn 

 Hải phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2012 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đã được qui định tại điều lệ công ty, qui chế quản trị công 

ty và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị báo cáo một số 

hoạt động trong năm 2011 như sau: 

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2011. 

Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2011 cho Công ty thông qua Quyết định số 0211/VP-

QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về các nội dung: Sản xuất kinh doanh, chi phí, đầu tư dự án, 

sử dụng lao động và cân đối nhu cầu vốn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn luôn đôn đốc, 

chỉ đạo về phương hướng và đường lối để công ty có thể thực hiện kế hoạch một cách tốt nhất 

trong đó trọng tâm là thực hiện dự án đóng tàu. Đến cuối năm 2011, Công ty đã thực hiện các 

chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch như sau: 

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Doanh thu thực hiện được trong năm 2011 là 1.938.253.803 đồng, cao hơn so với kế hoạch đặt 

ra từ đầu năm là: 1.538.253.803 đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 28.915.812 đồng. 

Đơn vị tính: VNĐ. 

STT CHỈ TIÊU 
KẾ HOẠCH 

CẢ NĂM 
2011 

THỰC HIỆN         
NĂM 2011  

CHÊNH 
LỆCH 

1 Doanh thu hoạt động tài chính  400.000.000 1.938.253.803 1.538.253.803 

2 Tổng chi phí 2.303.029.000 1.909.337.991 -393.691.009 

3 Lợi nhuận trước thuế -1.903.029.000 28.915.812 1.931.944.812 

4 Chi phí thuế TNDN hiện hành  5.060.276  

5 Lợi nhuận sau thuế  23.855.545  

 

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

 Công tác tổ chức - nhân sự: Công ty vẫn duy trì bộ máy hoạt động tinh giản, thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 vẫn giữ nguyên:  
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Hội đồng quản trị:  

- Ông Ngô Quang Trung   Chủ tịch 

- Ông Vũ Văn Chiến   Phó chủ tich 

- Ông Đặng Minh Thao   Ủy viên 

- Ông Nguyễn Quang Thái  Ủy viên 

- Ông Nguyễn Quang Minh  Ủy viên 

Ban Kiểm soát: 

- Ông Lê Thế Anh    Trưởng Ban kiểm soát 

- Ông Mai Thế Cung   Ủy viên 

- Ông Nguyễn Chiến Thắng  Ủy viên 

Nhân sự tại công ty: 

Đầu năm 2011, công ty đã chính thức ký hợp đồng với 01 kỹ sư máy làm công việc giám sát 

tại hiện trường. Trong năm 2011, Công ty dự kiến sẽ tuyển dụng một nhân sự cho chức danh 

Chuyên viên khai thác. Tuy nhiên, căn cứ theo tiến độ của dự án, đến nay Công ty chưa tuyển 

dụng chức danh này. Đến cuối năm 2011, tổng số lao động trong công ty là 6 lao động. 

 Công tác quản lý: 

Bên cạnh những quy chế, quy trình đã được ban hành, ngày 9/5/2011, Hội đồng quản trị đã 

ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP. 

3/ Triển khai dự án đầu tư:  

Năm 2010, Công ty đã ký 02 Hợp đồng đóng mới số No.01/HSB-VP/2010 và No.02 /HSB-

VP/2010 đóng 02 tàu chở Nhựa đường lỏng trọng tải 2800 DWT, số thân tàu HH15 và HH16 

với Công ty Hồng Hà và ký hợp đồng tín dụng (Cho vay hợp vốn) số 06/2010/VP/HDTDDH 

tài trợ dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở Nhựa đường lỏng trọng tải 2800DWT với Ngân hàng 

TMCP xăng dầu PETROLIMEX và Ngân hàng INDOVINA. Năm 2011, Công ty vẫn tiếp tục 

thực hiện dự án trên cơ sở các hợp đồng đã ký, hoạt động giải ngân luôn song hành cùng tiến 

độ đóng tàu.  

Tình hình đóng tàu tại nhà máy: 

Tàu VP ASPHALT 1:  

- Sau khi được đặt keel vào ngày 29/12/2010 đến  Ngày 20/09/2011: Hạ thủy nội bộ - chuyển 

tàu từ triền vào trong âu 

-  Ngày 26/11/2011: Tàu VP Asphalt 1 được hạ thủy chính thức để hoàn chỉnh và dự kiến xuất 

xưởng bàn giao cho VP vào tháng 7/2012.  

Tàu VP ASPHALT 2:  

- Tháng 4/2011 đã tiến hành đặt Keel tàu VP Asphalt 2 

- Theo kế hoạch của nhà máy: tàu VP Asphalt 2 sẽ được hạ thủy vào tháng 6/2012 và dự kiến 

bàn giao tàu vào tháng 12/2012. 
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II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức Họp đại hội cổ đông thường niên 

cho năm tài khóa 2010 với các nội dung thường niên được thông qua như: 

- Các báo cáo năm 2010 và kế hoạch làm việc năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát;  

- Thông qua các tờ trình: 

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và phương án thù 

lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011. 

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trình 

Đại hội cổ đông làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011. 

