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7.716 Tỷ VNĐ

1.040 Tỷ VNĐ

10 Triệu tấn

TỔNG DOANH THU

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN

Để ứng phó với đại dịch, bên cạnh tuân thủ
thông điệp 5K của Bộ Y tế, PVTrans cũng đã
tạo lập cho mình một lá chắn và mục tiêu
5K, qua đó giúp PVTrans vượt qua những
con sóng lớn và cập bến an toàn trong một
năm đầy biến động.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ, HOÀN

THÀNH VƯỢT MỨC TẤT CẢ
CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN LƯỢNG,
DOANH THU, LỢI NHUẬN,
NỘP NSNN DO ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG GIAO
Trong bối cảnh suy giảm chung của nền kinh tế
do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, PVTrans vẫn
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu,
lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 và
về đích sớm trước hơn 2 tháng. Mặc dù gặp nhiều
khó khăn về thị trường nhưng PVTrans vẫn tiếp

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG DỊCH, ĐỀ
RA CÁC GIẢI PHÁP ỨNG
PHÓ LINH HOẠT PHÙ HỢP
VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

KỊP

THỜI NẮM BẮT THỊ
TRƯỜNG, THỰC HIỆN ĐẦU
TƯ THÀNH CÔNG, NÂNG
CAO NĂNG LỰC ĐỘI TÀU
PVTrans tận dụng cơ hội, đầu tư thành công

Ban chỉ đạo của PVTrans đã chủ động

6 tàu trong năm 2021, mở rộng đội tàu lên

xây dựng và đưa ra các quyết sách,

36 chiếc với tổng trọng tải trên 1,05 triệu

phương án và chỉ thị phòng chống dịch,

DWT. Đặc biệt trong năm nay, PVTrans lần

tỷ lệ tiêm phủ vacicne cao, giúp hoạt

đầu tiên đã đầu tư và đưa vào khai thác

động SXKD của PVTrans diễn ra liên tục,

loại tàu chở khí lạnh lớn nhất thế giới VLGC

an toàn

NV Aquamarine và hợp tác với Tập đoàn
Itochu (Nhật Bản) để thuê mua bareboat

tục tăng cường hợp tác, chia sẻ khó khăn do dịch

tàu supramax PVT Diamond mang lại hiệu

bệnh Covid 19 với các đối tác và khách hàng như:

quả cao

BSR, PVEP, PVOil, …vv

HẲNG ĐỊNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VỚI CỘNG
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ UY TÍN K
ĐỒNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRÊN THỊ TRƯỜNG

Trong năm 2021, PVTrans đã đóng góp cho các hoạt động an sinh xã

ĐIỂM NHẤN NĂM 2021
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Với kết quả kinh doanh tốt và năng lực tài chính lành mạnh, vị thế và uy tín

hội gần 40 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), bao gồm ủng cho Quỹ

của PVTrans trong ngành dầu khí và vận tải biển được củng cố trong năm

vắc-xin phòng Covid-19, ủng hộ máy thở, xe cứu thương, các trang thiết

2021 với nhiều giải thưởng như: Đứng đầu trong Top 10 công ty uy tín ngành

bị y tế thiết yếu và kinh phí cho các y bác sỹ tham gia công tác chống

logistics, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp

dịch. Cán bộ công nhân viên, thuyền viên của PVTrans được tiêm đủ 2

có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Doanh nghiệp xuất sắc năm 2021 của APEA

mũi vacxin sớm so với mặt bằng chung, thu nhâp tiếp tục được duy trì
ổn định.
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
“Hội đồng Quản trị Tổng công ty tin tưởng PVTrans sẽ tiếp tục
vững vàng tay lái, vượt qua thách thức để chinh phục các mục
tiêu đề ra và đạt được những thành tựu ghi dấu ấn 20 năm
hình thành và phát triển của Tổng công ty.”
Kính gửi: Quý cổ đông
Chúng ta đã cùng nhau trải qua năm 2021 đầy biến
động với sự xuất hiện và bùng phát của biến chủng Delta

– virus SARS-COV-2 trên toàn cầu và tại Việt Nam. Việc áp
dụng các biện pháp giãn cách để phòng ngừa dịch bệnh
đã gây ra đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu với hệ quả
giao thương quốc tế bị thu hẹp, hoạt động sản xuất kinh
doanh bị đình trệ và ngành vận tải biển chịu nhiều tác động
tiêu cực. Mặc dù các nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất
định khi việc tiêm chủng vaccine được phổ cập trên diện
rộng nhưng các động lực tăng trưởng vẫn phải đối mặt với
rất nhiều áp lực như lạm phát gia tăng, tình trạng đứt gãy
chuỗi cung ứng kéo dài và thiếu hụt nguồn lao động. Đối
diện với nhiều rủi ro tiềm ẩn của thị trường, năm 2021 quả
thực là một nằm đầy thách thức đối với PVTrans.
Tuy nhiên trong khó khăn, tinh thần của người
PVTrans mới thực sự được phát huy và kiểm chứng. Đội
ngũ Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên – thuyền viên
PVTrans, với sự đồng hành của Hội đồng Quản trị đã nỗ lực,
tích cực, chủ động và linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp phù
hợp, giúp PVTrans vượt qua những con sóng lớn và cập
bến an toàn trong một năm đầy biến động.
Hiểu rõ giá trị của việc ứng phó hiệu quả với dịch
bệnh, PVTrans đã chủ động xây dựng và đưa ra các quyết
sách và phương án phòng chống dịch bệnh với nhiều kịch bản tùy theo tình hình đại dịch để đảm bảo
hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, tiết giảm chi phí và tuân thủ các quy định phòng chống đại dịch
của Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh. Với tỷ lệ tiêm phủ vaccine cao so với mặt bằng chung,
PVTrans không có các ca bệnh nghiêm trọng và hoạt động chung của Tổng công ty không chịu nhiều
ảnh hưởng từ đại dịch. Các kế hoạch khai thác đội tàu được xây dựng trên cơ sở linh hoạt và bám sát thị
trường, mang lại hiệu quả cao và giúp PVTrans về đích sớm trước 2 tháng với doanh thu hợp nhất đạt
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7.716 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế đạt 1.040 tỷ đồng. Đặc biệt
khi đối diện với nhiều khó khăn,
PVTrans đã biến thách thức
thành cơ hội, kịp thời nắm bắt thị
trường, thực hiện đầu tư thành
công 06 tàu trong năm 2021, từ
đó góp phần trẻ hóa và nâng
cao năng lực đội tàu, tạo thêm
động lực tăng trưởng bền vững
cho PVTrans và các đơn vị thành
viên.
Hoạt động quản trị của
PVTrans năm 2021 cũng ghi
nhận những chuyển biến tích cực
với hàng loạt những cải tổ liên
quan đến công tác quản lý thông
qua việc bổ nhiệm các nhân sự
mới vào Hội đồng Quản trị, Ban
Kiểm soát và Ban Tổng Giám
đốc cũng như xây dựng và ban
hành các quy chế liên quan đến
công tác quản lý vốn, công tác
tiền lương, tiền thưởng và đánh
giá hoàn thành nhiệm vụ. Bên
cạnh đó trong năm nay, PVTrans
cũng đẩy mạnh hoạt động xây
dựng văn hóa doanh nghiệp
trên cơ sở phù hợp với đặc thù
của Tổng công ty và nằm trong
hệ giá trị văn hóa doanh nghiệp
của PetroVietnam theo phương
châm hành động “Đoàn kết
– Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu
quả”, đồng thời nghiên cứu thực
hiện công tác chuyển đổi số để
đón đầu những thay đổi của thị
trường trong xu thế cách mạng
công nghiệp 4.0.
Năm 2022 sắp tới sẽ là
một cốt mốc rất đáng nhớ của

PVTrans khi Tổng công ty kỷ niệm 20 năm thành lập. Chặng
đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách trong bối cảnh bức
tranh kinh tế vẫn chưa thực sự rõ ràng với những điểm sáng tối
đan xen và khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 vẫn còn đang
bỏ ngỏ. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam cũng như sự đồng hành, hợp tác của Quý cổ đông,
Quý khách hàng, Quý đối tác và các đơn vị trong và ngoài ngành,
cùng với năng lực nội tại vững mạnh, bản lĩnh, tinh thần trách
nhiệm, sư nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo
và cán bộ nhân viên, thuyền viên Tổng công ty, Tôi hoàn toàn tin
tưởng PVTrans sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch và mục tiêu đề ra,
đồng thời đạt được những thành tựu mới trên cột mốc kỷ niệm ý
nghĩa này của PVTrans.
Đối với tầm nhìn dài hạn, PVTrans đặt mục tiêu tiếp tục
duy trì vị thế Tổng công ty vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí đa
sở hữu lớn nhất Việt Nam trên cơ sở củng cố, phát triển trở thành
thương hiệu vận tải mạnh, uy tín, mở rộng hoạt động khai thác
các tuyến quốc tế và từng bước tham gia chuỗi vận chuyển cung
ứng toàn cầu, trong đó tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi
là vận tải dầu khí, vận tải hàng rời (than), dịch vụ hàng hải dầu khí
và logistics. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục bảo đảm lợi ích tối đa
và gia tăng giá trị cho Quý cổ đông cũng như đẩy mạnh hợp tác
cùng phát triển với Quý đối tác và khách hàng.
Thay mặt Hội đồng Quản trị PVTrans, Tôi trân trọng cảm
ơn Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng, Ban điều hành
và toàn thể cán bộ công nhân viên, thuyền viên Tổng công ty vì
sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác, nỗ lực và cống hiến hết mình trong
suốt quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. PVTrans
mong muốn tiếp tục nhận được sự tin yêu và đồng hành của quý
vị trong thời gian tới để có thêm động lực phấn đấu hoàn thành
các nhiệm vụ năm 2022 và chinh phục những cột mốc mới trong
tương lai.
Kính chúc PVTrans ngày càng phát triển vững mạnh, luôn
vững vàng tay lái, vượt sóng vươn xa!

PHẠM VIỆT ANH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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CHƯƠNG I -GIỚI THIỆU VỀ PVTRANS
THÔNG TIN KHÁI QUÁT

TẦM NHÌN
Giữ vững vị trí là công ty vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí
đa sở hữu lớn nhất Việt Nam, đảm bảo việc phát triển ổn
định, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao. Xây dựng phát
triển PVTrans trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong
khu vực và quốc tế.

