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    Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2021 
 

BÁO CÁO 

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 

         Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông 

         Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội 

đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau: 

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm các thành viên sau: 

1. Ông Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Dương Hùng Văn Thành viên 

3. Ông Phạm Văn Hùng Thành viên 

II. CÁC CÔNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh 

Năm 2020, nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với 

những khó khăn, thách thức vô cùng lớn, đại dịch Covid-19 và giá dầu suy giảm đã 

tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty. Chịu 

ảnh hưởng trực tiếp nhất có thể kể đến đó là lĩnh vực dịch vụ Căn cứ Cảng & logistics; 

gia công cơ khí xuất khẩu và BDSC. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội 

đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực của toàn thể Người lao động, Công ty đã từng 

bước vượt qua những khó khăn và đạt được một số kết quả như sau: 

- Tổng Doanh thu: 852,17 tỷ đồng (trong đó Doanh thu từ hoạt động SXKD: 848,24 tỷ 

đồng) đạt 121,39% so với kế hoạch đề ra. 

- Lợi nhuận trước thuế:       25,95 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:        20,66 tỷ đồng  

- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN:    15,31 tỷ đồng 

(Trong đó: Tổng số thuế đã nộp NSNN trong năm 2020 là 10,02 tỷ đồng ) 

- Thu nhập bình quân người lao động:     15,7 triệu đồng/tháng/người 

(Số liệu lấy theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán phê duyệt, chi tiết 

thể hiện trong Báo cáo hoạt động SXKD và Tờ trình phân phối lợi nhuận). 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác chạy nghiệm thu Hệ thống xử 

lý nước thải và thanh quyết toán Hợp đồng Dự án Bio Ethanol Dung Quất vẫn chưa 

được giải quyết xong. 

2. Công tác bổ nhiệm nhân sự và kiện toàn cơ cấu tổ chức 

- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã xem xét chủ trương về công tác bổ nhiệm lại cán 

bộ quản lý chủ chốt của Công ty (bổ nhiệm lại Kế toán trưởng – Trịnh Lương Một). 

- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo việc tập trung kiện toàn và cải tiến hệ thống quản lý, 

sử dụng và khai thác triệt để nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là triển 

khai thực hiện Dự án để đem lại hiệu quả cao nhất. 

3. Công tác đầu tư 

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư mua 

sắm phương tiện thiết bị, cơ sở vật chất và cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế. Với Tổng 

giá trị đầu tư thực hiện 5,84 tỷ đồng đạt 8,17% so với kế hoạch, trong đó: 

- Các hạng mục đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng trong năm 2020: Bến tàu lai 

dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí, Nhà C400, Shelter, cẩu trục 05 tấn, bán cẩu trục 03 

tấn; 

- Các hạng mục đang thực hiện đầu tư: Khu Dịch vụ cơ khí Dầu khí Dung Quất, 01 Hệ 

thống phân phối khí, 01 máy tiện cơ, 01 xe nâng 3 tấn, 01 xe nâng 7 tấn, 01 Dự án 

nhà kho, nhà để xe cơ giới; 

- Các hạng mục chuẩn bị đầu tư: máy vê chõm cầu. 

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế quản lý doanh nghiệp 

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp làm việc và phát 

hành 05 phiếu lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 08 văn bản trong đó có 03 Nghị quyết, 

05 Quyết định và các văn bản khác để quản lý các hoạt động của Công ty, cụ thể: 

 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp để chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 và việc tổ chức lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của 

Công ty; 

 HĐQT đã tổ chức 05 đợt lấy ý kiến bằng văn bản để chấp thuận việc phân cấp cho 

GĐ Công ty quyết định và ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2020 của Công 

ty; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2020; phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch 

năm 2020 của Công ty; 

- Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp 

máy móc thiết bị cho Xưởng cơ khí, Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất nhằm mục đích 

phục vụ kịp thời các nhu cầu công việc, tăng thêm năng lực và đón đầu các cơ hội 

mới; Luôn sâu sát và chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty; Chỉ đạo thường xuyên về việc duy trì công tác tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn bộ cán 
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bộ công nhân viên trong các Bộ phận trực thuộc Công ty như việc tiết kiệm điện, 

nước, điện thoại, văn phòng phẩm, trong việc tổ chức sự kiện, … 

(Kèm theo Phụ lục 1: Danh sách các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT năm 2020) 

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan 

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các giao dịch với Người có liên quan có giá 

trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (thuộc 

thẩm quyền của HĐQT) đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên 

cạnh đó, không có phát sinh các giao dịch với Người có liên quan có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). 

