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PVTRANS TẢI THÀNH CÔNG
“Vượt sóng”

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
VẬN TẢI BIỂN 8 THÁNG ĐẦU
NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO CÁC
THÁNG CUỐI NĂM 2020

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH 8 THÁNG
ĐẦU NĂM 2020 CỦA
PVTRANS

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NHỮNG
THÁNG CUỐI NĂM 2020
CỦA PVTRANS

XEM TRANG 4

XEM TRANG 6

XEM TRANG 8

GIỚI THIỆU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI DẦU KHÍ

🚢🚢 THÔNG TIN CƠ BẢN

- Mã chứng khoán: PVT
- Vốn điều lệ (ngày 30/06/2020): 2.814.401.620.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (ngày 30/06/2020): 5.832.882.342.638 đồng
- Sở hữu của khối ngoại (ngày 29/05/2020): 68.711.701 cổ phiếu, tương đương 24,4% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 281.440.162 cổ phiếu

🚢🚢 LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
- Kinh doanh vận tải dầu thô;
- Kinh doanh vận tải dầu sản phẩm/hóa chất;
- Kinh doanh vận tải sản phẩm khí (LPG/CNG);
- Kinh doanh vận tải than;
- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ hàng hải và logistics;
- Dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu, cung cấp thuyền viên và những dịch vụ hàng hải khác

2

Bản tin nhà đầu tư
PVTRANS QUÝ II/2020

GIỚI THIỆU

PVTRANS

“Tải thành công của bạn”

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC
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NHẬN ĐỊNH

Thị trường

TÌNH HÌNH & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

VẬN TẢI BIỂN 2020
Thị trường vận tải biển 08 tháng đầu năm 2020

T

Thị trường quốc tế

mở lại nên kinh tế sau một thời gian

60% so với mức bình quân năm 2019.

ừ đầu năm 2020 đến nay,

thực hiện giãn cách, thị trường vận

Thị trường vận chuyển LPG

thị trường vận tải biển

tải dầu thô đã điều chỉnh giảm sâu.

chứng kiến sự sụt giảm mạnh ở các

đang đối mặt với nhiều khó

Theo báo cáo của các môi giới,

phân khúc tàu VLGC, TCE tàu 160.000

khăn do chịu ảnh hưởng

TCE bình quân của tàu VLCC hiện ở

CBM hiện tại đang ở mức 36.500

tiêu cực bởi nhiều yếu tố như: đại dịch

mức thấp hơn 40% so với mức bình

USD/ngày thấp hơn 47% so với mức

bệnh Covid-19 chưa từng có trong lịch

quân năm 2019, tàu Suezmax hiện ở

bình quân của năm 2019, tàu 145.000

sử kéo dài từ cuối năm 2019 và đến nay

mức thấp hơn 54% so với bình quân

CBM ở mức 26.000 USD/ngày thấp

vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

năm 2019 và tàu Aframax hiện thấp hơn

hơn 52% so với mức bình quân năm

Mỹ tiếp tục gia tăng các biện pháp
cấm vận leo thang lên một số quốc gia
(Iran, Venezuela, Triều Tiên…), chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục
căng thẳng, giá dầu thô thế giới giảm sâu
từ giữa tháng 03/2020, công ước IMO
2020 về hạn chế hàm lượng lưu huỳnh
trong dầu nhiên liệu hàng hải có hiệu lực
từ 01/01/2020 làm cho thị trường cho
thuê của hầu hết các phân khúc tàu đều
giảm mạnh so với bình quân năm 2019.
Thị trường vận tải dầu thô tăng
cục bộ do nhu cầu sử dụng tàu làm
kho chứa dầu thô trong giai đoạn mất
cân đối cung cầu trong tháng 4-5/2020
khi đó TCE bình quân ở tất cả các size
tàu tăng vọt. Tuy nhiên, tại thời điểm
đầu tháng 6/2020, khi một số nước
4
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Hình 1. Giá cước spot tàu dầu thô, dầu sản phẩm, LPG TC và tàu hàng rời T8/2020
Source: Clarksons Research

PVTRANS

“Tải thành công của bạn”
2019. Các size coaster (3.500 cbm)

Dự báo thị trường vận tải biển
những tháng cuối năm 2020

tại khu vực Châu Á giảm khoảng
6% trong khi khu vực Châu Âu giảm
25% so với bình quân năm 2019.

