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PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
I. Đặc điểm tình hình chung
- Năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh trên toàn thế giới và
đặc biệt là sự bùng phát dữ dội tại khắp các tỉnh, thành phố Việt Nam điều này đã làm
gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất trong hoạt động kinh tế.
- Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có
nhiều diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế thế giới hết sức u ám.
- Thị trường vận tải container vẫn cạnh tranh khốc liệt. Các hãng tàu tìm mọi biện
pháp để cắt giảm chi phí cùng sự gia tăng nguồn cung trong các mảng dịch vụ cảng,
kho bãi dẫn tới cạnh tranh về giá dịch vụ xếp dỡ container chưa có điểm dừng.
- Cơ sở vật chất của PTSC Đình vũ về thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều
thời điểm không đáp ứng được yêu cầu của một số hãng tàu.
II. Kết quả sản xuất kinh doanh
Trong năm 2021, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều giải
pháp để cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD
trong năm như sau:
- Sản lượng thông qua cảng
: 278.898 TEUS = 2,78 triệu tấn
- Tổng Doanh thu
: 239,583 tỷ VNĐ
Trong đó:
 Các khoản giảm trừ DT : 17,036 tỷ VNĐ
 Dịch vụ căn cứ Cảng
: 192,765 tỷ VNĐ
 Dịch vụ khác
: 28,276 tỷ VNĐ
 Hoạt động tài chính
: 1,378 tỷ VNĐ
 Thu nhập khác
: 0,128 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế
: 8,939 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN
: 8,384 tỷ VNĐ
(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)
1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ
- Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2021 đạt 239,583 tỷ đồng tương
đương 96,76% so với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 79,14% so
với năm 2020.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 8,939 tỷ đồng tương đương 38,93 % so
với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 29,82% so với năm 2020.
1.1 Dịch vụ khai thác hàng container
- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 189 lượt tàu container (tương đương
67,25% so với năm 2020), với lượng hàng hóa qua cảng đạt 278.898 TEUS (tương
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đương 81,66% so với năm 2020). Đặc biệt bắt đầu từ tháng 08/2021 đối tác chiến lược
– cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam
thay đổi chính sách phối hợp khai thác hàng container gây ra tình trạng sụt giảm sản
lượng hàng hoá thông qua cảng PTSC Đình Vũ.
- Các tháng cuối năm 2021, PTSC Đình Vũ đã xây dựng và áp dụng nhiều chính
sách ưu đãi cho khách hàng để tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện hữu và tìm kiếm
cơ hội tiếp cận các khách hàng mới.
- Tích cực áp dụng và cải tiến hệ thống phần mềm quản lý, kiểm tra và lưu giữ
container nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, tiết kiệm
chi phí sản xuất và nhân lực cho đơn vị.
- Thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến dịch Covid 19 cũng như kế hoạch khai
thác cụ thể của các hãng tàu/ chủ tàu để triển khai công tác phòng chống, ứng phó dịch
đảm bảo công tác SXKD an toàn, phù hợp với điều kiện của Công ty, thị trường khai
thác hàng container tại khu vực đáp ứng tuân thủ đúng quy định của Chính phủ,
UBND TP Hải Phòng và các cơ quan quản lý.
1.2 Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ khác
- Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ tàu trực, tàu lai và đại lý hàng hải cho các
tàu lạnh LPG, các tàu định áp ra/vào xuất nhập hàng với kho nổi VD 68 tại khu neo
Hải Hà, Diêm Điền - Thái Bình; Hoàn thành công tác bảo dưỡng và kiểm định gói thầu
bảo dưỡng van của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 giai đoạn 1.
- Phối hợp cùng Tổng Công ty PTSC cập nhật, nắm bắt thông tin thường xuyên
về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận,
triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu khí tại vịnh Bắc Bộ.
- Tiếp tục bám sát kế hoạch đầu tư, sửa chữa của các nhà máy nhiệt điện nhằm
tìm kiếm phát triển dịch vụ O&M trong ngắn hạn và trung hạn phù hợp với điều kiện
của công ty.
1.3 Dịch vụ kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và bảo quản vỏ container:
- Tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát và sửa
chữa container đã ký với các đối tác.
1.4 Dịch vụ kho CFS và kho hàng tổng hợp:
- Thực hiện việc tu sửa, nâng cấp một phần kho CFS để gia tăng sản lượng khai
thác với các khách hàng hiện hữu đồng thời tìm kiếm các khách hàng mới.
2. Công tác duy tu bảo dƣỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ PTTB máy móc hiện
có theo quy định của Nhà sản xuất;
- Rà soát chuẩn bị trang thiết bị vật tư dự phòng, tình trạng PTTB và tổ chức triển
khai thực hiện tốt công tác sửa chữa, kịp thời khắc phục sự cố của PTTB đáp ứng nhu
cầu SXKD;
- Triển khai thực hiện công tác kiểm định PTTB định kỳ theo thời hạn hiệu lực
của đăng kiểm của PTTB;
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo tại chỗ cho người lao động tại đơn vị nhằm
nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng quản lý cũng như giúp người lao động
nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí dịch vụ sửa chữa thuê ngoài;
- Tiếp tục phối hợp với các bộ phận liên quan để khảo sát, lập phương án duy tu
bảo dưỡng nâng cấp mặt bãi đảm bảo an toàn hàng hóa; thử nghiệm bù lún mặt đường
ra vào cảng;
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- Hoàn thành công tác cải tạo 1/2 kho CFS để cung cấp cho khách hàng theo
hướng yêu cầu cao về chất lượng để tăng doang thu cho loại hình dịch vụ này đồng
thời tận khai thác tối đa cơ sở hạ tầng, nhân lực hiện có.
3. Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản và phƣơng tiện thiết bị
Căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường xuyên cập nhật,
đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển
khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên do tình hình hoạt động
SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8 có nhiều khó khăn, nên căn cứ vào tình
hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư, đơn vị đã triển khai
kế hoạch đầu tư như sau:
- Dự án đầu tư “01 cẩu hàng container tầm với đến 37m”: Triển khai ký kết hợp
đồng với nhà cung cấp vào tháng 6/2021 và thực hiện tạm ứng theo hợp đồng đã ký.
Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành trong năm 2022.
- Dự án đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp
2000kVA”; Dự án đầu tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm
“01 xe oto con 7 chỗ” chuyển tiếp sang năm 2022.
(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị
năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022)
4. Công tác đầu tƣ tài chính
- Đối với hợp đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí
Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Theo giấy chứng nhận ĐKDN của PVC Duyên Hải thay
đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2020, vốn điều lệ của Công ty giảm từ 182,310 tỷ xuống còn
136,732 tỷ, theo đó khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải giảm từ
37,5 tỷ đồng xuống còn 28,125 tỷ đồng. Trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này
đến 31/12/2021 là 13, 418 tỷ đồng.
5. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng và quản lý chất lƣợng
- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ATSKMT tại Đơn vị, tăng
cường công tác an toàn tại hiện trường sản xuất. Kết quả trong năm 2021, Đơn vị
không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố gây mất an toàn nghiêm trọng về con người và tài
sản.
 Công tác y tế - phòng chống dịch:
- Khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV – NLĐ, khám sức khoẻ sinh sản cho LĐ
nữ, khám bệnh nghề nghiệp cho LĐ trong điều kiện nặng` nhọc, độc hại tuân thủ theo
quy định pháp luật;
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phòng chống, dịch covid-19 ở mức cao
nhất theo các hướng dẫn của Chính phủ, thành phố Hải Phòng, Tổng công ty tại từng
thời điểm: Giãn cách xã hội; Quy định 5K; Lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 cho
CBCNV thuộc Công ty nhằm tầm soát nguy cơ, khả năng lây nhiễm; Triển khai tiêm
vắc xin ngừa Covid 19 (02 mũi) trên diện rộng cho NLĐ trực thuộc Đơn vị đạt tỷ lệ
tiêm chủng > 90% tổng số CBCNV toàn Đơn vị; Mua sắm, cấp phát trang bị vật tư y
tế, sơ cấp cứu, trang bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid 19 cho các Bộ phận theo
quy định… đảm bảo hạn chế thấp nhất lây nhiễm và vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản
xuất kinh doanh.
 Công tác PCCC-CNCH:
- Hoàn thành công tác huấn luyện cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC-CNCH cho Đội
PCCC-CNCH chuyên ngành của Đơn vị.
- Hoàn thiện chỉnh lý phương án chữa cháy cơ sở và tổ chức diễn tập theo phương
án.
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- Thực hiện số hoá dữ liệu PCCC và lắp đặt hệ thống tích hợp cảnh báo cháy sớm
truyền tin trực tiếp về hệ thống giám sát của cơ quan Cảnh sát PCCC Hải Phòng, tuân
thủ Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Trang bị bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị PCCC 02 đợt theo kế hoạch đề ra.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10.
 Công tác ATVSLD:
- Xây dựng và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2021;
- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động
về ATVSLĐ năm 2021”.
- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cấp thẻ an toàn, chứng nhận, ghi sổ cho các nhóm
theo quy định.
- Kiện toàn mạng lưới ATVSV đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất và tuân thủ
quy định pháp luật;
- Đảm bảo công tác kiểm định cho các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn đúng hạn theo quy định.
- Hoàn thành công tác đo điện trở tiếp địa, thu lôi chống sét cho trang thiết bị điện
và tài sản của Đơn vị trước mùa mưa bão.
- Trang bị bổ sung bảo hộ lao động cho NLĐ 02 đợt năm 2021 theo kế hoạch đã
được phê duyệt.