Tên giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Giấy CNĐKDN số: 0302743192
Vốn điều lệ: 3.236.512.460.000 đồng
Vốn chủ sở hữu: 6.954.381.519.243 đồng
Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.911.1301
Fax: 028.3911.1300
Website: www.pvtrans.com
Mã cổ phiếu: PVT

SỨ MỆNH
Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Đáp ứng
tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí. Kinh
doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích
tối đa của cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc tốt cho
người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Duy trì và nâng cao chất lượng đội tàu, trình độ thuyền viên, đảm bảo
tuyệt đối an toàn trong vận hành khai thác, tuân thủ chặt chẽ các quy
định của quốc tế và trong nước về an toàn hàng hải. Luôn luôn đoàn
kết, hỗ trợ, đồng lòng. Gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc
và tuân thủ kỷ cương nội bộ. Đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng
và đảm bảo sự thành công của họ cũng chính là đảm bảo thành công
của PVTrans. Cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông, cam kết an toàn lao
động, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cam kết cung cấp
dịch vụ chuyện nghiệp với khách hàng, cam kết về an sinh xã hội và bảo
vệ môi trường. Sẵn sàng đón nhận thay đổi và không ngừng sáng tạo và
tự đổi mới trong công việc.
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Đầu tư tàu VLGC đầu tiên, đội tàu
36 chiếc, trọng tải 1,05 triệu DWT

CÁC CỘT MỐC LỊCH SỬ

Tăng vốn điều lệ từ 2.814
tỷ đồng lên 3.236,5 tỷ đồng
Đạt cột mốc lợi nhuận trước
thuế trên 1.000 tỷ đồng
Đầu tư 07 tàu
Đầu tư 01 tàu chở dầu
sản phẩm và 2 tàu LPG
Tăng vốn điều lệ từ
2.558 tỷ đồng lên 2.814 tỷ đồng
Đầu tư DAI HUNG QUEEN FSO
vào tháng 5 năm 2015
Tăng vốn điều lệ từ
2.326 tỷ đồng lên 2.558 tỷ đồng
Đầu tư tàu dầu thô PVT Mercury,
tải trọng 104.000DWT
Đầu tư con tàu PVT Athena,
trọng tải 105.177 DWT
Tăng vốn điều lệ từ

720 tỷ đồng lên 1.476 tỷ đồng
Niêm yết trên HOSE với
vốn điều lệ 720 tỷ đồng
Đầu tư tàu Hercules M,
con tàu chở dầu thô thứ 2
Đầu tư tàu Poisedon M – con tàu Aframax
chở dầu thô đầu tiên của Việt Nam
Thành lập PVTrans

2002

2003

2006
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2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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PVTRANS LINH HOẠT 5K
VỮNG VÀNG VƯỢT SÓNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH CHÍNH

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CƠ CẤU QUẢN LÝ

 Vận chuyển dầu thô
 Vận chuyển dầu/hóa chất
 Vận tải khí hóa lỏng
 Vận tải hàng rời (than)
 Dịch vụ kỹ thuật dầu khí
 Dịch vụ hàng hải và logistics

ĐỊA BÀN KINH DOANH
PVTrans hoạt động ở cả thị trường trong nước và nước ngoài, trong đó 80% đội tàu của PVTrans hiện
đang được khai thác tại các thị trường quốc tế.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí là công
ty cổ phần đại chúng niêm yết, cổ phiếu của
PVTrans hiện đang niêm yết trên Sàn giao dịch
chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí là đơn vị
thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt
Nam – Cổ đông nắm giữ 51% vốn của phần của
PVTrans. Phần vốn còn lại được hàng nghìn cổ
đông gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước nắm giữ.
PVTrans hoạt động theo mô hình Tổng công
ty Mẹ - con, được tổ chức theo mô hình quản
trị công ty cổ phần có HĐQT và BKS, tuân thủ
các quy định và chuẩn mực quản trị của doanh
nghiệp đại chúng niêm yết.
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PVTRANS LINH HOẠT 5K
VỮNG VÀNG VƯỢT SÓNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CON
Công ty CP Vận tải Dầu khí
Thái Bình Dương

Công ty CP Vận tải Xăng dầu
Phương Nam

Công ty CP Vận tải Dầu
Phương Đông Việt

- Ngày thành lập: 28/01/2008

- Ngày thành lập: 11/04/2008

- Ngày thành lập: 20/04/2007

- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43
Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, HCM
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng

- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43
Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, HCM

- Trụ sở chính: P806, lầu 8 Citilight Tower, 45 Võ
Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM

- Vốn điều lệ: 582.565.080.000 đồng

- Vốn điều lệ: 311.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải
xăng dầu bằng đường biển, đại lý kinh doanh
xăng dầu, đại lý hàng hải, dịch vụ môi giới, cung
ứng, sửa chữa tàu biển và cho thuê phương tiện
vận tải

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải
biển, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải hàng
hóa đường thủy nội địa, môi giới hàng hải, cung
ứng tàu biển, cho thuê phương tiện vận tải tàu
biển, xe ô tô, xe cơ giới và khai thác đá, cát, sỏi,
đất sét, dạy nghề, chuẩn bị mặt bằng.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh
vận tải dầu thô, cho thuê phương tiện vận tải,
dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung
ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển
- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 64,92%

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 69,63%

Công ty CP Vận tải Sản phẩm
khí Quốc tế

Công ty CP Vận tải
Nhật Việt

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 51,9%

Công ty CP Vận tải Dầu khí
Đông Dương

- Ngày thành lập: 24/12/2007

- Ngày thành lập: 08/05/2009

- Ngày thành lập: 25/07/2007

- Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Green Power,
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

- Trụ sở chính: 151 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao,
Quận 1, HCM

- Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, phố
Duy Tân, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Vốn điều lệ: 557.994.450.000 đồng

- Vốn điều lệ: 760.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh mua
bán phương tiện vận tải, cho thuê tàu, vận tải
hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa, vận tải biển,
dịch vụ: đại lý tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ
sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đào tạo nghề.

- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ
quản lý tàu, cung cấp nhiên liệu trong nước và
nhập khẩu tạm thời đối với các tàu biển, tái
xuất, vận chuyển khí hóa lỏng LPG trong vùng
biển nội địa và quốc tế, dịch vụ đại lý tàu biển.

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải
bằng ô tô, vận chuyển hành khách theo tuyến
cố định, vận tải hàng hóa, xăng dầu, gas; kinh
doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; kinh doanh gas:
chế tạo, sửa chữa bình gas, chuyển đổi phương
tiện vận tải sang sử dụng nhiên liệu khí hóa
lỏng; sửa xe, bảo dưỡng xe, lắp đặt phụ tùng,
phương tiện vận tải.

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 67,98%

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 51%

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 48,67%

Công ty CP Hàng Hải Thăng
Long

Công ty CP Vận tải Dầu khí
Quảng Ngãi

Công ty CP Vận tải Dầu khí
Hà Nội

- Ngày thành lập: 26/11/2010

- Ngày thành lập: 07/12/2010

- Ngày thành lập: 26/11/2010

- Trụ sở chính: Tầng M, Tòa nhà PVFCCo, 43
Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, HCM

- Trụ sở chính: E1 Tôn Đức Thắng, P. Trần Phú,
Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Vốn điều lệ: 156.232.000.000 đồng

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng

- Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà 319 Bộ Quốc
Phòng, 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải
dầu thô và các sản phẩm khí, cung ứng dịch vụ
hàng hải, sửa chữa tàu biển và phương tiện nổi,
thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải
khác, tuyển dụng, đào tạo và cung ứng thuyền
viên, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng công,
nông, ngư nghiệp và các mặt hàng phục vụ đời
sống dân sinh.

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận
tải hàng hóa bằng đường bộ; đại lý tàu biển,
đại lý vận tải đường biển và các dịch vụ hỗ trợ
khác; dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy,
đường bộ và đường hàng không; kinh doanh
kho bãi, lưu giữ hàng hóa; vận tải hành khách
bằng đường bộ; vận tải hàng hóa ven biển và
viễn dương; mua bán và cung ứng vật tư, trang
thiết bị phục vụ ngành dầu khí, hàng hải; đại lý
bán vé máy bay; dịch vụ kỹ thuật dầu khí; kinh
doanh dịch vụ môi giới và cung ứng tàu biển.

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 99,85%

- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 50,67%

- Vốn điều lệ: 213.465.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải
dầu thô và các sản phẩm khí, cung ứng dịch
vụ hàng hải, sửa chữa tàu biển và phương tiện
nổi, thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận
tải khác, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng
công, nông, ngư nghiệp, đổ dùng gia đình và
cá nhân, dịch vụ duyển dụng và cung ứng lao
động trong nước, dịch vụ tư vấn, quản lý bất
động sản, lữ hành nội địa và dịch vụ phục vụ
khách du lịch, sản xuất phần mềm tin học, cung
cấp dịch vụ giải pháp tin học và mua bán thiết
bị tin học
- Tỷ lệ sở hữu của PVTrans: 50,5%

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC: Thành lập ngày 01/04/2011; Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng; Tỷ lệ sở
hữu của PVTrans: 48,5%.
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PVTRANS LINH HOẠT 5K
VỮNG VÀNG VƯỢT SÓNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG PHẠM VIỆT ANH

ÔNG NGUYỄN DUYÊN HIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM
ĐỐC

Năm sinh: 1971
Ông Phạm Việt Anh có hơn 26
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
hàng hải, dầu khí và quản lý điều
hành
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí
chế tạo máy, Cử nhân Kinh tế

Năm sinh: 1975
Ông Nguyễn Duyên Hiếu có
hơn 21 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực dầu khí, hàng hải và
vận tải
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
quản lý hàng hải, Kỹ sư Địa chất
dầu khí, Cử nhân QLDN

BÀ TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Năm sinh: 1974

ÔNG LÊ MẠNH TUẤN

BÀ NGUYỄN LINH GIANG

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

Năm sinh: 1968

Năm sinh: 1978

Ông Lê Mạnh Tuấn có hơn 26
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tài chính, kế hoạch kinh doanh
và đầu tư trong và ngoài ngành
dầu khí
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Kinh tế Hóa chất, Cử nhân Tài
chính Kế toán

Bà Nguyễn Linh Giang có hơn
18 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tài chính, kế toán kiểm
toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
QTKD, Cử nhân Kinh tế

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
ỦY VIÊN HĐQT
Năm sinh: 1962
Ông Phạm Anh Tuấn có hơn 20
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu
khí, thương mại và tài chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản
trị công, Cử nhân ngoại thương

Bà Trương Thị Anh Đào có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, TCKT
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế,
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông Kim Kwang Hyuk có hơn 28
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính kế toán và đầu tư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh
tế

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Năm sinh: 1981
Ông Phạm Văn Hưng có hơn 13
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính, kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế
toán

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ÔNG NGUYỄN DUYÊN HIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm sinh: 1975

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm sinh: 1974

Ông Nguyễn Duyên Hiếu có
hơn 21 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực dầu khí, hàng hải và
vận tải

Ông Nguyễn Đình Thanh
có
hơn
22
năm
kinh
nghiệm trong lĩnh vực hàng hải
và vận tải biển

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
quản lý hàng hải, Kỹ sư Địa chất
dầu khí, Cử nhân quản lý doanh
nghiệp

Trình độ chuyên môn: Tiến
sỹ kỹ thuật, Kỹ sư điều
khiển tàu biển

ÔNG NGUYỄN QUỐC THỊNH

ÔNG NGUYỄN VIẾT LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm sinh: 1976
Ông Nguyễn Quốc Thịnh có
hơn 20 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực dầu khí
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Kinh tế, Cử nhân Luật
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ÔNG PHẠM VĂN HƯNG

ÔNG KIM KWANG HYUK

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm sinh: 1969
Ông Nguyễn Viết Long có
hơn 26 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực vận tải biển,
hàng hải và dầu khí
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Hàng hải, QTDN
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PVTRANS LINH HOẠT 5K
VỮNG VÀNG VƯỢT SÓNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ QUỐC TẾ VÀ
TRONG NƯỚC NĂM 2021
Năm 2021, thế giới tiếp tục trải qua một năm đầy biến động vì