MR còn 11.873 USD/ngày, thấp hơn

T

nhiều chiều nhưng đều ở mức thận

vào sự phục hồi của nền kinh tế thế

14% so với mức bình quân năm 2019;

trọng và đồng loạt cho rằng thị

giới và được dự báo sẽ chưa thể tăng

tàu Handy còn 2.389 USD/ngày thấp

trường vận tải quốc tế có thể phục

trưởng trở lại trong thời gian tới.

hơn 84% so với mức bình quân của năm

hồi hay không phụ thuộc lớn vào

Thị trường vận tải hàng rời

2019. Thị trường vận chuyển hóa chất

tiến độ kiểm soát dịch bệnh cũng

sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó

có sự ổn định hơn tuy nhiên cũng giảm

như sự phục hồi nhu cầu trên toàn

khăn trong các tháng còn lại của

từ 5-10% so với giai đoạn trước đó.

cầu. Khi thế giới đang phải đối mặt

năm 2020 do nhu cầu vận chuyển

Thị trường vận tải hàng rời

với làn sóng lây nhiễm Covid-19

vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có

phục hồi từ đầu tháng 6 đến nay

thứ hai khiến nền kinh tế toàn cầu

dấu hiệu phục hồi nhanh trở lại.

nhưng tăng cục bộ và không có yếu

rơi vào nguy cơ suy thoái và nhu cầu

Một điểm sáng trong bối cảnh

tố hỗ trợ bền vững trong dài hạn và

dầu thô sụt giảm, thị trường vận tải

chung là khi trở lại hoạt động sau

chỉ tập trung hầu hết ở phân khúc tàu

biển dự báo tiếp tục duy trì ở mức

bảo dưỡng tổng thể, BSR sẽ tăng

lớn Capesize trong khi phân khúc

thấp từ giờ hết năm 2020, cụ thể:

cường mua dầu thô trong nước để

Handysize giảm mạnh khoảng 10%.

Đối với thị trường vận tải dầu

sản xuất và chế biến. NMLHD Nghi

thô, dự báo những tháng cuối năm

Sơn đã tăng công suất trở lại từ cuối

Thị trường vận chuyển xăng dầu/
hóa chất cũng đang giảm sâu ở tất cả
các phân khúc tàu, TCE bình quân tàu

Thị trường trong nước

rong bối cảnh bất định của

hàng ra ngoài thị trường giảm mạnh.

khủng hoảng Covid-19, có

Thị trường vận tải LPG, xăng

nhiều dự báo, nhận định

dầu/hóa chất vẫn chủ yếu phụ thuộc

2020 sẽ là giai đoạn khó khăn do một

tháng 7/2020. Do đó, sản lượng vận

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị

lượng lớn tàu làm kho chứa dầu thô

chuyển của PVTrans dự kiến sẽ tăng

trường vận tải nhiên liệu trong nước

được giải phóng trong khi nguồn cung

trong các tháng cuối năm 2020.

chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu
sụt giảm, kho chứa của các NMLD
và doanh nghiệp đầu mối trong
nước duy trì ở mức cao và giá cước
vận chuyển điều chỉnh giảm đáng
kể theo giá dầu nhiên liệu đầu vào.
Sau một tháng thực hiện giãn cách
xã hội (tháng 4/2020), thị trường xăng
dầu và vận chuyển xăng dầu dần được
phục hồi, các NMLD Dung Quất và
NMLHD Nghi Sơn duy trì hoạt động
ở công suất trung bình ở mức 70-80%.

