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TỜ TRÌNH 

Về việc: Phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất 

trọng tải khoảng 13.000 DWT 

 

                                            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 về việc thông qua 

chủ trương tái cấu trúc Công ty giai đoạn năm 2019 – 2020, 

Hội đồng Quản trị Công ty nhận thấy việc triển khai dự án đầu tư mua tàu chở 

dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tốt, phù hợp 

với định hướng phát triển của Công ty, làm nền tảng tốt cho sự phát triển ổn định dài hạn 

của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi đã 

được Công ty xây dựng, Hội đồng Quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét, phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 

DWT, với các nội dung cụ thể như sau: 

- Tên dự án: Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT 

 - Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 - Tổng mức đầu tư: 182.155.000.000VNĐ (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT, 

lệ phí trước bạ, chi phí lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast, chi phí khảo sát/giám 

định/giao nhận tàu và các chi phí dự phòng khác) 

 - Cơ cấu vốn đầu tư : Vốn vay chiếm không quá 65% giá trị mua tàu, còn lại là từ 

vốn chủ sở hữu. 

    - Tuổi tàu : Dưới 15 tuổi đáp ứng và tuân thủ giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã 

qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam: Tuổi tàu theo quy định tại Điều 7 - Nghị định 

171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 và các quy định tại Nghị định số 86/2020/NĐ-CP 

ngày 23/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về 

đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (có hiệu lực từ 15/9/2020), Luật 

Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các Luật, Nghị định khác được áp dụng tại thời điểm 

đầu tư tàu. 

 - IMO class : IMO2/IMO3 

 - Cấp đăng kiểm : IACS 

 - Nơi đóng : Nhật bản/Hàn Quốc 

 - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của dự án 

  NPV :   4.028.699.484 VNĐ 

  IRR:    9,96% 

  ROE:    10,69% 



 

- Thời gian mua tàu dự kiến : Quý II/2021 

- Ủy quyền cho HĐQT công ty : 

 + Phê duyệt/quyết định cập nhật báo cáo đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng, các kế 

hoạch triển khai đầu tư mua tàu, kết quả lựa chọn đầu tư, triển khai kinh doanh khai thác 

sau đầu tư và các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa 

chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ 

của công ty và các quy định của Công ty. 

 +  Phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên 

nguyên tắc hiệu quả kinh tế của Dự án không thấp hơn hiệu quả của Dự án đã được 

ĐHĐCĐ phê duyệt. 

  Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt. 

Trân trọng./. 

Hồ sơ đính kèm: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 01 tàu chở dầu /hóa 
chất trọng tải khoảng 13.000DWT. 
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