Thị trường dầu mỏ thế giới

đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của những biến chủng nguy hiểm

năm 2021 cũng diễn biến bất thường

cũng như các cuộc xung đột chính trị, quân sự và thảm họa tự nhiên

dưới tác động của nhiều yếu tố trái

do tác động của biến đổi khí hậu. Tình hình kinh tế thế giới có dấu

chiều gây ra sự mất cân đối cung-

hiệu khởi sắc khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm

cầu trên thị trường. Mặc dù diễn

chủng vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, tăng trưởng của các nền

biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp,

kinh tế có sự khác biệt do tốc độ triển khai vắc-xin, việc mở cửa lại

nhưng nỗ lực mở cửa và khôi phục

hoạt động kinh tế và chính sách hỗ trợ khác nhau ở các quốc gia. Về

nền kinh tế của các quốc gia trên

cơ bản, xu hướng phục hồi vẫn được duy trì nhưng nền kinh kế toàn

thế giới khiến nhu cầu năng lượng

cầu năm 2021 vẫn đối diện với nhiều rủi ro tiềm ẩn khiến tốc độ tăng

nói chung và dầu mỏ nói riêng phục

trưởng khó có thể quay về mức trước đại dịch. Theo báo cáo của

hồi. Việc duy trì cam kết tăng sản

Ngân hàng Thế giới (tháng 1/2022), tăng trưởng GDP toàn cầu năm

lượng ở mức khiêm tốn của OPEC+

2021 ở mức 5,5% so với năm 2020

và chuyển đổi nhu cầu từ sử dụng
khí sang dầu mỏ do giá khí tăng cao
đã dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng
toàn cầu, đẩy nguồn cầu vượt sức
cung, khiến giá dầu thô liên tục leo
cao với đỉnh điểm giá dầu Brent lên
đến 85 USD/thùng vào giữa tháng
10/2021, mức cao nhất trong 7 năm
qua.
Tuy nhiên, ngay sau đó, đà
tăng một chiều trong tháng 10 đã

CHƯƠNG II -TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

không còn, khi các bất ổn gia tăng
trên thị trường khiến cho giá Brent bị
Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng
4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng và nguy
hiểm tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt ở các địa phương kinh tế trọng
điểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người
dân và phát triển kinh tế - xã hội làm tăng trưởng kinh tế có mức
giảm sâu nhất vào quý III. Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58% so với
năm 2020, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, song là mức chấp
nhận được trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lạm phát
năm 2021 được kiểm soát tốt với mức tăng 0,81% so với bình quân
năm 2020. Hoạt động của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn
do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính sách phòng chống

đẩy xuống dưới vùng 75 USD/thùng,
nhưng vẫn cao hơn 50% so với thời
điểm đầu năm. Giá dầu thô tăng
đã đẩy giá dầu nhiên liệu lên cao,
cụ thể giá dầu nhiên liệu tại Singapore giao dịch quanh mức 600-610
USD/MT đối với dầu VLSFO và 610620 USD/MT đối với dầu MGO, tăng
khoảng 12% so với đầu năm, làm gia
tăng đáng kể chi phí nhiên liệu đầu
vào cho các chủ tàu.

dịch chưa thực sự nhất quán giữa một số địa phương, cũng như mất
nhiều thời gian để khôi phục lại như trước đại dịch
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Thị trường LPG ghi nhận

nhu cầu tiêu thụ xăng dầu suy giảm mạnh, tồn kho của các NMLD

sự hồi phục với giá cước phân

Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn tăng cao, đẩy các nhà máy đến

khúc tàu VLGC tăng mạnh từ quý

việc phải giảm công suất xuống mức tối thiểu, thậm chí nhiều thời

III/2021 nhưng vẫn thấp hơn 7%

điểm đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì tình trạng đầy kho

so với bình quân năm 2020. Đối

(tanktop).

với phân khúc tàu định áp (size
coaster 3.500 cbm), giá cước khu

Từ đầu tháng 10/2021, dịch bệnh đã từng bước được kiểm

vực phía Tây giảm 3% trong khi

soát và nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu trở về trạng thái

khu vực phía Đông tăng 3% so

“bình thường mới”, giúp nhu cầu thị trường tăng trở lại, kéo theo việc

với bình quân năm 2020.

các nhà máy lọc dầu gia tăng công suất. Tuy nhiên, mức độ phục
hồi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu quý IV/2021 còn chậm, mức tăng thấp

Thị trường vận tải hàng rời
có sự tăng trưởng đột phá nhờ tác

hơn so với cùng kỳ năm 2020 nên việc tiêu thụ sản phẩm vẫn còn
nhiều khó khăn trong các tháng cuối năm.

động tích cực của xu hướng kích
cầu dưới hình thức đầu tư công
ở nhiều quốc gia trên thế giới
khiến nguồn hàng vận chuyển
dồi dào trên thị trường nhưng đã
bắt đầu hạ nhiệt từ tháng 11/2021.
Theo báo cáo của Clarkson, tổng
lượng hàng rời luân chuyển bằng
đường biển trong năm 2021 tăng
Thị trường vận tải biển năm 2021 tiếp tục chịu nhiều tác

Thị trường vận tải xăng dầu

động của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, tình hình địa chính trị

cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ

khu vực Trung Đông, lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran và Ven-

dịch bệnh khi nhu cầu sử dụng năng

ezuela, an toàn hàng hải tại khu vực eo biển Homuz,… vẫn diễn

lượng duy trì ở mức thấp dẫn đến

biến khó lường khiến cho khu vực hoạt động các tàu ngày càng

việc hàng hóa vận chuyển khan

tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung dù có dấu

hiếm trong khi số lượng tàu năm

hiệu giảm căng thẳng nhưng các biện pháp trừng phạt vẫn tiếp

chờ hàng nhiều đã khiến cho giá

diễn, tranh chấp ở khu vực Biển Đông khiến cho thị trường ngày

cước vận tải, nhất là các phân khúc

càng thu hẹp và phát sinh thêm nhiều chi phí liên quan cho các

tàu MR và Handysize suy giảm.

chủ tàu.

Báo cáo của Clarkson cho thấy
giá cước cho thuê định hạn 1 năm

khoảng 4,8% so với năm 2020 và
chỉ số thuê tàu hàng rời (Baltic
Dry Index) bình quân năm 2021
bằng 277% so với mức bình quân
của các năm 2020. Giá cước cho
thuê định hạn kỳ hạn 1 năm (TC)
tăng mạnh ở tất cả các phân
khúc, tương đương khoảng từ 80125% so với bình quân năm 2020.

Thị trường vận tải dầu thô có giá cước và thu nhập ngày tàu

(TC) bình quân ở các phân khúc

(TCE) vẫn ở mức thấp hơn rất nhiều so với trung bình năm 2020

MR và Handysize lần lượt giảm 14%

THỊ TRƯỜNG
VẬN TẢI BIỂN TRONG NƯỚC NĂM 2021

do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng cao và nguồn cung tàu dồi

và 17% so với bình quân năm 2020.

Trong nước, mặc dù có sự khởi

Đối với hoạt động khai thác đội tàu, thời gian tàu cập, rời cảng

dào trên thị trường khi các tàu làm kho chứa nổi được giải phóng.

Thị trường vận tải hóa chất thường

sắc trong 2 quý đầu năm nhưng

kéo dài do các biện pháp ngăn ngừa và kiểm dịch đã làm ảnh hưởng

Theo báo cáo của Clarkson, giá cước cho thuê định hạn 1 năm

được xem là ổn định nhất trong các

từ Quý III/2021 các hoạt động

nghiêm trọng đến công tác bố trí, sắp xếp tàu và phát sinh chi phí

(TC) bình quân ở các phân khúc vận tải dầu thô giảm khoảng

phân khúc tàu cũng bị ảnh hưởng

sản xuất kinh doanh ở khu vực

chờ xếp, dỡ hàng, chi phí kiểm dịch/phòng dịch. Hoạt động của đội

30-47% so với bình quân năm 2020.

do dịch bệnh. Theo báo cáo của

miền Trung và phía Nam gần

tàu tại các vùng có dịch cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lây nhiễm

Clarksons, giá cước cho thuê T/C

như ngừng trệ hoàn toàn do các

dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, sức khỏe của thuyền viên

đối với các phân khúc tàu chở hóa

biện pháp phong tỏa chặt chẽ để

và công tác sắp xếp nguồn nhân lực cho các tàu.

chất khoảng 20.000 DWT và 13.000

phòng ngừa dịch bệnh dẫn đến

THỊ TRƯỜNG
VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ NĂM 2021

DWT giảm khoảng 4% so với bình
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BÁO CÁO CỦA BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Điểm tích cực trong hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2021 của PVTrans là duy
trì ổn định hoạt động của đội tàu với kế

“PVTrans bước sang năm 2021
với nhiều thuận lợi và khó khăn
cùng những rủi ro tiềm ẩn đến từ
thị trường trong và ngoài nước.
Điểm sáng trong hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2021 của
PVTrans là mở rộng quy mô, trẻ
hóa và khai thác hiệu quả đội
tàu, tiếp tục duy trì năng lực tài
chính vững mạnh và hoàn thành
vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế
hoạch được giao.”

THUẬN LỢI
 Có sự hỗ trợ tích cực của các cổ
đông, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam.
 Ứng phó linh hoạt với đại dịch
Covid-19, đặc biệt trong việc lập kế
hoạch khai thác và tiết kiệm chi phí
hoạt động của đội tàu.
 Thương hiệu PVTrans và các đơn
vị thành viên tạo được sự tín nhiệm
của đối tác trong và ngoài nước.
 Tiềm lực tài chính vững mạnh,
nguồn vốn luôn được đảm bảo cho
hoạt động sản xuất kinh doanh và
đầu tư.
 Ban điều hành, các cấp quản lý,
cán bộ công nhân viên và thuyền
viên PVTrans có bản lĩnh, đoàn kết,
luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành
nhiệm vụ

22 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

hoạch khai thác tàu được xây dựng trên
tinh thần chủ động, linh hoạt dưới nhiều
hình thức cho thuê đa dạng (thuê chuyến,
định hạn, thuê tàu trần, vận chuyển nhập
khẩu), giúp PVTrans tiết kiệm chi phí và
mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc
tích cực triển khai hoạt động đầu tư tàu
trong năm 2021với những phương thức
đầu tư mới đã mở thêm nhiều cơ hội cho
PVTrans, góp phần gia tăng doanh thu và
giúp PVTrans về đích trước hai tháng so
với kế hoạch được giao