Hình 2. Diễn biến giá nhiên liệu VLSFO 7 tháng đầu năm 2020

Source: Ship and bunker.com

Bản tin nhà đầu tư
PVTRANS QUÝ II/2020

5

KẾT QUẢ

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

*Ghi chú: DT: Doanh thu; LNG: Lợi nhuận gộp; LN: Lợi nhuận; VT: Vận tải

Đ

Bảng 1. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận theo từng lĩnh vực kinh doanh 6T/2020

ối với vận tải dầu thô: Trong 06 tháng đầu

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết đội tàu sản

năm 2020, đội tàu dầu thô của PVTrans thực

phẩm/hóa chất của PVTrans khai thác các tuyến quốc

hiện vận chuyển cho BSR từ các mỏ nội địa

tế nên bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên,

về Nhà máy lọc dầu Dung Quất với tổng

do giá nhiên liệu đầu vào giảm từ tháng 3 năm 2020 đã

khối lượng dầu thô vận chuyển đạt 2,13 triệu tấn. Ngoài

giảm bớt một phần ảnh hưởng của đại dịch, cùng với việc

ra, PVTrans vẫn duy trì 2 tàu chạy spot và TC quốc tế. Thị

khai thác hiệu quả của tàu hóa chất mới đầu tư và các

trường vận chuyển dầu thô diễn biến lên xuống bất thường,

tàu không phải lên dock định kỳ giúp mảng vận tải dầu

cùng với việc giảm cước trong nước theo yêu cầu của khách

sản phẩm/hóa chất hiệu quả cao hơn các lĩnh vực khác.

hàng nên hiệu quả khai thác đội tàu dầu thô giảm mạnh.

Về thị trường vận tải LPG: Dịch bệnh đã làm cho

Về vận tải dầu sản phẩm/hóa chất: Trong 06 tháng

nhu cầu thị trường giảm mạnh, đồng thời thời gian tàu

đầu năm 2020, PVTrans đã thực hiện vận chuyển cho PV

cập, rời cảng kéo dài do các biện pháp ngăn ngừa và kiểm

Oil và các đầu mối xăng dầu khác tổng cộng 270 chuyến

dịch, tăng chi phí vận hành ảnh hưởng đến lợi nhuận mảng

hàng với tổng khối lượng gần 1,207 triệu m3 xăng dầu

vận chuyển LPG và sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019.

các loại từ NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn.

Về vận tải than: PVTrans đảm nhận vận chuyển than
cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với sản lượng 120
ngàn tấn than trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó,
công ty cũng khai thác các tàu chở than trên thị trường
nội địa và quốc tế theo phương thức cho thuê định hạn.
Về dịch vụ kỹ thuật hàng hải FSO/FPSO: Trong
bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị
trong lĩnh vực thượng nguồn, PVTrans vẫn duy trì tốt cung
cấp dịch vụ O&M các tàu FSO PVN Đại Hùng Queen tại
mỏ Đại Hùng, tàu FPSO Lewek Emas cho Premier Oil tại
mỏ Chim Sáo và tàu FPSO MV19, và dịch vụ chuẩn bị và
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PVTRANS

“Tải thành công của bạn”
thực hiện hỗ trợ O&M giàn khai
thác trung tâm CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.
Những nguyên nhân trên
đã làm cho kết quả sản xuất
kinh doanh trong 8 tháng
đầu năm 2020 của PVTrans
giảm nhiều so với cùng kỳ
năm ngoái, cụ thể như sau:
Tổng doanh thu: Tổng doanh
thu hợp nhất trong 8 tháng đầu
năm 2020 ước đạt 4.750 tỷ đồng,
giảm 10,9% so với cùng kỳ năm
trước, tuy nhiên vẫn đạt 113,2%
kế hoạch 8 tháng đầu năm và
76,6% kế hoạch năm 2020.
Doanh thu từ công ty mẹ
trong 8 tháng đầu năm 2020 ước
đạt 1.760 tỷ đồng, giảm 14,5%
so với cùng kỳ năm trước và

