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          Quảng Ngãi, ngày     tháng     năm 2021 

BÁO CÁO 

VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) 

NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

 

            Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông 

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 
 

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo đến Quý vị Cổ đông về tình hình 

hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 
 

Năm 2020 đang dần khép lại 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, nhờ triển khai 

quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về con người, về quản lý hệ thống, về đầu tư, về công 

tác Marketing,… và cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể người lao động, sự quan tâm 

và chỉ đạo hiệu quả của cấp trên, chúng ta đã từng bước vượt qua những khó khăn và đạt 

được các kết quả đáng khích lệ trong năm 2020. 

Một số thành tựu nổi bật trong năm 2020 đó là: 

1. Về an toàn: đạt trên 2,73 triệu giờ an toàn (tính đến ngày 31/12/2020). 

2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân so với 

kế hoạch đề ra. Đồng thời còn tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2019. 

3. Lần đầu tiên tổ chức thực hiện thành công cùng lúc nhiều Gói thầu: Gói 2, 3, 4 và 

Gói 7 (thầu phụ cho POS) trong đợt Bảo dưỡng tổng thể lần 4 của NMLD Dung Quất. Kết 

quả này đã tạo được niềm tin với BSR, tạo tiếng vang trong Tập đoàn và từng bước khẳng 

định được năng lực BDSC các công trình dầu khí trên bờ của PTSC nói chung và PTSC 

Quảng Ngãi nói riêng.  

4. Lĩnh vực gia công, chế tạo cơ khí xuất khẩu tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch 

đề ra (176,13/80 tỷ đồng, tương đương đạt 220,16% so với kế hoạch) và tăng trưởng 

55,34% so với năm 2019.  
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1) Kết quả đạt được trong năm 2020 

1.1) Kết quả tổng hợp 

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau: 

Bảng 1. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

TT Khoản mục ĐVT TH 2019 
2020 So với 

KH2020 

(%) 

So với 

TH2019 

(%) KH TH 

1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 635,62 702,00 852,17 121,39 134,07 

1.1 
Doanh thu hoạt động 

SXKD 
Tỷ đồng 630,32 700,00 848,24 121,18 134,57 

+ 
Dịch vụ căn cứ Cảng 

và logistics 
Tỷ đồng 172,09 135,00 136,69 101,25 79,43 

+ 

Dịch vụ tàu lai dắt và 

tàu chuyên ngành 

Dầu khí 

Tỷ đồng 197,97 168,00 168,68 100,40 85,20 

+ 

Dịch vụ BDSC và 

cung cấp VTTB cho 

NMLD Dung Quất 

Tỷ đồng 55,07 167,00 264,78 158,55 480,81 

+ 

Dịch vụ cơ khí Dầu 

khí và xây lắp công 

trình công nghiệp 

Tỷ đồng 205,20 230,00 278,09 120,91 135,52 

1.2 Doanh thu tài chính Tỷ đồng 4,39 1,00 2,85 285,00 64,92 

1.3 Thu nhập khác Tỷ đồng 0,91 1,00 1,08 108,00 118,68 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 19,11 24,50 25,95 105,92 135,79 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,23 19,60 20,66 105,41 135,65 

4 
Thuế và các khoản 

phải nộp NSNN 
Tỷ đồng 15,08 28,95 15,31 52,88 101,53 

5 
Đầu tư XDCB và 

mua sắm PTTB 
Tỷ đồng 45,61 71,49 5,84 8,17 12,80 

6 
Thu nhập bình quân 

người lao động 

Tr.đ/thg/ 

người 
12,60 14,50 15,70 108,28 124,60 

Biểu đồ 1. Tỷ trọng đóng góp doanh thu năm 2020 theo từng lĩnh vực Dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11%

19.89%

31.22%

32.78%

Dịch vụ căn cứ Cảng 

và logistics: 136,69 tỷ 

đồng, đạt 101,25% 

Dịch vụ tàu lai dắt và 

tàu chuyên ngành 

Dầu khí: 168,68 tỷ 

đồng, đạt 100,40% 

Dịch vụ BDSC và cung 

cấp VTTB cho NMLD 

Dung Quất: 264,78  tỷ 

đồng, đạt 158,55% 

Dịch vụ cơ khí Dầu khí 

và xây lắp công trình 

công nghiệp: 278,09 tỷ 

đồng, đạt 120,91% 
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1.2) Kết quả chi tiết đạt được trong từng lĩnh vực Dịch vụ 

a) Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics: 