KHÓ KHĂN
 Nền kinh tế thế giới có những khởi sắc nhất
định nhưng vẫn chịu nhiều áp lực từ việc gia
tăng giá dầu, lạm phát, bất ổn chính trị và thiếu
hụt lao động. Giá mua bán tàu biển có chiều
hướng tăng trong khi cước vận chuyển ít biến
động hoặc có xu hướng sụt giảm, tác động đến
kế hoạch kinh doanh và đầu tư của các doanh
nghệp vận tải biển.
nói riêng.
 Các nhà máy lọc, hóa dầu giảm công suất
hoạt động xuống mức thấp
 Đội tàu của PVTrans có quy mô nhỏ so với
các doanh nghiệp vận tải biển trong khu vực,
tuổi tàu trung bình tương đối cao ảnh hưởng
đến năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 Việc thay ca thuyền viên gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tình trạng
thiếu nguồn cung thuyền viên tạo nhiều áp lực
cho các công ty vận tải biển
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ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VẬN TẢI DẦU THÔ
PVTrans vận chuyển dầu thô cho
BSR từ các mỏ nội địa về NMLD
Dung Quất với tổng sản lượng đạt
5,6 triệu tấn, tăng khoảng 30% so
với năm 2020. Vào cao điểm dịch
bệnh Covid-19 quý III/2021, BSR
gặp rất nhiều khó khăn do nhu
cầu tiêu thụ sản phẩm sụt giảm,
chi phí lưu kho tăng và giá bán suy
giảm, PVTrans đã hỗ trợ khách
hàng bằng việc giảm giá cước vận
chuyển, giảm phí lưu tàu và giãn
tiến độ thanh toán tiền cước

VẬN TẢI
DẦU/HÓA CHẤT
PVTrans đã vận chuyển xăng dầu
khác trong nước từ NMLD Dung

DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
DẦU KHÍ FSO/FPSO

Quất và NMLHD Nghi Sơn với tổng

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các

Năm 2021, PVTrans tiếp tục đảm bảo nhu cầu của BSR,

sản lượng đạt 2,6 triệu tấn dầu sản

công ty hoạt động trong lĩnh vực upstream

PVGas, GPP Cà Mau … giữ vững 100% thị phần thị trường

phẩm, tăng khoảng 15% so với sản

vẫn còn đang tiếp diễn. PVTrans vẫn duy trì

vận tải LPG nội địa, thực hiện chuyên chở 1,8 triệu tấn LPG,

lượng vận chuyển của năm 2020.

biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc đổi ca,

tương đương sản lượng năm 2020. Ngoài ra, PVTrans cũng

Đội tàu dầu hóa chất hoạt động

rút ngắn thời gian cách ly đối với nhân sự

tăng cường cho các tàu khai thác trên thị trường quốc tế,

hoàn toàn trên thị trường quốc tế

đã được tiêm vắc-xin Covid-19 nhằm giảm

gây dựng thương hiệu, từng bước tạo dựng những mối

trên các tuyến tại Châu Úc, châu Âu,

chi phí, chia sẻ khó khăn chung với các chủ

quan hệ với các chủ hàng lớn của khu vực Châu Á như PTT,

châu Mỹ theo hình thức cho thuê

mỏ. Theo đó, PVTrans tiếp tục vận hành ổn

Apex, Itochu, Petronas …và các ship brokers có uy tín.

định hạn (TC)

định, an toàn tàu FSO PVN Đại Hùng Queen

cho PVOil và các đầu mối xăng dầu

VẬN TẢI LPG

tại mỏ Đại Hùng, duy trì tỷ lệ thời gian uptime đạt 100%, không để xảy ra tai nạn sự

VẬN TẢI HÀNG RỜI

cố hoặc dừng sản xuất do lỗi kỹ thuật của

PVTrans vận chuyển than cho NMNĐ Vũng

toàn và ổn định của mỏ. Đối với việc quản

Áng 1 với sản lượng 82.000 tấn. Trong bối
cảnh thị trường vận tải hàng rời khởi sắc,
PVTrans tăng cường khai thác các tàu
chở hàng rời trên thị trường quốc tế theo
phương thức cho thuê định hạn

tàu, góp phần vào hoạt động khai thác an
lý vận hành tàu FPSO Lewek Emas tại Mỏ
Chim Sáo và dự án Sao Vàng Đại Nguyệt,
PVTrans đã phối hợp chặt chẽ với khách
hàng để duy trì hoạt động và tích cực đáp
ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng về
nhân sự O&M
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CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2021

ĐẦU TƯ TÀI SẢN
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng PVTrans đã tận dụng
tốt cơ hội thị trường để thực hiện đầu tư thành công 6 tàu trong năm 2021, bao
gồm PVT Azura, PVT Dawn, NV Aquamarine, Shamrock Jupiter, PVT Oriana và PVT Sunrise, góp phần trẻ hóa đội tàu và mở rộng quy mô đội tàu của

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

PVTrans lên 36 chiếc với tổng trọng tải đạt trên 1,05 triệu DWT. Điểm nổi bật
trong năm 2021 là PVTrans đã đầu tư đưa vào khai thác lần đầu tiên tàu chở khí

PVTrans đã hoàn thành việc góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên là Công ty cổ

lạnh loại VLGC NV Aquamarine và hợp tác với Itochu (Nhật bản) để thuê mua

phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) với số tiền 183,6 tỷ đồng và Công ty cổ phần Vận

bareboat tàu Supramax hàng rời PVT Diamond, đạt hiệu quả khai thác rất cao tại

tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping) với số tiền 135,5 tỷ đồng theo kế hoạch năm

thị trường quốc tế

2021. Khoản tiền này đã được các đơn vị sử dụng làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư phát
triển đội tàu.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021
Tình hình Tài sản
Tổng tài sản của PVTrans ngày 31/12/2021
là 12.493 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ
năm trước. Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản
bình quân giai đoạn 2017-2021 của PVTrans
là 7%/năm, cho thấy sự phát triển về quy mô
của PVTrans qua các năm. Tài sản dài hạn
chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 61% trong
cơ cấu tổng tài sản của PVTrans. Đây là tỷ
lệ an toàn và phù hợp với loại hình doanh
nghiệp vận tải biển

Tình hình Nguồn vốn
Tính đến hết ngày 31/12/2021, nợ phải trả của
PVTrans là 5.530 tỷ đồng, chiếm khoảng 44%
tổng nguồn vốn, trong đó 44% là nợ ngắn hạn.
So với năm 2020, nợ phải trả tăng khoảng
15% chủ yếu đến từ việc vay tài trợ dự án đầu
tư tàu trong năm 2021.
Vốn chủ sở hữu của PVTrans tại cuối năm
2021 là 6.963 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng
kỳ năm 2020, chiếm 56% tổng nguồn vốn. Tỷ
trọng này là phù hợp và thể hiện khả năng
tự chủ về nguồn vốn để đầu tư của PVTrans.
Nhờ vào cơ cấu vốn hợp lý và khả năng tự
chủ tài chính tốt mà PVTrans luôn được các
tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đánh
giá cao

Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
năm 2021 của PVTrans đạt 11,2%, ROA đạt
6,7% và ROE đạt 12%. Các chỉ số khả năng
sinh lời của PVTrans được duy trì ổn định qua
các năm với tỷ lệ tương đối cao so với các
doanh nghiệp cùng ngành, cho thấy hiệu
quả từ hoạt động kinh doanh của PVTrans

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ NĂM 2021

Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán
nhanh năm 2021 của PVTrans lần lượt là 1,98 và
1,92 lần, cho thấy năng lực tài chính vững mạnh
và khả năng thanh toán các khoản nợ tốt của
PVTrans. Nhờ việc luôn duy trì các hệ số thanh
toán ở mức cao và phù hợp với đặc thù doanh
nghiệp mà PVTrans có nhiều thuận lợi trong việc
thu xếp vốn vay trên thị trường tài chính trong và
ngoài nước

Chỉ số hoạt động
Khả năng sinh lời
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Khả năng thanh toán

Số lao động bình quân trong năm 2021 là 2.140
người bằng 97% kế hoạch nhân sự năm 2021.
Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt
22 triệu đồng/người/tháng đạt 105% kế hoạch.

Chỉ tiêu vòng quay khoản phải thu của PVTrans

Năng suất lao động ước đạt 272,6 triệu đồng/

luôn duy trì ổn định ở mức 6 vòng/năm do

người/tháng, tương đương 120% kế hoạch. Do

PVTrans luôn chú trọng giám sát và tăng cường

chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt

công tác quản lý và thu hồi nợ. Hệ số doanh

động đào tạo tiếp tục được duy trì, thực hiện

thu thuần/tổng tài sản năm 2021 của PVTrans

được 1.316 lượt người, đạt 45% kế hoạch năm.

là 0,63, cho thấy tài sản được sử dụng hiệu quả.

Các khóa học trực tuyến (online) tiết kiệm chi phí

Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh

nhưng vẫn đem lại hiệu quả rõ rệt với các nội

doanh năm 2021 của PVTrans đạt 828 tỷ đồng

dung đào tạo bám sát với thực tế sản xuất kinh

và luôn ổn định ở mức cao qua các năm

doanh của Tổng công ty/ĐVTV.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
Nhận định tình hình thị trường năm 2022
Tình hình kinh tế - chính trị thế giới năm 2022 dự báo tiếp tục biến động phức
tạp, nhất là căng thẳng chính trị Nga-Ukraine; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; sự
phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn thiếu ổn định, chưa đồng đều; giá dầu thô và
nhiều loại hàng hóa cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất,
vận tải, đẩy áp lực lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu lên cao…
Trước cuộc chiến tranh Nga-Ukcraine, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự báo
khoảng 4-4,5%, lạm phát toàn cầu khoảng 3,3%. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài hoặc
tiếp tục leo thang có thể gây ra cú sốc lạm phát đình trệ nghiêm trọng, làm giảm
mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu hơn một điểm phần trăm và đẩy lạm phát giá tiêu
dùng toàn cầu lên xấp xỉ 2,5 điểm phần trăm.
Trong nước, dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam năm nay đạt 5,7%,
lạm phát sẽ được kiểm soát ổn định dưới mức 4% trong 2022 nhờ vào chính sách
đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, các rủi ro chính

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Dựa trên những dự báo về mức tăng trưởng thấp của nền kinh tế toàn cầu năm 2022 cũng như
những rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, biến động giá dầu
khó lường và tình hình địa chính trị bất ổn, PVTrans nhận định năm 2022 tiếp tục là một năm
đầy khó khăn, thử thách, vì vậy mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2022 đối với PVTrans là
bảo toàn vốn, tài sản, năng lực đội tàu; đảm bảo duy trì dòng tiền hoạt động tối thiểu; an toàn
sức khỏe cho toàn bộ CBCNV và tận dụng bắt đáy đầu tư khi có cơ hội. Trên cơ sở thận trọng
và đánh giá các dự báo thị trường năm 2022, PVTrans xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kết quả hoạt
động SXKD năm 2022 như sau:

đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến từ số ca nhiễm có thể tăng khi Việt
Nam mở cửa kinh tế trở lại, sự xuất hiện của các biến chủng mới trên phạm vi toàn
cầu, khả năng thiếu hụt nguồn lao động và gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật
liệu trong bối cảnh dịch bệnh và rủi ro địa chính trị gia tăng. Lạm phát cũng có thể
vượt mức dự báo do giá nhiên liệu và các loại hàng hóa gia tăng và tác động của
chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói hỗ trợ kinh tế lớn.
Bước sang năm 2022, thị trường vận tải biển quốc tế mặc dù diễn biến thuận
lợi trong ngắn hạn với giá cước tăng ở hầu hết các phân khúc tàu kể từ khi cuộc chiến
tranh Nga-Ukraine nổ ra do căng thăng leo thang kéo theo các biện pháp cấm vận
đội tàu biển của Nga khiến nhu cầu vận tải biển ở các khu vực khác tăng lên. Bên
cạnh đó, sự thay đổi nguồn cung làm cho nhu cầu tàu, lượng hàng luân chuyển bằng
đường biển thay đổi, tạo ra các tuyến giao thương đường biển thay thế, gia tăng cơ
hội tham gia vận chuyển của các đội tàu quốc gia khác.
Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, phụ thuộc
vào diễn biến về thỏa thuận giữa các bên trong thời gian tới. Đồng thời, giá nhiên liệu
đầu vào tăng cao và sự lây lan của đại dịch Covid-19 làm cho hoạt động giao thương
quốc tế và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu vẫn chưa thể khôi phục trở lại mức trước thời
điểm dịch bệnh cũng là những thách thức lớn cho các chủ tàu. Nhu cầu vận tải trong
nước năm 2022 dự kiến gia tăng khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hóa dầu từ các NMLD
Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn dần hồi phục. Ngoài ra, NMLD và các đầu mối xăng
dầu trong nước có nhu cầu nhập khẩu để bù đắp sản lượng nội địa thiếu hụt, cũng
kéo theo nhu cầu vận chuyển xăng dầu nhập khẩu tăng lên.
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NĂM 2021
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BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG TẠI 12/11/2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều thử thách đối với các hoạt

 PVTrans đã cùng các công ty

động kinh doanh của PVTrans nói chung cũng như hoạt động quan

chứng khoán như SSI, Bản Việt, Bảo

hệ đầu tư nói riêng. Việc gặp gỡ trực tiếp các cổ đông và các nhà

Việt, Rồng Việt, HSC, KIS, FPTS… tổ

đầu tư gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19

chức một số buổi analyst meeting

diễn biến phức tạp và các biện pháp giãn cách được áp dụng liên

định kỳ hàng quý gặp gỡ trực tiếp

tục kéo dài. Tuy nhiên, PVTrans vẫn thực hiện nhiều hình thức linh

các cổ đông, các quỹ đầu tư, các

hoạt để cung cấp thông tin một cách liên tục, đầy đủ, kịp thời và

công ty chứng khoán tại văn phòng

toàn diện đến các cổ đông và nhà đầu tư thông qua các buổi họp

của PVTrans. Các cuộc gặp gỡ trực

trực tuyến (Online), cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất kinh

tiếp luôn đảm bảo các yêu cầu về

doanh trên trang thông tin điện tử của PVTrans và các trang báo

phòng chống dịch Covid-19 cũng

và tạp chí trong nước như: Tạp chí năng lượng (Petrotimes), Báo

như cung cấp và cập nhật kịp thời

Đầu tư Chứng khoán, Báo điện tử Cafef, vv…

các thông tin về tình hình sản xuất
kinh doanh của PVTrans.

Một số sự kiện liên quan đến hoạt động quan hệ cổ đông nổi bật
trong năm 2021 của PVTrans như sau:

 PVTrans đã thực hiện trao đổi
thông tin về hoạt động và chiến

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày

lược kinh doanh của PVTrans cho

15/6/2021 theo hình thức họp trực tuyến (Online). Đại hội đã tổng

các nhà đầu tư, các quỹ nước ngoài

kết báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, đồng thời quyết định

như các Quỹ: Quỹ KITMC, PYN Fund

chia cổ tức bằng tiền là 10% trên vốn điều lệ để phục vụ kế hoạch

Management,Capital,

đầu tư tàu. Mặc dù tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhưng với

Frontier Capital, Quỹ Kingmead

phương án tổ chức linh hoạt và ứng dụng hiệu quả công nghệ

ASM, Quỹ Imperial Capital, Quỹ KB,

thông tin mà Đại hội năm nay vẫn được tổ chức thành công với

vv... thông qua hình thức trực tuyến

sự tham dự đông đảo của nhiều đại diện của các cổ đông lớn, các

(Online).

Quỹ

Asia

Quỹ đầu tư và các Công ty chứng khoán.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
Nhận định năm 2021 tiếp tục là
một năm đầy khó khăn và thách
thức đối với nền kinh tế nói chung
và ngành vận tải biển nói riêng,
HĐQT PVTrans đã thực hiện đầy
đủ chức năng đại diện chủ sở
hữu trong việc định hướng phù
hợp, chỉ đạo kịp thời và giám sát
hoạt động điều hành của Ban
Tổng giám đốc, trên cơ sở tuân
thủ các quy định của pháp luật
hiện hành, Điều lệ Tổng công ty
và Quy chế hoạt động của HĐQT
đảm bảo sử dụng hiệu quả các
nguồn lực nhằm hoàn thành các
chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông
giao.

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn

HĐQT nỗ lực hoàn thiện hệ thống KSNB và

tàu, HĐQT tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mua

ứng viên thành viên HĐQT nhằm thay thể và bổ sung các vị trị

QTRR với nhiệm vụ chính là đưa ra các quy

tàu của Công ty mẹ và các ĐVTV đồng thời đánh giá tình hình

HĐQT đã tổ chức thảo luận, rà soát các mục

đang còn khuyết đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong

trình và thủ tục thích hợp nhằm hạn chế các

thực hiện và hiệu quả đầu tư của các dự án. Chiến lược tái cấu

tiêu kế hoạch năm 2022, kế hoạch 5 năm

hoạt động quản trị công ty. Ngoài ra, việc giám sát tình hình

rủi ro, giảm thiểu khả năng không đạt được

trúc dài hạn cũng thường xuyên được rà soát, cập nhật, trong

giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thị

thực hiện chương trình hoạch định kế nhiệm cũng được triển

các kế hoạch, chiến lược đã được các cấp

đó HĐQT giám sát việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu,

trường và mô hình hoạt động của PVTrans.

khai theo kế hoạch đảm bảo duy trì sự kế thừa, nối tiếp và

thẩm quyền phê duyệt. HĐQT đã xây dựng

mức độ kiểm soát tại các ĐVTV, công tác tăng vốn, thoái vốn...

Nội dung của các phiên họp HĐQT tập trung

phát huy sự phát triển hiệu quả, ổn định của PVTrans trong

một hệ thống KSNB bao gồm hệ thống các

HĐQT cũng chỉ đạo việc xây dựng Quy chế quản trị danh mục

vào việc đánh giá kết quả hoạt động, các bài

những năm tiếp theo, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

quy chế, quy trình và thủ tục được thiết lập

đầu tư, tạo hành lang pháp lý cũng như kim chỉ nam trong việc

học kinh nghiệm rút ra và cân nhắc chiến lược

HĐQT cũng xem xét và phê duyệt công tác nhân sự của các

nhằm đạt được các mục tiêu bao gồm bảo

thực hiện quản lý hiệu quả các dự án đầu tư tàu cũng như các

mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường

ĐVTV trong Tổng công ty đảm bảo nhất quán với thông lệ

toàn và phát triển vốn của các cổ đông;

khoản đầu tư góp vốn vào các ĐVTV.

vận tải quốc tế. Với định hướng phát triển bền

trong toàn Tổng công ty và phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

bảo vệ tài sản của PVTrans và các ĐVTV;

CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH
KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC

Trong năm 2021, theo định hướng trẻ hóa, phát triển quy mô đội

bảo đảm độ tin cậy của thông tin; bảo đảm

HĐQT đã ban hành một loạt các quy chế bao gồm “Quy chế

SXKD có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, đảm

Trước những thay đổi về cơ cấu nhân sự cấp cao trong năm

việc thực hiện các chế độ pháp lý tuân thủ

nội bộ về quản trị”, “Quy chế hoạt động của HĐQT”, “Quy chế

bảo trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng

2021, HĐQT đã kịp thời xây dựng và thống nhất cơ chế và quy

các quy định Pháp luật hiện hành Điều lệ và

phối hợp giữa HĐQT và Ban TGĐ”, “Quy chế kiểm toán nội bộ”,

đồng và hài hòa lợi ích các bên liên quan. Đặc

trình đánh giá kết quả điều hành SXKD của Ban Tổng giám

các quy chế, quy định của Tổng công ty; và

“Quy chế trả lương, trả thưởng”, Quy chế quản lý tiền lương, tiền

biệt trong bối cảnh “bình thường mới - sống

đốc. Đồng thời, HĐQT xem xét điều chỉnh chế độ đãi ngộ, bao

bảo đảm hiệu quả của các hoạt động sản

thưởng và chế độ chính sách của NĐD phần vốn và CBQL của

chung với dịch Covid-19”, HĐQT đã chỉ đạo

gồm lương, thưởng và phúc lợi của Ban Tổng giám đốc và các

xuất kinh doanh.

PVTrans tại các ĐVTV’, “Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành

Ban Tổng giám đốc xây dựng kịch bản và

cấp quản lý tại Công ty mẹ và các ĐVTV nhằm đảm bảo sức

các giải pháp quản trị phù hợp và linh hoạt

cạnh tranh trong tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân tài. Thù

nhằm tận dụng các cơ hội thị trường và tháo

lao của HĐQT cũng được rà soát và quyết định một cách phù

gỡ các khó khăn, thách thức còn tồn tại

hợp với chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên

vững, HĐQT chú trọng việc tổ chức hoạt động
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2021

CÔNG TÁC CÔNG TÁC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HĐQT đảm bảo truyền thông chính xác và đầy đủ với
các bên liên quan bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, cơ
quan quản lý và công chúng thông qua chính sách
công bố thông tin hiệu quả và minh bạch. Tất cả các
nội dung công bố thông tin được gửi đồng thời đến tất
cả các thành viên HĐQT và các Ban chuyên môn có
liên quan để giám sát việc thực hiện công bố thông tin
này. PVTrans duy trì kênh công bố thông tin dưới các
hình thức đa dạng như website chính thức của PVTrans
và các phương tiện truyền thông đại chúng.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp,
PVTrans không thể trực tiếp tiếp đón nhà đầu tư và cổ
đông thường xuyên. Thay vào đó, PVTrans chủ động
tham gia các hội nghị, các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư
trong và ngoài nước bằng hình thực trực tuyến để thông
tin kịp thời về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình
tài chính của Công ty.
Năm 2021 là năm đầu tiên HĐQT tổ chức cuộc họp
ĐHĐCĐTN thành công và hiệu quả dưới hình thức trực
tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cuộc họp được tổ
chức phù hợp với chương trình nghị sự đã đề cập trong
thư mời dự họp có liên quan. Trước ngày họp, thông
báo về cuộc họp của cổ đông và tập hợp đầy đủ các tài
liệu họp đã được công khai trên website của PVTrans
nhằm cung cấp cho các cổ đông đủ thời gian để chuẩn
bị dự họp theo yêu cầu của luật pháp và quy định có
liên quan. Trong cuộc họp, HĐQT cho phép các cổ
đông đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến cũng như đưa ra khuyến
nghị một cách bình đẳng. HĐQT và Ban Tổng giám đốc
cũng trả lời các câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông tin
theo yêu cầu của các cổ đông.
HĐQT xây dựng chính sách cổ tức có sự hài hòa giữa
các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Việc chi trả trả cổ
tức hàng năm dưới hình thức tiền mặt nhằm tạo sự hấp
dẫn cho cổ phiếu và tạo giá trị thực tế cho cổ đông, vừa
đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính để kịp thời chớp
các cơ hội kinh doanh và phục vụ nhu cầu đầu tư cho

TỔNG QUAN NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
PVTrans đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao với
Doanh thu hợp nhất đạt 7.716 tỷ đồng, vượt 129% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp
nhất đạt 1.040 tỷ đồng, vượt 208% so với kế hoạch.
Tình hình tài chính lành mạnh với cơ cấu tài sản và nguồn vốn phù hợp đảm bảo ổn định
cho hoạt động kinh doanh và tạo cơ sở để Tổng công ty tiếp tục gia tăng cơ hội đầu tư
phát triển.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2021 đạt 11,6%, tương đương 181% so với kế
hoạch.
Cổ tức chi trả năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, mức tương đối ổn định
ngay cả trong giai đoạn PVTrans mở rộng đầu tư đội tàu

tăng trưởng trong dài hạn
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

“Ban TGĐ đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm
2021, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy
chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Ban TGĐ đã làm tốt công tác điều
hành hoạt động SXKD, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức
khỏe nhân viên và có trách nhiệm xã hội với cộng đồng.”