- Đo môi trường lao động định kỳ theo kế hoạch.
 Công tác môi trường
- Thực hiện quan trắc phân tích môi trường định kỳ năm 2021 theo DTM đã được
phê duyệt.
- Lập kế hoạch và triển khai các công việc liên quan công tác Ứng phó sự cố tràn
dầu tại Đơn vị (Ký hợp đồng trực ứng phó sự cố tràn dầu với Công ty MTV 128 Trung tâm ƯPSCTD Miền Bắc; kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo trang thiết bị phục vụ
công tác ƯPSCTD luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi phát sinh sự cố; Diễn tập
ƯPSCTD, phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ cho Tổ
trực tiếp ƯPSCTD trực thuộc Công ty …)
- Đảm bảo thu gom, lưu giữ, chuyển giao để xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh
hoạt… phát sinh từ hoạt động SXKDDV tuân thủ quy định của Luật và các nghị định
liên quan đến bảo vệ môi trường.
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/06.
- Công tác quản lý chất lượng: Tiếp tục khắc phục các điểm theo dõi, khuyến nghị,
cải tiến trong đợt đánh giá nội bộ cấp Tổng công ty và đợt đánh giá giám sát của tổ
chức BSI;
- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rủi ro cho các hoạt động SXKD tại Đơn vị;
6. Công tác Sáng kiến, cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh
- PTSC ĐV tiếp tục xác định đồng thời với các hoạt động SXKD công tác phát
triển KHCN, phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng,
thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng dịch vụ; hiệu quả sản xuất kinh
doanh. Tập trung mọi nguồn lực tuyên truyền, phát động rà soát, nghiên cứu để triển
khai thực hiện công tác cải tiến, sáng kiến tại từng bộ phận trong mọi hoạt động của
Công ty. Tuy nhiên, do tình hình SXKD chung của Đơn vị gặp nhiều khó khăn nên
năm 2021 đơn vị chưa có sáng kiến cải tiến mới.
7. Công tác thƣơng mại, tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng
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- Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, PTSC Đình Vũ tập trung
mọi nguồn lực hiện có đồng thời không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm
mọi chi phí để thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ với mức giá đảm bảo cạnh tranh
nhằm duy trì được các khách hàng, đối tác hiện tại.
- Tích cực đẩy mạnh công tác marketting, tìm hiểu các hãng tàu để có kế hoạch
tiếp cận thị trường và chào giá cung cấp dịch vụ đồng thời thường xuyên liên lạc với
các hãng tàu, đại lý hãng tàu: RCL, BenLine Agencies, Wanhhai; OOCL; WHL,
Interasian, PIL, Heung A/Sinokor, TSL, Yang Minh…… để tìm kiếm cơ hội đàm phán
ký kết hợp đồng mới thực hiện cho năm 2022.
- Tiếp xúc làm việc với một số đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội triển khai xếp
dỡ các tàu hàng sắt thép, thiết bị, cọc bê tông;
8. Công tác hành chính, lao động tiền lƣơng, nhân sự và đào tạo
Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo 100%
an toàn, bí mật theo quy định hiện hành của Tổng Công ty. Thực hiện tốt việc lập kế
hoạch tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm cho người
lao động đảm bảo phù hợp với nhu cầu SXKD của Đơn vị. Hiện nay Công ty có 247
cán bộ công nhân viên, trong đó:
- Trình độ trên đại học
: 07 người
- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 147 người;
- Trình độ công nhân kỹ thuật
: 82 người;
- Trình độ lao động phổ thông
: 11 người;
9. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn
Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về
quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn
đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch
toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước. Đồng thời đang triển khai thực
hiện khắc phục theo ý kiến của KTNN:
- Tiếp tục quản lý và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khách
hàng có công nợ lớn quá hạn;
- Công ty đang tiếp tục phối hợp cùng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty cập
nhập bám sát để yêu cầu PVEP thanh toán lần cuối 15% theo biên bản đã thống nhất
giữa các bên;
- Hợp đồng góp vốn với PVC Duyên Hải: Ngày 29/10/2021, PTSC Đình Vũ và
PVC Duyên Hải họp và thống nhất bằng văn bản nội dung xử lý các vấn đề tồn tại của
hợp đồng góp vốn và kiến nghị của KTNN năm 2020. Đây là cơ sở để PTSC Đình Vũ
tiếp tục và quyết liệt hơn nữa trong thanh toán công nợ tồn đọng và các nội dung khác
theo kiến nghị của KTNN năm 2020
10. Thực hiện chế độ chính sách với ngƣời lao động
PTSC Đình Vũ luôn luôn xác định con người là nhân tố quan trọng để hoàn thành
mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
Vì vậy, PTSC Đình Vũ thường xuyên chú trọng đến các chế độ để đảm bảo quyền và
lợi ích của người lao động. Năm 2021, Công ty đã thực hiện:
- Giải quyết chính xác, hợp lý 100% các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách khác cho người lao
động.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng định biên lao động, đơn giá tiền lương, nâng
bậc lương hàng năm. Tổ chức thực hiện chính xác 100% việc trả lương, trả thưởng và