Bảng 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất 8 tháng đầu năm 2020 của PVTRANS

Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán:

trước nhưng vẫn tốt so với các doanh

Mặc dù các chỉ số về khả năng thanh

nghiệp trong ngành dầu khí, ngành vận tải.

toán trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm

Như vậy, từ những con số trên, có thể

nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng

thấy kết quả hoạt động kinh doanh 8

đều duy trì lớn hơn 1 và gần bằng 2, thể

tháng đầu năm 2020 của PVTrans chịu

hiện khả năng thanh toán nợ của PVTrans

ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Cov-

tốt, không gặp áp lực đối với nợ phải trả

id-19 và sự sụt giảm giá dầu toàn cầu.

trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của Ban Lãnh

Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời: Các

đạo và các Công ty thành viên, PVTrans

chỉ số về khả năng sinh lời của 8 tháng

vẫn hoàn thành kế hoạch 8 tháng đầu

đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm

năm được Đại hội đồng cổ đông giao.

đạt 100,7% kế hoạch 8 tháng
và 70,4% kế hoạch cả năm.
Lợi

nhuận

trước

thuế:

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
trong 8 tháng đầu năm 2020 ước
đạt 490 tỷ đồng, giảm 23,9%
so với cùng kỳ năm trước,
tuy nhiên vẫn đạt 121,9% kế
hoạch 8 tháng đầu năm và đạt
89,1% kế hoạch cả năm 2020.
Lợi nhuận trước thuế
của Công ty mẹ trong 8 tháng
đầu năm 2020 ước đạt 320 tỷ
đồng, giảm 39,4% so với cùng
kỳ năm trước, đạt 116,3% kế
hoạch 8 tháng đầu năm và
94,1% kế hoạch cả năm 2020.
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KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

T

những tháng cuối năm 2020

rong những tháng cuối

Hùng Queen, gia hạn tàu FPSO MV19

🚢🚢 Tăng cường công tác kiểm

năm

PVTrans

và tiếp tục cung cấp dịch vụ O&M

tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình

tiếp tục thực hiện các

cho CPP mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt;

hình công nợ, đảm bảo hạn chế tối đa

liệt thực hiện tiết

việc phát sinh các khoản nợ phải thu

nước, tổ chức vận

giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh

khó đòi, nỗ lực xử lý các tồn đọng,

chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu

doanh, trong đó tăng cường quản lý

không để phát sinh các khoản nợ xấu

dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra

kỹ thuật và an toàn cho tàu, kiểm soát

cho NMLD Dung Quất sau khi bảo

chặt chẽ chi phí quản lý, kỹ thuật,

dưỡng nhằm giữ vững thị phần vận

cung cấp vật tư, phụ tùng và dịch vụ

chuyển trong nước, đồng thời bám

cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động

sát tiến trình hoạt động và tiếp tục

khai thác hợp lý, an toàn và tiết kiệm;

làm việc với NMLHD Nghi Sơn về

cực đàm phán giảm

🚢🚢 Trong

2020,

nhiệm

vụ

như

sau:

🚢🚢 Quyết

🚢🚢 Tích

phương án cung cấp tàu VLCC, đảm

lãi suất cho vay với các ngân

bảo tối ưu hóa chi phí cho nhà máy;

hàng tiết giảm chi phí tài chính;

🚢🚢 Quốc tế, bám sát diễn biến của

dịch bệnh Covid-19 và giá dầu để kịp

Về đầu tư
Tình hình thị trường vận tải biển
diễn biến bất lợi do dịch bệnh
Covid-19 nên PVTrans hiện đang
theo dõi thị trường mua bán, thị
trường thuê tàu và tổ chức thực hiện
đầu tư vào thời điểm phù hợp để tận
dụng bắt đáy đầu tư khi có cơ hội.
Đơn vị tính: Tỷ đồng

thời đưa ra những biện pháp phòng ngừa,
hạn chế rủi ro và đề ra kế hoạch khai
thác phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt
động của đội tàu trên thị trường quốc tế;