 Tham gia vào các cuộc họp của Ban TGĐ: Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp
định kỳ (1 quý 1 lần) theo quy định và các cuộc họp bất thường hay thông qua hình thức lấy ý
kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình
 HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong Quy chế

SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Ban TGĐ làm cơ

nội bộ về quản trị thực hiện việc giám sát Ban TGĐ tổ chức,

sở triển khai thực hiện. HĐQT cũng theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD của Ban TGĐ

triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

thông qua các văn bản, báo cáo của Ban TGĐ gửi HĐQT. Ngoài ra, các thành viên HĐQT, theo

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế

sự phân công nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc qua phần mềm họp trực tuyến,

nội bộ về quản trị, HĐQT đã thực hiện

 Thông qua hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm

việc kiểm tra, giám sát hoạt động

toán nội bộ có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc

của Ban TGĐ trong việc điều hành

đánh giá và tư vấn về công tác quản trị nội bộ của PVTrans,

sản xuất kinh doanh và triển khai

 Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát: Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và BKS trong công

có hệ thống báo cáo độc lập với báo cáo của các Ban chuyên

các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

tác kiểm tra, giám sát công tác điều hành kinh doanh của Ban TGĐ đã giúp mang lại hiệu quả

môn, tập trung vào việc đánh giá rủi ro trong hoạt động SXKD,

trong năm 2020 như sau:

trong công tác quản trị Tổng công ty. Các thành viên BKS tham dự, trao đổi, đóng góp ý kiến

tính tuân thủ pháp luật của Người đại diện và công tác quản trị

về các vấn đề trong các cuộc họp của HĐQT với tư cách là giám sát viên và đại diện cho cổ

doanh nghiệp

đông. Thông qua đó, HĐQT có thêm ý kiến về hoạt động SXKD của PVTrans và đưa ra các ý

thư điện tử và điện thoại với thành viên Ban TGĐ về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

kiến góp ý kịp thời cho Ban TGĐ
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ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA HĐQT

TẦM NHÌN PVTRANS ĐẾN NĂM 2025

 Tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản
phẩm dầu và khí đầu ra theo các hợp đồng ký kết;
 Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa
và bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng tàu.
 Quản lý, vận hành, khai thác an toàn và hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra sự cố dừng sản xuất tàu
FSO PVN Đại Hùng Queen, duy trì dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas.
 Duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát
chặt chẽ để hạn chế phát sinh công nợ quá hạn.
 Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và đề xuất giải pháp sẵn
sàng ứng phó với biến động của thị trường.
 Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý.

 Đối với hoạt động SXKD, PVTrans phấn
 Duy trì vị thế Tổng công ty vận tải và dịch vụ

đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp

hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt Nam.

nhất trung bình đạt 7%/năm; lợi nhuận hợp

Củng cố, phát triển trở thành thương hiệu vận tải

nhất khoảng 18%/năm và tỷ lệ chia cổ tức

mạnh, uy tín, mở rộng hoạt động khai thác các

hàng năm khoảng 9%/năm.

tuyến quốc tế và từng bước tham gia chuỗi vận
chuyển cung ứng toàn cầu.

 Xây dựng phát triển đội tàu chở dầu thô,
dầu/hóa chất, vận tải khí (LPG, LNG), hàng rời,

 Huy động và đa dạng hóa nguồn vốn trong

sà lan với tổng số đến khoảng 70 chiếc đến

nước và quốc tế để đầu tư phát triển. Đảm bảo

năm 2025, đảm bảo đáp ứng toàn bộ yêu cầu

lợi ích tối đa của cổ đông. Nâng cao chất lượng

vận tải nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu

nguồn nhân lực đáp ứng và tương xứng với quy

ra cho các dự án lọc hóa dầu, dự án khí và

mô phát triển. Đổi mới cơ cấu tổ chức và mô hình

các nhà máy điện than của Tập đoàn và các

quản trị phù hợp với quy mô và phạm vi phát

đối tác bên ngoài

triển mới. Thúc đẩy mua bán sáp nhập để nhanh
chóng tăng quy mô phát triển.

 Bám sát tình hình khủng hoảng chính trị, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu để kịp thời đưa ra
những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đề ra kế hoạch khai thác phù hợp.
 Chủ động rà soát, thực hiện tái cấu trúc tổng thể PVTrans phù hợp đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn
2021-2025 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 Triển khai đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả.. Thực hiện đồng bộ các
giải pháp để kiểm soát, bảo đảm tiến độ đầu tư.
 Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông tại đơn vị, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn
hoạt động tài chính của đơn vị.
 Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu
PVTrans.
 Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xem xét xây dựng hệ thống ERP.
 Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty.
 Tiếp tục cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
HĐQT VÀ Ban TGĐ trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 Tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm.
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch

quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

Covid-19 và giá cước vận tải biến động liên tục nhưng với sự

(HĐQT), Ban Tổng giám đốc, việc tuân

vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng

thủ và thực hiện các quy định của pháp

chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều

luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại

kết quả tích cực trong năm 2021. PVTrans đã giữ vững nhịp

hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của

độ hoạt động SXKD, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời

Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh

nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho các

và tình hình tài chính của công ty đã được

NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn, đồng thời giảm thiểu

Ban kiểm soát thực hiện một cách thường

gián đoạn đối với hoạt động khai thác tàu trên các tuyến

xuyên, liên tục và chặt chẽ.

quốc tế, đội tàu của PVTrans hoạt động ổn định, liên tục
và không bị nằm chờ do thiếu hàng. Theo đó, năm 2021,

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều xem

PVTrans đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

xét, phân tích đánh giá các các báo cáo về

được giao, doanh thu hợp nhất đạt 7.716 tỷ đồng, vượt 129%

hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm

kế hoạch được giao và lợi nhuận trước thuế đạt 1.040 tỷ

định các báo cáo tài chính công ty; xem

đồng, vượt 208% kế hoạch năm 2021

xét các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê
duyệt, chấp thuận; giám sát công tác xây
dựng và triển khai định hướng chiến lược,

Công tác quản lý của Hội đồng Quản trị

kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản

việc tham dự các cuộc họp xây dựng và

trị Tổng công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh

triển khai; thực hiện kiểm tra hoạt động tại

nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT

một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc

PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

và đơn vị thành viên của Công ty; giám sát
việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra,

Năm 2021 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT,

kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các

tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát xao của Chủ tịch HĐQT, các

đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản

thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ

trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp

mà ĐHĐCĐ đã giao.

khác của PVTrans.
Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 123 cuộc họp
Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh

trực tiếp và lấy ý, ban hành tổng cộng 94 nghị quyết và 46

giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn

quyết định để quản lý các hoạt động của PVTrans. HĐQT

vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh

thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các

báo những rủi ro đồng thời có những góp

quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của

ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng

Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện.

quản trị, Tổng giám đốc (TGĐ) công ty

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ

trong công tác quản lý, điều hành của

đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện

Công ty

thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công
ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

44 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

| 45

PVTRANS LINH HOẠT 5K
VỮNG VÀNG VƯỢT SÓNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Công tác quản lý của Ban điều hành
Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp,

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
NĂM 2021

Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.
Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với
tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường
xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng
thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện
các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị
trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên. Thực
hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương,
tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại
các đơn vị.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và các cổ đông

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong

chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong

công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị

việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội

thành viên cũng như tại bộ máy điều hành

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều

Tổng công ty để có những biện pháp xử lý

kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm

kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng

vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến

cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ

hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được

đúng và đầy đủ các quy định hiện hành

mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng

của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm,

quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ

“Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức trong hoạt động quản trị rủi ro của
PVTrans khi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động giãn
cách phòng chống dịch kéo dài và những bất ổn kinh tế vĩ mô nói chung và thị
trường vận tải biển nói riêng. Để hạn chế các rủi ro, duy trì và phát huy hiệu quả
công tác quản trị rủi ro nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và
đầu tư được diễn ra liên tục và an toàn, PVTrans đã xác định các nhóm rủi ro then
chốt và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro một cách đồng bộ và toàn diện trong
năm 2021”

kiến nghị nào từ phía các cơ quan quản lý
cũng như các cổ đông
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RỦI RO VỀ GIÁ NHIÊN LIỆU/GIÁ DẦU
Mặc dù có sự phục hồi mạnh mẽ so với năm 2020
nhưng giá dầu năm 2021 vẫn biến động khó lường
và phụ thuộc nhiều vào các quyết định của OPEC+,
tình hình địa chính trị và mối quan hệ giữa các nước
lớn, từ đó gây ra nhiều áp lực cho PVTrans trong
công tác quản lý chi phí đầu vào và khai thác đầu
ra. Để giảm thiểu rủi ro này, PVTrans luôn chú trọng
thực hiện và nghiên cứu các dự báo về giá nhiên
liệu và giá cước vận tải, từ đó đề ra chiến lược và
kế hoạch ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, PVTrans
cũng thường xuyên theo dõi, đánh giá và làm việc
với những chủ hàng có dấu hiệu khó khăn từ sự
biến động của giá dầu để có các biện pháp ứng
phó phù hợp nhằm bảo đảm việc thu hồi công nợ.

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG
Với đặc thù đội tàu hoạt động phần lớn trên thị
trường quốc tế trong bối cảnh nhu cầu và giá cước
vận tải có xu hướng sụt giảm, hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2021 đối diện với rất nhiều rủi ro
tiềm ẩn. Để giảm thiểu những rủi ro về thị trường,
PVTrans đã xây dựng và triển khai các kế hoạch
khai thác đội tàu một cách linh hoạt, bám sát tình
hình thị trường với nhiều hình thức đa dạng. Bên
cạnh đó, PVTrans thường xuyên và quyết liệt triển
khai rà soát và tìm ra các giải pháp kinh doanh
phù hợp nhằm cắt giảm tối đa giá thành dịch vụ,
giá thành vận hành tàu (ﬁxed cost) nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh cho đội tàu, song song
với việc đẩy mạnh đầu tư và trẻ hóa đội tàu. Ngoài
ra, PVTrans tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hợp tác
với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị
trường, khai thác tối đa và bảo vệ thị phần.

