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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

 DẦU KHÍ  ĐÔNG DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-VTDKĐD  

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

DỰ THẢO 

BÁO CÁO 

V/v: Báo cáo kết quả đầu tư mua tàu chở dầu/hoá chất trọng 

 tải khoảng 13.000DWT  

 
Kính gửi: ĐHĐCĐ / Hội đồng Quản trị  

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

Căn cứ và cơ sở thực hiện dự án 

-  Nghị Quyết số 01/NQ-VTDKĐD- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 09 năm 2021 của 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP vận tải dầu Khí Đông Dương về việc Phê duyệt dự 

án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT. 

-  Nghị quyết số 19/NQ-VTDKĐD- HĐQT ngày 24/09/2021 của Hội đồng quản 

trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư (BCNCKT dự án đầu tư) 01 tàu chở dầu /hóa chất 

trọng tải khoảng 13.000 DWT. 

-  Nghị quyết số 21/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT về việc 

phê duyệt kế hoạch mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT của 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương. 

-  Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 25/03/2022 của HĐQT về việc 

chấp thuận phương án xử lý tình huống khi đánh giá tàu thuộc dự án đầu tư 01 tàu chở 

dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT. 

Giám đốc công ty báo cáo HĐQT/ĐHĐCĐ về việc tổ chức triển khai thực hiện và 

tóm tắt kết quả đầu tư “dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT” 

như sau: 

Tổ chức thực hiện đầu tư dự án 

1. Thời gian triển khai đầu tư: Sau khi có phê duyệt kế hoạch mua tàu, Công ty 

Đông Dương tiến hành triển khai công tác đầu tư từ ngày 08/10/2021; 

2. Hình thức tổ chức mua: Chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế; 

3. Ngày phê duyệt kết quả lựa chọn tàu: HĐQT có NQ số 03/NQ-VTDKĐD-

HĐQT ngày 28/4/2022 trên cơ sở xem xét phê duyệt TTr số 05/TTr-VTDKĐD 

25/4/2022. 

4. Tổng giá trị đầu tư ước thực hiện/Tổng mức đầu tư phê duyệt: 147,67 tỷ vnđ/ 

166,57 tỷ vnđ  tương đương 6,33 tr.usd/7,09 tr.usd, bằng 88% Tổng mức đầu 

tư được phê duyệt 

5. Ngày nhận tàu (hoàn thành đầu tư ): ngày 6/6/2022, Tuổi: 13,4 tuổi 

6. Nơi nhận tàu khi mua:  cảng Rotterdam Hà Lan   

Phần vận hành khai thác ngay sau đầu tư 

7. Hình thức cho thuê: thuê định hạn TC với thời hạn 6m + 6m (quyền chọn của 

người thuê tàu); 
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8. Ngày giao tàu cho thuê:  22h56 phút ngày 8/6/2022 

9. Nơi giao tàu cho thuê :  cảng Rotterdam Hà Lan 

Với kết quả của công tác đầu tư & khai thác tàu như trên, Công ty Đông Dương 

đã hoàn thành đầu tư “dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DW” đã 

được HĐQT phê duyệt, đưa tàu vào khai thác ngay sau đầu tư đảm bảo được các Chỉ 

tiêu hiệu quả khai thác trong các năm đầu cao hơn các Chỉ tiêu kinh tế của dự án đã 

được ĐHĐCĐ/ HĐQT Công ty phê duyệt. 

Giám đốc công ty đang chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương tập hợp đầy 

đủ chi phí đầu tư và dự thảo báo cáo quyết toán dự án đầu tư báo cáo trình HĐQT phê 

duyệt theo qui định. 

Trân trọng báo cáo./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Lưu: VT; KTATĐT 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Sơn 

 