Có thể thấy rằng, đại dịch Covid 19 đã tác động và ảnh hưởng rất rõ nét đến nhu cầu 

xuất khẩu dăm gỗ, xuất khẩu đá bụi và nhu cầu nhập khẩu soda giảm mạnh. Bên cạnh 

đó, thời tiết mưa bão liên tục tại khu vực Miền trung trong thời gian qua cũng đã ảnh 

hưởng đến nhu cầu xuất nhập hàng hóa qua Cảng.  

Trước những khó khăn trên, Công ty cùng với bộ phận Cảng liên tục gặp gỡ Khách 

hàng để nắm bắt thông tin, cùng chia sẻ, từ đó chủ động lên kế hoạch ưu tiên cầu bến 

để khai thác hàng dăm gỗ, đồng thời đẩy mạnh công tác marketing để thu hút thêm 

các mặt hàng khác, tiếp tục hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất bốc xếp,…Nhờ 

những giải pháp phù hợp, quyết liệt như vậy, Cảng của chúng ta đã đạt được kết quả 

như sau: 

Bảng 2. Kết quả SXKD của Cảng năm 2020. 

TT Khoản mục ĐVT TH 2019 
2020 So với 

KH2020 

(%) 

So với 

TH2019 

(%) KH TH 

1 
Tổng hàng hoá qua 

Cảng 
Tấn 3.319.073 2.644.000  2.637.311  99,75 79,46 

1.1 Dăm gỗ Tấn 2.063.138 2.020.000  1.777.889  88,01 86,17 

1.2 Đá bụi Tấn 859.099 320.000     613.086  191,59 71,36 

1.3 Soda Tấn 121.239 100.000       67.941  67,94 56,04 

 14 Khác Tấn 275.596 204.000     178.395  87,45 64,73 

2 Doanh thu Tỷ đồng 172,09 135,00 136,69 101,25 79,43 

2.1 
Dịch vụ cảng & 

logistics 
Tỷ đồng 163,64 129,99 128,97 99,22 78,81 

2.2 Đại lý tàu biển Tỷ đồng 4,15 2,80 3,16 112,86 76,14 

2.3 Dịch vụ khác Tỷ đồng 4,30 2,21 4,55 205,88 105,81 

b) Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí. 

Ngay từ đầu năm, BSR đã chịu ảnh hưởng kép: vừa bị ảnh hưởng do giá dầu thô giảm 

mạnh, vừa bị tác động của dịch Covid -19 làm cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm 

mạnh. Điều này đã làm cho tình hình SXKD của BSR gặp rất nhiều khó khăn và Công 

ty chúng ta đã chủ động trao đổi với BSR để có Phương án tàu hợp lý và giảm giá 

thuê tàu nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của BSR. 

Trước những khó khăn, thách thức đó, BGĐ Công ty đã chỉ đạo tiếp tục duy trì việc 

cung cấp Dịch vụ tàu cho BSR luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và tăng 

cường cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, nhờ đó mà Công ty đạt được kết quả như sau:  
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TT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2019 
2020 So với 

KH2020 

(%) 

So với 

TH2019 

(%) KH TH 

1 Tổng Doanh thu Tỷ 197,97 168,00 168,68 100,40 85,20 

- 
Dịch vụ cho  NMLD 

DQ 
Tỷ 182,46 156,00 138,42 88,73 75,86 

- Dịch vụ bên  ngoài Tỷ 15,51 12,00 30,27 252,25 195,16 

c) Dịch vụ BDSC và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất: 

Ngay từ đầu năm 2020, Công ty đã xác định mức độ khó khăn của các Gói thầu TA4, 

khó về tính chất công việc, về khối lượng công việc, về thời gian thực hiện và về hiệu 

quả công việc, tuy nhiên với sự quyết tâm và luôn xác định mục tiêu đây là Dịch vụ 

quan trọng, gắn chặt với sự phát triển bền vững của Công ty, do vậy toàn thể Ban Dự 

