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PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018
I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên, trong đó:
-

Bà Hồ Thị Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

-

Bà Bùi Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

-

Ông Bùi Hữu Việt Cường - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (bổ
nhiệm thay thế Ông Triệu Văn Nghị từ 25/05/2018).

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; căn cứ kế
hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 thông qua; Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ
yếu sau:
-

Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với PTSC;
-

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
-

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;

-

Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
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- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán
đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm
soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở
hữu, quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo
toàn và phát triển vốn;
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2018.
Định kỳ hàng quý, tổng kết, lập báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ
Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đánh giá việc chấp hành các qui định của
Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện và tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị
của chủ sở hữu có liên quan đến hoạt động của PTSC.
Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát PTSC được thực hiện liên tục, có hệ
thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị
thành viên, để giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản
lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.
II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh
doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của
Tổng Giám đốc Tổng công ty. Kết quả cụ thể như sau:
1.1 Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018
•

STT

Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất:

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Thực
hiện

Kế
hoạch

Thực
hiện

2017

2018

2018

So với
Kế
hoạch
2018

Thực
hiện
2017

1

Doanh thu
hợp nhất

Tỷ
đồng

22.490

13.000

15.233 117,17%

67,73%

2

Lợi nhuận hợp
nhất trước thuế

Tỷ
đồng

1.300

700

976 139,48%

75,12%

3

Lợi nhuận hợp
nhất sau thuế

Tỷ
đồng

1.034

560

573 102,34%

55,44%

4

Thuế và các
khoản phải nộp
NSNN

Tỷ
đồng

1.331

470

999 212,55%

75,06%

Trong năm 2018, hầu hết các Đơn vị thành viên/trực thuộc đều có doanh thu, lợi
nhuận thực hiện sụt giảm so với năm 2017. Trong đó có 6 đơn vị hoạt động lỗ là: Chi nhánh
Tổng công ty tại Hà Nội, Chi nhánh Tổng công ty – Ban xây dựng PTSC, Chi nhánh Tổng
công ty - Công ty DVDK Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC, Chi
nhánh Tổng công ty – Ban Quản lý Dự án Long Phú, và Công ty TNHH Khảo sát địa vật
lý PTSC CGGV.
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- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 15.233 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ HĐ
SXKD chính: 14.638 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 506 tỷ, thu nhập khác
89 tỷ đồng), đạt 117,17% kế hoạch năm, giảm 32,27% so với cùng kỳ năm 2017.
Giảm chủ yếu là do năm 2017, PTSC có khoản thu nhập khác 4.916 tỷ đồng từ việc
thu phí bồi thường chấm dứt hợp đồng cho thuê tàu FPSO PTSC Lam Sơn trước thời
hạn. Nếu không xét khoản thu nhập bất thường này thì doanh thu năm 2018 của PTSC
chỉ giảm 13% so với thực hiện năm 2017.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 976 tỷ đồng, đạt 139,48% kế hoạch năm,
giảm 323 tỷ đồng (tương đương giảm 24,88%) so cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân
chính là do Công ty PTSC CGGV (Công ty con của PTSC nắm 51% vốn) hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D đang gặp rất nhiều khó khăn trong
những năm vừa qua. Hiện nay PTSC GGGV đang triển khai các thủ tục giải thể.
- Tổng tài sản đến 31/12/2018 là 23.089 tỷ đồng, giảm 1.760 tỷ đồng so với thời điểm
31/12/2017 (tương đương giảm 7,08%). Giảm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn
hạn, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn.
- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2018 là 1,05 lần. (Vốn CSH tại 31/12/2018 là 7.587 tỷ
đồng/Vốn CSH tại 31/12/2017 là 7.235 tỷ đồng). PTSC bảo toàn và phát triển được
vốn chủ sở hữu.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 4,44%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA) năm 2018 đạt 2,39%.
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là 0,45 lần, ở mức an toàn cho sản xuất
kinh doanh và đầu tư phát triển.
• Các chỉ tiêu SXKD Công ty Mẹ PTSC

