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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (Visal) (dưới đây viết tắt là Công ty) là 

doanh nghiệp Nhà nước được thành lập ngày 30/6/1976 với tên gọi là Công ty Trục vớt. Đến 

ngày 10/9/1982 tại Quyết định số 156/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã 

nâng lên thành XNLH Trục vớt Cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và đổi tên XNLH 

Trục vớt Cứu hộ thành Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng Hải Việt 

Nam theo Quyết định số 721/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2006 của Bộ Giao thông Vận tải. Đến 

tháng 6/2010 được chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam do Bộ 

Giao thông Vận tải làm chủ sở hữu theo Quyết định số 1771/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 

của Bộ Giao thông Vận tải; Ngày 24/11/2011 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 

2399/QĐ-BGTVT v/v Chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Bảo đảm 

An toàn Hàng hải Miền Nam. 

 

Trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn luôn phát triển, giá trị 

sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo đủ việc làm cho người lao động, đời 

sống cán bộ, công nhân viên ngày một nâng cao tạo được lòng tin với khách hàng và người lao 

động. 

 

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa tương xứng với tiềm 

năng của mình, trình độ công nghệ, năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, 

chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Đứng trước cơ hội và thách thức của 

nền kinh tế thị trường, Công ty phải tự đổi mới để nhanh chóng thích nghi và đứng vững trong 

cạnh tranh ngày gay gắt. Do vậy chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là 

một chủ trương đúng, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nói chung và huy động được vốn 

từ các thành phần kinh tế, tạo nên sự đa sở hữu trong các doanh nghiệp sau khi cổ phần, sẽ 

làm cho các công ty cổ phần có một sức mạnh mới, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất kinh 

doanh ngày càng hiều quả. 

 

Việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam cũng 

nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư nhằm nâng cao năng lực về tài chính, đổi mới phương 

thức quản trị doanh nghiệp nhằm phát huy truyền thống của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh 

tranh, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và phát triển ổn định 

trong tương lai, đóng góp nghĩa vụ nhiều hơn cho Nhà nước và xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM              Trang 2 

PHẦN I 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

 

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

 

1. Giới thiệu về Doanh nghiệp: 

 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 
Tên tiếng Anh :  VIETNAM SALVAGE SINGLE - MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
Tên viết tắt  :  VISAL 

Địa chỉ :  Số 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Điện thoại  :  (84-8) 38294023  

Fax   :  (84-8) 38294025 

Mã số thuế  :  0300430099  

Website  :  www.visal.com.vn 

Email   :  visal@hcm.vnn.vn  

Logo của Công ty: 

      
2. Ngành nghề kinh doanh chính: 

 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300430099, ngành nghề kinh doanh của Công ty 

như sau: 

 

Lĩnh vực hàng hải: 

 Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn trên biển; 

 Lai dắt tàu và vận tải hàng hóa, hành khách; 

 Đại lý và dịch vụ cho các tàu của Tổng công ty; 

 Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường 

dài; 

 Cứu nạn và cứu hộ trên biển; 

 Thực hiện các dịch vụ phòng, chống ô nhiễm môi trường biển nhằm đảm bảo an toàn 

cho các khu vực hàng hải và các vùng nước cảng biển; 

 Dịch vụ hàng hải, cung ứng nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ nhờn) cho các tàu nước ngoài 

đến Việt Nam; 

 Xây dựng công trình giao thông thủy (kè ốp bờ và nạo vét, hút thổi luồng lạch, bến tàu, 

bến cảng); 

 

Lĩnh vực kỹ thuật ngầm: 

 Kỹ thuật ngầm dưới nước (khảo sát, quay phim, chụp ảnh, thi công công trình dưới 

nước); 

 Dịch vụ du lịch lặn trong và ngoài nước; 

 Phá đá ngầm và cắt phá xác tàu chìm dưới nước; 

http://www.visal.com.vn/
mailto:visal@hcm.vnn.vn
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Lĩnh vực sửa chữa, sản xuất, xây dựng: 

 Sửa chữa phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; 

 Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác; 

 Xây dựng công trình giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ thi công các 

công trình của Tổng công ty; 

 Xây dựng công trình công nghiệp trong ngành giao thông vận tải; 

 Đào, đắp đất đá, san lấp mặt bằng tạo bãi; 

 Gia công, chế sửa lắp ráp các loại kết cấu thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn; 

 Đóng mới phương tiện thủy; 

 Gia công dây cao su chằng buộc hàng hóa; 
 

Lĩnh vực kinh doanh thương mại: 

 Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ giao thông vận 

tải; 

 Đại lý kinh doanh mặt hàng nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ nhờn); 

 Thu gom, giao nhận hàng hóa và kinh doanh bãi container; 

 Kinh doanh thương mại và các ngành hàng: thiết bị lặn dưới nước; thiết bị điện, điện 

tử; vật liệu xây dựng, sắt thép; hàng may mặc; thiết bị, vật tư, máy móc cho ngành công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành xây dựng; 

 Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng, nhà xưởng; 

 Kinh doanh chiết nạp, phân phối và dịch vụ kỹ thuật khí hóa lỏng. 

 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: 

 

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Công ty là: Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, tìm kiếm 

cứu nạn trên biển. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng 

biển và đường dài. 
 

4. Các văn bản thành lập, quá trình hình thành, phát triển và các danh hiệu được tặng 

thưởng: 
 

4.1 Các văn bản thành lập: 
 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam tiền thần là Công ty Trục vớt được thành 

lập theo Quyết định số 707/QĐTC ngày 30/6/1976 của Tổng Cục Giao thông Thủy bộ 

Miền Nam; 
 

Tại Quyết định số 516/QĐ.TC ngày 15/3/1980 của Bộ Giao thông Vận tải đổi tên Công ty 

Trục Vớt thành Công ty Trục Vớt Cứu Hộ trực thuộc Tổng Cục Đường Biển; 

 

Tại Quyết định số 156/HĐBT, ngày 10/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) 

đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Trục vớt Cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải; 
 

Tại Quyết định số 721/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2006 của Bộ Giao thông Vận tải đổi tên Xí 

nghiệp Liên hợp Trục vớt Cứu hộ thành Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam, trực thuộc 

Cục Hàng Hải Việt Nam; 
 

Tại Quyết định số 1771/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty 

Trục vớt Cứu hộ Việt Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt 

Nam do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ sở hữu;  
 

Ngày 24/11/2011 Bộ Giao Thông Vận Tải có Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT v/v Chuyển 

doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam. 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM              Trang 4 

4.2 Quá trình hình thành và phát triển: 
 

Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, một trong những nhiệm vụ cấp 

bách của giao thông vận tải miền Nam lúc bây giờ là nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến 

tranh, thanh thải chướng ngại vật, khai thông luồng lạch đảm bảo an toàn giao thông hàng 

hải, phục vụ kịp thời công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, sự đi lại của nhân dân. 

 

Vì các lý do trên, Cục đường biển (nay là Cục Hàng hải Việt Nam) thấy cần thiết phải có 

một đơn vị làm nhiệm vụ thanh thải luồng lạch, trục vớt xác tàu chìm, từ đó Công ty Trục 

vớt được thành lập là tiền thân của Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam hiện 

nay. 

 

Ngày 30/6/1976, Tổng Cục Giao thông Thủy bộ Miền Nam có Quyết định số 707/QĐTC 

thành lập Công ty Trục vớt trực thuộc Phân cục Đường Biển Miền Nam để trục vớt các 

phương tiện tàu thuyền của Mỹ ngụy bị đánh đắm trong chiến tranh trên các tuyến đường 

vận tải thủy. Thăm dò đánh móc báo hiệu nguy hiểm cho tàu thuyền biết khu vực có tàu 

đắm, giải phóng luồng, giải phóng các chướng ngại vật ở bến cảng. 

 

Ngày 15/3/1980 theo Quyết định số 516/QĐ.TC chuyển Công ty Trục Vớt thành Công ty 

Trục Vớt Cứu Hộ trực thuộc Tổng Cục Đường Biển chung cả nước. 

 

Ngày 10/9/1982 Chính phủ có Quyết định số 156/HĐBT thành lập XNLH Trục Vớt Cứu 

Hộ trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải với nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các 

tàu bè, phương tiện bị nạn; Thăm dò khai thác tài nguyên dưới đáy biển, trục vớt các 

phương tiện chìm đắm, khai thông luồng lạch, xây dựng các công trình phục vụ sửa chữa, 

kết hợp với vận tải thủy nội địa và theo sự phân công lại của Bộ Giao Thông Vận Tải ngày 

27/12/1994 XNLH Trục Vớt Cứu Hộ trực thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam với nhiệm vụ tổ 

chức cứu hộ các tàu bị nạn trên biển, trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những 

tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển nước CHXHCN Việt Nam, thanh thải chướng 

ngại vật trên các luồng ven biển. 
 

Sau đó đổi tên XNLH Trục Vớt Cứu Hộ thành Công ty Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam trực 

thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam theo Quyết định số 721/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2006 của 

Bộ Giao Thông Vận Tải. Đến tháng 6/2010 được chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV 

Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam do Bộ Giao Thông Vận Tải làm chủ sở hữu theo Quyết định số 

1771/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ Giao Thông Vận Tải; Ngày 24/11/2011 Bộ 

Giao Thông Vận Tải có Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT v/v Chuyển doanh nghiệp về làm 

đơn vị thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 
 

Trong giai đoạn phát triển mới, trước sự đòi hỏi của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. 

Đơn vị phải rất linh hoạt trong hoạt động SXKD cũng như trong quản trị doanh nghiệp. 

Đồng thời đổi mới phương thức quản trị, doanh nghiệp phải thực hiện triệt để duy trì và 

phát huy đối đa nguồn nhân lực, phát huy thế mạnh vốn có trong ngành nghề kinh doanh 

của đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả SXKD đảm bảo các yêu cầu về quản lý của nhà 

nước. Hiện Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam tiếp tục đổi mới tổ chức mô 

hình quản lý, cơ chế hoạt động và năng lực quản lý để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức 

cạnh tranh của Công ty bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả hơn đồng vốn, tài sản 

của Công ty. 
 

Từ ngày đầu thành lập VISAl là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành nghề đặc 

thù trục vớt cứu hộ với cơ sở vật chất thô sơ và công nghệ còn lạc hậu. Toàn thể CB-CNV 

Công ty theo phương châm “Khắc phục mỗi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 

trong mỗi CB-CNV luôn tự hào, đoàn kết, nỗ lực hết sức bảo vệ và phát triển đơn vị. Cho 

đến nay, VISAL đã gắn liền với nhiều hoạt động góp phần trong lĩnh vực giao thông vận tải 
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trong và ngoài nước như chính với tên, thương hiệu có được sau 38 năm phát triển và 

trưởng thành. Đó chính là tài sản đáng trân trọng luôn đồng hành cùng đơn vị sau bao 

thăng trầm của lịch sử. 
 

Ngày nay Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam là một doanh nghiệp 100% 

vốn Nhà nước hạch toán độc lập, hoạt động với nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng 

mang tính đặc thù với nhiệm vụ SXKD chính là trục vớt cứu hộ, nên có những khó khăn 

nhất định trong việc tìm kiếm việc làm, chi phí tăng cao do lạm phát trong khi chi phí duy 

tu bảo dưỡng các phương tiện thủy cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Để khắc phục khó 

khăn đó, nên từ nhiều năm qua Công ty lấy hoạt động sản xuất, sửa chữa công nghiệp, Kỹ 

thuật ngầm, Dịch vụ hàng hải và dịch vụ khác để hỗ trợ, duy trì ngành nghề kinh doanh 

chính. 

 

4.3 Các danh hiệu được tặng thưởng 3 năm 2011 - 2013: 
 

Danh hiệu thi đua: 

 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2011 

Tập thể lao động xuất sắc 
Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 

07/03/2012 của Bộ Giao thông Vận tải; 

Huân chương độc lập Hạng 

ba 

Quyết định số 2086/QĐ-CTN ngày 

15/11/2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt 

Nam; 

2012 

Tập thể lao động xuất sắc 
Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 

13/03/2013 của Bộ Giao thông Vận tải; 

Huân chương lao động hạng 

III cho Công đoàn Công ty 

Quyết định số 1156/QĐ-TTG ngày 

08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

2013 Tập thể lao động xuất sắc 
Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 

13/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; 
 

Hình thức khen thưởng: 
 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2011 
Bằng khen của Thành đoàn 

TP Hồ Chí Minh; 

Quyết định số 75/QĐKT-TĐ ngày 03/02/2012 

của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; 

2012 

Bằng khen của Bộ Trưởng 

BGTVT 02 năm liền (2011- 

2012); 

Quyết định số 605/QĐ-BGTVT ngày 

13/03/2013 của Bộ Giao thông Vận tải; 

Bằng khen của Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam 

Quyết định số 68/QĐKT-LĐLĐ ngày 

18/01/2013 của Liên đoàn lao động Việt Nam; 

Bằng khen của Công đoàn 

ngành Giao thông vận tải 

Nam 

Quyết định số 40/QĐ-CĐN ngày 05/03/2013 

của Công đoàn ngành; 

Bằng khen của Tỉnh Đoàn 

Bà Rịa Vũng Tàu; 

Quyết định số 10/QĐKT ngày 23/04/2013 của 

Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu; 

2013 

Bằng khen của TW Đoàn; Quyết định số 771-QĐ/TWĐTN ngày 

30/12/2013 của Trung ương đoàn TNCS 

HCM; 
 

Truyền thống và quá trình khen thưởng của đơn vị : 

-  Được tặng thưởng 01 Huân chương Độc lập Hạng III cho tập thể CB-CNV Công ty 

TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam. 
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-  Được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động Hạng I cho tập thể CB-CNV Công ty 

Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam. 

-  Được tặng thưởng 02 Huân chương Lao động Hạng II cho công trường vớt thiếc và 

XNLH.TVCH. 

-  Được tặng thưởng 06 Huân chương Lao động Hạng III cho tập thể XNLH.TVCH và 

các cá nhân. 

-  Được tặng thưởng 01 Huân chương Chiến công Hạng II cho Tàu Đại Lãnh trong đợt 

phục vụ Trường Sa. 

-  Được tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công Hạng III cho 02 sĩ quan Tàu Đại Lãnh 

trong đợt phục vụ Trường Sa. 