án và Công ty đã động viên, quán triệt tinh thần ngay từ đầu, chi tiết hóa từng hạng 

mục công việc, từng bước công việc, đến cách thức thực hiện công việc, từng con 

người tham gia thực hiện công việc,… nói chung rất chi tiết và rất cụ thể. Tưởng 

chừng như đã triển khai thuận lợi công việc như kế hoạch đề ra, thì phát sinh thêm 

đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm cho mọi kế hoạch bị đảo lộn, khó khăn 

càng khó khăn hơn. Khó khăn vì BSR không quyết được có thực hiện TA4 trong năm 

2020 hay không?  Khó khăn vì chưa có các giải pháp phù hợp để đưa chuyên gia nước 

ngoài sang, khó khăn vì phải huy động một lực lượng lớn lao động trong nước, khó 

khăn vì phát sinh thêm chi phí,...Và cuối cùng BSR cũng đã chốt lùi TA4 chậm 2 

tháng, bắt đầu triển khai vào ngày 12/8/2020. Với quyết định đó của BSR, để đảm 

bảo thực hiện thành công TA4 trong điều kiện khó khăn như trên, Công ty đã tiếp tục 

đề ra các giải pháp: 

- Tối ưu hóa nguồn lực trong nước để thay thế các chuyên gia nước ngoài và đã giảm 

từ 226 người xuống còn 142 người. 

- Phối hợp với BSR để chọn phương án đưa nhân sự nước ngoài sang, cách ly tại 

Việt Nam đảm bảo kịp thời gian, chi phí phù hợp và kiểm soát được dịch Covid-

19. 

- Tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là những vị trí thay thế cho nhân sự nước 

ngoài. 

- Giả định các tình huống rủi ro để có dự phòng phù hợp. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức phòng ngừa dịch Covid-19. 

- Tăng cường các chính sách động viên, khích lệ để người lao động chuyên tâm thực 

hiện tốt công việc đảm nhiệm. 

Và cuối cùng chúng ta đã thực hiện thành công các các Gói thầu 2, 3, 4 và Gói thầu 

phụ số 7; đạt được Kết quả trong năm 2020 như sau: 
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TT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2019 
2020 So với 

KH2020 

(%) 

So với 

TH2019 

(%) KH TH 

1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 55,07 167,00 264,78 158,55 480,81 

- Doanh thu  TA4 Tỷ đồng - 82,00 192,96 235,32 - 

- 
Doanh thu BDSC 

thường xuyên 
Tỷ đồng 39,75 45,00 38,37 85,27 96,53 

- 
Doanh thu cung cấp 

VTTB  
Tỷ đồng 15,32 40,00 33,45 83,63 218,34 

Qua TA4 CBCNV Công ty đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, và tạo được niềm tin về 

công tác BDSC với BSR. 

d) Dịch vụ cơ khí xây lắp công trình công nghiệp: 

- Đối với Dịch vụ Cơ khí trong nước: 

Ngay từ đầu năm, Công ty đã xác định tập trung quản lý, tổ chức thực hiện tốt Dự 

án Long Sơn và Dự án LNG Thị Vải, đồng thời đẩy mạnh công tác chào thầu, 

marketing các Dự án lớn như: Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, Dự 

án Mỏ khí Cá Voi Xanh và một số Dự án công nghiệp khác. 

Công ty đã đảm bảo các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ của Dự án Long 

Sơn, Dự án LNG Thị Vải. Tuy nhiên doanh thu của mảng này chỉ đạt 101/150 tỷ 

đồng, tương đương đạt 67% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là chậm bàn 

giao mặt bằng, chậm thiết kế, chậm bàn giao vật tư từ phía Tổng thầu. 

Trong năm Công ty vẫn chưa giải quyết xong việc chạy nghiệm thu hệ thống xử 

lý nước thải, chưa quyết toán xong Dự án Bio. Nguyên nhân chủ yếu là do Chủ 

đầu tư chưa sắp xếp được tài chính để chạy lại Nhà máy. 