Trang 5/12

DV-DOC-PR01-FM12-04-08/03/2017

các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Công ty và
Nhà nước.
- Các chế độ chính sách của Công ty đã được cải thiện từng bước, tạo niềm tin và
môi trường làm việc tốt, người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Lương bình
quân của người lao động năm 2021 đạt 10.415.000 đồng/người/tháng.
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PHẦN II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
I. Đặc điểm tình hình chung
1. Thuận lợi
- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời và hiệu
quả của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), các cổ
đông chiến lược và sự tạo điều kiện, hỗ trợ của các bạn hàng.
- Sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các Tổ
chức Đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty tạo thành sức
mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác khác.
- Năng lực, thương hiệu và sự phát triển ổn định của Công ty đã tạo được niềm tin
nhất định với các khách hàng.
- Công ty nằm trong KCN Đình Vũ là cửa ngõ của Cảng Hải Phòng, đầu nối giao
thông quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc và các tỉnh phía Nam Trung
Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai các hoạt động SXKD.
- Sự hỗ trợ và chính sách “Từng bước mở cửa” phục hồi sản xuất kinh doanh của
Chính phủ cũng như xu hướng phục hồi mọi hoạt động kinh tế trên thế giới khi mà sự
đánh giá, chính sách về đại dịch Covid-19 đã khác đi rất nhiều so với thời kỳ ban đầu.
- Các hiệp định thương mại quan trọng là CPTPP và EVFTA hoàn tất, có hiệu lực
tạo điều kiện thuận lợi gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, sẽ góp phần
duy trì tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng.
2. Khó khăn
- Tình trạng sụt giảm sản lượng hàng hoá thông qua cảng bắt đầu từ tháng 08/2021
do đối tác chiến lược – cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ là Công ty Cổ phần Tập đoàn
Container Việt Nam thay đổi chính sách phối hợp khai thác hàng container vẫn còn
ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty
- Các cảng mới trong khu vực Hải Phòng đã đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa tìm
kiếm được khách hàng, trong khi sản lượng container thông qua khu vực Hải Phòng
mới sử dụng hết 70% công suất các cảng hiện hữu dẫn đến sự dư thừa nguồn cung
cảng container tạo nên cạnh tranh khốc liệt về giá dịch vụ.
- Bên cạnh đó, việc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Chính và Cục Hàng Hải tiếp
tục tăng cường giám sát việc áp dụng quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc
dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam cũng gây khó khăn cho cảng
PTSC Đình Vũ trong cạnh tranh giá dịch vụ so với các cảng cùng khu vực do tư nhân
sở hữu (các cảng này linh hoạt và có hành lang pháp lý thuận lợi).
- Tổng Công ty Tân Cảng tiếp tục sử dụng chính sách hỗ trợ hai đầu Nam Bắc để
thu hút hãng tàu khai thác tại khu vực cảng mới nước sâu Lạch Huyện, dẫn đến việc
đơn vị phải áp dụng chính sách hỗ trợ tương đồng trong việc thực hiện các hợp đồng
đã ký cũng như đàm phán ký mới hợp đồng nhằm mục đích dành nhiều ưu đãi hơn cho
khách hàng để duy trì hoạt động SXKD nên đã làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
II. Các chỉ tiêu chính của năm 2022
1. Chỉ tiêu tài chính
- Sản lượng thông qua Cảng : 180.000 TEUS
- Lượt tàu ra/vào Cảng:
: 185 lượt tàu
- Tổng Doanh thu
: 205,800 tỷ VNĐ
Trong đó:
 Các khoản giảm trừ DT : 12,275 tỷ VNĐ
 Dịch vụ căn cứ Cảng
: 144,725 tỷ VNĐ
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 Dịch vụ khác
: 48,000 tỷ VNĐ
 Hoạt động tài chính
: 0,800 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế
: 8,939 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN
: 15,262 tỷ VNĐ
(Chi tiết như phụ lục 01 - Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)
2. Kế hoạch đầu tƣ
* Các dự án chuyển tiếp của năm 2021
- Dự án “Đầu tư Checking point xuất”;
- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”;
- Dự án “Đầu tư 01 cẩu hàng container tầm với đến 37m”;
- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”;
- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ”.
* Các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới:
- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 Tấn”;
(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị
năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022)
III. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Giữ vững khách hàng, hãng tàu container hiện hữu đồng thời thuyết phục để các
khách hàng hiện hữu tăng thêm số chuyến tàu khai thác tại cảng.
- Tích cực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng mới.
- Tăng cường, đầy mạnh thâm nhập lĩnh vực O&M, tìm kiếm các hợp đồng từ các
đơn vị của PVN và EVN.
- Tập trung dồn mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ căn cứ cảng (bao
gồm dịch vụ khai thác hàng container và dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí) và các dịch
vụ khác (dịch vụ khai thác hàng tổng hợp, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic,
dịch vụ O&M) để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.
- Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng HSEQ đảm bảo an toàn
tuyệt đối về con người, tài sản, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng
và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo
đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án
được đầu tư để nâng cao năng lực khai thác, xếp dỡ của cảng.
- Áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành,
bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý
điều hành, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển SXKD.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến trong mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tiếp tục cập nhập diễn biến tình hình thị trường, theo dõi biến động về việc mua
bán chuyển giao sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp, dự án Cảng trong khu vực Hải
Phòng để giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường có biến động mạnh;
- Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống, ứng phó Dịch Covid-19 phù hợp với
điều kiện, tình hình mới; hạn chế tối đa việc lây lan trong tập thể người lao động;
Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tối ưu để ứng phó với các “làn sóng” lâu nhiễm mới
nhằm duy trì mọi hoạt động SXKD an toàn hiệu quả.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.
2. Giải pháp thực hiện
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Căn cứ vào tình hình chung và các nhiệm vụ trọng tâm, PTSC Đình Vũ đã đề ra một
số giải pháp như sau:
2.1 Công tác điều hành SXKD:
 Dịch vụ căn cứ cảng
- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với các khách
hàng hiện hữu. Đồng thời tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ
sở vật chất để khai thác hàng tổng hợp và dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic.
- Xây dựng và áp dụng các chính sách thị trường phù hợp với đặc thù khu vực Hải
Phòng
 Dịch vụ khác
- Tiếp tục bám sát các nhà thầu dầu khí cũng như sự ủng hộ của Tổng công ty, sự
giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ căn cứ
hậu cần dầu khí khi các Nhà thầu triển khai thực hiện các dự án tại khu vực Vịnh Bắc
Bộ;
- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt hợp đồng đã ký với Nhà thầu PVGas
cho dự án kho nổi LPG tại Diêm Điền, Thái Bình;
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đảm bảo tham gia chào thầu
thành công các dự án vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí theo kế hoạch của
Chủ đầu tư.
 Công việc khác
- Cập nhật, đánh giá tốt hiệu quả công tác quản lý, vận hành các nguồn lực hiện có,
kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt để nâng cao năng lực
khai thác của cảng đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường & áp lực cạnh tranh.
- Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và
môi trường trong toàn Công ty. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các họat
động quản lý nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
SXKD;
- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát trong mọi hoạt động của
Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và hiệu quả SXKD.
- Cập nhập diễn biến tình hình thị trường bệnh dịch Covid-19 cùng với các biện
pháp ứng phó kịp thời phù hợp với điều kiện của Công ty (cả trong tình huống xấu
nhất) đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe của người lao động, duy trì hoạt động
SXKD.