🚢🚢 Chuẩn bị đủ nguồn lực cho

việc Slowdown/Shutdown của tàu
FPSO Lewek Emas, tiến hành các hạng
mục sửa chữa lớn tàu FSO PVN Đại
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Bảng 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2020
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Giải pháp ứng phó dịch bệnh
Covid-19 và sự sụt giảm của giá dầu
ể ứng phó với tác

bách phòng chống dịch Covid-19 nhằm

tiêu giảm thấp hơn so với định mức/

động kép của dịch

duy trì các hoạt động SXKD diễn ra

kế hoạch ngân sách đã phê duyệt. Cải

bệnh

COVID-19

liên tục và đảm bảo an toàn sức khỏe

tiến rút ngắn quá trình sửa chữa, bảo

và giá dầu sụt

của CBCNV như cấp phát kịp thời,

dưỡng máy móc thiết bị và xây dựng

giảm, PVTrans đã chủ động triển khai

đầy đủ các trang, thiết bị phòng ngừa

phương án cấp phát vật tư, phụ tùng

một loạt các giải pháp. Cụ thể, trong

dịch bệnh cho đội ngũ thuyền viên và

hiệu quả, đảm bảo tiết giảm chi phí.

công tác điều hành hoạt động SXKD,

CBCNV. Yêu cầu toàn bộ thuyền viên

Ngoài ra, thông qua việc điều chỉnh

PVTrans đã có chỉ thị yêu cầu toàn bộ

và CBCNV nâng cao ý thức và nghiêm

giảm giá cước vận tải cho các khách

Tổng công ty và các ĐVTV chủ động

túc thực hiện các phương pháp phòng

hàng trong ngành, PVTrans đã tích cực

cập nhật tình hình thị trường, đánh giá

chống dịch bệnh trong quá trình làm

tăng cường hợp tác, chia sẻ khó khăn

kết quả hoạt động SXKD, tình hình

việc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y

với các đơn vị nhằm tháo gỡ thị trường,

tài chính, dự báo dòng tiền từ đó xây

tế/chính quyền cảng/các cơ quan chức

tối ưu nguồn lực để cùng nhau vượt khó.

dựng các phương án, kịch bản điều

năng/khách hàng và của PVTrans.

Trong thời gian tới, tình hình dịch

hành cụ thể để ứng phó kịp thời và

PVTrans cũng đã triển khai

bệnh trong nước diễn biến phức tạp,

tận dụng bắt đáy đầu tư khi có cơ hội.

quyết liệt việc tiết giảm chi phí quản

khó lường, và tiếp tục gây ra hậu quả

Ban lãnh đạo Tổng công ty thường

lý doanh nghiệp thông qua việc tối ưu

nặng nề. Trước bối cảnh mới đầy khó

xuyên có các buổi giao ban với các

hóa lại cơ cấu tổ chức, mô hình quản

khăn, thách thức, để thực hiện thành

ĐVTV nhằm bám sát tình hình SXKD,

lý, phân công lại lao động để góp phần

công mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng

tăng năng suất hiệu quả công việc, cắt

doanh năm 2020, PVTrans sẽ tiếp tục

mắc cho từng đơn vị để thực hiện

giảm chi phí/ giãn tiến độ những dịch

thường xuyên cập nhật các kịch bản

tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

vụ chưa thực sự cấp bách. Chỉ đạo các

và giải pháp sẵn sàng ứng phó với

Bên cạnh đó, PVTrans cùng các

ĐVTV/trực thuộc rà soát, bổ sung các

biến động của thị trường, bám sát chỉ
tiêu hoạt động SXKD, tối ưu hoá chi
phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí
từng khâu trong chuỗi cung ứng dịch
vụ để từng bước nâng cao hiệu quả
kinh doanh. Tập trung chỉ đạo các
ĐVTV chủ động tìm kiếm, thu xếp và
đa dạng các nguồn vốn đảm bảo đầy
đủ cho SXKD và đầu tư phát triển đội
tàu. Đồng thời, tăng cường công tác
quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt

Hình 3. Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 - PVTrans

chẽ các chỉ số tài chính nhằm nâng

ĐVTV đã khẩn trương xây dựng quy

định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt

cao năng lực cốt lõi, có sức đề kháng

định nội bộ trong toàn Tổng công ty

chú trọng công tác quản lý tiêu hao

mạnh mẽ trước các cú sốc từ bên ngoài.

về việc thực hiện các biện pháp cấp

nhiên liệu, vật tư phụ tùng với mục
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ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật
Công tác an sinh xã hội

C

hăm lo đời sống đoàn
viên công đoàn và công
nhân viên chức, lao động
trong dịp Tết Nguyên đán

Canh Tý 2020: 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;

Phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tăng quà
các gia đình thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo tại phường
Đakao, Quận I nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.
Chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng
quà nữ cán bộ công nhân viên nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3; chương trình bình đẳng giới vì sự tiến bộ
của phụ nữ.

Phát triển cộng đồng

N

gày

09/02/2020,

Đảng

ủy, Ủy ban Nhân dân
xã Cẩm Thạch cùng với

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu
khí tổ chức lễ khánh thành công trình
xây mới nhà hiệu bộ, cải tạo 2 khối
nhà học 2 tầng Trường tiểu học Cẩm
Thạch. Đây là công trình gồm nhà học
2 tầng với 8 phòng học và nhà học 2
tầng với 6 phòng học với tổng mức
đầu tư là 5,4 tỷ đồng do Tổng công
ty cổ phần Vận tải Dầu khí tài trợ.
Hình 4. Một số hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng của PVTrans 7T/2020
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Hoạt động Quan hệ nhà đầu tư

T

rong 8 tháng đầu năm 2020, công tác quan hệ nhà
đầu tư tiếp tục được ban lãnh đạo PVTrans chú trọng
duy trì các cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư, cổ đông,
các quỹ, và các công ty chứng khoán để trao đổi cập

nhật tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh của
PVTrans. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc
gặp gỡ trao đổi trực tiếp gặp nhiều khó khăn, hầu hết các cuộc gặp
được thực hiện thông qua hình thức online và vẫn đáp ứng cập
nhật đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư, các cổ đông, các quỹ và
các công ty chứng khoán. Trung bình hàng tháng có 3-4 cuộc họp
online như vậy được tổ chức.

Hình 5. TGĐ PVTrans - Ông Phạm Việt Anh trao đổi tại ĐHCĐ 2020

N

gày 25/6/2020, PVTrans đã tổ chức thành
công Đại hội Đồng cổ đông thường niên
năm 2020. Đại hội năm nay diễn ra muộn

hơn các năm trước, tuy nhiên Đại hội vẫn thu hút
được rất nhiều nhà đầu tư là các tổ chức tài chính,
ngân hàng, các quỹ, và các công ty chứng khoán
tham dự và đã có những câu hỏi và ý kiến đóng góp
hữu ích trong định hướng, chiến lược kinh doanh của
PVTrans.

N

Hình 6. PVTrans tổ chức thành công ĐHCĐ TN 2020

Giải thưởng 6T/2020

gày 09/01/2020, Công ty Cổ
phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam
(Vietnam Report) phối hợp

cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp
hạng VNR500-Top 500 doanh nghiệp lớn
nhất Việt Nam năm 2019. Đây là năm thứ
13 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 –
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
chính thức được công bố. Qua đó, góp
phần xây dựng, nâng cao uy tín, thương
hiệu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn lực, tiếp cận
cơ hội kinh doanh mới bằng cách gia tăng
lòng tin của các đối tác, các nhà đầu tư.

Hình 7. PVTrans nhận giải thưởng VNR500 năm 2019
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