Trong năm 2020 Công ty cũng chưa tìm được việc làm mới cho các năm tiếp theo. 

Nguyên nhân chủ yếu do các Dự án giảm, dừng, khó khăn về tài chính, thủ tục đất 

đai. 

- Đối với Dịch vụ Cơ khí Xuất khẩu: 

Dịch vụ cơ khí xuất khẩu luôn được xác định là Dịch vụ tiềm năng, nhiều cơ hội 

và nếu phát triển được sẽ rất ổn định. Do vậy, Công ty đã xác định các mục tiêu 

hết sức cụ thể: 

 Đối với Khách hàng cũ: Phải luôn đảm bảo cung cấp Dịch vụ tốt nhất để luôn 

đạt được các chỉ tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ. Đồng thời, luôn nghiên cứu 

và áp dụng các giải pháp mới để tăng năng suất, giảm giá thành, tăng năng lực 

sản xuất (các tiêu chuẩn yêu cầu mới, đầu tư bổ sung...v.v) để cùng đồng hành 

với Khách hàng, giúp Khách hàng có cơ hội cạnh tranh hơn. 

 Đối với Khách hàng mới tiềm năng: Marketing, tìm hiểu và chào giá cạnh tranh 

nhất (có thể hòa vốn, lỗ một ít khấu hao cũng có thể chấp nhận) để tìm kiếm 

đơn hàng đầu tiên, qua đây sẽ có cơ hội hiểu hơn về Khách hàng và tạo thêm 

niềm tin cho Khách hàng, tìm kiếm thêm cơ hội mới khác trong tương lai.  
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 Tập trung marketing cho các thị trường Châu âu, Nhật Bản, Canada, Mỹ…. 

Với những định hướng rõ ràng, quyết liệt và cùng với sự quyết tâm, cố gắng của đội 

phát triển nước ngoài, đội thi công và các bộ phận chức năng, chúng ta đã đạt kết quả 

vượt bật cho Dịch vụ Cơ khí xuất khẩu và đạt 176/80 tỷ đồng, tương đương đạt 220% 

so với kế hoạch, tăng 55% so với năm 2019. 

Nhìn chung, Dịch vụ Cơ khí nói chung đạt 278/230 tỷ đồng, vượt 20% so với kế 

hoạch và đạt được cơ bản các mục tiêu đề ra. 

TT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2019 
2020 So với 

KH2020 

(%) 

So với 

TH2019 

(%) KH TH 

1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 205,20 230,00 278,09 120,91 135,52 

- 
Doanh thu gia công 

cơ khí xuất khẩu 
Tỷ đồng 113,38 80,00 176,13 220,16 155,34 

- Doanh thu XLCN Tỷ đồng 91,82 150,00 101,96 67,97 111,04 

2) Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020, PTSC Quảng Ngãi vẫn còn những 

tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sau: 

2.1) Công tác đầu tư Bến số 2 

Để đảm bảo tính khả thi cho Dự án, PTSC Quảng Ngãi cùng Tổng công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) và tư vấn thiết kế đã rà soát, đánh giá 

trên các phương án tối ưu trong đầu tư. Hiện tại, về cơ bản đã chọn được phương án đầu 

tư tối ưu và Tổng công ty đang đẩy nhanh các thủ tục đầu tư. 

2.2) Công tác tiền lương 

Mặc dù đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc hoàn thiện cơ chế khoán tiền lương, 

chi trả lương, thưởng theo hướng cá nhân làm nhiều hưởng nhiều, nhưng đến nay Công ty 

chỉ mới thực hiện được việc khoán lương cho các Dự án/ Đơn hàng và lao động trực tiếp, 

quyết định hệ số lương khuyến khích đối với các Dự án, đang thực hiện các bước để khoán 

lương thí điểm cho 01 Bộ phận gián tiếp. Chưa triển khai thực hiện được cơ chế khoán 

lương toàn diện cho tất cả các Phòng ban chức năng theo đúng kế hoạch. 