-  Được tặng thưởng 07 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các công trình trọng 

điểm và các đơn vị thành viên. 

-  Nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Công đoàn Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Liên đoàn lao động 

Tp. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, giấy khen, Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, cá nhân. 

 

5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý hiện nay của Công ty: 
 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam có cơ cấu nhân sự với người đại diện theo 

pháp luật của Công ty là Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc; Viên chức quản lý gồm 

Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng. 
 

Các phòng chức năng tham mưu Công ty TVCHVN: Có 05 Phòng ban chức năng:   
+  Phòng Tổ chức Hành chính   

+  Phòng Tài chính Kế toán 

+ Phòng Kinh tế Kế hoạch   

+  Phòng An toàn Hàng hải   

+  Phòng Đoàn thể 

 

Các đơn vị trực thuộc: 

+  Khối Dịch vụ Hàng hải và Trục vớt Kỹ thuật ngầm. 

 

+  Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam: Có 03 (ba) Chi nhánh 

như sau: 

1/ Chi nhánh 1 Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam  

2/ Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam 

3/ Chi nhánh 3 Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam 

 

+ Khối Sản xuất Công nghiệp: Gồm có 02 (hai) đơn vị: 

1/ Xí nghiệp Cơ khí công trình 

2/ Xi nghiệp Sửa chữa tàu biển. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

CÔNG TY TNHH MTV TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

5.1 Phòng Tài chính - Kế toán: 

 

a. Chức năng:  

 

Tham mưu và giúp việc cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực về tài 

chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát 

tài chính kế toán toàn Công ty. 

 

b. Nhiệm vụ: 

  

Xây dựng quy chế quản lý tài chính của Công ty phối hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật và của Công ty; 

 

Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đề xuất 

biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại các thời 

điểm; 

 

Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung hạn, dài hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới 

các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của Công ty; 

 

Tổ chức thanh kiểm tra công tác chấp hành các quy chế tài chính ở các bộ phận, quản lý 

chặt chẽ việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty; 

 

Tổ chức công tác ghi chép, hạch toán kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống 

PHÒNG 

TỔ CHỨC HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

TÀI CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 

KINH TẾ KẾ 

HOẠCH 

 

PHÒNG 

 AN TOÀN 

HÀNG HẢI  

 

CHI NHÁNH I  

-  

TP. VŨNG  

TÀU 

 

CHI NHÁNH II 

- 

TP. QUY  

NHƠN 

 

XÍ NGHIỆP 

CƠ KHÍ 

CÔNG TRÌNH 

-  

TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 

XÍ NGHIỆP 

 SỬA CHỮA 

 TÀU BIỂN  

-  

TP. VŨNG  

TÀU 

  

 

CHI NHAÙNH  

COÂNG TY 

 TNHH MTV 

 TRUÏC VÔÙT  

CÖÙU HOÄ 

VIEÄT NAM 

III 

- 

TP. HAÛI   

PHOØNG 

 

PHOØNG 

ÑOAØN THEÅ 

PHOØNG 

ÑOAØN THEÅ 

CHI NHÁNH 

III 

- 

TP. HẢI 

PHÒNG 

 

PHÒNG ĐOÀN 

THỂ 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

ĐOÀN THỂ 

PHÒNG 

ĐOÀN THỂ 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
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kê phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Luật kế toán, chế độ 

chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật; 

 

Tính toán, trích nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước, nộp cấp 

trên (nếu có) và các quỹ của Công ty; thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản 

công nợ phải thu, phải trả; 

 

Thực hiện các báo cáo kế toán định kỳ của Công ty theo quy định của Bộ Tài chính và các 

văn bản pháp luật hiện hành; tổ chức có hệ thống về việc lưu trữ các tài liệu và số liệu kế 

toán thuộc bí mật của Công ty, bí mật của Nhà nước. 

 

Thực hiện, kiểm tra đối chiếu kịp thời, chính xác đúng chế độ quy định của Nhà nước về 

công tác kiểm kê tài sản hàng năm; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết phục vụ 

cho việc xử ản mất mát, hao hụt, hư hỏng tài sản (nếu có). 

 

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, quy định mới về tài chính kế 

toán của Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác; các quy định của 

cấp trên cho các bộ phận liên quan trong Công ty. 

 

Tổ chức phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hoạt động kinh tế trong Công ty nhằm 

đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phát hiện 

những lãng phí và thiệt hại đă xảy ra, những việc làm không hiệu quả, những trì trệ trong 

sản xuất kinh doanh để có biện pháp khắc phục đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh cao của Công ty. 

 

Phối hợp với các phòng để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, tham gia 

đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế. 

 

Tổ chức thi hành, củng cố và hoàn thiện các chế độ hạch toán kinh doanh của Công ty theo 

pháp luật quy định. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội 

ngũ cán bộ nhân viên kế toán của Công ty. 

 

5.2 Phòng Tổ chức - Hành chính: 

 

a. Chức năng:  

 

Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam về các lĩnh vực công tác: Hành chính lưu trữ; Quản trị văn 

phòng; Chăm lo sức khỏe người lao động; Bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ khác. 

 

b. Nhiệm vụ:  

 

Quản lý con dấu, quản lý các văn bản tài liệu của Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt 

Cứu hộ Việt Nam đúng nguyên tắc về quản lý hành chính của nhà nước quy định; quản lý 

và điều động phương tiện phục vụ công tác của CB-CNV Công ty; quản lý trụ sở, nhà cửa, 

đất đai của văn phòng Công ty; 

 

Thu thập tổng hợp nắm bắt các nguồn thông tin về hành chính để giúp Tổng Giám đốc điều 

hành công việc hành ngày; tổ chức phục vụ đón tiếp khách đến cơ quan làm việc, công tác 

đối nội, đối ngoại, công tác khánh tiết các ngày lễ, hội nghị của Công ty; 

 

Xây dựng, trình duyệt kế hoạch và thực hiện công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy 

nổ theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty; kiểm tra công 
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tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và đề xuất các biện pháp về công tác 

an toàn lao động; tổ chức thực hiện mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 

 

Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của CB-CNV trong Công ty; 

kiểm tra đôn đốc vệ sinh nơi làm việc các cơ sở sản xuất; theo dõi phát hiện sớm các bệnh 

dịch để báo cáo Tổng Giám đốc và cơ quan dịch tễ địa phương đồng thời tìm mọi biện 

pháp chủ động bao vây và dập tắt dịch kịp thời; 

 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp; tổng hợp báo cáo tình trạng 

sức khỏe CB-CNV với Lãnh đạo Công ty; tuyên truyền hướng dẫn cho CB-CNV tự giác 

chấp hành mọi quy định về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh phòng bệnh, ý thức tự bảo vệ 

sức khỏe cho cá nhân mình.  

 

Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tài sản, 

trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Công ty; 

 

Quản lý hành chính, Văn thư lưu trữ, phục vụ lễ tân, hội nghị; Tham gia tổ chức Đại hội 

công nhân viên chức hàng năm; 

 

Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, các công trình xây dựng, điện nước, điện thoại viễn 

thông, hệ thống internet, các phần mềm dữ liệu của Công ty; 

 

Chủ trì triển khai thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, trật tự trị an, phòng chống bão 

lụt và phòng chống cháy nổ trong phạm vi toàn Công ty; 

 

Sử dụng con dấu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Cấp giấy giới thiệu, giấy 

công tác của Công ty theo đúng quy định; Quản lý việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng và sử 

dụng hệ thống viễn thông: điện thoại, fax, net, phần mềm quản lý dữ liệu đảm bảo thông tin 

liên lạc xuyên suốt, tiết kiệm và hiệu quả. 

 

Tiếp nhận công văn, thư tín, điện báo, fax, Email... trình Tổng giám đốc Công ty giải quyết, 

xử lý, chuyển đến các phòng ban chức năng, cá nhân có liên quan thực hiện. In ấn, sao lưu 

các loại công văn, tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác chung của Công ty đảm bảo chính 

xác, nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. 

 

Đón tiếp khách, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận, phòng ban chức năng để liên 

hệ công tác, giải quyết công việc, quản lý phòng khách và bố trí chỗ nghỉ cho khách đến 

công tác tại Công ty; 

 

Sắp xếp lịch làm việc, quản lý và bố trí lái xe phục vụ lãnh đạo Công ty, cán bộ CNV và 

khách đến công ty công tác. 

 

Tham mưu đề xuất công tác sửa chữa, cải tạo, xây dựng các công trình xây dựng của Công 

ty được giao quản lý. Có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện các 

thủ tục thanh quyết toán xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm theo đúng quy định hiện 

hành, nghiệm thu công trình và đưa vào quản lý, sử dụng. 

 

Quản lý và điều hành việc sử dụng: phòng làm việc, phòng họp, phòng khách, nhà kho, nhà 

xe, Ô tô, điện nước, trang thiết bị văn phòng, âm thanh, máy chiếu, ...đáp ứng các yêu cầu 

phục vụ cho hoạt động của công ty; Đặt mua báo chí, mua sắm văn phòng phẩm, vé máy 

bay, vé tàu xe và các vật dụng khác phục vụ cho hoạt động của Công ty trên cơ sở kế hoạch 

được Tổng Giám đốc phê duyệt. 
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Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động. Kiểm tra công tác ATLĐ-VSLĐ, phòng 

chống cháy nổ đối với các đơn vị trực thuộc; 

 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai công tác thi đua tuyên truyền trong Công ty; 

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác y tế trong toàn Công ty; 

 

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, thực hiện phòng cháy, chữa 

cháy và tham gia an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương. 

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công. 

 

5.3 Phòng Kinh tế – Kế hoạch: 

 

a. Chức năng: 

 

Tham mưu và giúp việc cho Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển, đầu tư, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ được giao của Công ty. 

 

b. Nhiệm vụ:   

 

Tham mưu cho Lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, dự 

án đầu tư mới, đầu tư có chiều sâu; điều phối kế hoạch sản xuất và đầu tư trong Công ty để 

mang lại hiệu quả cao nhất; 

 

Hàng năm xây dựng và đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh với Tổng Công ty; căn cứ kế 

hoạch sản xuất được giao, tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực 

hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được ban hành; chuẩn bị nội dung họp giao ban 

hàng quý cho Lãnh đạo công ty; 

 

Giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan đến sản xuất kinh doanh, làm các thủ tục mua 

sắm phương tiện, thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh trong Công ty; đăng ký, đăng 

kiểm phương tiện bộ và các trang thiết bị theo quy định. 

 

Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý, các tài liệu nghiệp vụ đào tạo, soạn thảo các 

văn bản đối ngoại, dịch thuật các tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty; 

 

Tham mưu, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong toàn Công ty; theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra và tuyên truyền phong trào thi đua của Công ty. 

 

5.4 Phòng Đoàn thể: 

 

a. Chức năng:  

 
Đảng bộ, chi bộ cơ sở Công ty là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các 

chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, 

chi bộ và đơn vị vững mạnh. 
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b. Nhiệm vụ: 

 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên 

môn của Công ty theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn 

thành nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

cán bộ, đảng viên.  

 

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CBCNV giám sát mọi hoạt động của Công ty theo đúng 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, 

phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng 

cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

  

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Công ty, phát huy quyền làm chủ 

của cán bộ, đảng viên và CBCNV, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù 

dập, ức hiếp CBCNV và các hiện tượng tiêu cực khác. 

 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội trong Công ty. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu 

tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, 

bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Công ty. 

 

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong 

Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và CBCNV; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong 

công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, 

CBCNV để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. 

 

Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và CBCNV nắm vững và chấp hành 

đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ 

của Công ty, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực 

công tác cho cán bộ, đảng viên. 

 

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CBCNV đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng 

cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc 

đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, 

kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy 

chế hoạt động của Công ty. 

 

Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ 

thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú 

trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng. 

 

Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của Công 

ty thuộc thẩm quyền của cấp trên. 

 

Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong Công ty xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm 

chủ của cán bộ, đảng viên và CBCNV, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao. 
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Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, CBCNV trong Công ty tham gia xây 

dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, 

nhiệm vụ của Công ty. 

 

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là 

việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực 

trong Công ty. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên 

tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao 

chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và 

tính chiến đấu. 

 

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt 

các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm 

vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.  

 

Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho 

đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang 

công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện 

nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; 

biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý 

nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; 

chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những CBCNV ưu 

tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.  

 

Xây dựng lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và 

CBCNV tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của Công ty, tiêu biểu 

cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và CBCNV. 

 

Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều 

đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để CBCNV tham gia góp ý 

về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.  

 

5.5 Phòng An toàn - Hàng hải: 

 

a. Chức năng 

 

Giám sát, quản lý các hoạt động khai thác đội tàu của Công ty trên các lĩnh vực An toàn, 

Chất lượng, Sức khỏe, Môi trường để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước 

và Công ước Quốc tế. 

 

Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng về các vấn đề đảm 

bảo an toàn, chất lượng, môi trường trong các hoạt động khai thác tàu của Công ty, đảm 

bảo sức khỏe cho người lao động. 

 

Áp dụng, duy trì một cách có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật 

quản lý an toàn quốc tế (IMS Code) & (ISPS Code). 

Nghiên cứu, đề suất các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. 
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b. Nhiệm vụ  

 

Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn. 

 

Tổ chức các cuộc đánh giá để duy trì, cấp mới giấy chứng nhận của hệ thống quản lý an 

toàn, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường cho đội tàu và cho Công 

ty. 

 

Giám sát việc tuân thủ các qui định của hệ thống quản lý an toàn của Công ty. 

 

Quản lý giám sát hoạt động An toàn và Môi trường theo quy định của pháp luật Nhà nước, 

của Tổng Công ty và các yêu cầu của Nhà thầu cũng như các Công ước Quốc tế về An toàn 

& Môi trường. 

 

Cung cấp các thông tin về An toàn, Sức khỏe và Môi trường tới các phương tiện và các đơn 

vị trong Công ty, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện trong Công ty thực 

hiện. 

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định và yêu cầu về An toàn, Sức 

khỏe & Môi trường. 

 

Đề ra các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa nhằm giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại 

về trang thiết bị, tài sản và con người trong quá trình khai thác tàu. 

 

Tổ chức điều tra, báo cáo, đưa ra bài học và đề xuất hướng xử lý cho các trường hợp thiếu 

an toàn, tai nạn và sự cố. 