 (Kèm theo Phụ lục 2: Danh mục các giao dịch với người có liên quan năm 2020) 

6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

- Thù lao của HĐQT Công ty năm 2020 được trả theo Nghị quyết số đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, cụ thể: mức thù lao đối 

với Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng và Thành viên HĐQT là 

3.000.000 đồng/người/tháng. 

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2020 là 132.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập 

cá nhân) cho 03 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 Thành viên HĐQT 

điều hành (kiêm nhiệm), cụ thể cho từng thành viên như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số 

tháng 

TỔNG 

THU 

NHẬP 

(VNĐ) 

Tiền 

lương(1) 

(VNĐ) 

Thù lao
(1)

 

(VNĐ) 

Các 

khoản
(2)

 

lợi ích 

khác 

(VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(6+7+8) (6) (7) (8) 

1 Nguyễn Trần Toàn 
Chủ tịch 

HĐQT 
12 60.000.000  60.000.000  

2 Phạm Văn Hùng (*) 

Thành viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

12 775.081.877 727.081.877 36.000.000 12.000.000 

3 Dương Hùng Văn 
Thành viên 

HĐQT 
12 36.000.000  36.000.000  

(*): Là Thành viên HĐQT điều hành (kiêm nhiệm) 

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân 

thủ quy định hiện hành. 

- Đề xuất mức thù lao năm 2021 không thay đổi so với năm 2020. 

6.  Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Người điều hành khác 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ 

đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc và người điều hành 

theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của 

Công ty, cụ thể như sau: 

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các 

cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp trực tiếp/trực tuyến của HĐQT, các 



  QN-BM-04 

                                                                                                                                                   NHL: 07/12/2018 

Trang 4/12 

cuộc họp, làm việc trực tiếp của HĐQT với Công ty và hệ thống các báo cáo (Báo 

cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát 

và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty);  

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng 

và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Công ty 

để kịp thời đưa ra chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt 

động trong toàn Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ 

đông và HĐQT đã ban hành.  

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, Hội đồng 

quản trị Công ty đã quyết liệt chỉ đạo thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống các định mức, các quy định phù hợp với quy định của Nhà nước, quản trị doanh 

nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị với 03 thành viên đã tích cực thực hiện vai trò, 

nhiệm vụ của mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty 

trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả đã hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.  

Đánh giá cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

1. Ông Nguyễn Trần Toàn: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể: 

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế 

hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; 

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế 

của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; 

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 

2. Ông Dương Hùng Văn: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể: 

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế 

hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; 

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế 

của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; 

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 

3. Ông Phạm Văn Hùng: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể: 

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế 

hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; 
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- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế 

của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; 

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021 

HĐQT chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 

2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (chưa tính đến mức độ ảnh hưởng của 

Dịch Covid-19), như sau: 

TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2021 

1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 103,89 

+ Vốn điều lệ Tỷ đồng 300,00 

+ Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC % 95,19 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 703,00 

+ Doanh thu hoạt động SXKD Tỷ đồng 700,00 

+ Doanh thu tài chính Tỷ đồng 2,00 

+ Thu nhập khác Tỷ đồng 1,00 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 24,50 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 19,60 