2.2 Công tác Thị trường
- Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự có chuyên môn để thực hiện công
tác nghiên cứu thị trường, marketing đa dạng hóa các loại hình khai thác cảng và dịch
vụ logistics.
- Tiếp tục phát huy tối ưu lợi thế thương hiệu sẵn có của Công ty để làm tốt công
tác mở rộng trong lĩnh vực dich vụ khai thác cảng và phát triển thị trường mới đặc biệt
là dịch vụ logistic, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ khai thác hàng tổng hợp. Chủ
động nắm bắt các thông tin, nhạy bén về tình hình kinh tế, khả năng thanh toán của các
khách hàng để kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh, biện pháp tránh rủi ro trong
SXKD.
- Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược marketing, áp dụng các cơ chế linh
hoạt phù hợp với điều kiện thực tế thị trường để tìm kiếm các hãng tàu mới, đặc biệt
đối với phân khúc chủ tàu nước ngoài vì đây là phân khúc tiềm năng và mang lại hiệu
quả cao trong sản xuất kinh doanh. Tích cực tiếp cận với các khách hàng: RCL,
BenLine Agencies, Wanhai; OOCL … để tạo cơ hội ký kết hợp đồng mới.
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- Tiếp xúc làm việc với một số đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội triển khai xếp
dỡ các tàu hàng sắt thép, thiết bị, cọc bê tông;
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác
của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu
khí tại Vịnh Bắc Bộ.
- Tiếp tục tận dụng tối ưu các nguồn lực hiện có của đơn vị và Tổng công ty, tiếp
cận chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện nhằm tìm kiếm nhằm tìm kiếm phát triển dịch
vụ O&M trong ngắn hạn và trung hạn phù hợp với điều kiện của Công ty.
2.3 Công tác Kế hoạch - Tài chính:
- Căn cứ vào điều kiện SXKD thực tế của Công ty và bám sát kế hoạch SXKD
được giao thường xuyên phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện kế hoạch SXKD từng
tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD tối
ưu, hiệu quả.
- Chuẩn bị tốt nguồn lực về vốn kịp thời phục vụ các hoạt động SXKD, các kế
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các
khách hàng có công nợ lớn quá hạn.
2.4 Công tác Kỹ thuật
- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định, bảo trì cầu tàu 20.000 DWT hiện hữu;
Đồng thời thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập, thẩm tra các báo cáo đánh giá, phương án
BĐATHH theo quy định hiện hành để trình các cơ quan quản lý (Bộ Giao thông vận
tải, Cục Hàng Hải Việt Nam..) phê duyệt cho phép tiếp nhận tàu có tải trọng đến
30.000 DWT giảm tải đáp ứng các cỡ tàu của các khách hàng trong tình hình mới
(Hiện cảng PTSC Đình Vũ chỉ được phép tiếp nhận tàu có tải trọng 20.000 DWT).
- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết
bị; kịp thời sửa chữa, thay thế các trang thiết bị máy móc, phương tiện hạn chế tối đa
thời gian chờ đợi của thiết bị để đáp ứng được tối ưu yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh, nâng cáo chất lượng công tác tự sửa chữa để tiết kiệm chi phí và chủ
động trong công việc.
- Rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị để tiến hành công
tác mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng phục vụ công tác sửa chữa có hiệu quả trong
điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn và nguồn cung có những bất lợi do ảnh hưởng
dịch bệnh và giá cả nguyên, vật liệu đầu vào tăng.
- Tích cực ra soát, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho các
phương tiện thiết bị; đảm bảo tính đúng, tính đủ nhằm giảm tiêu hao điện và các nhiên
liệu khác.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty thực hiệt tốt công tác bồi dưỡng, đào
tạo tại chỗ nâng cao năng lực sửa chữa, vận hành trang thiết bị cho đội ngũ công nhân
kỹ thuật, vận hành. Đồng thời tiếp tục tích cực làm việc với các Nhà sản xuất thiết bị
để tổ chức, tham dự các khóa học chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tại Đơn
vị.
- Tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đảm bảo
an toàn, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác sử dụng tài sản thiết bị.
2.5 Công tác đầu tư
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu SXKD, phương tiện, thiết bị và đánh
giá đúng, đầy đủ hiệu quả công tác sử dụng, khai thác để triển khai thực hiện công tác
Trang 10/12