 

Lưu giữ, cung cấp và cập nhật tài liệu hệ thống quản lý An toàn và Môi trường. 

 

Phối hợp với thuyền trưởng các tàu và các phòng chức năng về nội dung quản lý các trang 

thiết bị an toàn trên các phương tiện của Công ty, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo 

yêu cầu của luật định. 

 

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác an toàn và quản lý môi trường đối 

với khách hàng, các bên hữu quan và các cơ quan chức năng. 

 

Tổ chức tiến hành grug test và alcohol test (kiểm tra độ cồn trong máu) cho thuyền viên.  

 

Chủ động lập kế hoạch đánh giá các rủi ro trong hoạt động khai thác tàu của Công ty, đề ra 

các biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao. 

 

Quản lý, cấp phát, hướng dẫn thực hiện và lưu giữ các tài liệu, luật định, công ước phục vụ 

cho công tác khái thác tàu của Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc đảm 

bảo tàu hoạt động phù hợp với các quy định của ngành hàng hải, đăng kiểm và công ước 

quốc tế. 

 

Tổ chức đánh giá, tham mưu cho Tổng Giám đốc tổ chức mua bảo hiểm cho các phương 

tiện của Công ty. 

 

Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình hoạt động khai thác tàu. 

 

Thực hiện công tác thu thập, phân tích các điều khoản, chi phí, thiệt hại để tiến hành công 

tác khiếu nại về bảo hiểm tàu biển, thuyền viên.   
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5.6 Các Chi nhánh và các xí nghiệp: 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 1, Chi nhánh 2, Chi nhánh 3, Xí nghiệp sửa chữa tàu 

biển, và Xí nghiệp Cơ khí công trình hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV 

Trục vớt Cứu hộ Việt Nam tương ứng với các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. 

 

6. Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước cổ phần 

hóa: 

 

6.1 Tình hình thực hiện đầu tư tài chính:  

 

Công ty đang thực hiện đầu tư tài chính là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ và Xây dựng với số tiền là 1.050.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ. 

 

6.2 Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần 

hóa:  

 

Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2012, 2013 và ước tại 31/12/2014, như sau: 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 TT  Nội dung  TH

Năm 2012 

 TH

Năm 2013 

 Ước TH

năm 2014 

A- Tổng tài sản      120.209      153.064       112.281 

I Tài sản ngắn hạn         74.372      116.499         72.498 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền           6.448         20.359         11.006 

2 Các khoản phải thu         46.361         61.357         31.619 

3 Hàng tồn kho         19.425         31.761         25.658 

4 Tài sản ngắn hạn khác           2.138           3.022           4.215 

II Tài sản dài hạn         45.837         36.565         39.783 

1 Tài sản cố định         21.545         22.776         32.674 

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn           1.050           1.050           1.050 

3 Tài sản dài hạn khác         23.242         12.739           6.059 

B- Tổng nguồn vốn      120.209      153.064       112.281 

I Nợ phải trả         76.755      110.911         74.473 

1 Nợ ngắn hạn         70.088      108.244         73.806 

2 Nợ dài hạn           6.667           2.667              667 

II Nguồn vốn chủ sở hữu         43.454         42.153         37.808 

1 Vốn của chủ sở hữu         43.454         42.153         37.808 

Trong đó: Vốn đầu tư của CSH         29.136         29.748         29.748  
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Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 và ước thực hiện năm 2014 như sau: 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 TT  Nội dung  TH

Năm 2012 

 TH

Năm 2013 

 Ước TH

năm 2014 

1 Tổng giá trị tài sản       120,209       153,064        112,281 

2 Vốn Nhà nước theo sổ kế toán         43,454          42,153          37,808 

3 Doanh thu       123,333       200,133        126,000 

4 Chi phí       120,498       195,531        123,040 

5 Lợi nhuận trước thuế            2,835            4,602            2,960 

6 Thuế TNDN               709            1,150                740 

7 Lợi nhuận sau thuế            2,126            3,452            2,220 

8 Tỷ suất LNST/vốn NN (%)                   5                    8                    6 

9 Nộp ngân sách NN               709            1,150                740 

10 Tổng số lao động(Người)               443               415                363 

11 Thu nhập BQ NLĐ (Tr/Ng/Th)                6.6              10.5               8.35 
 

 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành:  

 

Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước quy mô thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

II. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH 

NGHIỆP  

 

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty:  

 

Tồng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/3/2014) là: 

112.154.740.459 đồng. 

 

a. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn :   73.796.067.460 đồng 

Trong đó: 

Tài sản không cần dùng và ứ đọng  :     0 đồng 

 

b. Tài sản cố định và Đầu tư dài hạn  :   38.358.672.999 đồng 

Trong đó: 

Tài sản không cần dùng và ứ đọng  :      0 đồng 

Tài sản chờ thanh lý    :         215.295.818 đồng 

 

2. Thực trạng về tài sản cố định 

 

Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác định 

giá trị doanh nghiệp (31/3/2014) thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 
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Đơn vị tính: Đồng 

Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại

1 2 3 4 5

A. TSCĐ đang sử dụng  73,055,426,706  58,610,813,233  14,444,613,473 

1. TSCĐ hữu hình  72,891,766,805  58,610,813,233  14,280,953,572 

1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc      11,324,689,500        9,946,124,172        1,378,565,328 

1.2 Máy móc thiết bị      21,375,445,146      13,638,621,394        7,736,823,752 

1.3 Phương tiện vận tải      40,011,889,552      34,846,325,060        5,165,564,492 

1.4 Tài sản cố định khác          179,742,607          179,742,607                          - 

2. TSCĐ vô hình       163,659,901                          -       163,659,901 

2.1 Khác          163,659,901                          -          163,659,901 

 B. TSCĐ không cần dùng                          -                          -                          - 

 C. TSCĐ chờ thanh lý    2,831,256,231    2,615,960,413       215,295,818 

1. TSCĐ hữu hình    2,831,256,231    2,615,960,413       215,295,818 

1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc          138,724,677          138,724,677                          - 

1.1 Máy móc thiết bị        2,458,700,969        2,243,405,151          215,295,818 

1.2 Phương tiện vận tải          233,830,585          233,830,585                          - 

STT Loại tài sản
Giá trị sổ kế toán

 
 

 Nhà cửa, vật kiến trúc: Chủ yếu là Văn phòng làm việc và nhà xưởng. 

 Máy móc thiết bị: Chủ yếu là các máy móc phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, khai thác, 

trục vớt, cứu hộ. 

 Phương tiện vận tải: Chủ yếu là xe ô tô và tàu kéo các loại phục vụ tại Văn phòng 

Công ty và các Chi nhánh, Xí nghiệp. 

 Thiết bị quản lý: Máy lạnh, máy photocopy. 

 

3. Thực trạng về đất đai đang sử dụng 

 

Công ty sử dụng và quản lý 8 lô đất, trong đó: 

 

+ Lô đất tại Văn phòng Công ty, số 360 đường Hai Bà Trưng, Quận I, Tp. Hồ Chí 

Minh. Thuộc thửa đất số 96; tờ Bản đồ số 55, bộ địa chính phường Tân Định. Diện tích 

420,6 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CT 23875 ngày 20/8/2013; Hợp đồng thuê đất số 5321/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 

16/8/2013. Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề 

nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt ”Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến 

nay chưa có phê duyệt; 

 

+ Lô đất tại Xí nghiệp Cơ khí Công trình khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Nay là số 39 đường số 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Diện 

tích: 26.300 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Quyết định số 4608/QĐ-UB ngày 

06/11/2002 của UBND tp. v/v: cho Xí nghiệp Cơ khí Công trình thuê đất theo Chỉ thị 

245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Hợp đồng thuê đất số 602/HĐTĐ-

GTĐ ngày 16/1/2003. Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 

27/6/2014 v/v đề nghị UBND tp. Hồ Chí Minh phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ 

phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. 

 

+ Lô đất tại Khu nhà văn phòng, kho: tại 3/8 Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, 

Tp. Hồ Chí Minh. Diện tích: 804,2 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Quyết định 
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số 1711/QĐ-UB ngày 17/10/1979 của UBND Tp v/v Mua lại tài sản Công ty Kysaco tại 

3/8 An Phú, huyện Thủ Đức (nay là 3/8 Lương Định Của, P. An Phú, Q 2). Quyết định số 

249/QĐ-UB ngày 01/07/1980 của UBND Tp v/v Điều chỉnh quyết định Quyết định số 

1711/QĐ-UB ngày 17/10/1979 giao cho Công ty Trục vớt mua lại tài sản Công ty Kysaco. 

Quyết định số 3608/BGTVT-TC ngày 31/08/2010 Bộ Giao thông vận tải v/v Bố trí một 

phần diện tích nhà đất tại 3/8 Lương Định Của, Quận 2 Tp. HCM cho Công ty TNHH một 

thành viên Trục vớt Cứu hộ VN). Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN 

ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt “Phương án Sử dụng đất 

khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt 
 

+ Lô đất tại Chi nhánh I - Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam 

và Xí nghiệp Sửa chữa Tàu biển tại số 24 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa (trước là Phường 

10), thành phố Vũng Tàu. Diện tích 67.914 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00789 QSDĐ/7881 QĐUB ngày19/10/2004. Hợp 

đồng thuê đất số: 01 HĐ/CSTĐ ngày 16/6/2004; Phụ lục Hợp đồng thuê đất số: 01 

PLHĐ/TĐ ngày 13/8/2012. Công ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 

27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất 

khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. Trong tổng diện tích đất nêu trên có diện 

tích đất đã bố trí cho 4 hộ CBCNV đang ở (trước khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ và Hợp 

đồng thuê đất) với diện tích là 424,07 m2, diện tích còn lại để chuyển sang Công ty cổ 

phần là 67.489.93 m2. Công ty có trách nhiệm tiếp tục làm việc với thành phố Vũng Tàu để 

hoàn thành thủ tục trả lại đất cho nhà nước theo quy định.  
 

+ Lô đất tại Nhà nghỉ và Văn phòng số 192 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 

Diện tích 699,3 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số: T05253 ngày12/7/2007; Hợp đồng thuê đất số: 20 HĐ-CSTĐ ngày 

25/12/2007. Công ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề 

nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. 

Đến nay chưa có phê duyệt. 
 

+ Lô đất tại Khu nhà công vụ, tập thể, hộ gia đình cán bộ công nhân viên Công ty 

TNHH Một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Diện tích 3.068 m2. Hình thức: Thuê 

đất; Quyết định số: 158/QĐ/UB ngày 27 tháng 2 năm 1981 của ủy ban Đặc khu Vũng Tàu 

– Côn Đảo. V/v cấp đất xây dựng ụ tàu và cơ sở hậu cần của Công ty Trục vớt Bộ Giao 

thông Vận tải;  Giấy chứng nhận quyền SDĐ: Chưa có; Hợp đồng thuê đất: Chưa có. Công 

ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có 

phê duyệt. Hiện trạng khu đất như sau: Công ty sử dụng và quản lý 565 m2 đất để làm nhà 

công vụ, nhà ở tập thể và nhà ăn cho CBCNV, diện tích còn lại là 2.503 m2 Công ty đã 

giao cho CBCNV đang ở. Diện tích đất chuyển sang Công ty cổ phần là 565 m2, diện tích 

đất Công ty trả lại thành phố Vũng Tàu để giao cho CBCNV là 2.503 m2. Công ty có trách 

nhiệm tiếp tục làm việc với thành phố Vũng Tàu để hoàn thành thủ tục trả lại đất cho Nhà 

nước theo quy định. 
 

+ Lô đất tại Chi nhánh II - Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam 

tại số 213 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Diện tích 205 m2. Hình 

thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00357 ngày 

16/9/2003; Hợp đồng thuê đất số 164-2000/HĐ-TĐ ngày 24/10/ 2000. Công ty đã có Công 

văn số 697/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh Bình Định  phê 

duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay đã có phê duyệt phương án sử 

dụng đất. 
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+ Lô đất tại Chi nhánh III - Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt 

Nam, số 30/343 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng. Diện 

tích 1.431 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số T 00644 ngày 27/10/2008; Hợp đồng thuê đất số 105/HĐ-TĐ ngày 27/10/2008. Công ty 

đã có Công văn số 696/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND Tp. Hải 

Phòng phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. 

 

Tổng cộng diện tích đất chuyển sang Công ty cổ phần là 97.915,03 m2. Công ty chọn hình thức 

thuê đất, trả tiền thuê hàng năm nên không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh 

nghiệp.  

 

Tổng diện tích đất Công ty trả lại UBND các địa phương là 2.927,07 m2. Công ty có trách 

nhiệm tiếp tục làm việc với UBND các địa phương để hoàn thành thủ tục trả lại đất cho nhà 

nước theo quy định và Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan có liên quan để 

kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Quyết định 09 đối với hai lô đất có thay đổi diện tích đất 

Công ty đang quản lý và sử dụng. 

 

4. Thực trạng về tài chính, công nợ 

 

Thực trạng về tài chính, công nợ của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/3/2014) như sau: 

 

4.1 Tổng nguồn vốn của Công ty 

 

Tổng nguồn vốn của Công ty là 112.154.740.459 đồng tính đến thời điểm 31/3/2014, bao 

gồm:  

a. Tổng số nợ phải trả  :   78.594.691.468 đồng  

b. Vốn chủ sở hữu  :   33.560.048.991 đồng 

 

4.2 Tình hình công nợ của Công ty tính tại thời điểm 31/3/2014: 

 

a. Công nợ phải thu   :   21.513.506.010 đồng 

 

Trong đó: 

Các khoản phải thu ngắn hạn      21.513.506.010 

Phải thu khách hàng      17.959.703.471 

Trả trước cho người bán        5.873.843.164 

Các khoản phải thu khác        3.015.219.453 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi      (5.335.260.078)  
 

b. Công nợ phải trả   :   78.594.691.468 đồng 

 

Nợ ngắn hạn    :   76.928.061.468 đồng 
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Nợ ngắn hạn      76.928.061.468 

Vay và nợ ngắn hạn        1.901.416.674 

Phải trả người bán      14.628.484.503 

Người mua trả tiền trước      11.800.327.884 

Thuế và các khoản phải nộp NN        2.333.666.478 

Phải trả người lao động        1.412.725.786 

Chi phí phải trả      22.737.345.888 

Các khoản phải trả, phải nộp NH khác      14.089.406.167 

Dự phòng phải trả ngắn hạn        1.333.978.957 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi        6.690.709.131  
 

Nợ dài hạn     :     1.666.630.000 đồng 

Nợ dài hạn        1.666.630.000 

Vay và nợ dài hạn        1.666.630.000  
 

5. Thực trạng về lao động: 

 

5.1 Tổng số lao động hiện có tại doanh nghiệp:    

         

Tại thời điểm Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 3875/QĐ-BGTVT ngày 

13/10/2014 về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ 

Việt Nam, tổng số cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty 

là 363 người, trong đó cơ cấu như sau: 
  

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 

Phân theo giới tính   

- Nam 329 90,63% 

- N ữ  34 9,37% 

Phân theo trình độ lao động   

- Trên đại học 1 0,28% 

- Trình độ đại học 59 16,25% 

- Trình độ khác 303 83,47% 

Phân theo loại hợp đồng lao động   

- Hợp đồng không thời hạn 318 87,60% 

- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 27 7,44% 

- Hợp đồng thời vụ 18 4,96% 

Danh sách lao động theo mẫu số 01 đính kèm. 