5 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST/VĐL 

cuối kỳ) 
% 6,53 

6 Tỷ lệ chia cổ tức  % - 

7 
Thuế và các khoản phát sinh phải nộp 

NSNN 
Tỷ đồng 

Theo quy định của 

pháp luật 

8 Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB  Tỷ đồng 215,12 

Để đạt được các chỉ tiêu như trên, Hội đồng quản trị đề ra một số phương hướng, 

nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 như sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa, cùng BGĐ Công ty giải quyết các vấn 

đề tồn đọng của Công ty trong năm 2020 và đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của 

Công ty năm 2021; 

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết dứt điểm các 

tồn đọng và quyết toán hợp đồng Dự án Nhà máy NLSH Bio-Ethanol Dung Quất; 

3. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kiến nghị Tổng công ty sớm nghiệm thu hệ thống xử lý 

nước thải, sớm quyết toán hợp đồng EPC với chủ đầu tư và giải quyết trách nghiệm 

nội bộ giữa Công ty với Tổng công ty; 

4. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hơn nữa Dịch vụ gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu và 

Dịch vụ BDSC các nhà máy công nghiệp nặng; 

5. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kiến nghị Tổng công ty về công tác đầu tư để nâng cao 

năng lực Cảng, năng lực tàu dịch vụ, năng lực BDSC và năng lực gia công chế tạo 
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xuất khẩu; 

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với quy định của pháp luật; 

7. Giữ vững và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty như: 

dịch vụ khai thác Cảng và logistics; dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí; 

dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa NMLD Dung Quất; dịch vụ gia công chế tạo và xây lắp 

các công trình công nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa 

chữa và gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu; 

8. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát 

triển của Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý cấp cao, nguồn nhân lực quản 

lý cấp trung, nguồn nhân lực quản lý Dự án; 

9. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc PTSC được thể hiện trên các khía 

cạnh của Công ty như đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm công việc, trách nhiệm 

xã hội, uống nước nhớ nguồn,... nhằm tạo môi trường làm việc đoàn kết, năng động, 

sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân ái.  

10. Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kết 

hợp với chính sách khen thưởng kỷ luật, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao 

động và hiệu quả trong công việc. 

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao. 

V. KẾT LUẬN 

- Trước những mục tiêu, cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm 2021, Hội đồng 

quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục nêu cao tinh 

thần đoàn kết, quyết tâm, phát huy tối đa trí lực của cả tập thể để thực hiện hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao và đảm bảo cho Công ty 

phát triển bền vững, mạnh và nhanh trong thời gian đến. 

- Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo của 

Ban lãnh đạo Tổng công ty và các Quý Cổ đông để giúp cho Công ty đạt được các 

mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021. 

- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 

2020 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2021. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Đại hội đồng cổ đông; 

- Tổng công ty; 

- Ban KS; Các Bộ phận; 

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 

  CHỦ TỊCH 

            

 

 

 

 

Nguyễn Trần Toàn 
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PHỤ LỤC 01 

 DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  

I. Thống kê tham dự  cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu 

Số buổi họp và lấy 

ý kiến của HĐQT 

tham dự Tỷ lệ tham 

dự họp/ Cho 

ý kiến 

Lý do Họp 

thường 

kỳ và đột 

xuất 

Lấy ý 

kiến bằng 

văn bản 

 1 Ông Nguyễn Trần Toàn CT.HĐQT 
- 11/04/2016 (bầu lại CT.HĐQT). 

- 19/12/2010 (bầu CT.HĐQT lần đầu). 
3/3 5/5 100%  

 2 Ông Dương Hùng Văn TV.HĐQT 
- 11/04/2016 (bầu lại TV HĐQT). 

- 19/12/2010 (bầu TV HĐQT lần đầu). 
3/3 5/5 100%  

 3 Ông Phạm Văn Hùng TV. HĐQT/GĐ 

- 10/04/2017 (bầu lại TV HĐQT). 