STT

Chỉ tiêu

Đơn
vị
tính

Thực
hiện

Kế
hoạch

Thực
hiện

năm
2017

năm
2018

năm
2018

So với
So với
Kế hoạch Thực hiện
năm
năm
2017
2018

1

Vốn điều lệ

Tỷ
đồng

4.467

5.896

4.780

81,06%

107,00%

2

Doanh thu

Tỷ
đồng

14.830

5.200

6.928

133,23%

46,72%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ
đồng

614

450

581

129,13%

94,69%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ
đồng

598

420

561

133,52%

93,82%

5

Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế/VĐL bình quân

8,11% 12,13%

149,64%

90,66%

6

Thuế và các khoản
phải nộp NSNN

Tỷ
đồng

316

150

254

169,33%

80,38%

7

Thực hiện đầu tư

Tỷ
đồng

169

1.270

83

6,53%

49,11%

%

13,38%
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- Tổng doanh thu Công ty Mẹ PTSC năm 2018 đạt 6.928 tỷ đồng (bao gồm doanh thu
từ HĐ SXKD chính: 5.754 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 1.134 tỷ, thu nhập
khác 40 tỷ đồng), bằng 133,23% kế hoạch năm, giảm 53,28 % so với năm 2017.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 561 tỷ đồng, đạt 133,52% kế hoạch năm, giảm
37 tỷ đồng (tương đương giảm 6,18 %) so với năm 2017.
- Tổng tài sản đến 31/12/2018 là 12.532 tỷ đồng, giảm 1.239 tỷ đồng (tương đương
giảm 8,99%) so với thời điểm 31/12/2017. Giảm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn
hạn, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn.
- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2018 là 1,05 lần. (Vốn CSH tại 31/12/2018 là 7.248 tỷ
đồng/Vốn CSH tại 31/12/2017 là 6.906 tỷ đồng). PTSC đã bảo toàn và phát triển
được vốn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 7,15%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA) năm 2018 đạt 4,26%.
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là 0,37 lần, đảm bảo mức an toàn cho
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
1.2 Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:
Chi tiết kết quả tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2018 toàn
Tổng công ty DVKT như sau:
- Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng: Doanh thu thực hiện 2.309 tỷ đồng, đạt 135,82%
kế hoạch năm, giảm 4,23% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 209 tỷ đồng, tăng
12,8% so với năm 2017.
- Dịch vụ quản lý, vận hành khai thác tàu chứa dầu FSO/FPSO: Doanh thu thực hiện
2.063 tỷ đồng, đạt 137,53% kế hoạch năm, giảm 37,52% so với năm 2017. Lợi nhuận
gộp đạt 121 tỷ đồng, giảm 9,7% so với năm 2017 (chưa bao gồm phần lợi nhuận từ
các Liên doanh kinh doanh FSO/FPSO hợp nhất về PTSC).
Dịch vụ cơ khí dầu khí: Doanh thu thực hiện cả năm 2018 đạt 7.766 tỷ đồng, đạt
109,4% kế hoạch năm 2018, giảm 12,9% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 737 tỷ
đồng, tăng 130,3% so với năm 2017.
- Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí: Doanh thu thực hiện 1.775 tỷ đồng, đạt 131,48% kế
hoạch năm, tăng 10,80% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 348 tỷ đồng, tăng 6,6%
so với năm 2017.
- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành sửa chữa và bảo dưỡng các công
trình dầu khí: Doanh thu thực hiện 1.332 tỷ đồng, đạt 133,20% kế hoạch năm, tăng
28,15% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 84 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2017.
- Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm
bằng ROV: Doanh thu thực hiện 916 tỷ đồng, đạt 76,33% kế hoạch năm, giảm 38,93%
so với năm 2017. Lỗ gộp 397 tỷ đồng.
- Dịch vụ khác: Bao gồm dịch vụ kinh doanh khách sạn, dịch vụ bảo vệ… Doanh thu
thực hiện 466 tỷ đồng, đạt 133,14% kế hoạch năm, giảm 17,81% so với năm 2017.
2. Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản; tái cấu trúc; quản
lý và đầu tư tài chính
2.1 Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản
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Công tác đầu tư của PTSC đã được triển khai đúng các Quy định hiện hành của Nhà
nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty. Các dự án đầu tư XDCB, mua
sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích
khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính, việc sử dụng khai thác đã mang lại hiệu