2.3) Công tác đào tạo, phát triển nguồn lực quản lý 

Công tác đào tạo cho các vị trí quy hoạch cán bộ chủ chốt, Ban lãnh đạo Công ty vẫn 

chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

2.4) Công tác giải quyết các tồn đọng của dự án Bio-ethanol 

Thời gian qua, mặc dù Công ty đã có nhiều cố gắng, đã thi công hoàn thành hệ thống 

XLNT và hồ Cigar nhưng đến thời điểm này Chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành nghiệm thu để 

đưa vào sử dụng, việc quyết toán Dự án vẫn chưa hoàn thành. Đây thực sự là một công 

việc rất khó khăn, cần các bên và các cấp (PVN, chủ đầu tư, Tổng công ty ... ) vào cuộc để 

giải quyết. 



 
 QN-BM-04 

  NHL: 07/12/2020 

Trang 7/13 

 

2.5) Công tác xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty từ nay đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2035 

Công tác này tuy đã triển khai nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cần sự quan tâm và tập 

trung trí tuệ của các đồng chí trong Đảng ủy và Ban điều hành của Công ty. 

Với những nhìn nhận đầy đủ về các vấn đề còn tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban lãnh 

đạo Công ty quyết tâm sẽ kề vai sát cánh cùng với tập thể người lao động triển khai giải 

quyết một cách tốt nhất trong năm 2021. 

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021 

3) Dự báo tình hình năm 2021 

3.1) Dự báo tình hình chung 

- Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục khó khăn. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 có những tín hiệu khả quan nhờ có vắc-xin, tuy 

nhiên dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến kinh 

tế toàn cầu và Việt Nam. 

3.2) Dự báo cho từng lĩnh vực  

a) Lĩnh vực Cảng và logistics 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng hậu quả về rừng do cơn bão số 

9 vừa qua, dự báo Dịch vụ Cảng và logistics duy trì bằng năm 2020. 

b) Lĩnh vực tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí: Tiếp tục duy trì ổn định như năm 2020. 

c) Lĩnh vực BDSC và cung cấp VTTB 

- Đối với NMLD Dung Quất: Công việc BDSC thường xuyên và cải hoán sẽ giảm 

đáng kể vì Nhà máy vừa BDSC tổng thể và BSR cũng đang khó khăn về hoạt động 

SXKD. 

- Đối với NMLD Nghi Sơn: Sẽ phối hợp tốt với PTSC Thanh Hóa và các đối tác 

nước ngoài để tìm kiếm công việc trong lần TA1. 

d) Lĩnh vực gia công chế tạo và xây lắp công trình công nghiệp 

- Đối với gia công chế tạo xuất khẩu: Mặc dù ngày càng cạnh tranh hơn, tuy nhiên 

với những năng lực, uy tín đã được tích lũy, chúng ta dự báo sẽ tăng trên 10% so 

với năm 2020. 

- Đối với mảng xây lắp công trình:  

 Chưa có thêm công việc mới, chỉ tập trung hoàn thành các công việc tại Dự án 

tổ hợp Hoá dầu Long Sơn và Dự án LNG Thị Vải. 

 Tập trung nguồn lực marketing để tìm việc cho năm 2021 và những năm tiếp 

theo. 

4) Mục tiêu năm 2021 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được; tình hình dự báo năm 2021, PTSC Quảng Ngãi 

đề ra các mục tiêu trọng tâm năm 2021 như sau: 

1. Đảm bảo 100% các công việc thực hiện được an toàn cho con người và tài sản. 
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2. Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về SXKD sau: 

Bảng 3. Kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2021 

TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 

2021 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 703,00 

1.1 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 700,00 

+ Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics Tỷ đồng 125,00 

+ Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí Tỷ đồng 160,00 

+ 
Dịch vụ BDSC và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD 

Dung Quất 
Tỷ đồng 50,00 

+ 
Dịch vụ cơ khí Dầu khí và xây lắp công trình công 

nghiệp 
Tỷ đồng 365,00 

1.2 Doanh thu tài chính Tỷ đồng 2,00 

1.3 Thu nhập khác Tỷ đồng 1,00 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 24,50 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 19,60 

4 Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 26,95 

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

6 Thu nhập bình quân người lao động 
Triệu 

đồng/tháng/người 

Phấn đấu cao 

hơn năm 2020 

3. Đảm bảo ký được hợp đồng tàu Dịch vụ với BSR có thời gian lâu dài hơn. 