DV-DOC-PR01-FM12-04-08/03/2017

đầu tư PTTB tối ưu, hiệu quả theo kế hoạch năm được phê duyệt đáp ứng nhu cầu
SXKD.
- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu, xây dựng, mua sắm hàng
hóa … và quản lý, giám sát đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư đảm
bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai và hoàn tất thủ tục đầu tư mua sắm “01 cẩu hàng container 45
tấn tầm với đến 37m”.
- Triển khai dự án “Đầu tư Checking point xuất”.
- Triển khai phương án xây dựng “Trạm biến áp 1250kVA” phục vụ vận hành cẩu
hàng cũng như các hạng mục khác tại Cảng.
- Triển khai đầu tư mua sắm mới 02 xe đầu kéo Romooc, 01 khung chụp tự động
40 Tấn và 01 xe oto con 07 chỗ theo kế hoạch phục vụ SXKD.
2.6 Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quản lý chất lượng.
- Bảo dưỡng, trang bị bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022;
- Đo môi trường lao động/ Khám sức khỏe nghề nghiệp;
- Thực hiện huấn luyện ATLĐ PCCN, đo điện trở tiếp địa thiết bị chống sét;
- Thực hiện kiểm định và mua bảo hiểm cho tài sản theo kế hoạch;
- Thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm theo đúng qui định;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát an toàn hiện trường....
2.7 Công tác sáng kiến, cải tiến
- Tiếp tục thực hiện việc theo dõi, nghiên cứu, cập nhật ứng dụng kho SKSC-CT
của Tổng công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong sản xuất, tích cực nắm bắt động viên
kịp thời người lao động có các sáng kiến, sáng chế, cải tiến trong các hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty như: Ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm, nâng lương, nâng bậc
thợ, đào tạo nâng cao trình độ, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác.
2.8 Công tác Nhân sự
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Đơn vị theo hướng gọn
nhẹ, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng
văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường
thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình.
- Điều hành, phân ca kíp khoa học, hiệu quả hạn chế tối đa thời gian tàu chờ đợi để
giải phóng tàu trong thời gian nhanh nhất;
- Áp dụng chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý giỏi cũng
như lao động chuyên nghiệp.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động bằng các chương trình đào
tạo: các khóa kỹ thuật, đào tạo vận hành máy móc, trang thiết bị, kỹ năng đào tạo nội
bộ, an toàn lao động, hành chính (5S), các khóa nâng cao kỹ năng quản lý; Tăng cường
hợp tác với các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp để hợp tác cử cán bộ tham quan, học
hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.
- Thực hiện rà soát, vận dụng quy chế lương khoán, xây dựng quy chế khen thưởng
nhằm khuyến khích người lao động toàn công ty làm việc hăng say và đạt hiệu quả
hơn.
2.9 Công tác đoàn thể
Phát huy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao
sự phối hợp giữa Chuyên môn, Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và Hội cựu
chiến binh Công ty trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua lao động
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sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phong trào
phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi hoạt động của
Công ty.
Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Kính mong các Quý cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để Công ty phát
triển, đạt hiệu quả cao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Trân trọng !

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, KHĐT-VQH, 02
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: đồng
2021