quả kinh tế thiết thực thông qua kết quả kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.
2.1.1 Công tác đầu tư của Công ty mẹ - Tổng công ty
Công tác đầu tư của Công ty mẹ - Tổng công ty chủ yếu là thực hiện các công tác
chuẩn bị và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2018 đã được
phê duyệt, cụ thể:
- Dự án Đầu tư và Kinh doanh Đội tàu Phục vụ Gần bờ Nhà máy LHD Nghi Sơn đang
triển khai với tiến độ tổng thể đạt 64,78%.
- Thực hiện các thủ tục đầu tư ra nước ngoài cho Dự án FSO Sao Vàng Đại Nguyệt.
- Tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư Tàu dịch vụ và thực hiện
đầu tư mua sắm các trang thiết bị khác, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh
theo kế hoạch.
Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2018 của Công ty mẹ - PTSC đạt 83 tỷ
đồng, bằng 6,53% kế hoạch đầu tư năm 2018. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư thấp là
do Dự án đầu tư và kinh doanh Đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy LHD Nghi Sơn chỉ được
giải ngân sau khi Nhà máy đóng Tàu hoàn thành công tác bàn giao Tàu trong năm 2019 và
một số dự án tạm dừng triển khai như dự án đầu tư xây dựng căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí
tại Phú Quốc, Dự án góp vốn đầu tư và kinh doanh Kho nổi chứa, xử lý và xuất Dầu khí
(FPSO) cho Talisman Vietnam Limited thuê phục vụ phát triển Mỏ Cá Rồng Đỏ.
2.1.2 Công tác đầu tư của các Công ty con - PTSC
Trong năm 2018, các Công ty con - PTSC đã triển khai thực hiện đúng tiến độ các
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể Dự án Mở
rộng Cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT, Dự án Mở rộng Kéo dài Phân đoạn 15 Bến
Sà lan 1.500-2.500 DWT của PTSC Phú Mỹ, và Dự án Đầu tư Xe cẩu, Trailer, Máy cắt,
Máy phát điện, v.v. Tổng giá trị đầu tư giải ngân tại các Công ty con - PTSC đạt trên 250
tỷ đồng.
2.2 Công tác tái cấu trúc, quản lý tài chính và đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác
Tính đến 31/12/2018, tổng số vốn PTSC thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp là
4.793 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào 13 công ty con là 3.187 tỷ, 06 công ty liên doanh liên
kết là 1.603 tỷ và 01 đơn vị đầu tư dài hạn khác là 3 tỷ đồng. Công tác tái cấu trúc, đầu tư
tài chính của PTSC được thực hiện nghiêm túc theo chủ trương chỉ đạo của Tập đoàn, tập
trung vào những ngành nghề, hoạt động kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải.
Giá trị cổ tức, lợi nhuận được chia về Công ty mẹ - PTSC trong năm 2018 là 844 tỷ
đồng, bằng 17,6% giá trị các khoản đầu tư, trong đó:
- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty con là 493,5 tỷ đồng, bằng 15,5% giá trị
các khoản đầu tư vào Công ty con;
- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty liên doanh, liên kết là 350,9 tỷ đồng, bằng
21,9% giá trị các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.
Trong năm 2018, PTSC thực hiện giảm vốn chủ sở hữu 20,4 triệu USD tại Công ty
Liên doanh PTSC AP theo tinh thần Nghị quyết 296/NQ-DVKT-HDQT ngày 21/05/2018
của Hội đồng quản trị PTSC và giảm vốn tại Công ty Malaysia VietNam Offshore Terminal
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Limited 24 triệu USD theo tinh thần Nghị quyết 281/NQ-DVKT-HDQT ngày 15/05/2018
của Hội đồng quản trị PTSC.
Trong năm 2018, PTSC và MVOT đã ký phụ lục sửa đổi hợp đồng về việc gia hạn
thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2027.
PTSC đã nghiêm túc tổ chức rà soát, nghiên cứu thực hiện các nội dung tái cơ cấu
doanh nghiệp theo Kế hoạch tái cơ cấu PTSC giai đoạn 2016-2020 đã được HĐTV Tập
đoàn phê duyệt tại Nghị quyết số 2626/NQ-DKVN ngày 31/12/2016 và Nghị quyết số
681/NQ-DKVN ngày 24/04/2018. Ngày 07/08/2018 HĐQT Tổng công ty PTSC đã ban
hành Nghị quyết số 457/NQ-DVKT-HĐQT về việc chấm dứt Hợp đồng liên doanh giữa
Tổng công ty PTSC với Công ty CGG Veritas Services Holding B.V. Hiện nay, PTSC
đang tiếp tục thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để chấm dứt Hợp đồng, hoạt động
của Liên doanh theo quy định.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3.1 Kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất)
STT
1
2
3
4

Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Doanh thu hợp nhất
Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng
Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN
Tỷ đồng

Kế hoạch 2019
13.000
700
560
600

3.2 Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Vốn điều lệ
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL bình quân
Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL
Thực hiện đầu tư

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
%
%
Tỷ đồng

Kế hoạch 2019
4.780
4.200
450
420
160
8,78
7
1.221

4. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017
Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, ngày
08/10/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai
Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
Việc chi trả cổ tức năm 2017 được thực hiện: chi trả 10% bằng tiền mặt (Đợt 1: 5%
ngày 28/03/2018, đợt 2: 5% ngày 31/10/2018) và phát hành cổ phiếu để trả 7% cổ tức từ
lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 với tỷ lệ 100:7. Công tác chi trả cổ tức cho các cổ
đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Số cổ phần phát hành tăng thêm
từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được lưu ký đầy đủ và niêm yết, giao dịch chính
thức trên thị trường từ ngày 15/01/2019.
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III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công
ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và
trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực
kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo
đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ
Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty TNHH
Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2018 của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và Báo cáo
tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và Thư quản
lý của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Trong năm 2018, PTSC đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện
đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực
hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế
độ kế toán theo quy định; Mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; Trích lập đầy
đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó
đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính; dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá
công trình xây lắp.
- Tình hình quản lý tài sản: Toàn bộ các tài sản của Công ty mẹ đều được quản lý
theo đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Tổng công ty, công tác kiểm kê
tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định. Máy móc thiết bị, phương
tiện vận tải, thiết bị quản lý khấu hao với mức nhanh nhất; các tài sản có giá trị lớn được
khấu hao với thời gian tương đối dài để phù hợp với thời gian khai thác thực tế của tài sản
phục vụ cho quá trình hoạt động SXKD, không có tài sản hư hỏng hoặc tài sản không sử
dụng.
- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất
sau thuế trên vốn điều lệ tuy có giảm so với 2017 nhưng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm
soát chặt chẽ. Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu quá
hạn, phải thu khó đòi theo quy định. Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2018 (BCTC Công ty
mẹ) là 3.348 tỷ đồng, giảm 1.142 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Nợ phải thu khách
hàng là 1.768 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu quá hạn là 542 tỷ đồng, chiếm 30,66% trên
tổng công nợ phải thu khách hàng. Công nợ trên 3 năm và khó đòi là 63 tỷ đồng. Các khoản
nợ phải thu quá hạn đều đã được đơn vị trích lập dự phòng đầy đủ với tổng giá trị trích lập
đến 31/12/2018 là 112 tỷ đồng.