+ Chủ trương huy động bổ sung vốn đối ứng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

nghiên cứu và chủ động thực hiện các phương án huy động vốn đảm bảo đủ vốn 

đối ứng thực hiện dự án. 

2. Họp Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp Hội đồng quản trị trong đó có 07 lần họp bằng 

hình thức xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định các nội dung sau: 

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010, hoạt động 

của Hội đồng quản trị năm 2010, Thông qua kế hoạch năm 2011, Chuyển trụ sở 

công ty về 43 Quang Trung, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh. 

- Thông qua Quy chế tài chính Công ty CP vận tải hóa dầu VP 

- Đặt tên 02 con tàu chở nhựa đường là: VP ASPHALT 01 và VP ASPHALT 02. 

- Phê duyệt hợp đồng mua tổ hợp thiết bị đẩy thứ hai cho dự án đóng mới 02 tàu 

chở nhựa đường lỏng, theo đó hãng Wartsila_Phần Lan là nhà thầu cung cấp tổ 

hợp thiết bị này. 

- Lãi suất cho khoản vay giải ngân lần thứ 3. 

- Cách tính lãi suất cho vay áp dụng cho các khoản vay từ lần giải ngân thứ 4 cho 

đến khi NHNN không thực hiện chính sách áp dụng trần lãi suất huy động USD là 

3%/năm cho các ngân hàng. 

- Thay đổi cách tính lãi suất trong hợp đồng tín dụng cho đến khi NHNN không 

thực hiện chính sách áp dụng trần lãi suất huy động USD là 2%/năm cho các ngân 

hàng. 

- Lãi suất vay ngoại tệ cho kỳ hạn xác định lãi suất lần 4 (từ tháng 10/2011 đến 

tháng 12/2011) và lãi suất cho lần giải ngân thứ 5 
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- Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) là đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. 

- Lãi suất vay ngoại tệ cho lần giải ngân thứ 6. 

3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện và giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các quy 

chế, cơ chế và công tác điều hành. Nhìn chung Giám đốc công ty cũng như các bộ phận 

phòng ban, chuyên viên nghiệp vụ đều đã rất nỗ lực trong việc thực hiện dự án tuy nhiên 

cần phải khắc phục một số những vấn đề sau: 

- Cần hoàn chỉnh các hồ sơ trình về việc tăng giảm giá trị đầu tư và phải đảm bảo 

đúng thời điểm, tiến độ theo luật định để Hội đồng quản trị có cơ sở phê duyệt 

- Việc triển khai dự án cần thống nhất bám sát vào hồ sơ dự án để có hiệu chỉnh kịp 

thời 

- Cần có kế hoạch hợp lý, khoa học và thực hiện đầy đủ kịp thời các yêu cầu của 

Hội đồng quản trị. 

4. Những công việc chưa thực hiện được theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 

năm 2010 

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 20 tháng 06 năm 2011, Đại hội đồng 

cổ đông đã thông qua chủ trương huy động thêm 45 tỷ VNĐ bổ sung vốn đối ứng và ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cũng như phương án tăng vốn theo tiến độ 

thực hiện dự án. Tuy nhiên trong năm 2011, vốn tự có của công ty vẫn đủ đối ứng với ngân 

hàng để cùng giải ngân cho dự án theo tiến độ đóng tàu tại nhà máy nên Hội đồng quản trị 

chưa thực hiện tăng vốn như đã trình đại hội cổ đông thường niên năm 2010. Việc tăng vốn 

để bổ sung vốn đối ứng thực hiện dự án là cần thiết do vậy Hội đồng quản trị tiếp tục trình  

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn trong năm tài chính tiếp theo 

(Tờ trình số 0112/VP-TT-HĐQT kèm theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 

2011).   

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 

1. Chỉ đạo triển khai nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên 2011, tổ chức thực hiện 

kế hoạch 2012. 

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều 

hành nhằm Quản lý chặt chẽ dự án, đẩy nhanh tiến độ đóng tàu và bàn giao tàu, đảm 

bảo chất lượng tàu tốt và chuẩn bị các công tác cho tàu hoạt động.  
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3. Tập trung chỉ đạo công ty quản trị và khai thác hiệu quả tầu VP ASPHALT 1 ổn định, 

an toàn và hiệu quả; Chuẩn bị tốt nhất nhận tầu VP ASPHALT 02 nhanh chóng và an 

toàn. 

4. Huy động vốn: Để đảm bảo nguồn tài chính cho việc đóng tàu, Hội đồng quản trị cần 

thảo luận và đưa ra phương án huy động vốn tối ưu nhất và chỉ đạo công ty  triển khai 

huy động bổ sung vốn đối ứng còn thiếu cho dự án.  

5. Nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế, những chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt 

nam và các nước trong khu vực để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý, điều 

hành. 

6. Quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập chính 

đáng của người lao động trong công ty. 

7. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, qui chế quản trị công ty, đồng thời tiếp tục rà soát 

Điều lệ, các qui chế quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với luật pháp và 

các qui định của nhà nước. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

NGÔ QUANG TRUNG 

                                                              

 