4. Đảm bảo thực hiện thành công Dự án LNG Thị Vải, Dự án Hoá dầu Long sơn. 

5. Đảm bảo phát triển mạnh hơn nữa Dịch vụ gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu. 

6. Chuẩn bị nguồn lực cần thiết để đón đầu cơ hội tham gia các Dự án lớn sắp triển 

khai như: Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, Dự án Mỏ khí Cá Voi Xanh 

và các Nhà máy điện khí (Cà Ná, Bạc Liêu, Hải Phòng,…). 

7. Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng lực Cảng, năng lực gia công chế tạo xuất khẩu, 

năng lực tàu Dịch vụ, năng lực BDSC. 

8. Tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng của Dự án Nhà máy NLSH Bio-ethanol 

Dung Quất, Dự án NMNĐ Long Phú. 

9. Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát đại dịch Covid-19 trong nội bộ Công ty cũng 

như các Dự án đang và sẽ triển khai nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, 

hiệu quả. 

10. Phấn đấu tìm việc, ký kết hợp đồng cho mảng gia công, chế tạo, xây lắp công 

trình công nghiệp ít nhất 200 tỷ đồng cho năm 2022. 
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5) Các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2021 

Để đạt được các mục tiêu Công ty đã đề ra như nêu trên và các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2021 được Tổng công ty giao, trên cơ sở dự báo của thị trường, điều kiện thực tế của Công 

ty, PTSC Quảng Ngãi đưa ra một số giải pháp chủ yếu như sau: 

5.1) Giải pháp chung: 

a) Giải pháp về tái cấu trúc 

Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiêp, cụ thể: 

- Tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức. 

- Xác định lại và làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ: Trong từng thành viên BGĐ, trong 

từng thành viên lãnh đạo phòng, trong từng thành viên cấp tổ và cho từng người 

lao động, cố gắng mỗi công việc: nhiều nhất là hai bộ phận có liên quan chịu trách 

nhiệm, nhiều nhất 03 người chịu trách nhiệm. 

- Đánh giá và sắp xếp lại nguồn lực từ cấp phó Giám đốc đến nhân viên. 

b) Giải pháp về con người 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống trả lương khoán, 3P và KPI cho Công ty. 

- Nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng xử lý công việc của cấp trung. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định để bố trí đúng người, đúng việc. 

- Nâng cao điều kiện làm việc, đời sống tinh thần cho người lao động. 

c) Giải pháp về hệ thống quản lý 

- Tiếp tục cải tiến để hệ thống quản lý ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn và luôn đáp 

ứng được các yêu cầu của Khách hàng, luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ. 

- Cập nhật và triển khai xây dựng, chứng nhận và áp dụng các Hệ thống quản lý tiên 

tiến; nghiên cứu, tìm hiểu yêu cầu về chất lượng sản phẩm của các quốc gia và đề 

xuất lấy chứng nhận phù hợp nhằm đón đầu các cơ hội. 

d) Giải pháp về thị trường 

- Xây dựng chiến lược marketing chi tiết cho 4 loại hình Dịch vụ của Công ty. Trong 

đó, tập trung phát triển lĩnh vực gia công xuất khẩu, xây lắp công trình công nghiệp 

và BDSC. 

- Tiếp tục nghiên cứu theo dõi, nắm bắt và đáp ứng kịp thời các nhu cầu Dịch vụ các 

Dự án trọng điểm của Tập đoàn và Tổng công ty trong thời gian tới, tăng cường 

hợp tác với các Đơn vị trong PTSC và PVN. 