 

5.2 Các tổ chức đoàn thể:   

 

5.2.1 Đảng bộ cơ sở Công ty:  

 

Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam được nâng cấp và chỉ định 

Bí thư, Phó Bí thư ngày 16/8/2012 theo Quyết định số: 11-QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng 

Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam. 
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Tổng số chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty: 4 chi bộ. 

- Tổng số đảng viên: 76 đồng chí (chính thức 66 đồng chí; dự bị 10 đồng chí). 

- Đảng bộ liên tục hàng năm được công nhận đạt “Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh”  

 

5.2.2 Công đoàn cơ sở Công ty 

 

Công đoàn cơ sở Công ty được thành lập từ năm 1976. Sau nhiều lần đổi tên và nâng cấp 

phát triển, ngày 30/11/2012 Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền 

Nam có Quyết định số 26/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN chuẩn y Công đoàn cơ sở Công ty 

TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam với 6 công đoàn cơ sở cấp dưới trực thuộc. 

 

Tổng số

(05 ng ) 

 

Công đoàn cơ sở Công ty nhiều năm liền được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh, 

xuất sắc”. 

 

5.2.3 Đoàn TNCSHCM Công ty: 

 

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam được nâng cấp lên Chi đoàn cơ 

sở trưc thuộc Đoàn Khối Bộ Giao thông Vận tải năm 2012 theo Quyết định Thành lập số: 

07/QĐ-ĐTN ngày 24 tháng 5 năm 2012. 

 

Tổng số đoàn viên củ

). 

 

Đoàn TNCS.HCM Công ty có 4 chi đoàn TN trực thuộc. 

 

Đoàn TNCS.HCM Công ty được công nhận xếp loại “Chi đoàn cơ sở vững mạnh, xuất 

sắc”. 

 

5.2.4 Tổ chức Hội Cựu chiến binh Công ty 

 

Hội CCB Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam được thành lập ngày 

12/12/1999 trực thuộc BCH Hội CCB Quận 1, theo Quyết định Thành lập số: 98/QĐ-

CCB/1999 của Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh.  

 

- Tổng số hội viên của Hội CCB Công ty là: 153 hội viên; BCH Hội CCB có 6 đồng 

chí. 

- Hội CCB Công ty có 6 chi hội trực thuộc. 

 

- Ngày 05/4/2013 Hội CCB Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam được 

chuyển về trực thuộc Hội CCB Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam theo 

Quyết định số 14/QĐ-CCB/2013 của Hội CCB Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải 

Miền Nam. 

 

- Tổng số hội viên của Hội CCB Công ty là: 54 hội viên; BCH Hội CCB có 4 đồng 

chí. 

 

- Hội CCB Công ty có 4 chi hội trực thuộc. 

 

- Hội CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” nhiều 

năm.  
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PHẦN II 

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN  

 

1. Cơ sở pháp lý 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về việc chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

 

Căn cứ Nghị định 189/2013-NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% 

vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;  

 

Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với 

lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; 

 

Căn cứ Công văn số 3551/VPCP-ĐMDN ngày 19/05/2014 của Văn phòng Chính phủ về 

việc cổ phần hóa 2 đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (trong đó có Công ty TNHH MTV Trục 

vớt Cứu hộ Việt Nam);  
 

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê 

duyệt thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam; 

 

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam; 

 

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BCĐCPHTVCHVN ngày 05/6/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo về 

việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam; 

 

Căn cứ Công văn số 7120/BGTVT-QLDN ngày 17/6/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về thời 

điểm xác định giá trị doanh nghiệp và lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam; 

 

Căn cứ Quyết định số 3875/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam để cổ phần hóa; 

 

Căn cứ Quyết định số 4063/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam để cổ phần 

hóa; 

 

2. Mục tiêu cổ phần hóa 

 

Mục tiêu của việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần của 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ được nêu 

trong Nghị định số 59/2011/NĐ-CP như sau: 
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 Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu. Tạo sự thay 

đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển 

quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động hiện nay và trong tương lai. 

 Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân, 

của các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi 

hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và phát triển ổn 

định trong tương lai. 

 Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ 

đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng 

kinh tế đất nước. 

 

3. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 

 

 Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát, tận tình của Bộ Giao thông Vận tải 

và Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam đây là điều kiện thuận lợi cho 

Công ty trong việc tổ chức thực hiện thành công quá trình cổ phần hoá.  

 Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với quy mô hoạt 

động kinh doanh hiện tại, thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý trong giai đoạn đầu 

hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần. 

 Lãnh đạo Công ty đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng, tổ chức để quá trình cổ 

phần hoá diễn ra thuận lbợi và thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá cho cán bộ công nhân viên được 

thực hiện chu đáo. 

 Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đều thể hiện quyết tâm cao trong việc cổ 

phần hoá Công ty, sẵn sàng tham gia mua cổ phần. 

 

4. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 

 

Quyết định số - 13/10/2014 của Bộ giao thông Vận tải về giá trị 

doanh nghiệp và Quyết định số 4063 - 27/10/2014 của Bộ giao thông Vận tải về 

điều chỉnh giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam, Hồ sơ xác 

định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 

31/03/2014 thể hiện ở bảng sau: 
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BẢNG TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu Số liệu sổ kế toán
Số liệu xác định 

lại
Chênh lệch

1        2        3        4 = 3 - 2

A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV)    111,939,444,641     160,135,580,585      48,196,135,944 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn      38,143,377,181       80,079,618,194      41,936,241,013 

1. Tài sản cố định      14,444,613,473       56,155,846,551      41,711,233,078 

a. TSCĐ hữu hình      14,280,953,572       56,155,846,551      41,874,892,979 

b. TSCĐ vô hình           163,659,901                              -          (163,659,901)

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn        1,050,000,000         1,050,000,000                              - 

3. Chi phí XDCB dở dang      13,358,222,821       13,358,222,821                              - 

2. Phải thu dài hạn (gồm cả KC, KQ)               6,000,000                6,000,000                              - 

3. Chi phí trả trước dài hạn        9,284,540,887         9,509,548,822           225,007,935 

- Chi phí trả trước dài hạn       9,284,540,887        9,448,200,788           163,659,901 

- CCDC đã phân bổ hết chi phí                             -             61,348,034             61,348,034 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn      73,796,067,460       80,055,962,391        6,259,894,931 

1. Tiền:      16,173,651,275       16,173,653,939                      2,664 

+ Tiền mặt tồn quỹ           524,515,336            524,518,000                      2,664 

+ Tiền gửi ngân hàng      15,649,135,939       15,649,135,939                              - 

2. Các khoản phải thu      21,513,506,010       26,848,766,088        5,335,260,078 

3. Vật tư hàng hoá tồn kho      31,538,672,637       32,463,304,826           924,632,189 

4. Tài sản lưu động khác        4,570,237,538         4,570,237,538                              - 

B. Tài sản không cần dùng                              -                              -                              - 

C. Tài sản chờ thanh lý           215,295,818            215,295,818                              - 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn           215,295,818            215,295,818                              - 

1. Tài sản cố định           215,295,818            215,295,818                              - 

D. Tài sản hình thành từ quỹ 

phúc lợi , khen thưởng
                             - 

E. Tài sản chờ bàn giao                              -                              -                              - 

TỔ NG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA

DO ANH NGHIỆP (A + B + C +

D+E)

   112,154,740,459     160,350,876,403      48,196,135,944 

Trong đó: 

TỔ NG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DO ANH

NGHIỆP (Mục A)
   111,939,444,641     160,135,580,585      48,196,135,944 

E1. Nợ thực tế  phải trả      78,594,691,468       77,260,712,511       (1,333,978,957)

Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất

nhận chuyển nhượng phải nộp NSNN
                             -                              -                              - 

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp                              -                              -                              - 

E3. Chênh lệch tỉ giá giai đoạn

đầu tư xdcb
                             - 

E4. Chênh lệch thu chi Ban quản

lý dự án
                             - 

E5. Nguồn kinh phí sự nghiệp                              - 

TỔ NG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN

VỐ N NHÀ NƯỚ C TẠI DO ANH

NGHIỆP [A-(E1+E2)]

     33,344,753,173       82,874,868,074      49,530,114,901 
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II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

 

1. Hình thức cổ phần hóa 

 

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hóa theo khoản 

02 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần là “Kết hợp vừa bán bớt một phần 

vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”. 

 

2. Thông tin Doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 

 

2.1 Thông tin doanh nghiệp: 

 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 

Tên tiếng Anh  :  VIETNAM SALVAGE JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt  :  VISAL 

Địa chỉ :  Số 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Điện thoại  :  (84-8) 38294023  

Fax   :  (84-8) 38294025 

Mã số thuế  :  0300430099  

Website  :  www.visal.com.vn 

Email   :  visal@hcm.vnn.vn  

Logo của Công ty: 

      
 

2.2 Ngành nghề kinh doanh dự kiến: 

 

Lĩnh vực hàng hải: 

 Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn trên biển; 

 Lai dắt tàu và vận tải hàng hóa, hành khách; 

 Đại lý và dịch vụ cho các tàu của Tổng công ty; 

 Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường 

dài; 

 Cứu nạn và cứu hộ trên biển; 

 Thực hiện các dịch vụ phòng, chống ô nhiễm môi trường biển nhằm đảm bảo an toàn 

cho các khu vực hàng hải và các vùng nước cảng biển; 

 Dịch vụ hàng hải, cung ứng nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ nhờn) cho các tàu nước ngoài 

đến Việt Nam; 

 Xây dựng công trình giao thông thủy (kè ốp bờ và nạo vét, hút thổi luồng lạch, bến tàu, 

bến cảng); 

 

Lĩnh vực kỹ thuật ngầm: 

 Kỹ thuật ngầm dưới nước (khảo sát, quay phim, chụp ảnh, thi công công trình dưới 

nước); 

 Dịch vụ du lịch lặn trong và ngoài nước; 

 Phá đá ngầm và cắt phá xác tàu chìm dưới nước; 

http://www.visal.com.vn/
mailto:visal@hcm.vnn.vn
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 Lĩnh vực sửa chữa, sản xuất, xây dựng: 

 Sửa chữa phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; 

 Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác; 

 Xây dựng công trình giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ thi công các 

công trình của Tổng công ty; 

 Xây dựng công trình công nghiệp trong ngành giao thông vận tải; 

 Đào, đắp đất đá, san lấp mặt bằng tạo bãi; 

 Gia công, chế sửa lắp ráp các loại kết cấu thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn; 

 Đóng mới phương tiện thủy; 

 Gia công dây cao su chằng buộc hàng hóa; 

 

 Lĩnh vực kinh doanh thương mại: 

 Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ giao thông vận 

tải; 

 Đại lý kinh doanh mặt hàng nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ nhờn); 

 Thu gom, giao nhận hàng hóa và kinh doanh bãi container; 

 Kinh doanh thương mại và các ngành hàng: thiết bị lặn dưới nước; thiết bị điện, điện 

tử; vật liệu xây dựng, sắt thép; hàng may mặc; thiết bị, vật tư, máy móc cho ngành công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành xây dựng; 

 Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng, nhà xưởng; 

 Kinh doanh chiết nạp, phân phối và dịch vụ kỹ thuật khí hóa lỏng. 

 

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Công ty là: Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, tìm kiếm 

cứu nạn trên biển. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng 

biển và đường dài. 

 

2.3 Hình thức pháp lý: 

 

Sau khi cổ phần hoá, Công ty sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 
 

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty: 

 

3.1 Quyền hạn của Công ty: 

 

- Được tiếp tục kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Trục vớt 

Cứu hộ Việt Nam chuyển sang. 

- Công ty có quyền tự chủ về quản lý sản xuất kinh doanh. 

- Công ty có các quyền về quản lý tài chính. 
 

3.2 Nghĩa vụ của Công ty: 
 

Công ty có nghĩa vụ quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Điều lệ 

Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam và quy định của pháp luật. 

 

4. Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và phương thức bán cổ phần: 

 

4.1 Vốn điều lệ: 

 

Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ một trăm triệu đồng chẵn). 

Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng. 
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Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: 8.310.000 cổ phần phổ thông. 

Loại cổ phần phát hành: Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ 

thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty cổ phần; 

Hình thức cổ phiếu: Sổ chứng nhận chứng chỉ cổ phần. 

Giá khởi điểm bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phần. 

Giá khởi điểm bán đấu giá công khai là 10.000 đồng/ cổ phần. 

 

4.2 Cơ cấu cổ đông: 

 

Cổ đông
 Số cổ phần

(CP) 

 Giá trị cổ phần 

(VND) 

 Tỷ lệ 

(%) 

1. Cổ phần Nhà nước         4.071.900        40.719.000.000           49,00 

2. Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 

trong doanh nghiệp
        1.207.200        12.072.000.000           14,53 

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động

trong doanh nghiệp theo số năm làm việc

trong khu vực Nhà nước

            501.500          5.015.000.000             6,03 

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động

mua thêm theo số năm cam kết và lao động

là chuyên gia giỏi có trình độ chuyên môn

nghiệp vụ cao đăng ký làm việc lâu dài tại

Công ty cổ phần

            705.700          7.057.000.000             8,49 

3. Cổ phần bán cổ đông chiến lược         1.514.082        15.140.820.000           18,22 

4. Cổ phần bán đấu giá công khai         1.516.818        15.168.180.000           18,25 

Tổng cộng         8.310.000        83.100.000.000        100,00 
 

Số cổ phần không bán hết (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định tại điều 40 Nghị định 

59/2011/NĐ-CP. Trường hợp sau khi bán cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá theo 

phương thức bán thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì báo cáo Bộ Giao thông Vận tải thực 

hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục 

vớt Cứu hộ Việt Nam và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần có 

trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua Đại Hội đồng cổ đông lần đầu về 

quyền bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam sau khi 

Công ty đã chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 

29/11/2005 theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 

 

Ghi chú: Bán bớt vốn Nhà nước. 