Page 7 of 16

BM.HD.PTSC.VP.01.10-15/7/2014

- Nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2018 (BCTC Công ty mẹ) là 4.667 tỷ đồng,
giảm 1.288 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, nợ phải trả người bán là 1.713
tỷ đồng (giảm 108 tỷ đồng), nợ phải trả các tổ chức tín dụng là 178 tỷ đồng (giảm 210 tỷ
đồng). Việc thanh toán nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối dòng tiền. Tại thời
điểm 31/12/2018, khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,95 lần, hệ số khả năng thanh toán
tổng quát là 2,68 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của PTSC lành mạnh, an
toàn.
- Tại thời điểm 31/12/2018, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty
mẹ đạt 3.685 tỷ đồng, tăng 967 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, lưu chuyển
tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 96 tỷ đồng, biến động chủ yếu là do thay đổi các
khoản phải thu và thay đổi các khoản phải trả; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
là 1.715 tỷ đồng chủ yếu là do tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia lớn và
thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác hơn việc đầu tư, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 657 tỷ
đồng chủ yếu là do đơn vị thực hiện trả nợ gốc các khoản vay đến hạn trả đã cam kết với
số tiền là 210 tỷ đồng, và trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 446 tỷ đồng.
IV - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng công ty tại phiên họp thường niên 2019.
Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Tổng công ty trong năm 2018 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt
động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PTSC, các quy định pháp luật có liên quan và các
Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp trực tiếp và 56 đợt lấy ý kiến, ban
hành tổng cộng 271 văn bản trong đó có 104 nghị quyết/quyết định và 167 văn bản khác
để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và
tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của các Đơn
vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện và các buổi làm việc trực tiếp của
HĐQT với Đơn vị. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Tổng
công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm
soát, các Tổ chức Chính trị-Xã hội của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ
theo quy định.
Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm
cao. Nhận diện, phòng tránh và xử lý tốt các khó khăn và biến động của ngành Dầu khí nói
riêng và nền kinh tế nói chung. Tiếp tục phân tích, đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn;
thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội.
Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công
ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để
tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,
giảm giá thành và đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài; tổ chức triển khai
nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao
hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy
mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
bộ máy quản lý, giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí; lãnh đạo Tổng công ty đạt kết quả
hoạt động SXKD hiệu quả.
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V - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM
SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG
Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám
đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các
thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; Ban Kiểm soát được mời
tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty và các
cuộc họp khác.
Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc phân
công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để
phối hợp. Ban Kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán
của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Tổng
công ty. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản
trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.
Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất
kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết
công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử
dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ
sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội
đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty Mẹ và
các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát cũng thực hiện soát xét và cho ý kiến về công tác
lập và trình bày Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy
đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các quy định của PTSC.
Năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị
của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của
pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
VI – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018
1. Về hoạt động chung của Ban kiểm soát:
Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động
năm 2018 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ và Tập đoàn thông qua; bám sát Nghị quyết
ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách
nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các Quyết định/Chỉ
thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc, tập thể Người đại diện tại PTSC, các cổ đông khác và Tập đoàn Dầu
khí quốc gia Việt Nam.
Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện rà soát công
tác hạch toán, lập BCTC, công tác kiểm kê 2018 tại hầu hết các đơn vị thành viên/trực
thuộc; phối hợp cùng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty thực hiện kiểm tra, giám sát
công tác hạch toán tài chính kế toán, công tác quản trị dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý
doanh thu chi phí, thực hiện các nghĩa vụ thanh toán với Tổng công ty và các công tác khác
đối với 4 đơn vị thành viên/trực thuộc: Chi nhánh Tổng công ty – Ban Dự án Nhiệt điện
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Long Phú, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Dầu khí, Công ty Cảng Dịch vụ Dầu
khí Tổng hợp Quảng Bình, Chi nhánh Tổng công ty – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng.
Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam yêu cầu.
Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên
tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty
PTSC.
Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp. Cả 06 cuộc họp
đều có sự tham dự đầy đủ của tất cả các thành viên, đạt tỉ lệ tham dự 100%, theo Phụ lục
số 01 đính kèm.
Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát
- Lần 1: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm
2018; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2017; Báo cáo Thẩm định Quỹ tiền lương thực
hiện 2017 của Công ty mẹ; Báo cáo kiểm tra giám sát quý 1 của Ban Kiểm soát. Phân công
công việc và kế hoạch hoạt động quý 2/2018.
- Lần 2: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Triệu Văn Nghị - Thành viên Ban Kiểm
soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo nguyện vọng cá nhân; Giới thiệu Ông Bùi Hữu Việt Cường
– Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC làm
ứng viên để bầu giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát thay thế Ông Triệu Văn Nghị tại Đại
hội đồng cổ đông năm 2018.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 2 của Ban Kiểm soát. Phân công
công việc và kế hoạch hoạt động quý 3/2018.
- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 3 của Ban Kiểm soát. Phân công
công việc và kế hoạch hoạt động quý 4/2018.
-

