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         CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

DỰ THẢO 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

Năm 2021 là năm có nhiều diễn biến phức tạp cả trong nước,  ngoài nước và 

có nhiều yếu tố không thuận lợi. Hoạt động của Công ty trong môi trường nhiều yếu 

tố biến động không ngừng, thêm vào đó đại dịch Covid 19 tác động không tốt đến 

nhiều mặt  SXKD của Công ty. HĐQT là những người đã và đang làm công tác lãnh 

đạo, quản lý doanh nghiệp, nên có nhận diện rõ ràng về những thách thức, khó khăn. 

HĐQT đã lên kế hoạch hoạt động, tích cực tập trung phối hợp chỉ đạo ban điều 

hành, và đạt được các kết quả, hoạt động như:  

1. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tiến 

hành họp 02 phiên và xin ý kiến HĐQT 04 lần; ban hành 05 nghị quyết và 01 thông 

báo để thống nhất quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hồ sơ, tài liệu được gửi 

đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) công ty dự họp để tham 

khảo, nghiên cứu trước phiên họp diễn ra, các NQ, QĐ cụ thể như sau: 

Stt Số NQ/QĐ Ngày tháng Nội dung 

1 06
A
/2021/NQ-HĐQT 29/01/2021 

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 

2020; kế hoạch SXKD năm 2021; giao 

ban điều hành công ty tiếp tục làm việc 

với cơ quan ban ngành để hoàn tất thủ tục 

đất đai tại tình BR-VT; dự thảo nội dung 

Quy chế hoạt động của HĐQT; kế hoạch 

trả lương cho các chức danh gồm: Chủ 

tịch HĐQT, TGĐ, phó TGĐ và kế toán 

trưởng công ty.  

2 07/NQ-TVCH-HĐQT 03/02/2021 Giao nhiệm vụ cho TGĐ Công ty 

3 08/2021/NQ-HĐQT 17/4/2021 

Thống nhất kết quả SXKD năm 2020 đã 

được kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 

2021; thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu 
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nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ 

phần; thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế hoạt động của HĐQT; hoạt động của 

các phương tiện thủy của công ty; thời 

gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021. 

4 09/2021/NQ-HĐQT 02/6/2021 
Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 vào ngày 11/6/2021 

5 10/2021/NQ-HĐQT 18/6/2021 
Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 vào ngày 29/6/2021 

6 04/HĐQT-VISAL 14/10/2021 

Chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo 

cáo tài chính của công ty cổ phần Trục vớt 

cứu hộ Việt Nam niên độ kế toán 2021 

Nội dung các phiên họp hầu hết có sự đồng thuận cao. Các nghị quyết, quyết 

định phù hợp với quy định và thực tế SXKD, định hướng quan trọng trong hỗ trợ 

Ban điều hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện có 

hiệu quả. 

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT 

tham gia dự họp.  

2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông 

2.1. Kết quả triển khai nghị quyết:  

Trong năm 2021, dưới sự phối hợp chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng 

quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các 

cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động kinh 

doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị 

để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Điều hành công ty 

đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư phù hợp có hiệu quả cho năm 2021. 

2.2.  Kết quả SXKD:  

 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các 

nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ 

Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau: 

http://hocday.com/vn-phng-quc-hi-v3.html
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Stt CHỈ TIÊU ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Tỷ lệ 

% so 

với KH 

2021 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

Tỷ lệ 

% so 

với 

2020 

1 Doanh thu  Tỷ 99 129 130,36 104,8 123,1 

2 Chi phí Tỷ 95,8 121,2 126,51 99,4 121,9 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 3,2 7,85 245,53 5,4 135 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ 2,56 6,26 245 4,6 145,3 

5 Tiền lương bình quân  Triệu 12,1 12,9 107 11,9 107,8 

6 Chi trả cổ tức năm 2021 Tỷ  620  445 139,32 

Đánh giá kết quả:  Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao trong điều kiện có rất 

nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu như: Giá cả các loại nguyên nhiên liệu đầu vào 

tăng và không ổn định, luôn tiềm ẩn mối nguy cơ từ dịch bệnh Covid 19,  cơ sở vật 

chất trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất  hạn chế và có tuổi đời cao, sức 

cạnh tranh yếu, Ụ tàu xuống cấp. Tuy nhiên có sự sát sao linh hoạt trong nắm bắt thị 

trường, kịp thời phối hợp hỗ trợ trong công tác điều hành, năm 2021 Công ty đã thực 

hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng (như nêu bảng trên), 

đồng thời đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu khác theo nghị quyết đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 công ty đề ra.    