RỦI RO VỀ
ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC
Dựa trên những bài học kinh
nghiệm từ hoạt động sản xuất
kinh doanh và quản trị giai đoạn
2016-2020 cũng như các dự báo
cho giai đoạn sắp tới, PVTrans
đang hoàn thiện việc xây dựng
kế hoạch giai đoạn 2021-2025,
tầm nhìn đến năm 2035 và định
hướng chiến lược đến năm 2045
nhằm tạo ra một kim chỉ nam
hữu hiệu trong công tác quản
trị, tạo sự thống nhất và hạn
chế các rủi ro về định hướng và
chiến lược. Trong quá trình triển
khai các kế hoạch này, PVTrans
thường xuyên cập nhật thị
trường, đánh giá và đưa ra các
giải pháp linh hoạt kịp thời để hỗ
trợ tốt nhất cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của PVTrans.

RỦI RO VỀ NHÂN SỰ
PVTrans luôn lấy con người là nhân tố trọng tâm trong chiến lược phát
triển của Tổng công ty, trong đó công tác đào tạo, nâng cao tay nghề
cho người lao động và xây dựng chính sách tiền lương minh bạch, công
bằng và phù hợp với thị trường lao động, chính sách phúc lợi, an sinh xã
hội luôn được Tổng công ty quan tâm. Bên cạnh đó, PVTrans cũng có
chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn để bảo đảm tính kế
thừa trong tương lai cũng như tạo ra sự yên tâm, gắn bó và trung thành
của cán bộ công nhân viên với Tổng công ty.
Trước bối cảnh thị trường nguồn nhân lực có sự cạnh tranh cao trong khi
nguồn cung thuyền viên đang thiếu hụt trầm trọng, việc quản lý rủi ro về
nhân lực là ưu tiên hàng đầu của PVTrans. Trong năm 2021, Tổng công
ty thường xuyên đánh giá các rủi ro liên quan đến việc thu hút, giữ chân
nhân tài và các rủi ro liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt để chủ
động trong công tác hoạch định chính sách nhân sự và quy hoạch cán
bộ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và hiệu quả.
Song song với việc thu hút lao động giỏi bằng các chính sách thu nhập
cạnh tranh so với thị trường, PVTrans còn tạo động lực cho người lao
động thông qua việc mang đến nhiều cơ hội, thử thách thăng tiến trong
công việc, đề cao năng lực cống hiến hơn là thời gian cống hiến và duy
trì sự công bằng minh bạch trong đánh giá sử dụng và đãi ngộ cán bộ.
Ngoài ra, PVTrans duy trì sự gắn kết, đoàn kết thông qua các hoạt động
thiện nguyện, hoạt động Teambuilding và văn hóa văn nghệ, thể thao nội
bộ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
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RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ,
LÃI SUẤT, TÍN DỤNG, THANH TOÁN
Trong quá trình giải ngân đầu tư tàu, PVTrans liên tục tìm kiếm,
đàm phán với các ngân hàng khác nhau để có được mức lãi
suất vay thấp nhất và các điều khoản vay tốt nhất cho dự án.

RỦI RO VỀ
PHÁP LUẬT VÀ TUÂN THỦ

Định kỳ hàng năm, PVTrans thực hiện đánh giá các ngân hàng
để lựa chọn ngân hàng phù hợp nhằm tối đa hóa nguồn thu từ

PVTrans hiểu rõ việc khai thác đội tàu

hoạt động tài chính đồng thời tối thiểu hóa chi phí vay vốn trong

ở thị trường quốc tế phải đối diện với

thời gian tới.

rất nhiều rủi ro liên quan đến pháp
luật và tuân thủ. Vì vậy, Tổng công ty

Tuy nhiên việc các ngân hàng trong nước không được cho vay

rất chú trọng đưa ra các giải pháp để

ngoại tệ cũng như việc vay vốn bằng VNĐ có lãi suất cao mang

giảm thiểu rủi ro này và đề cao tính

đến nhiều thách thức về hiệu quả dự án và khả năng cạnh tranh

tuân thủ trong mọi hoạt động của

trên thị trường cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Nhờ

PVTrans, cụ thể như sau:

tiềm lực tài chính vững mạnh cùng uy tín cao trên thị trường mà
PVTrans được các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đánh

 Thường xuyên rà soát và hoàn

giá cao và có nhiều chính sách ưu đãi. Tận dụng lợi thế đó cùng

thiện, cập nhật các quy chế, quy định,

với việc tích cực trao đổi, đàm phán với các ngân hàng và các tổ

quy trình trong nội bộ Tổng Công ty

chức tài chính nước ngoài, đồng thời lựa chọn các phương án tài

cũng như các đơn vị thành viên đảm

trợ mới như thuê tài chính nên PVTrans kiểm soát tốt các rủi ro

bảo phù hợp các quy định của pháp

liên quan đến lãi suất, tín dụng và biến động tỷ giá.

luật và tình hình thực tế của Tổng
Công ty, tạo cơ sở pháp lý vững chắc

PVTrans cũng triển khai thực hiện chính sách tín dụng, công nợ

trong quản lý, điều hành hoạt động

phù hợp, linh động đối với từng khách hàng, từng mảng kinh

của PVTrans.

doanh cũng như thường xuyên theo dõi, đánh giá quy mô và
mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến khả năng tài chính

 Rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các

của công ty để đưa ra các lá chắn tương thích.

hợp đồng và thỏa thuận được ký kết,
đặc biệt là các hợp đồng với khách

Phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ: Tổng công ty chủ yếu chịu

hàng/đối tác nước ngoài.

ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá Đô la Mỹ. Nếu tỷ giá Đô la Mỹ so
với Đồng Việt Nam tăng/giảm 2% (năm 2020: 2%) thì lợi nhuận

 Rà soát năng lực, kinh nghiệm và

trước thuế trong năm của PVTrans sẽ giảm/tăng một khoản

pháp lý của các đối tác nhất là đối tác

tương ứng là 26,6 tỷ đồng (năm 2020: 28,7 tỷ đồng). Phân tích

nước ngoài, ngăn ngừa việc ký kết với

biến động rủi ro tỷ giá tương tự cho đồng Euro, Đô la Singapore

đối tác có năng lực tài chính yếu kém

và Yên Nhật thì không có ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận kế

hoặc trong danh sách cấm vận.

toán trước thuế trong năm của PVTrans.

 Cập nhật các thay đổi của pháp
Ngoài ra, PVTrans cũng thống nhất và quán triệt mạnh mẽ các

luật, chính sách đến các phòng ban

chính sách liên quan đến tín dụng, tỷ giá, thanh khoản và lãi suất

Tổng Công ty cũng như các đơn vị

đến các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty. Định kỳ các đơn

thành viên và tham mưu cho Ban điều

vị phải có báo cáo theo từng tháng, quý về tình hình tín dụng

hành của PVTrans.

thương mại, công nợ phải thu và đánh giá các rủi ro liên quan
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RỦI RO VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG
Đối với một công ty vận tải biển, việc quản lý các rủi ro
về an toàn, sức khỏe và môi trường là hoạt động quan
trọng được ưu tiên thực hiện. PVTrans luôn nỗ lực để
hạn chế tối đa những rủi ro này thông qua các biện
pháp thiết thực, cụ thể như sau:
 Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý Sức
khỏe An toàn Môi trường Chất lượng theo các tiêu
chuẩn quốc tế (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS
18001:2007). PVTrans cũng chủ trương đẩy mạnh việc
triển khai các hệ thống này tại tất cả các đơn vị thành
viên, trực thuộc Tổng công ty.
 Tổ chức lực lượng lao động các cấp được đào tạo,
huấn luyện đủ năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, đặc
biệt là các hoạt động đào tạo an toàn, thường xuyên

 Liên tục tuyên truyền, xây dựng văn hóa
lao động an toàn, phòng ngừa tai nạn sự cố.
 Kiểm tra, giám sát an toàn sản xuất và
đánh giá cải tiến liên tục Hệ thống quản lý
Sức khỏe An toàn Môi trường Chất lượng.
Sử dụng các công cụ phần mềm quản lý để
kiểm soát phương tiện, trang thiết bị máy
móc sản xuất đảm bảo tình trạng an toàn
kỹ thuật và tối ưu hóa năng suất.
 Tuân thủ chính sách mua bảo hiểm cho
con người, tài sản, các hoạt động đầy đủ để
bảo hiểm cho các rủi ro có thể gây ra tổn
thất trong sản xuất và vận hành các tàu.

mở các khóa đào tạo in house hoặc mời chuyên gia
đào tạo.
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BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC
AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG
Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và định
hướng chiến lược đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045
của PVTrans, sức khỏe, an toàn lao động và bảo vệ môi
trường (HSE) là những yếu tố quan trọng, luôn được ban
lãnh đạo PVTrans quan tâm và chú trọng thực hiện trong

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thành lập Hội đồng
Bảo hộ Lao động
Hầu hết các Đơn vị thành viên thuộc

công tác sản xuất kinh doanh hàng ngày.

PVTrans đều đã thành lập và kiện toàn

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí và

năng, nhiệm vụ chính như sau:

dịch vụ hàng hải, tiềm ẩn nhiều rủi ro cùng với yêu cầu
khắt khe về an toàn của các đối tác quốc tế, PVTrans đã
nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy
trình và hệ thống HSE tuân thủ theo bộ luật Quản lý An
toàn Quốc tế (ISM Code), tiêu chuẩn ISO- 9001:2008, Hệ
thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, Hệ thống quản lý
an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2004 với các

Hội đồng Bảo hộ lao động với các chức

 Thực hiện giám sát, tham gia, tư vấn
với cấp lãnh đạo và phối hợp các hoạt
động trong việc xây dựng quy chế quản
lý, chương trình hành động, kế hoạch và
các biện pháp an toàn - vệ sinh lao động.

nguyên tắc cơ bản như sau:

 Cải thiện điều kiện lao động, phòng

 Đảm bảo không có thương tật cho con người.

nghiệp, tổ chức kiểm tra tình hình thực

 Đảm bảo không thiệt hại về tài sản.
 Đảm bảo không nguy hại đến môi trường.
Các chính sách và quy trình an toàn của PVTrans đã được
các tổ chức Đăng kiểm quốc tế kiểm tra công nhận và cấp
giấy chứng nhận thỏa mãn, đồng thời nhận được sự cam
kết tuân thủ cao nhất từ Ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý
đến đội ngũ thuyền viên Tổng công ty.

ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề
hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động.

 Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm
tra công tác an toàn, vệ sinh lao động,
bảo vệ môi trường tại các đơn vị.