- Tăng cường marketing các Dự án tiềm năng như: Mở rộng NMLD Dung Quất, Mỏ 

khí Cá Voi Xanh, Kho ngầm chứa xăng dầu Dung Quất, các Nhà máy điện khí, các 

Nhà máy tại khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi, Chu Lai, các công trình điện gió,… 

- Tăng cường hợp tác với các Nhà cung cấp vật tư chế tạo thiết bị, kết cấu thép để 

cùng thực hiện công tác marketing và phát triển thị trường nhằm tận dụng nguồn 

thông tin đa dạng từ các Nhà cung cấp này. 
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- Phát triển thị trường, sản phẩm mới: nhắm vào thị trường nước ngoài với Khách 

hàng là các Nhà thầu EPC, các Chủ đầu tư đang triển khai các Dự án, công trình 

Dầu khí, công trình công nghiệp cần gia công các sản phẩm cơ khí như kết cấu 

thép, chế tạo các bình áp lực, các skid/modules,… ở nước thứ 3 để cung cấp cho 

các Dự án.  

e) Giải pháp về đầu tư 

- Dịch vụ Cảng và logistics: Đầu tư đổi mới, bổ sung phương tiện thiết bị để đáp 

ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng Dịch vụ và nhu cầu của Khách hàng, thị trường.  

Tiếp tục phân tích, đánh giá bài toán hiệu quả đầu tư Bến số 2 để đưa ra phương 

án đầu tư hiệu quả nhất. Đồng thời, phối hợp với Tổng công ty để đẩy nhanh công 

tác này đúng cam kết và quy hoạch của Nhà nước (hoàn thành vào năm 2024). 

- Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí: Đầu tư thêm các trang thiết bị 

cho tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh để phục vụ công tác đấu thầu trong thời gian 

tới và giữ thị phần của PTSC Quảng Ngãi. 

- Dịch vụ BDSC và cung cấp VTTB: Nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu các máy 

móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và trên tinh thần ưu tiên hợp tác, thuê rồi mới đến 

đầu tư dài hạn. 

- Dịch vụ gia công cơ khí và xây lắp CTCN: 

 Tập trung đầu tư mở rộng Xưởng cơ khí theo từng giai đoạn và phù hợp với nhu 

cầu phát triển của lĩnh vực này. Tiếp tục giải trình, để được xem xét cấp khu đất 

Cảng gắn liền với việc mở rộng Xưởng cơ khí. 

 Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ để nâng cao năng lực cho 

mảng gia công, chế tạo xuất khẩu. 

f)  Về tiết kiệm, chống lãng phí 

- Rà soát, đánh giá và giao định mức tiết kiệm cụ thể qua từng năm cho từng Bộ 

phận liên quan đến chi phí văn phòng phẩm, điện, nước, tiếp khách, nhiên liệu,... 

- Rà soát, đánh giá và giao định mức chi phí marketing hàng năm cho các Bộ phận 

liên quan. 

- Rà soát, đánh giá và giao định mức tồn kho, định mức sử dụng vật tư tiêu hao cho 

từng Dự án. 

- Đẩy mạnh công tác cải tiến để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả. 

- Hoàn thiện chính sách về tiết kiệm chống lãnh phí gắn liền với việc đánh giá mức 

độ hoàn thành công việc hàng tháng để tính lương, khoán lương. 

g) Giải pháp về sản xuất và công nghệ 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến để hợp lý hoá sản xuất, cơ giới hoá sản xuất, 

tự động hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả lao động. 

- Rà soát, nghiên cứu và đổi mới máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm sản xuất 

được an toàn hơn, chất lượng hơn, năng suất hơn và hiệu quả hơn. 

- Nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách về công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). 
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5.2) Giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực Dịch vụ: 

a) Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics: 

- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý ở tất cả các khâu, phối hợp, lắng nghe ý kiến của 

các Khách hàng để cải tiến chất lượng Dịch vụ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh 

tranh, qua đó nâng cao sản lượng hàng qua Cảng. 

- Thúc đẩy, xúc tiến đầu tư Bến số 2 để giảm áp lực cho Bến số 1, đáp ứng tốt nhu 

cầu Khách hàng và tránh để mất dần Khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh. 

- Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu của thị trường, tạo tính gắn kết với Khách 

hàng để đưa ra các giải pháp linh động kịp thời, đồng thời mở rộng, phát triển theo 

định hướng đa dạng hàng hoá mặt hàng qua Cảng. 

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các Khách hàng mới.  

b) Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí: 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác an toàn nhằm đảm bảo việc cung cấp Dịch 

vụ tàu cho BSR, cho Khách hàng khác luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ 

và hiệu quả. 