 

 Bán bớt vốn Nhà nước: Số vốn Nhà nước cần bán bớt = Tổng số vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp - Phần vốn Nhà nước tương ứng với 49% vốn Điều lệ. 

- Vốn Nhà nước 49% vốn Điều lệ: 40.719.000.000 đồng. 

-  Vốn Nhà nước cần bán bớt: 82.874.868.074 - 40.719.000.000 = 

42.155.868.074 đồng. 

 

 Phát hành thêm cổ phiếu: Giá trị số cổ phiếu phát hành thêm = Vốn Điều lệ - 

Phần vốn Nhà nước (49%) - Phần vốn Nhà nước bán bớt. 
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83.100.000.000 - 40.719.000.000 - 42.155.868.074 = 225.131.926 đồng, tương 

ứng với 22.513 cổ phiếu. 
 

Lộ trình bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty như sau: 

 

Sau khi chính thức chuyển sang Công ty cổ phần, căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của 

thị trường và của doanh nghiệp, Công ty sẽ thực hiện việc bán bớt phần vốn Nhà nước để 

đảm bảo vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ ≤ 30 % vốn điều lệ. 

 

5. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và việc phát hành cổ phần 

qua đấu giá: 

  

5.1 Đối tượng mua cổ phần: 

 

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên Công ty, Công đoàn Công ty và 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều 6, Điều 36 và Điều 

48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP).  

  

Điều 36 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP quy định, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và 

bán đấu giá công khai không thấp hơn 25% vốn điều lệ. Số cổ phần bán đấu giá công khai 

không thấp hơn 50% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài. 

 

5.2 Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên: 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP thì số cổ phần bán cho 

người lao động được tính là 100 cổ phần cho 1 năm làm việc trong khu vực Nhà nước, giá 

bán ưu đãi cho người lao động trong trường hợp này bằng 60% giá đấu thành công thấp 

nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. 

 

Tổng số cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách lao động của Công ty tại ngày 

13/10/2014 (thời điểm ban hành Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa) 

là: 363 người, trong đó:  

- Tổng số người được mua cổ phần giá ưu đãi là 344 người.  

- Tổng số người không được mua cổ phần giá ưu đãi là 19 người do thời gian công 

tác tại khu vực Nhà nước dưới 1 năm. 

- Tổng số người đăng ký mua cổ phần giá ưu đãi: 344 người. 

- Tổng số năm làm việc trong khu vực nhà nước tương ứng của số người đăng ký 

tham gia mua cổ phần giá ưu đãi theo chế độ quy định: 5.015 năm. 

- Số cổ phần giá ưu đãi của 343 CBCNV đã đăng ký mua theo số năm làm việc trong 

KVNN: 501.500 cổ phần, tương ứng với số tiền là 5.015.000.000 đồng chiếm 6,03% vốn 

điều lệ công ty cổ phần. 

 

(Có Danh sách cán bộ công nhân viên mua cổ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn thâm niên làm 

việc trong khu vực Nhà nước đính kèm). 

 

Thời gian thực hiện bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên: Việc triển khai bán cổ 

phần cho cán bộ công nhân viên sẽ thực hiện sau khi bán thỏa thuận cổ phần cho nhà đầu 

tư chiến lược.  
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5.3 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của 

Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp có cam kết làm việc lâu dài cho 

Công ty Cổ phần: 

 

ổ phần ưu ại khoản 2 Điều 48 Nghị 

định số 59/2011/NĐ-CP. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động có tên trong danh 

sách thường xuyên của Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp có cam kết làm 

việc lâu dài cho Công ty Cổ phần là 705.700 cổ phần, tương đương với số tiền là 

7.057.000.000 đồng chiếm 8,49 % vốn Điều lệ của Công ty cổ phần. Giá bán cổ phần mua 

thêm theo năm cam kết bằng giá đấu thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. 

Cụ thể như sau: 

 

Trong đó: 

 

+  Người lao động mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp 

trong Công ty Cổ phần là 275 người bằng 512.200 cổ phiếu, tương ứng với số tiền là 

5.122.000.000 đồng, chiếm 6,16 % vốn Điều lệ của Công ty cổ phần (Có phụ lục kèm 

theo), trong đó: 

- Tổng số người được mua cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/ 01 năm cam kết 

làm việc tiếp trong Công ty Cổ phần là 301 người.  

  - Tổng số người đăng ký mua cổ phần là 275 người, bằng 512.200 cổ phần. 

  - Tổng số người không đăng ký mua cổ phần là 26 người. 

 

+ Người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn cao được mua thêm 

theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong Công ty Cổ phần là 50 người 

bằng 193.500 cổ phần, tương ứng với số tiền là 1.935.000.000 đồng, chiếm 2,33 % vốn 

Điều lệ của Công ty cổ phần (Có phụ lục kèm theo), trong đó: 

- Tổng số người được mua cổ phần ưu đãi theo mức 500 cổ phần/ 01 năm cam kết 

làm việc tiếp trong Công ty Cổ phần là 50 người.  

  - Tổng số người đăng ký mua cổ phần là 50 người bằng 193.500 cổ phần. 

  - Tổng số người không đăng ký mua cổ phần là không người. 

  

Giá bán cổ phần cho người lao động theo cam kết làm việc bằng đấu

 các nhà đầu tư chiến lược. Cổ phần bán cho người lao động theo cam kết làm việc 

được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.   

 

5.4 Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn Công ty 

 

Tổ chức Công đoàn văn phòng Công ty mẹ, Công đoàn các đơn vị trực thuộc không đăng 

ký mua do nguồn quỹ của Công đoàn không có để tham gia mua cổ phần. 

 

5.5 Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 

 

Công ty xây dựng tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP của Chính phủ.  

 

Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng đồng thời 4 

tiêu chí sau đây: 

 

a- Nhà đầu tư chiến lược phải có một trong các ngành nghề kinh doanh chính của 

Công ty là kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa; Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; Lai dắt, hỗ trợ 

tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài; Dịch vụ hàng hải và kỹ 

thuật ngầm dưới nước; Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy. 
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b- Nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm quản trị và điều hành một trong các công 

việc là quản lý đội tàu cứu hộ, cứu nạn trên biển; Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa; Tìm kiếm cứu 

nạn, cứu hộ trên biển; Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển 

và đường dài; Dịch vụ hàng hải và kỹ thuật ngầm dưới nước; Đóng mới và sửa chữa phương tiện 

thủy từ đủ 2 năm (thời gian một năm tính đủ 12 tháng) trở lên. 

 

c- Nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, có vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 50 tỷ 

đồng trở lên và không có lỗ lũy kế thể hiện trên Báo cáo tài chính gần nhất (Tại ngày 31/12/2013 

hoặc ngày 30/6/2014), doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. 

 

d- Nhà đầu tư chiến lược phải có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong 

việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn 

tối thiểu 5 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 

đầu, trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ 

mới; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Cung cấp 

nguyên vật liệu; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 

Hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ); 

- Bản cam kết của người có thẩm quyền theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược 

trên; 

- Hồ sơ năng lực của tổ chức; 

- Các tài liệu thuyết minh (thông tin tài chính để chứng minh năng lực tài chính; 

thành tích đạt được trong các năm vừa qua; kinh nghiệm chuyên môn trong ngành về thị 

trường, sản phẩm; tài liệu thể hiện mối quan hệ hợp tác kinh doanh; chiến lược hoạt động 

phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, …). 

  

Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần của Công ty: 

 

Hiện nay có 6 Nhà đầu đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần của Công ty bao gồm: 

 

- Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Âu; 

- Công ty TNHH Hải Dương;  

- Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai;   

- Công ty Cổ phần Tàu dịch vụ Dầu khí Hải Dương;  

- Công ty TNHH Dịch vụ lặn Lam Hồng;    

- Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Minh Hoàng.   

 

Công ty chọn Nhà đầu tư chiến lược: 

 

Với các tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược như trên, sau khi Bộ Giao thông Vận tải phê 

duyệt phương án cổ phần hóa, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ lựa chọn không quá 3 nhà đầu 

tư chiến lược và Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 

 

Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 

 

Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 1.514.082 cổ phần, tương đương số tiền 

theo mệnh giá là 15.140.820.000 đồng, chiếm 18,22 % vốn điều lệ. 

 

Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:  
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Công ty sẽ thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước khi bán đấu giá công 

khai để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phần hóa Công ty thành công vì nhà đầu tư chiến 

lược có tiềm lực tài chính mạnh, thực sự quan tâm đến sự phát triển lâu dài của Công ty.  

 

Phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược: 

 

- Phương thức bán: Trong trường hợp các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần 

không vượt quá số cổ phần Công ty chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược, Công ty 

sẽ bán thỏa thuận trực tiếp với từng nhà đầu tư chiến lược trước khi bán đấu giá công 

khai. 

- Giá bán: Theo kết quả thỏa thuận với từng nhà đầu tư chiến lược, nhưng không thấp 

hơn giá khởi điểm được phê duyệt. 

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng 

số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày trở thành cổ đông của 

Công ty. 

- Giá khởi điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần. 

 

Đặt cọc: 

 

Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi 

điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa phê duyệt. 

Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc. 

 

5.6 Cổ phần bán đấu giá công khai: 

 

Tổng số cổ phần thực hiện bán đấu giá cho các nhà đầu tư bên ngoài như sau: 

 Tổ chức bán đấu giá 1.516.818 cổ phần, tương đương với số tiền là 15.168.180.000 

đồng cho các nhà đầu tư bên ngoài, chiếm 18,25 % vốn Điều lệ của Công ty cổ phần. 

 Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

 Hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài: Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 

15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2009, các nhà đầu tư nước 

ngoài được nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần. 

 Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Do số cổ phần bán đấu giá là 1.516.818 cổ phần, tương 

đương với số tiền là 15.168.180.000 đồng, vì vậy theo quy định tại Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP Công ty phải tổ chức bán đấu giá số cổ phần này tại Sở Giao dịch 

chứng khoán. Công ty đề nghị địa điểm bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

 Giá khởi điểm dự kiến là 10.000 đồng/ Cổ phần (Có Bảng xác định giá khởi điểm bán 

cổ phần kèm theo dưới đây). 
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6.  Tổ chức bán cổ phần: 

 

6.1  Giá khởi điểm:  

Do tính đặc thù hoạt động kinh doanh của Visal, việc xác định giá khởi điểm của Visal theo phương pháp so sánh hay sử dụng hệ

số bình quân ngành không áp dụng được. Theo đó, việc xác định giá khởi điểm có thể tham khảo 2 phương pháp cụ thể sau đây:

I/ Phương pháp 1:  Phương pháp tài sản ròng (book value)

Giá trị tài sản ròng

Giá cố phiếu                  = 

Số lượng cổ phiếu định phát hành

Tại Visal: 

1/ Giá trị tài sản ròng     = (Giá trị tài sản sau khi đánh giá - nợ phải trả sau khi đánh giá)

                                    = 83.016.115.347       

2/ Số lượng cổ phiếu định phát hành: 8.310.000                

3/ Giá cổ phiếu (1/2) 9.990                       đồng/CP

Kết luận: 

XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA VISAL

Giá khởi điểm tính theo phương pháp này đảm bảo không thất thoán vốn Nhà nước. Ngoài ra khi xác định giá bán khởi điểm, ta có thể sử dụng thêm các phương 

pháp khác như DCF, DDM… để đưa ra mức giá chào bán hợp lý hơn vì các phương pháp này có tính đến sự kỳ vọng đối với lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể tạo 

ra trong tương lai.  
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II/ Phương pháp 2:  Phương pháp chiết khấu cổ tức theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa của Công ty  
d1 d2 d3 P3

Pe = + + +

(1 + Re) (1 + Re)2 (1 + Re)3 (1 + Re)3

Pe: Giá cổ phiếu thường ước định. Pn: Giá bán lại cổ phiếu dự tính ở cuối năm thứ n

dt: Khoản cổ tức dự tính nhận đuợc ở năm thứ t re: Tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư

n: Số năm nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư.  
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú

Doanh thu 130.000.000.000     135.000.000.000      140.000.000.000      

Chi phí 126.200.000.000     130.600.000.000      134.940.000.000      

Lợi nhuận trước thuế 3.800.000.000         4.400.000.000          5.060.000.000          

Thuế TNDN 836.000.000            880.000.000             1.012.000.000          

Lợi nhuận sau thuế 2.964.000.000         3.520.000.000          4.048.000.000          

ROE 3,60% 4,27% 4,91%

Cổ tức 500 500 500

Chi phí vốn cổ phần theo CAPM (*)

Giá cổ phiếu tại thời điểm 2017 11.565                      (**)

Giá trị hiện tại ròng cổ tức qua các năm 442                          390                           344                           

Giá trị hiện tại của CP năm 2017 7.962                       

Giá cổ phiếu 9.137                       

Ghi chú

(*): Được xác định: 

Ke = Rf + β(Rm – Rf) = 6,5% + 1 * [ (5% + 8,25%) – 6,5%] = 13,25%/năm Tham khảo đấu giá trái phiếu chính phủ gần nhất (6,5%)

13,25%

β : Hệ số đo lường mức độ biến động lợi nhuận cổ phiếu cá biệt so với mức độ biến động lợi nhuận danh mục cổ phiếu thị trường. Do Visal hoạt động 

trong môi trường ít chịu sự cạnh tranh và với tốc độ tăng trưởng các năm trước được duy trì đều, do đó, hệ số bê ta β bằng 1 là phù hợp.