Lần 5: Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018.

- Lần 6: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2018 của Ban Kiểm
soát. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 và phân công công việc quý 1/2019 của Ban
Kiểm soát.
2. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện
theo Quy chế trả lương của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định
53/2016/NĐ-CP.
Chi tiết thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong
Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán và công bố tại Báo cáo thường niên năm 2018
theo quy định, theo Phụ lục số 02 đính kèm.
Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018: Các chi phí hành chính và liên
quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Tập
đoàn Dầu khí và quy chế tài chính, các quy định của PTSC.
Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát theo Phụ lục 03 đính kèm.
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VII – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Tổng Giám
đốc Tổng công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Kính đề nghị
Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính, phương án phân phối
lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.
Năm 2019, các thách thức và khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong
lĩnh vực dầu khí vẫn còn tiếp diễn. Giá dầu thô và tình hình kinh tế, chính trị Châu Á và
Toàn cầu vẫn có những biến động khó lường. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch
năm 2019, Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều
kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến
năm 2035.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại
diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ.
Duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn
Tổng công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch
sản xuất kinh doanh 2019.
- Tăng cường giám sát hiệu quả vốn đầu tư của PTSC tại các công ty liên doanh, liên
kết và đầu tư tài chính.
- Tích cực tìm các biện pháp xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn đang tồn tại như:
Thu hồi công nợ của PVEP, Dự án Bio Ethanol Dung Quất, Dự án Nhà máy nhiệt điện
Long Phú, Dự án Cá Rồng đỏ, Giải thể Liên doanh PTSC CGGV.
PHẦN II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019
Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong
đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý
kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của
Tổng công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình
hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng
quản trị Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội
đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư
của Tổng công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán
nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp với Người đại diện
phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc quản lý phần vốn của Tập đoàn tại
PTSC và phần vốn của PTSC đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thẩm định quyết toán Quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019
của Người lao động và Quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2018 theo các quy định hiện
hành;
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-

Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ
thuật Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi
phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán
nội bộ của Tập đoàn, của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt
động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các
đoàn kiểm tra, kiểm toán.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và
phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2019.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
-

Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
Website Tổng công ty;
Văn phòng, các Ban;
Lưu: VT, BTK.

Tài liệu đính kèm:
- Phụ lục 1. Thống kê tham dự họp của
các Thành viên năm 2018.
- Phụ lục 2. Thù lao và các lợi ích khác
của BKS năm 2018.
- Phụ lục 3. Kết quả hoạt động cùa các
Thành viên BKS năm 2018.