 Phụ trách việc đăng ký và kiểm định
các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn theo quy định tại Thông tư số
32 của Bộ LĐTB&XH ngày 14/11/2011

Chú trọng công tác Ứng cứu khẩn cấp – tìm kiếm cứu nạn
PVTrans đã ban hành kế hoạch Ứng cứu khẩn cấp từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành
viên, quy định các phương án phòng, chống và ứng cứu khi có thiên tai, lụt bão. Có hệ
thống các cán bộ phụ trách an toàn (kiêm nhiệm) làm việc trong lĩnh vực phòng, chống
và giảm nhẹ thiên tai. Chủ động lên kế hoạch phòng chống và triển khai các ĐVTV thực
hiện, phân công trực ứng cứu, sẵn sàng hỗ trợ ứng phó, báo cáo kịp thời không để thiệt
hại khi có bão.
Bên cạnh đó, PVTrans đã đưa ra một loạt các giải pháp liên quan đến công tác Ứng cứu
khẩn cấp – tìm kiếm cứu nạn như sau:
 PVTrans đã thành lập Ban chỉ huy “phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn” chỉ đạo
công tác ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Lập các kế hoạch và định
kỳ diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp.
 Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn
cấp, đảm bảo tình trạng các trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng phó sự cố khẩn cấp.
 Luân phiên bố trí các cán bộ chuyên trách của PVTrans tham gia các khóa huấn luyện
tìm kiếm cứu nạn để cập nhật kiến thức và triển khai tại PVTrans. Liên hệ với các tổ chức
đào tạo có uy tín, chuyên nghiệp để cử nhân sự tham gia đào tạo và nâng cao chất lượng
công tác huấn luyện.
 Luôn duy trì việc trực ban thường xuyên và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên
tục giữa Đội ứng cứu khẩn cấp, tàu, Lãnh đạo PVTrans, phòng ban trong các tình huống
khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
 Định kỳ tổ chức diễn tập các tình huống khẩn cấp theo kế hoạch và diễn tập phối hợp
giữa trên bờ, tàu và các ngành chức năng trong việc hỗ trợ ứng phó tình huống khẩn cấp.
Hàng năm tổ chức diễn tập An ninh - An toàn giữa văn phòng và tàu.
 Thực hiện kiểm tra định kỳ toàn bộ các trang thiết bị và triển khai các biện pháp ứng
phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và hoạt động của đội tàu, bến
bãi, văn phòng… Khen thưởng đối với các thuyền viên của PVTrans ý thức được tầm quan
trọng của Công tác tìm kiếm cứu nạn, nhất là các thuyền đã có thâm niên làm việc trên
tàu và chấp hành hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động tìm kiếm cứu
nạn, cũng như những quy định của PVTrans.
 Lãnh đạo PVTrans và toàn thể CBCNV nhận thức được vai trò, trách nhiệm và sẵn sàng
ứng phó với tình huống khẩn cấp. Luôn chủ động phối hợp với địa phương, các đơn vị
thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị khác trong ngành để sẵn sàng ứng phó
khi các tình huống khẩn cấp
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Phát huy vai trò của
Công đoàn Tổng công ty

Thỏa ước lao động tập thể - bao gồm 100%

vụ chuyên môn và kỹ thuật an toàn – vệ sinh

biến dịch bệnh trong từng giai

lao động chính thức của PVTrans - do tập thể

lao động, có trình độ nghề nghiệp, nhiệt tình

đoạn.

người lao động đại diện là Chủ tịch Công đoàn

gương mẫu trong việc chấp hành an toàn –

và người sử dụng lao động ký kết, trong đó quy

vệ sinh lao động. Mạng lưới này có nhiệm vụ

Trong đợt cao điểm dịch Covid-19

định rõ các điều khoản liên quan đến an toàn.

đôn đốc, kiểm tra giám sát bộ phận/cơ quan

tại TP.HCM và các tỉnh thành phía

nơi mình làm việc chấp hành nghiêm chỉnh

Nam, PVTrans thực hiện nghiêm

Công đoàn phát động và chủ trì hoạt động của

các quy định về an toàn và vệ sinh lao động

túc các giải pháp phòng, chống

mạng lưới an toàn vệ sinh viên, là mạng lưới

trong sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng

dịch Covid-19; triển khai thực hiện

tiên phong trong việc thực hiện các quy định vệ

kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, và hướng

hiệu quả mô hình vận hành “ba tại

sinh an toàn ở từng phòng ban bộ phận. Đây là

dẫn về quy định an toàn với những lao động

chỗ” song song với hình thức làm

những người lao động trực tiếp, am hiểu nhiệm

mới đến làm việc

việc từ xa; thực hiện nhanh, kịp thời
chiến lược tiêm vắc-xin kết hợp
với chăm lo sức khỏe cho CBCNV.
Bên cạnh đó, PVTrans cũng đã
phối hợp với PVFCCo định kỳ tổ
chức xét nghiệm tầm soát nhiễm
Covid-19, bảo đảm sức khỏe cho

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2021
PVTrans luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và luôn tuân thủ
các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ khi thành lập
cho đến nay, PVTrans chưa để xảy ra bất kỳ sự cố hoặc các vấn đề
liên quan đến môi trường. Đối với các loại chất thải trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh, các biện pháp bảo vệ môi trường
được PVTrans triển khai cụ thể như sau:

CBCNV và an toàn phòng chống
dịch bệnh.
Công tác tiêm chủng trong Tổng
công ty được đặc biệt quan tâm
và khẩn trương triển khai, mặc dù
với số lượng người lao động lớn,
làm việc tại nhiều khu vực khác
nhau, trong đó thuyền viên chủ

CÔNG TÁC CHĂM LO
SỨC KHỎE, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 2021
Phát huy kinh nghiệm và hiệu quả gói

ban lãnh thường thường xuyên có những chỉ đạo yêu cầu

giải pháp ứng phó với “khủng hoảng

toàn bộ thuyền viên và CBCNV nâng cao ý thức và nghiêm

kép” từ năm trước, PVTrans tiếp tục

túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong

triển khai hàng loạt các biện pháp

quá trình làm việc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế/chính

đồng bộ giúp Tổng công ty ứng phó

quyền cảng/các cơ quan chức năng/khách hàng và của

kịp thời với những tác động do dịch

PVTrans.

bệnh gây ra, giữ vững và duy trì nhịp

Đặc biệt, ngay khi dịch Covid-19 làn sóng lần thứ 4 bùng

độ SXKD trong năm 2021. PVTrans đã

phát trong nước, PVTrans đã nhanh chóng thành lập và

cấp phát kịp thời, đầy đủ các trang,

kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, chỉ đạo sát

thiết bị phòng ngừa dịch bệnh cho đội

sao và đưa ra những quyết sách, phương án và kịch bản

ngũ thuyền viên và CBCNV. Đồng thời,

phòng chống dịch phù hợp và thích ứng linh hoạt với diễn
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yếu làm việc trên các tuyến quốc

Không chỉ tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu và quy định về bảo vệ môi

tế nhưng đến cuối năm 2021 toàn

trường, PVTrans còn tích cực trong công tác tuyên truyền như sau:

bộ khối CBCNV văn phòng đã
được tiêm 2 mũi vắc-xin và đa số

 Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại Văn phòng, trụ sở

thuyền viên đã được tiêm ít nhất

làm việc và trên toàn đội tàu về các chủ đề của ngày Môi trường

01 mũi vắc-xin.

thế giới và các nội dung khác liên quan.

Trong giai đoạn “bình thường

 Thực hiện tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV và gia đình

mới”, PVTrans tiếp tục tăng cường

cùng nâng cao ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch đảm bảo không chủ

 Sử dụng và tiếp tục khuyến khích phát triển công nghệ, sản

quan, lơ là, kiểm soát tốt dịch

phẩm thân thiện với môi trường ít xả thải ra môi trường.

bệnh vì sức khỏe CBCNV, cộng
đồng và an toàn cho hoạt động

 Vận động tập thể thuyền viên trên toàn đội tàu cùng tham gia

SXKD của Tổng công ty.

chương trình với các nội dung: Giữ bếp và khu ăn uống sạch sẽ,
ngăn nắp; Chế biến thức ăn vừa đủ, không để dư thừa; Sắp xếp gọn
gàng và duy trì vệ sinh sạch sẽ kho bảo dưỡng thực phẩm.
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40

tỷ đồng được PVTrans tài trợ
cho các hoạt động ASXH năm 2021

Không chỉ chú trọng triển khai các nhiệm vụ hoàn thành

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư, năm 2021 cũng là năm
đánh dấu các kết quả nổi bật trong các hoạt động ASXH,
thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và
người lao động.
Đặc biệt, trong việc ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam trong đợt cao điểm ủng hộ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp
với cộng đồng, PVTrans đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vắcxin cùng với 01 ngày lương của toàn thể CBCNV cho Quỹ
phòng Covid-19 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đảng ủy PVTrans cũng đã chỉ đạo Ban điều hành và tổ
chức đoàn thể Tổng công ty trao tặng máy thở cao cấp,
các trang thiết bị y tế thiết yếu cùng tiền mặt hỗ trợ Bệnh

Miền Đông với tổng số tiền hơn 3 tỷ

đồng. Đồng thời, hoàn thiện các thủ
tục chuyển 12,6 tỷ đồng mua 30
máy thở cao cấp và gần 6 tỷ đồng
mua 5 xe cứu thương theo phân bổ
của Tập đoàn để trao cho Bộ Y tế hỗ
trợ kịp thời cho các tỉnh thành phố
vùng tâm dịch tại miền Nam đưa vào
sử dụng điều trị và cứu chữa bệnh
nhân nhiễm Covid-19.
PVTrans cũng tiếp tục tài trợ các dự
án đầu tư xây dựng các công trình
trường học và đường xá tại các địa
phương gặp khó khăn.

viện Hồi sức Cấp cứu Covid-19 và Bệnh viện Quân dân y
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 PVTrans thường xuyên rà soát, điều chỉnh Quy chế

 Đặc biệt, Công đoàn Tổng công ty và trực thuộc đã hỗ

trả lương thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và
tình hình kinh doanh thực tế nhằm hạn chế hiện tượng
chảy máu chất xám và thu hút lao động giỏi.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI VỚI
NGƯỜI LAO ĐỘNG

tại chỗ”, có hoàn cảnh khó khăn/thu nhập thấp/bệnh hiểm
nghèo/mất việc/nghỉ chờ việc do ảnh hưởng dịch Covid-19
trong đợt bùng phát lần thứ 4 đến nay.

 Ban hành các chính sách đãi ngộ (lương thưởng, đào
tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú, …) đối với những người lao

 PVTrans tổ chức nhiều hoạt động

động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao.

chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV
như thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho
cán bộ, thuyền viên công tác đang làm
việc trên tàu, người lao động có hoàn
cảnh khó khăn, bệnh tật và các tấm
gương lao động điển hình; nhân các dịp
lễ tết, ngày 8/3, ngày 2/9, ngày 20/10....
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trợ người lao động F0 do dịch Covid-19, làm việc chế độ “3

 Tổ chức nhiều hoạt động và cuộc thi giúp gắn kết người
lao động như cuộc thi ảnh và video “Khoảnh khắc PVTrans”,
cuộc thi Bữa cơm gia đình – Chia sẻ yêu thương,...
 PVTrans luôn tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên
nữ được hưởng đúng và đủ các chế độ về thai sản, như nghỉ
06 tháng hưởng lương đầy đủ và ngày làm việc 07 giờ trong
năm đầu sau khi khi con
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CHƯƠNG V -BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021
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