2020
NỘI DUNG

STT

I

Tổng doanh thu

Kế hoạch
phê duyệt

Thực hiện

Thực hiện

2022
Đạt % so với Đạt % so với
KH năm
TH năm
2021
2020
96.76%

79.14%

Kế hoạch

302,738,705,617

247,600,000,000

239,583,219,220

205,800,000,000

-

-

17,036,288,370

302,738,705,617

247,600,000,000

222,546,930,850

89.88%

73.51%

193,525,000,000

301,529,228,546

247,000,000,000

221,041,467,706

89.49%

73.31%

192,725,000,000

301,416,407,991

243,200,000,000

192,765,060,370

79.26%

63.95%

144,725,000,000

112,820,555

3,800,000,000

28,276,407,336

744.12%

25063.17%

48,000,000,000

1,205,339,686

600,000,000

1,377,509,153

229.58%

114.28%

800,000,000

4,137,385

-

127,953,991

3092.63%

-

trong đó:
1

Các khoản giảm trừ doanh thu

2

Doanh thu

2.1 Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD
+

Dịch vụ căn cứ cảng

+

Dịch vụ dầu khí tổng hơp + dịch vụ khác

2.2 Doanh thu hoạt động tài chính
2.3 Thu nhập khác

12,275,000,000

II

Tổng chi phí

270,458,087,352

223,430,000,000

212,961,125,951

95.31%

78.74%

183,939,000,000

1

CP Giá vốn

212,373,757,892

169,620,000,000

156,888,763,171

92.49%

73.87%

146,299,000,000

+

Dịch vụ căn cứ cảng

212,272,197,710

161,460,000,000

131,595,058,164

81.50%

61.99%

100,699,000,000

+

Dịch vụ dầu khí tổng hơp + dịch vụ khác

101,560,182

8,160,000,000

25,293,705,007

309.97%

24905.14%

45,600,000,000

2

CP Bán hàng

42,460,223,005

24,256,000,000

29,179,661,276

120.30%

68.72%

16,856,000,000

3

CP Quản lý

9,012,285,271

23,317,000,000

19,826,421,405

85.03%

219.99%

13,204,000,000

4

CP hoạt động tài chính

4,759,670,547

5,437,000,000

6,347,101,318

116.74%

133.35%

7,180,000,000

5

CP khác

1,852,150,637

800,000,000

719,178,781

89.90%

38.83%

400,000,000

III Lợi nhuận trước thuế

32,280,618,265

24,170,000,000

9,585,804,899

39.66%

29.70%

9,586,000,000

IV Lợi nhuận sau thuế

29,981,126,115

22,961,500,000

8,939,408,966

38.93%

29.82%

8,939,000,000

Thu nộp ngân sách

15,330,000,000

14,920,000,000

8,384,000,000

56.19%

54.69%

15,262,000,000

V

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022
A THỰC HIỆN NĂM 2021

Thời gian
Hạng mục đầu tƣ

TT

Khởi công
Tổng cộng phần I + phần II

Hoàn
thành

Tổng mức đầu tƣ/ dự toán
Đơn vị
tính
Tr.đồng

Kế hoạch năm 2021

Nguồn vốn
Tổng số

Vốn CSH

Thực hiện giải ngân năm 2021

Nguồn vốn

Vốn
vay+khác

Thực hiện

Giải ngân

Vốn CSH

Nguồn vốn

Vốn
vay+khác

Thực hiện

Giải ngân

Vốn CSH

Ghi chú

Vốn
vay+khác

117,041.00

22,791.15

94,249.85

116,845.89

116,845.89

22,596.04

94,249.85

15,696.04

15,696.04

15,696.04

0.00

5,500.00

3,000.00

2,500.00

5,500.00

5,500.00

3,000.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tr.đồng

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Tr.đồng

5,000.00

2,500.00

2500.00

5,000.00

5,000.00

2,500.00

2,500.00

111,541.00

19,791.15

91,749.85

111,345.89

111,345.89

19,596.04

91,749.85

15,696.04

15,696.04

15,696.04

Tr.đồng

105,941.00

15,891.15

90,049.85

105,745.89

105,745.89

15,696.04

90,049.85

15,696.04

15,696.04

15,696.04

- Chuyển tiếp sang 2022

1 Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc

Tr.đồng

3,400.00

1,700.00

1,700.00

3,400.00

3,400.00

1,700.00

1700.00

-

-

-

- Chuyển tiếp sang 2022

2 Dự án đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ

Tr.đồng

2,200.00

0.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

-

-

-

- Chuyển tiếp sang 2022

PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB
Dự án chuyển tiếp
1 Dự án đầu tư Checking point xuất

-

-

-

-

-

- Chuyển tiếp sang 2022

-

-

-

- Chuyển tiếp sang 2022

Dự án khởi công mới
1 Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 2000kVA
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHƢƠNG TIỆN THIẾT BỊ

0.00

Dự án chuyển tiếp
1

Dự án đầu tư 01 cẩu hàng container 45 tấn tầm
với đến 37m

Dự án khởi công mới

2,200.00

-
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PHỤ LỤC 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022
B DỰ KIẾN NĂM 2022

Thời gian
TT

Hạng mục đầu tƣ
Khởi công

Hoàn
thành

Tổng cộng phần I + phần II

Tổng mức đầu tƣ/ dự toán

Kế hoạch năm 2022

Đơn vị
tính

Tổng số

Tr.đồng

120,541.00

23,561.15

96,979.85

104,649.85

104,649.85

7,670.00

96,979.85

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

Tr.đồng

500.00

500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

Tr.đồng

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

118,041.00

21,061.15

96,979.85

102,149.85

102,149.85

5,170.00

96,979.85

Tr.đồng

105,941.00

15,891.15

90,049.85

90,049.85

90,049.85

0.00

90,049.85

PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Nguồn vốn
Vốn CSH

Nguồn vốn
Thực hiện

Vốn
vay+khác

Giải ngân

Vốn CSH

Vốn
vay+khác

Dự án chuyển tiếp
1 Dự án đầu tư Checking point xuất
2

Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp
1250kVA

PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHƢƠNG TIỆN THIẾT BỊ
Dự án chuyển tiếp
1

Dự án đầu tư mua sắm 01 cẩu hàng
container tầm với đến 37 m

2

Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo
Romooc

Tr.đồng

3,400.00

1,020.00

2,380.00

3,400.00

3,400.00

1,020.00

2,380.00

3

Dự án đầu tư mua sắm 01 xe oto con
7 chỗ

Tr.đồng

2,200.00

2,200.00

-

2,200.00

2,200.00

2,200.00

0.00

Tr.đồng

6,500.00

1,950.00

4,550.00

6,500.00

6,500.00

1,950.00

4,550.00

2020

2022

Dự án khởi công mới
1

Dự án đầu tư mua sắm 01 khung
chụp tự động 40 Tấn

Ghi chú