Hồ Thị Oanh
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PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2018
(Kèm theo báo cáo số
/BC-DVKT-BKS ngày 28/6/2019)

Stt

Thành viên BKS

1. Bà Hồ Thị Oanh

2.

Bà Bùi Thu Hà

3.

Ông Triệu
Nghị

4.

Ông Bùi Hữu Việt
Cường

Chức vụ

Ngày bắt đầu

Trưởng BKS

Kiểm soát viên

Văn

10/07/2012
lần đầu)
28/04/2017
lại)
16/04/2009
lần đầu)
28/04/2016
lại)

Số buổi
họp BKS
tham dự

Tỷ lệ
tham
dự
họp

6

100%

6

100%

(bầu
(bầu
(bầu
(bầu

Kiểm soát viên

16/07/2013 (bầu
lần đầu)

1

100%

Kiểm soát viên

25/05/2018 (bầu
lần đầu)

5

100%
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PHỤ LỤC 02
THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
(Kèm theo báo cáo số
/BC-DVKT-BKS ngày 28/6/2019)

Stt

Họ và tên

Chức danh

Thời gian làm việc

Thù lao và lợi
ích khác sau
thuế (VNĐ)

1

Hồ Thị Oanh

Trưởng Ban kiểm soát

10/07/2012

31/12/2018

1.078.138.950

2

Bùi Thu Hà

Kiểm soát viên

16/04/2009

31/12/2018

816.996.800

3

Triệu Văn Nghị

Kiểm soát viên

16/07/2013

25/05/2018

121.500.000

4

Bùi Hữu Việt Cường

Kiểm soát viên

25/05/2018

31/12/2018

192.622.501

Tổng cộng

2.209.258.251
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PHỤ LỤC 03
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
(Kèm theo báo cáo số
/BC-DVKT-BKS ngày 28/6/2019)
I.

Các hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2018, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và
nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 308/NQDVKT-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng công ty PTSC.
Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và ban hành 01
Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát: Nghị quyết 303/NQ-DVKT-BKS
ngày 24/05/2018 về việc miễn nhiệm Ông Triệu Văn Nghị và giới thiệu ông Bùi Hữu Việt
Cường thay thế giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
II.

Các hoạt động theo lĩnh vực được phân công

Trong năm 2018, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm
vụ theo từng lĩnh vực đã được phân công, cụ thể như sau:
1.

Bà Hồ Thị Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát
-

Đã tham gia 6 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy
đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát
được phân công.

-

Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ
chức hoat động chung của Ban Kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện
các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc
thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban Kiểm soát; Phê duyệt
các báo cáo theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Phụ trách các công việc
chưa phân công cho các thành viên Ban Kiểm soát khác thuộc chức năng, nhiệm
vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

-

Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Công tác bảo toàn
vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Tình hình chấp hành
Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC;
Việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam đối với PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác tái cơ cấu;
Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm định Báo cáo tài chính
quý, năm; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra,
kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo
kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám
đốc Tổng công ty.
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2.

Bà Bùi Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
-

Đã tham gia 6 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy
đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát
được phân công

-

Đã triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động:
Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị PTSC; Việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu
tư; Công tác tái cơ cấu; Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm
định Báo cáo tài chính quý, năm; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của
các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc;
xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của
Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

3.

Ông Triệu Văn Nghị - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (có đơn từ
nhiệm ngày 02/05/2018)
-

Đã tham gia 1 cuộc họp Ban Kiểm soát, tỷ lệ tham dự họp 100%.

-

Triển khai thực hiện tốt và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với
các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.

4.

Ông Bùi Hữu Việt Cường – Thành viên Ban kiểm soát (được bổ nhiệm từ ngày
25/05/2018)
-

Đã tham gia 5 cuộc họp Ban Kiểm soát.

-

Đã triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động:
Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị PTSC; Việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu
tư; Công tác tái cơ cấu; Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm
định Báo cáo tài chính quý, năm.
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