- 04/04/2012 (bầu TV HĐQT  lần đầu) 

- 20/9/2016 (bổ nhiệm lại GĐ) 

- 09/01/2012 (bổ nhiệm GĐ lần đầu) 

3/3 5/5 100% 

 

 

II.  Danh mục các Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị ban hành năm 2020 

 

Stt 
Ngày phát 

hành 

Loại văn 

bản 
Số hiệu văn bản Nội dung 

1 25/02/2020 Quyết định 09/QĐ-DKQN-HĐQT 
Quyết định về việc phân cấp cho GĐ Công ty quyết định và ký kết Hợp đồng hạn 

mức tín dụng năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

2 28/02/2020 Nghị quyết 12/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 
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3 09/04/2020 Nghị quyết 18/NQ-DKQN-HĐQT 
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 

2020 

4 12/06/2020 Quyết định 46/QĐ-DKQN-HĐQT 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

5 25/08/2020 Nghị quyết 55/NQ-DKQN-HĐQT 
Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội 

dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

6 13/11/2020 Quyết định 69/QĐ-DKQN-HĐQT 
Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

7 10/12/2020 Quyết định 76/QĐ-DKQN-HĐQT 
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

8 25/12/2020 Quyết định 81/QĐ-DKQN-HĐQT 

Quyết định về việc phân cấp cho Giám đốc Công ty quyết định và ký kết Hợp 

đồng hạn mức tín dụng năm 2021 của Công ty Cô phần Dịch vụ Dầu khí Quảng 

Ngãi PTSC 

 

  



   

Trang 9/12 

PHỤ LỤC 02 

 DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC KÝ KẾT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2020  

STT Tên tổ chức 

Địa chỉ trụ 

sở chính  
Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan Ghi chú 

 
Số Hợp 

đồng 

Thời điểm 

ký Hợp 

đồng 

Số 

lượng 

Giao 

dịch/ 

Hợp 

đồng 

Giá trị 

Giao dịch/ 

Hợp đồng 

(VNĐ - 

chưa 

VAT) 

Loại Hợp 

đồng 

Giá trị thực 

hiện 

(VNĐ - chưa 

VAT) 

Số văn bản 

phê duyệt 
 

1 2 6 9 10 11 12 13 14 15   

A Tổ chức                   

I Hợp đồng mua                   

1 

Chi nhánh Tổng công 

ty Cổ phần Dịch vụ 

Kỹ thuật Dầu khí 

Việt Nam - Công ty 

Cảng Dịch vụ Dầu 

Khí  

(ĐKKD số: 

0100150577-033 do 

Cục Thuế Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu cấp) 

Số 65A, 

đường 30/4, 

phường 

Thắng Nhất, 

thành phố 

Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

94-

2020/PTSC-

QN/MDV 

3/4/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá 

Dịch vụ căn 

cứ hậu cần 

               

1,026,670,728  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

303-

2020/PTSC-

QN/MDV 

6/11/2020 1 
Hợp đồng 

nguyên tắc 

Dịch vụ thuê 

phương tiện 

xe cẩu dự án 

LSP 

                  

442,902,500  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

322-

2020/PTSC-

QN/MDV 

18/6/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá  

Dịch vụ NDE 

& PWHT dự 

án LSP 

                    

64,002,750  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

490-

2020/PTSC-

QN/MDV 

8/12/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá 

Dịch vụ xử lý 

rác thải 

không nguy 

hại 

                    

10,584,180  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

491-

2020/PTSC-

QN/MDV 

8/12/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá 

Dịch vụ xử lý 

rác thải nguy 

hại 

 Chưa phát 

sinh giá trị   

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 
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2 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Lắp đặt, Vận 

hành và Bảo dưỡng 

Công trình Dầu khí 

biển PTSC  

(ĐKKD số: 

3500818790 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu cấp ngày 

12/01/2015)  

Cảng Hạ Lưu 

PTSC, 65A 

đường 30/4, 

phường 

Thắng Nhất, 

thành phố  

Vũng  Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

356-

2020/PTSC-

QN/MHH 

7/1/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá  

Sơn chống ăn 

mòn cho ống 

dự án LSP 

               

2,045,341,621  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

3 

Công ty Cổ phần 

Cảng Dịch vụ Dầu 

khí Tổng hợp PTSC 

Thanh Hóa  

(ĐKKD số: 