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:  

Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 

Kiểm toán phía Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. 

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ 

công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. (chi tiết báo cáo tài chính 

năm 2021) 

2.5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành công ty: 

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người quản lý công ty theo quy định tại 
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Điều lệ của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Luật doanh nghiệp và các 

quy định có hiệu lực hiện hành của nhà nước, cụ thể: 

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp 

thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện 

thuận lợi để Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.   

- Yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường 

xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và của 

HĐQT. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát 

thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định. 

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:  

HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định  của 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động 

của HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, và các quy định liên quan có 

hiệu lực hiện hành của nhà nước. HĐQT đã bám sát định hướng nghị quyết đại hội 

đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để xây dựng nghị quyết phù hợp với 

nguồn lực, ngành nghề SXKD của công ty, đồng thời đã phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ 

Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả trong các hoạt động SXKD góp phần 

ổn định tài chính, hoàn thành tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

II/ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022 

Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tình hình thế 

giới mất ổn định, giá cả các mặt hàng có xu hướng biến động tăng và không ổn định 

sẽ tiếp tục tác động và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có 

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Nhận định nền kinh tế trong nước sẽ có 

những chuyển đổi theo tình hình mới, Công ty xác định đây vừa  là cơ hội và thách 

thức đan xen, vì vậy phải luôn theo sát để tận dụng tốt thời cơ, hạn chế rủi ro. Về 

việc làm và cạnh tranh, hiện tại rào cản cho việc thành lập mới các công ty cùng 

ngành nghề không khó khăn nên thị trường việc làm của Công ty sẽ gặp những khó 

khăn hơn, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện của Công ty tuổi đời 

cao nên rất khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công tác chuyển 

đổi chủ sở hữu nhà đất do Công ty đang quản lý sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

chưa hoàn thành, nên hiện tại chủ quyền nhà đất của Công ty tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu vẫn là tên Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam, trong khi Nhà nước 
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tiếp tục chủ trương thoái phần vốn còn lại, điều này làm khó khăn thêm cho kế 

hoạch, định hướng  hoạt động sản xuất của Công ty trong trung hạn và dài hạn … do 

đó để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ 

đông năm 2022, và từng bước xác định hướng phát triển Công ty trong thời gian tiếp 

theo, HĐQT Công ty đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chính cần thực hiện như 

sau:    

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông 

thường niên năm 2022 giao. Đồng thời tiếp tục có các biện pháp thực hiện phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động 

Công ty và môi trường làm việc. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh 

toán, thu hồi công nợ, bảo đảm tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của 

Công ty.  

2. Tiếp tục theo sát và chủ động làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan (Tổng 

Công ty BĐATHHMN, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh BR-VT và các Sở 

ngành) để hoàn thành việc chuyển đổi giấy tờ đất từ Công ty TNHH sang Công ty cổ 

phần đối với  nhà đất do Công ty đang quản lý và sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

3. Tiếp tục kiện toàn nhân sự nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý từ 

Công ty tới các Xí nghiệp, chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt 

động trong môi trường SXKD hiện nay, phù hợp với cơ chế thị trường, tăng sức 

cạnh tranh trong các lĩnh vực SXKD của Công ty. 

4. Xem xét ban hành các quy chế để tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi 

nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

5. Tiếp tục xem xét thực hiện phương án đầu tư phương tiện phù hợp có đầy đủ các 

tính năng kinh tế - kỹ thuật để tham gia lĩnh vực dịch vụ phục vụ công tác khai thác 

thăm dò tài nguyên biển, dần thay thế các phương tiện quá cũ lạc hậu hiện nay. 

6. Tiếp tục xem xét  khả thi hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN Sửa chữa tàu 

biển (địa chỉ 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa Tp.Vũng Tàu) ngay sau khi hoàn thành 

chuyển đổi sở hữu khu đất này.  

7. Tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác 

các tiềm năng còn lại về đất đai, nhà xưởng, văn phòng của công ty.         

8. Xây dựng phương án đầu tư ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với giấy phép 

đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021, định hướng hoạt 

động của HĐQT trong  năm 2022. 

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- Thành viên HĐQT; 

- Ban kiểm soát; 

- Lưu. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Bê 

 