Rm-Rf (Phần bù rủi ro): Theo bảng xếp hạng tín dụng của Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s tháng 1/2014 theo đó Country risk tại VN là 8,25% , Total 

Equity Risk Premium là 13,25% (Rm của Việt Nam bằng Rm của thị trường Hoa Kỳ (5%- theo Moody’s) cộng với Country risk tại Việt Nam là 8,25%).  
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(**): Được xác định như sau:

Pn = P theo pp tài sản x (1+ tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 2015-2017)^3

Pn = 11.565                     đồng/CP

Trong đó:

+ P theo pp tài sản ở trên là 9.990                        đồng/CP

+ Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 2015-2017 5%

III/ So sánh giá khởi điểm Phương pháp 1 và Phương pháp 2:

Gía khởi điểm theo Phương pháp 1: 9.990                        

Gía khởi điểm theo Phương pháp 2: 9.137                        

Chênh lệch 2 phương pháp 852                           

Kết luận: Công ty chọn giá khởi điểm là: 10.000                      đồng/CP
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Căn cứ giá trị doanh nghiệp, các phương pháp tính giá cổ phiếu như trên, tình hình thị 

trường chứng khoán và tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay tác động xấu đến nền 

kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng, nên Công ty dự kiến mức giá khởi 

điểm là 10.000đ/1 cổ phần. 

 

6.2  Thời gian bán cổ phần:  

 

Sau khi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty triển khai 

bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược trước. Sau đó tiến hành bán cổ phần cho người lao 

động và bán đấu giá công khai cổ phần. 

 

7. Loại cổ phần và phương thức phát hành: 

 

7.1 Loại cổ phần: 

  

 Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. 

 Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy 

định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

 

7.2 Phương thức phát hành: 

 

 Phương thức bán cổ phần lần đầu: Thực hiện theo Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 

26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền 

thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi 

thành công ty cổ phần là thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng mà không có 

sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư 

nước ngoài. 

  

 Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Điều 37 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Công ty phải tổ 

chức bán đấu giá công khai (1.516.818 cổ phần) của Công ty tại Sở Giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.  

 

 Bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược được thực hiện tại 

doanh nghiệp, theo danh sách đã được phê duyệt. 

 

8. Chi phí cổ phần hóa:  

 

Giá trị thực tế của Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 

31/03/2014 là 112.154.740.459 đồng. Theo Khoản 4 Điều 12 Thông tư 196/2011/TT-BTC 

ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính, Công ty được chi phí cổ phần hóa dự kiến như sau: 
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STT NỘI DUNG TIỀN (VNĐ) 
GHI 

CHÚ 

I Các khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp 306.001.090   

1 Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ về CPH cho các 

tổ làm việc của Văn phòng Cty và các đơn vị thành 

viên 

3.200.000  

2 

 

Chi phí kiểm kê , xác định giá trị tài sản, rà soát 

phương án sử dụng lao động....bao gồm : 

- Chi phí công tác kiểm kê tại Văn phòng Cty và các 

đơn vị 

- Chi phí công tác đối chiếu công nợ với người mua, 

người bán, các ngân hàng....của Văn phòng Cty và 

các đơn vị 

- Chi phí tổ chức họp và photo tài liệu.... rà soát các 

phương án sử dụng, sắp xếp lao động tại VP CTy và 

các đơn vị 

18.321.090  

 

3 Chi phí thuê lập phương án, xây dựng Điều lệ 40.000.000  

4 Chi phí đại hội công nhân viên chức CPH 9.180.000  

5 Chi phí cho hoạt động tuyên truyền, công bố … 3.000.000  

6 Chi phí cho việc bán cổ phần 60.000.000  

7 Chi phí đại hội cổ đông lần đầu 45.700.000  

II Tiền thuê tư vấn xác định  giá trị doanh nghiệp, tư 

vấn bán đấu gía cổ phần lần đầu 

140.000.000  

III Thù lao Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc 175.500.000  

V Các chi phí khác có liên quan đến cổ phần hóa 

doanh nghiệp 

5.000.000  

 Tổng cộng 499.901.090  

 

Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết thúc quá 

trình cổ phần hóa và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 

 

9. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa: 

 

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại mục III 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

  

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước 

tại Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo 

phương án giả sử tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá đấu bình quân là 

10.000 đồng/ cổ phần, chi tiết như sau: 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 
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TT Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần       83,100,000 (1)

2
Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh 

giá lại
      82,874,868 (2)

3 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN           225,132 (3) = (1) - (2)

4 Giá trị mệnh giá Nhà nước nắm giữ       40,719,000 (4)

5 Giá trị phần vốn Nhà nước cần được hoàn về       42,155,868 (5) = (2) - (4)

6 Tiền thu từ cổ phần hoá       40,375,000 (6=6.1+6.2+6.3+6.4)

6.1
Thu từ bán cổ phần cho CBCNV  theo tiêu chuẩn 

thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước
       3,009,000 

(6.1) = 60% giá bán 

thành công thấp nhất 

cho nhà đầu tư chiến 

lược

6.2

Cổ phần bán cho CBCNV mua thêm theo số năm 

cam kết và lao động chuyên gia giỏi, có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cao

       7,057,000 

(6.2) = Giá bán thành 

công thấp nhất cho 

nhà đầu tư chiến lược

6.3 Thu từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược       15,140,820 (6.3)

6.4 Thu từ bán đấu giá ra bên ngoài       15,168,180 (6.4)

7
Giá trị cổ phần bán cho CBCNV, cổ đông chiến lược 

và bán đấu giá tính theo mệnh giá
      42,381,000 (7)

8 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực hiện           499,901 (8)

9 Chi trả trợ cấp cho lao động dôi dư           912,161 (9)

10
Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần 

phát hành thêm/ Vốn Điều lệ
                  -   (10)

11
Tổng số tiền nộp về Quỹ hổ trợ sắp xếp doanh nghiệp 

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam
      38,737,806 (11=2-4+6-7-8-9-10)

 

 

Ghi chú: Thuyết minh phần xác định số liệu theo mục 9 trên theo tiết b điểm 3 Điều 11 của 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn 

Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì phần Thặng dư để lại doanh 

nghiệp được tính theo công thức sau: 

 

A = 

Số CP phát 

hành thêm 

x 

Tổng số 

tiền thu 

được từ 

bán CP 

- 

Trị giá CP 

phát hành 

thêm tính 

theo mệnh 

giá 

- 

Dự toán 

chi phí 

CPH 

- 

Dự toán 

chi giải 

quyết LĐ 

dôi dư  

Tổng số CP 

phát hành theo 

vốn ĐL 

 

Áp dụng số liệu bảng trên vào công thức thì Thặng dư để lại Công ty cổ phần xác định là 0 

đồng. 

 

Số tiền thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa 

theo chế độ Nhà nước quy định. Phần còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam. 

 

10. Phương án sắp xếp lao động: 
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Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát huy được năng lực 

của người lao động sau khi chuyển sang loại hình công ty cổ phần; Dựa trên cơ sở hiện 

trạng đội ngũ lao động hiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến của Công ty 

giai đoạn sau cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động, Công ty dự kiến 

phương án sắp xếp lại lao động như sau: 

TT Nội dung Tổng số Ghi chú

I
Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ 

phần hóa.
363

1 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 4

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 359

a/ Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn (*) 314

b/ Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 

tháng
27

c/ Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 12 

tháng
18

3
Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của 

công ty
0

II
Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp cổ phần hóa
12

1 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành 10

Theo nghị định số 152/2006/NĐ-CP

Theo nghị định số 91/2010/NĐ-CP 10

2 Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động, chia ra: 2

Lý do khác theo quy định của pháp luật 2

3
Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp

III
Số lao động còn hạn hợp đồng lao động sẽ chuyển sang làm việc 

tại Công ty cổ phần
351

1 Số lao động mà hợp đồng lao động còn thời hạn (*) 351

2 Số lao động nghỉ theo ba chế độ bảo hiểm xã hội, chia ra: 0

3 Số lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, chia ra: 0

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần như sau: 

 

Tổng số lao động của Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam có đến 

thời điểm ngày 13/10/2014 là: 363 người. Trong đó: 

+  Lao động tuyển dụng theo chế độ Nhà nước, chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động: 
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4 người 

+  Lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 314 người 

+  Lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 12 tháng đến 36 tháng: 27 người 

+  Lao động ký hợp đồng lao động mùa vụ dưới 12 tháng: 18 người 

+  Lao động ký hợp đồng thử việc: 0 người. 

Tổng số lao động cần sử dụng khi chuyển sang công ty cổ phần là: 351 người. 

 

Tổng số lao động dôi dư không có nhu cầu sử dụng là: 12 người 

 

Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần theo mẫu số 01 đính kèm. 

 

11. Kế hoạch xử lý lao động dôi dư và kế hoạch tuyển dụng lao động 

 

11.1 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 

  

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 13/10/2014, Công ty có số lao động dôi dư là 

12 người, trong đó: 

 

- Số người được hưởng trợ cấp lao động dôi dư theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 

20/8/2010 của Chính phủ là 10 người với số tiền trợ cấp là 912.161.051 đồng. Nguồn tiền để chi 

trả trợ cấp cho lao động dôi dư này là tiền thu từ bán cổ phần của Công ty. 

 

- Số người được hưởng trợ cấp lao động dôi dư theo Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 là 2 người với số tiền trợ cấp là 70.472.000 đồng. Khi Công ty thanh toán tiền trợ cấp 

cho người lao động nghỉ việc trên, Công ty hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của Công 

ty. 

 (Bảng tính chi tiết Phụ lục 5 đính kèm) 

 

11.2  Kế hoạch tuyển dụng lao động 

  

Dự kiến nhân sự trong năm 2015 và 2017 tăng 8%/năm, chủ yếu tăng nhân sự của khối trực 

tiếp SXKD. 

 

STT Chức danh Số lượng 

(Người) 

1 Cán bộ phụ trách các khối gián tiếp 3 

2 Cán bộ phụ trách các khối trực tiếp 3 

3 Chuyên viên / chuyên gia 6 

4 Nhân viên hành chính 10 

5 Nhân viên khác 10 

 Tổng cộng 32 

 

12. Phương án sử dụng đất: 

 

Công ty sử dụng và quản lý 8 lô đất, trong đó: 

 

+ Lô đất tại Văn phòng Công ty, số 360 đường Hai Bà Trưng, Quận I TP Hồ Chí 

Minh. Thuộc thửa đất số 96; tờ Bản đồ số 55, bộ địa chính phường Tân Định. Diện tích 
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420,6 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CT 23875 ngày 20/8/2013; Hợp đồng thuê đất số 5321/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 

16/8/2013. Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề 

nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt ”Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến 

nay chưa có phê duyệt; 

 

+ Lô đất tại Xí nghiệp Cơ khí Công trình khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh. Nay là số 39 đường số 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Diện 

tích: 26.300 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Quyết định số 4608/QĐ-UB ngày 

06/11/2002 của UBND tp. v/v: cho Xí nghiệp Cơ khí Công trình thuê đất theo Chỉ thị 

245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Hợp đồng thuê đất số 602/HĐTĐ-

GTĐ ngày 16/1/2003. Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 

27/6/2014 v/v đề nghị UBND tp. Hồ Chí Minh phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ 

phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. 

 

+ Lô đất tại Khu nhà văn phòng, kho: tại 3/8 Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, TP 

Hồ Chí Minh. Diện tích: 804,2 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Quyết định số 

1711/QĐ-UB ngày 17/10/1979 của UBND Tp v/v Mua lại tài sản Công ty Kysaco tại 3/8 

An Phú, huyện Thủ Đức (nay là 3/8 Lương Định Của, P. An Phú, Q 2). Quyết định số 

249/QĐ-UB ngày 01/07/1980 của UBND Tp v/v Điều chỉnh quyết định Quyết định số 

1711/QĐ-UB ngày 17/10/1979 giao cho Công ty Trục vớt mua lại tài sản Công ty Kysaco. 

Quyết định số 3608/BGTVT-TC ngày 31/08/2010 Bộ Giao thông vận tải v/v Bố trí một 

phần diện tích nhà đất tại 3/8 Lương Định Của, Quận 2 Tp. HCM cho Công ty TNHH một 

thành viên Trục vớt Cứu hộ VN). Công ty đã có Công văn số 698/PASDĐ-CTTVCHVN 

ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt “Phương án Sử dụng đất 

khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt 

 

+ Lô đất tại Chi nhánh I - Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt Cứu hộ Việt Nam 

và Xí nghiệp Sửa chữa Tàu biển tại số 24 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa (trước là Phường 

10), thành phố Vũng Tàu. Diện tích 67.914 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00789 QSDĐ/7881 QĐUB ngày19/10/2004. Hợp 

đồng thuê đất số: 01 HĐ/CSTĐ ngày 16/6/2004; Phụ lục Hợp đồng thuê đất số: 01 

PLHĐ/TĐ ngày 13/8/2012. Công ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 

27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất 

khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. Trong tổng diện tích đất nêu trên có diện 

tích đất Công ty đã xây dựng nhà giao cho 4 hộ CBCNV làm nhà ở với diện tích là 424,07 

m2, diện tích còn lại để chuyển sang Công ty cổ phần là 67.489.93 m2. Công ty có trách 

nhiệm tiếp tục làm việc với thành phố Vũng Tàu để giao trả lại cho địa phương chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình 

CBCNV theo quy định. 

 

+ Lô đất tại Nhà nghỉ và Văn phòng số 192 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 

Diện tích 699,3 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số: T05253 ngày12/7/2007; Hợp đồng thuê đất số: 20 HĐ-CSTĐ ngày 

25/12/2007. Công ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề 

nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. 

Đến nay chưa có phê duyệt. 

 

+ Lô đất tại Khu nhà công vụ, tập thể, hộ gia đình cán bộ công nhân viên Công ty 
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TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Diện tích 3.068 m2. Hình thức: Thuê 

đất; Quyết định số: 158/QĐ/UB ngày 27 tháng 2 năm 1981 của ủy ban Đặc khu Vũng Tàu 

– Côn Đảo. V/v cấp đất xây dựng ụ tàu và cơ sở hậu cần của Công ty Trục vớt Bộ Giao 

thông Vận tải;  Giấy chứng nhận quyền SDĐ: Chưa có; Hợp đồng thuê đất: Chưa có. Công 

ty đã có Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có 

phê duyệt. Hiện trạng khu đất như sau: Công ty sử dụng và quản lý 565 m2 đất để làm nhà 

công vụ, nhà ở tập thể và nhà ăn cho CBCNV, diện tích còn lại là 2.503 m2 Công ty đã 

giao cho CBCNV xây nhà. Diện tích đất chuyển sang Công ty cổ phần là 565 m2, diện tích 

đất Công ty đã xây nhà giao cho các hộ gia đình CBCNV để làm nhà ở và làm đường giao 

thông là 2.503 m2 sẽ trả lại thành phố Vũng Tàu. Công ty có trách nhiệm tiếp tục làm việc 

với thành phố Vũng Tàu để giao trả lại cho địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình CBCNV theo quy định. 