2801448559 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa) 

thôn Nam 

Sơn, xã Nghi 

Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

392-

2020/PTSC-

QN/MHH 

7/10/2020 1 
Hợp đồng 

nguyên tắc 

Dịch vụ hỗ 

trợ kỹ thuật 

                  

310,117,083  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

4 

Công ty TNHH 

khách sạn dầu khí 

PTSC  

(ĐKKD số: 

3501400999 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu) 

Số 9-11 

đường Hoàng 

Diệu, phường 

1, thành phố 

Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

85-

2020/PTSC-

QN/MDV 

24/02/2020 1 

                       

537,193,63

7  

Dịch vụ tổ 

chức hội thảo 
  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

618-

2020/PTSC-

QN/MHH 

10/5/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá 

Mua balo 

phục vụ 1 

triệu giờ an 

toàn dự án 

LSP 

                  

234,612,000  

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

* 
Tổng Hợp đồng 

mua 
      9           

II Hợp đồng bán         
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1 

Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Khảo sát và 

Công trình ngầm 

PTSC  

(ĐKKD số: 

3501701562 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu) 

Lầu 14, khách 

sạn Dầu khí 

Vũng Tàu, số 

9, đường 

Hoàng Diệu, 

phường 1, 

thành phố 

Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

05-

2020/PTSC-

QN/BDV 

1/1/2020 1 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá 

Dịch vụ xử lý 

chất thải 

Chưa phát 

sinh giá trị  

50/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

2 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Lắp đặt, Vận 

hành và Bảo dưỡng 

Công trình Dầu khí 

Biển PTSC  

(ĐKKD số: 

3500818790 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu cấp ngày 

12/01/2015) 

Cảng hạ lưu 

PTSC, số 

65A, đường 

30/4, phường 

Thắng Nhất, 

thành phố 

Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

64-

2020/PTSC-

QN/BDV 

1/10/2020 1 

                     

8,400,046,

452  

Bảo dưỡng 

hệ thống 

SPM 

               

8,400,046,452  

50/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

139-

2020/PTSC-

QN/BDV 

7/13/2020 1 

 Hợp đồng 

theo đơn 

giá  

Thuê tàu lai 

dắt 
1,479,716,602 

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

  

3 

Tổng công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam  

(ĐKKD số: 

0100150577 do Cục 

Thuế Thành phố Hồ 

Chí Minh) 

Tầng 5, Tòa 

nhà 

Petrovietnam, 

Số 1-5 Lê 

Duẩn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 

1, TP. Hồ Chí 

Minh. 

142-

2020/PTSC-

QN/BDV 

9/1/2020 1 

+ Tổng giá 

trị: 

20.170.000

.000 VNĐ 

+ Giá trị 

phần công 

việc của 

PTSC 

Quảng 

Ngãi: 

5.167.011.

678 VNĐ 

Hợp đồng 

trọn gói thực 

hiện Gói 

thầu: Thiết 

kế, chế tạo, 

gia công, 

cung cấp 

Recondenser, 

Pig 

Launcher, 

River Water 

Filter 

1,033,402,336 

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019 

Hợp đồng 

giữa Tổng 

công ty CP 

Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu 

khí Việt 

Nam và 

Liên danh 

Công ty CP 

Dịch vụ 

Dầu khí 

Quảng 

Ngãi PTSC 

& Công ty 

CP Tư vấn 

Thiết kế 

DK 
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103-

2020/PTSC-

QN/BDV 

  1 

 Hợp đồng 

theo đơn 

giá (dự kiến 

30,41 triệu 

/người/ 

tháng) 

 Cung cấp 

dịch vụ hỗ 

trợ kỹ thuật 

cho LSP của 

TCT 

152,055,000 

51/QĐ-

DKQN-

HĐQT ngày 

25/12/2019  

  

* Tổng Hợp đồng bán       5           

** Tổng cộng        14           

B Cá nhân                 

Trong 

năm 2020 

không 

phát sinh 

Giao 

dịch/Hợp 

đồng 

 