- Quyết tâm đấu thầu và trúng thầu Gói thầu tàu lai dắt cho BSR. 

- Phối hợp, hợp tác với các đơn vị có tàu lai dắt ở Dung Quất để giảm cạnh tranh 

không cần thiết, tăng hiệu quả. 

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác chăm sóc Khách hàng BSR, DQS. 

- Nâng cao năng lực cho đội tàu, giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài. 

c) Dịch vụ BDSC và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc tại các Đơn hàng/ Dự án nhằm đảm bảo 

thực hiện an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. 

- Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan để tăng tính tối ưu, nâng cao năng 

lực cạnh tranh. 

- Tăng cường công tác marketing nhằm tham gia tối đa các Dịch vụ mà Công ty có 

thế mạnh và hợp tác với các đơn vị trong PTSC, trong ngành, với các đối tác có 

năng lực để đẩy mạnh phát triển Dịch vụ BDSC.  

- Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng để tăng cường công tác đào tạo 

chuyên sâu bổ sung nguồn lực cũng như đầu tư thêm máy móc thiết bị BDSC, đón 

đầu các cơ hội ở cả trong và ngoài nước. 

d) Dịch vụ cơ khí xây lắp công trình công nghiệp: 

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, tổ chức thi công, kiểm soát an toàn, chất lượng, 

tiến độ và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, 

chất lượng, tiến độ của tổng thầu và đảm bảo hiệu quả cho Công ty. 

- Tăng cường công tác đào tạo cho các vị trí chủ chốt, quan trọng của Dự án. 

- Chuẩn bị tốt các nguồn lực để nắm bắt các cơ hội tham gia vào các Dự án lớn sắp 

triển khai trong thời gian tới. 
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- Tiếp tục kiện toàn nguồn lực phát triển thị trường cho mảng gia công/chế tạo cơ 

khí xuất khẩu. 

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

- Tiếp tục cải tiến, đầu tư thêm hệ thống quản lý, cơ sở vật chất và nguồn lực để 

nâng cao năng lực sản xuất. 

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để cung cấp tối đa Dịch vụ cho các Dự án mà 

Tổng công ty đang thực hiện. 

- Nghiên cứu thêm biện pháp thi công cho bồn LNG để phát triển năng lực trong 

mảng này. 

- Đối với mảng Dịch vụ gia công, chế tạo, xây lắp các công trình Công nghiệp: tiếp 

tục duy trì và từng bước phát triển theo hướng tinh gọn, tập trung vào công tác 

thiết kế, mua sắm, quản lý Dự án, tiến tới giảm dần nguồn lực thi công trực tiếp. 

- Phối hợp với các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tổng công ty, Tập đoàn…) để giải 

quyết các vấn đề tồn đọng của Dự án Bio-Ethanol và Dự án Nhà máy NLSH Bio - 

Ethanol Dung Quất. 

Kính thưa Quý vị cổ đông, 

Những kết quả đã đạt được trong năm 2020 thể hiện ý chí, sự quyết tâm, sự đoàn kết 

và sự lao động sáng tạo của toàn thể người lao động của Công ty. Tôi xin thay mặt cho Ban 

lãnh đạo Công ty xin ghi nhận, biểu dương và chân thành cảm ơn toàn thể người lao động 

và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng 

PTSC Quảng Ngãi trong suốt thời gian qua. 

Năm 2021 nhận định sẽ khó khăn hơn năm 2020, khó khăn chung do dịch bệnh Covid-

19, khó khăn vì chúng ta phải đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác khoán 

lương toàn diện, công tác đầu tư, công tác chuyển đổi số, công tác quyết toán dự án 

Bio,…Tuy nhiên, với những gì chúng ta đã vượt qua, những gì chúng ta đã tạo dựng, những 

gì chúng ta đã đạt được và chúng ta tiếp tục cùng nhau “phối hợp, tiếp tục phối hợp và chủ 

động phối hợp” thì tôi luôn tin tưởng rằng, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu 

đề ra trong năm 2021 và sẽ xây thêm viên gạch mới cho mái nhà chung PTSC. 

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị khách quý, cùng toàn thể Người 

lao động mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 
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