 

+ Lô đất tại Chi nhánh II - Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam 

tại số 213 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Diện tích 205 m2. Hình 

thức: Thuê đất trả tiền hàng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00357 ngày 

16/9/2003; Hợp đồng thuê đất số 164-2000/HĐ-TĐ ngày 24/10/ 2000. Công ty đã có Công 

văn số 697/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND tỉnh Bình Định  phê 

duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay đã có phê duyệt phương án sử 

dụng đất. 

 

+ Lô đất tại Chi nhánh III - Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt 

Nam, số 30/343 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, TP Hải Phòng. Diện 

tích 1.431 m2. Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số T 00644 ngày 27/10/2008; Hợp đồng thuê đất số 105/HĐ-TĐ ngày 27/10/2008. Công ty 

đã có Công văn số 696/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014 v/v đề nghị UBND Tp. Hải 

Phòng phê duyệt “Phương án Sử dụng đất khi cổ phần hóa”. Đến nay chưa có phê duyệt. 

 

Tổng cộng diện tích đất chuyển sang Công ty cổ phần là 97.915,03 m2. Công ty chọn hình thức 

thuê đất, trả tiền thuê hàng năm nên không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh 

nghiệp.  

 

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng phê duyệt 

phương án sử dụng đất tại Công văn số 8141/UBND-DN, ngày 28/10/2014 về việc phê 

duyệt phương án sử dụng đất tại thành phố Hải phòng khi cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam và Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê 

duyệt phương án sử dụng đất tại Công văn số 3240/UBND-KTN, ngày 31/7/2014 về việc 

phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ 

Việt Nam. 

 

Đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án sử dụng đất cho Công ty. 

Công ty có trách nhiệm tiếp tục làm việc với UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để được 

phê duyệt phương án sử dụng đất khi chuyển thành Công ty cổ phần theo quy định. 
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13. Phương án về tổ chức và quản lý điều hành: 

 

13.1  Cơ cấu sắp xếp lại các bộ phận trong doanh nghiệp: 
 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh doanh, tăng năng suất lao động nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, các phòng ban và 

đơn vị sản xuất được cơ cấu như sau: 
 

 Đại Hội đồng cổ đông 

 Hội đồng Quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Ban Tổng Giám đốc 

- 05 Phòng chức năng: 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

 Phòng Kinh tế - Kế hoạch 

 Phòng Tài chính - Kế toán 

 Văn phòng Đảng ủy công đoàn 

 Phòng An toàn – Hàng hải 

 

- 05 Đơn vị trực thuộc: 

 Chi nhánh 1 

 Chi nhánh 2 

 Chi nhánh 3 

 Xí nghiệp sửa chữa tàu biển 

 Xí nghiệp cơ khí công trình 

 

13.2  Mô hình tổ chức bộ máy khi chuyển thành Công ty cổ phần như sau: 

 

Đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng quản trị : 05 người (01 Chủ tịch, 4 ủy viên HĐQT) 

Ban kiểm soát  :  03 người (01 Trưởng ban, 02 ủy viên) 

Ban Giám đốc  :  04 người (01 Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc) 

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

P. K.TẾ - KẾ 

HOẠCH 

P. T. CHỨC - 

HÀNH CHÍNH 
P. TC-KẾ 

TOÁN 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

V. PHÒNG 

Đ.ỦY - CĐ 

P. A.TOÀN 

– H.HẢI 
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14. Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý, điều hành Công ty 

 

Đại hội đồng cổ đông: 

 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định 

những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. 

 

Hội đồng quản trị: 

 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt 

động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội 

đồng quản trị của Công ty dự kiến gồm 05 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

 

Ban kiểm soát: 

 

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo quy 

định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ 

đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về 

tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và 

hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.  

 

Ban kiểm soát của Công ty dự kiến 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

 

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc : 

TỔ BẢO VỆ 

CHI NHÁNH 2 

CHI NHÁNH 1 

CHI NHÁNH 3 

XÍ NGHIỆP SỬA 

CHỮA TÀU BIỂN 

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 

CÔNG TRÌNH 
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Tổng Giám đốc là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của 

Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê. Giúp việc cho Tổng Giám 

đốc là Phó Tổng Giám đốc (03 người).  

 

Các phòng nghiệp vụ: 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính:  

 

+  Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ, công tác lao động 

tiền lương, các chính sách đối với người lao động; 

 

+  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản trị hành chính. Tham gia tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông hàng năm; 

 

+  Quản lý và lưu trữ hồ sơ cán bộ công nhân viên; 

 

+  Tham mưu và xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, bố trí nhận sự phù hợp với yêu cầu 

của Công ty và các đơn vị trực thuộc; 

 

+  Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, sáp nhập và giải thể các đơn vị, Phòng, 

Ban trực thuộc khi có quyết định của Công ty và cấp trên; 

+  Tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định điều động, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, tiếp 

nhận và thuyên chuyển CBCNV theo phân cấp quản lý; 

 

+  Tổ chức triển khai việc xếp hạng, chuyển hạng doanh nghiệp, làm thủ tục đề nghị cấp 

có thẩm quyền ra quyết định công nhận hạng doanh nghiệp; 

 

+  Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức thi nâng 

ngạch, nâng bậc lương cho CBCNV theo đúng quy định được phân cấp quản lý; 

 

+  Tổ chức nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế tổ chức, 

quy chế tiền lương, tiền thưởng, v.v; 

 

+ Xây dựng và quản lý hệ thống định mức lao đọng, đơn giá tiền lương của Công ty và 

triển khai thực hiện sau khi được duyệt; 

 

+  Duyệt lương các đơn vị; 

 

+  Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các hình thức phân phối tiền 

lương, tiền thưởng; 

 

+  Kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, tình hình chấp 

hành Luật lao động; 

 

+  Giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, giám định khả năng lao động; 

 

+  Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể; 

 

+  Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động. Kiểm tra công tác ATLĐ-VSLĐ, 

phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị trực thuộc; 

 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM         Trang 44 

+  Xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai công tác thi đua tuyên truyền trong Công ty; 

 

+  Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác y tế trong toàn Công ty; 

 

+  Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu của Công ty. Thực hiện công 

tác lưu trữ tài liệu theo quy định; 

 

+  Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, thực hiện phòng cháy, 

chữa cháy và tham gia an nình quốc phòng với chính quyền địa phương. 

 

+  Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc và tổ chức thực hiện các lĩnh vực: 

Tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật; 

 

+  Xây dựng phương án khi thay đổi tổ chức, biên chế, bộ máy quản lý của Công ty; 

 

+  Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động của năm kế hoạch, số lượng, chất lượng lao động 

cần tuyển dụng mới cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán báo sổ và các 

phòng, ban Công ty; 

 

+  Rà soát kế hoạch sử dụng lao động của các Công ty con là Công ty nhà nước chưa 

chuyển đổi hình thức pháp lý hoặc sở hữu, Công ty TNHH nhà nước một thành viên; 

+  Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng 

các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị hạch toán báo sổ, 

Trưởng, Phó phòng, Ban công ty và các chức danh khác theo quy định của Công ty; 

 

+  Phối hợp với các đơn vị xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Công ty con là 

Công ty nhà nước chưa chuyển đổi pháp lý hoặc sở hữu, Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên; Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị 

sự nghiệp Công ty; 

 

+  Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên 

môn nghiệp vụ, đơn vị hạch toán báo sổ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của 

Công ty và quy định của pháp luật; 

 

+  Phối hợp với các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ, công 

nhân kỹ thuật của Công ty; 

 

+  Hàng năm căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để xây dựng đơn giá 

tiền lương, quỹ tiền lương, cơ chế tiền thưởng của Công ty; 

 

+  Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương, 

tiền thưởng, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo, Quy chế thi đua khen thưởng của 

Công ty; 

 

+  Tổ chức thực hiện nâng lương hàng năm cho CBCNV Công ty đủ điều kiện theo quy 

định: 

  + Tổ chức thi nâng ngạch cho công nhân; 

  + Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên, kỹ sư, chuyên viên chính, kỹ sư chính. 

 

+  Quyết toán quỹ tiền lương, lập báo cáo lao động tiền lương theo quy định; 

 

+ Lập và quản lý sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội, sổ lương của cán bộ công nhân viên 

Công ty; 
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+  Quản lý, bổ sung hồ sơ cán bộ công nhân viên; Dự thảo hợp đồng lao động của cán bộ 

công nhân viên theo phân cấp của Công ty; 

 

+  Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Quản lý và giải quyết chế độ nghỉ 

phép hàng năm của cán bộ công nhân viên Công ty; 

 

+  Giúp Tổng Giám đốc xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo trong và ngoài Công ty; 

 

+  Theo dõi tình hình vi phạm kỷ luật trong Công ty. Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, 

tổ chức họp Hội đồng kỷ luật của Công ty; 

 

+  Hướng dẫn các đơn vị trong việc vận động, tổ chức phòng trào thi đua, thực hiện các 

chủ trương chính sách về thi đua của nhà nước và Quy chế thi đua khen thưởng của 

Công ty. Theo dõi phong trào thi đua, tổng hợp kết quả các phong trào thi đua; 

 

+  Tổ chức xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể 

và cá nhân trong toàn Công ty; 

 

+  Tổng hợp, theo dõi, quản lý tổ chức thực hiện công tác xuất khẩu lao động của Công ty; 

 

+  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công. 

 

Phòng Tài chính - Kế toán:  

 

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy kế toán. 

 

+  Phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty theo đúng quy định của 

Pháp luật, theo dõi tình hình biến động và số hiện có về các loại vốn bằng tiền, tài sản, 

vật tư và nguồn hình thành tài sản của Công ty; 

 

+  Phân tích các số liệu hạch toán kế toán và đề xuất các biện pháp tối ưu nhằm giúp lãnh 

đạo đề ra những quyết định đúng cho công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty; 

 

+  Tổ chức hạch toán theo từng phần hành kế toán nhằm theo dõi chi tiết mọi tài sản và 

nguồn vốn phát sinh của Công ty; 

 

+  Phối hợp với các Phòng, Ban nghiên cứu quy trình lập, luân chuyển chứng từ kế toán 

một cách hợp lý, phục vụ cho công tác hạch toán kế toán, đồng thời tổ chức lưu trữ 

toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, cẩn trọng theo đúng quy định của Luật Kế 

toán; 

 

+  Tổng hợp số liệu kế toán chi tiết các phần hành để lập Báo cáo tài chính một cách chính 

xác kịp thời. Đảm bảo phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 

cuối mỗi kỳ kế toán (thường là quý, năm). Thực hiện nộp Báo cáo tài chính đúng thời 

gian quy định; 

 

+  Tổ chức công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải thu khách 

hàng, giảm thiểu tối đa vốn bị chiếm dụng,tăng khả năng thanh toán nhanh của Công 

ty; 

 

+  Nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật mới về công tác kế toán, thống kê đảm 

bảo đúng quy định của Nhà nước; 
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+  Tham mưu công tác lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho Ban Giám 

đốc và HĐQT; 

 

+  Phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để lập hồ sơ đầu thầu và chỉ định thầu các công 

trình. 

 

Phòng Kinh tế – Kế hoạch:  

 

+  Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong công tác 

lập và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị 

cho các đơn vị trực thuộc;  

 

+  Tham mưu và soạn thảo các hợp đồng kinh tế; 

 

+  Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để lập hồ sơ đấu thầu và giao khoán 

nội bộ; 

 

+  Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình với các chủ đầu tư; 

 

+  Thanh quyết toán công trình với các đơn vị trực thuộc; 

 

+  Quản lý, theo dõi toàn bộ máy móc, thiết bị trong toàn Công ty; 

 

+  Tham mưu việc thanh lý, mua sắm máy móc thiết bị; 

 

+  Quản lý công tác kỹ thuật, chất lượng, sang kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật và áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. 

 

Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn 

 

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác 

chuyên môn của Công ty theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, hoàn thành nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của cán bộ, đảng viên.  

 

+  Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CBCNV giám sát mọi hoạt động của Công ty theo đúng 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, 

phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, 

nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

  

+  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Công ty, phát huy quyền làm 

chủ của cán bộ, đảng viên và CBCNV, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, trù dập, ức hiếp CBCNV và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực 

trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và 

trong các hoạt động văn hoá, thể thao...  

 

+  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội trong Công ty. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật 

quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Công ty. 
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+  Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác 

phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và CBCNV; phát huy truyền thống yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp 

đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán 

bộ, đảng viên, CBCNV để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. 

 

+  Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và CBCNV nắm vững và chấp hành 

đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, 

nhiệm vụ của Công ty, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức 

và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên. 

 

+  Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CBCNV đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư 

tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia 

trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và 

ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên. 

 

+  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và 

quy chế hoạt động của Công ty. 

 

+  Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh 

giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán 

bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. 

Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng. 

 

+  Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của 

Công ty thuộc thẩm quyền của cấp trên. 

 

+  Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong Công ty xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền 

làm chủ của cán bộ, đảng viên và CBCNV, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

 

+  Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, CBCNV trong Công ty tham gia 

xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ 

trương, nhiệm vụ của Công ty. 

 

+ Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững 

mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng 

viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các 

biểu hiện tiêu cực trong Công ty. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 

đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện 

có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm 

tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. 

 

+  Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực 

hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.  

 

+  Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện 

cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên 

đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM         Trang 48 

thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ 

luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích 

xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

 

+  Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy 

trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những 

CBCNV ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.  

 

+  Xây dựng lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên 

và CBCNV tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của Công ty, 

tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và CBCNV. 

 

+  Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về 

những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để CBCNV 

tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên.  

 

 

Phòng An toàn - Hàng hải: 

 

+  Giám sát, quản lý các hoạt động khai thác đội tàu Công ty trên các lĩnh vực An toàn, 

Chất lượng, Sức khỏe, Môi trường để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà 

nước và Công ước Quốc tế. 

 

+  Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng về các vấn đề 

đảm bảo an toàn, chất lượn, môi trường trong các hoạt động khai thác tàu của Công ty, 

đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

 

+  Áp dụng, duy trì một cách có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn theo quy định của Bộ 

luật quản lý an toàn quốc tế (IMS Code) & (ISPS Code). 

 

+  Nghiên cứu, đề suất các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. 

 

+  Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn 

 

+  Tổ chức các cuộc đánh giá để duy trì, cấp mới giấy chứng nhận của hệ thống quản lý an 

toàn, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường cho đội tàu và cho 

Công ty. 

 

+  Giám sát việc tuân thủ các qui định của hệ thống quản lý an toàn của Công ty 

 

+  Quản lý giám sát hoạt động An toàn và Môi trường theo quy định của pháp luật Nhà 

nước, của Tổng Công ty và các yêu cầu của Nhà thầu cũng như các Công ước Quốc tế 

về An toàn & Môi trường. 

 

+  Cung cấp các thông tin về An toàn, Sức khỏe và Môi trường tới các phương tiện và các 

đơn vị trong Công ty, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện trong Công ty 

thực hiện. 

 

+  Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định và yêu cầu về An toàn, Sức 

khỏe & Môi trường. 
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+  Đề ra các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa nhằm giảm tới mức thấp nhất các thiệt 

hại về trang thiết bị, tài sản và con người trong quá trình khai thác tàu. 

 

+  Tổ chức điều tra, báo cáo, đưa ra bài học và đề xuất hướng xử lý cho các trường hợp 

thiếu an toàn, tai nạn và sự cố. 

 

+  Lưu giữ, cung cấp và cập nhật tài liệu hệ thống quản lý An toàn và Môi trường. 

 

+  Phối hợp với thuyền trưởng các tàu và các phòng chức năng về nội dung quản lý các 

trang thiết bị an toàn trên các phương tiện Công ty, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng 

theo yêu cầu của luật định. 

 

+  Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác an toàn và quản lý môi trường 

đối với khách hàng, các bên hữu quan và các cơ quan chức năng. 

 

+  Tổ chức tiến hành grug test và alcohol test cho thuyền viên. 

 

+  Chủ động lập kế hoạch đánh giá các rủi ro trong hoạt động khai thác tàu của Công ty, 

đề ra các biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao. 

 

+  Quản lý, cấp phát, hướng dẫn thực hiện và lưu giữ các tài liệu, luật định, công ước phục 

vụ cho công tác khái thác tàu của Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng trong 

việc đảm bảo tàu hoạt động phù hợp với các quy định của ngành hàng hải, đăng kiểm 

và công ước quốc tế. 

 

+  Tổ chức đánh giá, tham mưu cho Tổng Giám đốc tổ chức mua bảo hiểm cho các 

phương tiện của Công ty. 

 

+  Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình hoạt động khai thác tàu. 

 

+  Thực hiện công tác thu thập, phân tích các điều khoản, chi phí, thiệt hại để tiến hành 

công tác khiếu nại về bảo hiểm tàu biển, thuyền viên.   

 

Các Chi nhánh và các xí nghiệp: 

 

+  Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 1, Chi nhánh 2, Chi nhánh 3, Xí nghiệp sửa chữa 

tàu biển, và Xí nghiệp Cơ khí công trình hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH 

MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam tương ứng với các ngành nghề kinh doanh chính của 

Công ty. 

 

15.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa: 

 

15.1 Chiến lược phát triển: 

 

Xây dựng Công ty cổ phần phát triển vững mạnh và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực then 

chố : 

- Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về chiều rộng và chiều sâu; phù hợp 

với yêu cầu đặc thù của từng khách hàng và yêu cầu phát triển của Công ty thông 

qua việc đẩy mạnh công tác tuyển dụng đúng người đúng việc, huấn luyện đào tạo 

chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại và không ngừng hoàn thiện hệ thống các 

quy trình, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. 
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- Liên kết khai thác và không ngừng trao dồi, học tập kinh nghiệm và hoàn thiện các 

nguồn lực của doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; 

từng bước xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp và nhân 

văn; tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; 

luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có cơ hội lao động, học tập, cống 

hiến và phát triển. 

 

- Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh và uy tín trong kinh doanh; kinh doanh hiệu 

quả, an toàn; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vì sự 

phát triển chung xã hội và đất nước. 

 

15.2 Mục tiêu phấn đấu 

 

Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản 

lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho 

người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

 

15.3 Các chỉ tiêu chính: 

  

+  Tăng trưởng chung hàng năm ≥ 15% so với năm trước.  

  

+  Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng.  

+  Trả cổ tức cho các cổ đông từ 5% đến 7% trở lên. 

+  Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

+  Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật 

và công nghệ. 

 

 Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD của Công ty cổ phần:  

 

Trên cơ sở tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty 

sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh 

tế trong ba năm tiếp theo như sau:  

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
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TT Chỉ tiêu

 2015  2016  2017 

1 Vốn điều lệ 83.100   83.100   83.100   

2 Doanh thu 130.00   135.00   140.00   

3 Chi phí 123.00   126.40   130.00   

4 Lợi nhuận trước thuế 7.00       8.60       10.00     

5 Thuế thu nhập DN 1.54       1.72       2.00       

6 Lợi nhuận sau thuế 5.46       6.88       8.00       

7 Trích các quỹ 0.82       1.03       1.20       

7.1 Trính quỹ dự phòng tài chính 5% 0.27       0.34       0.40       

7.2 Trích quỹ đầu tư phát triển 3% 0.16       0.21       0.24       

7.3 Trích quỹ khen thưởng PL 7% 0.38       0.48       0.56       

8 Lợi nhuận để lại chưa chia 0.45       1.14       1.72       

9 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 4.19       4.71       5.08       

10 Chia cổ tức

Cổ tức dự kiến chia 4.16       4.16       4.16       

Tỷ lệ chia Cổ tức dự kiến (%) 5.00       5.00       5.00       

11 Tổng quỹ lương 57.60     63.36     69.70     

12 Tổng số lao động (người) 370        380        390        

13
TNBQ của NLĐ (triệu đồng/ người

 /tháng)
12.97     13.89     14.89     

 Kế hoạch năm 

 
 

15.4 Các giải pháp thực hiện: 

 

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2015-2017 đã đề ra, Công ty TNHH MTV 

Trục vớt Cứu hộ Việt Nam đưa ra các nhóm giải pháp chính như sau: 

 

(a)  Giải pháp về vốn: 

 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực hoạt động để đưa 

ra các giải pháp về vốn như sau: 

+  Vay vốn của các Ngân hàng, vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù 

hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh; 

+  Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn; 

+  Sử dụng nguồn vốn hợp lý, kể cả vốn vay Ngân hàng; 

+  Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của 

vốn. 

(b)  Giải pháp về Phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh: 

 

Đây là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, lựa chọn và cơ cấu lại các mảng sản 

phẩm, dịch vụ đặc thù, góp phần phát triển các nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xác định vị thế mới của Công ty trên thị trường với vai 

trò là nhà đầu tư. 

 

Không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu của từng 

khách hàng để kiện toàn năng lực phục vụ của Công ty; 
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Phát triển khu đất tại 360 Hai Bà Trưng thành tòa nhà văn phòng cho thuê, cũng như phát 

triển các dự án trên các vị trí đất Công ty đang quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng 

Tàu, Quy Nhơn, Hải Phòng. 

 

(c)  Giải pháp về Quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động: 

 

Tiếp tục hoàn thiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo lộ trình của Chính phủ; 

thay đổi tỷ lệ vốn của Công ty trong trường hợp cần thiết; 

 

Xây dựng và hoàn thiện bộ quy chế quản trị doanh nghiệp;  

 

Hoàn thiện cơ chế phối hợp sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng chia sẻ lợi ích trước 

mắt và lâu dài nhằm phát triển tăng cường năng lực cạnh tranh; 

 

Đổi mới mô hình tổ chức, đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh 

doanh theo hướng đơn giản về thủ tục, thống nhất trong hệ thống, hiệu lực trong quản lý, 

hiệu quả trong kinh doanh, thân thiện trong quan hệ giữa quản lý và sản xuất kinh doanh, 

tôn trọng luật pháp và quan tâm lợi ích của cộng đồng, khách hàng và đối tác chiến lược 

(nếu có). 

 

Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty. 

 

Tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại Công ty, đảm bảo chức năng nhiệm vụ vừa trực tiếp chỉ đạo 

sản xuất kinh doanh, vừa quản lý tốt phần vốn của Nhà nước tại Công ty, vừa từng bước 

nâng cao hiệu quả điều hành chung của Công ty. 

 

Kiện toàn, ổn định tổ chức Công ty theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu 

mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. 

 

Kiện toàn, rà soát chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban; kiện toàn, rà soát chức 

danh cho từng vị trí công tác. Rà soát phân loại cán bộ nhân viên để bố trí công việc phù 

hợp. 

 

Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy chế quản lý của các phòng ban để sửa đổi, bổ sung hoặc 

xây dựng mới các quy chế phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trên cơ sở các quy định 

của Công ty trong các quy chế đã được ban hành. 

 

Kiện toàn mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các phòng ban. Thể 

chế hóa mối quan hệ trong giải quyết các công việc giữa các phòng ban trong Công ty. 

 

Kiện toàn các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành 

từ Công ty đến các phòng ban. Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. 

 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM         Trang 53 

Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành 

chính, tổ chức kiện toàn hệ thống quản lý hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ 

máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất kinh 

doanh và chấp hành đúng các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo các cấp. 

 

Tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý, 

dẫn đến các dịch vụ có chi phí hợp lý, hoàn vốn nhanh, có lợi nhuận cao. 

 

Khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Công ty, các hệ thống quản lý chất 

lượng, các chương trình công nghệ thông tin mang tính ứng dụng cao, lực lượng lao động 

chuyên nghiệp và có chuyên môn nghiệp vụ cao, hệ thống đào tạo huấn luyện tiên tiến, … 

để tạo ra nguồn thu bổ sung nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh. 

 

Sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các nguồn lực tài chính trong nước và nước ngoài (nếu cần 

thiết). 

 

Huy động vốn của cán bộ, công nhân viên và trong xã hội (kể cả việc tham gia, giao dịch 

thị trường chứng khoán,…). 

 

Bổ sung nguồn vốn từ lợi nhuận hàng năm. 

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. 

 

Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và 

quản lý doanh nghiệp. 

 

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ toàn diện và thường xuyên để nắm 

bắt tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp. 

 

Tăng cường công tác quản lý vốn Nhà nước ở Công ty; cân nhắc đầu tư hiệu quả vào các 

công ty trong ngành có khả năng sinh lời cao. 

 

Luân chuyển, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng được kế 

hoạch tài chính và đầu tư. 

 

Tập trung thanh quyết toán các dự án đầu tư đầy đủ, kịp thời, thu hồi công nợ hạn chế tồn 

đọng nợ. 

 

(d)  Giải pháp về Phát triển nguồn nhân lực: 

 

Lập chương trình rà soát toàn diện về chất lượng, số lượng nguồn nhân lực hiện có để xây 

dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực theo 

phương châm ”Chất lượng thay cho số lượng”;  
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Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia cao cấp có trình độ 

cao đáp ứng cho yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh 

nghiệp; 

Xây dựng lộ trình và kế hoạch từng năm để phát triển một đội ngũ nhân sự đầu ngành trong 

nước; thuê chuyên gia nước ngoài trong ngắn hạn nếu cần thiết; thực hiện đào tạo, phát 

triển đội ngũ nhân viên đáp ứng khả năng và yêu cầu dịch vụ cho thị trường khu vực và 

quốc tế; 

 

Chương trình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tập trung vào các 

nội dung sau: 

 

Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của cán bộ quản lý thông qua việc quy hoạch và 

cử đi bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý nâng cao; 

 

Phát triển năng lực quản trị chiến lược của cán bộ quản lý chủ chốt, bồi dưỡng, phát triển 

năng lực quản lý chiến lược và tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt với 

sự chú trọng đặc biệt vào những kỹ năng như phân tích kinh doanh, dự đoán và định hướng 

chiến lược, lý thuyết và quản trị chiến lược, quản trị rủi ro và tính nhạy cảm trong quản lý; 

 

Bồi dưỡng khả năng kinh doanh quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Công 

ty. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, để nâng cao khả năng làm việc và giao 

dịch quốc tế, tiếp cận các tiêu chuẩn, các thông lệ của thế giới thì cần chú trọng phát triển 

những kiến thức, kỹ năng chủ yếu như: năng lực về ngoại ngữ, kiến thức cơ bản về văn 

hoá, xã hội, lịch sử trong kinh doanh quốc tế; 

 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về 

chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác liên quan khác 

đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Đầu tư có trọng 

điểm cho công tác đào tạo các cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên năng động, 

chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; 

 

Hàng năm, tổ chức tuyển chọn cán bộ có năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị tốt cử đi 

đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành dịch vụ; 

 

Tổ chức các hoạt động tái đào tạo và tự đào tạo cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách về tuyển dụng nhân sự và sử dụng nguồn nhân lực sau đào 

tạo theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tìm kiếm, thu hút các ứng viên có trình độ, chất lượng, 

có đạo đức, phẩm chất và các cán bộ quản lý giỏi đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát 

triển sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là ở các lĩnh vực mà hiện tại Công ty còn thiếu; 

 

Tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát 

huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thoả đáng 

đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với 

Công ty, động viên người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; 
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Thực hiện chính sách luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên môn kế thừa. 

 

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý: 

 

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; thực hiện chiến lược trẻ hóa 

đội ngũ cán bộ, xây dựng lớp cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ khỏe, có phẩm chất tốt, có nhiệt 

huyết xây dựng Công ty, có năng lực, có kiến thức, năng động nhạy bén với nền kinh tế thị 

trường, kiên quyết trong quản lý điều hành, quyết tâm thực hiện và hoàn thành trách nhiệm 

được giao; 

 

Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ hiện có trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, khả năng phát 

triển của mỗi người để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty. Trẻ hóa đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, đảm bảo hài hòa giữa các độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo 

kế thừa; 

 

Tiến hành bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn 

khi cần thiết sử dụng được ngay, không bị động trong công tác cán bộ. Xây dựng được một 

lực lượng cán bộ lãnh đạo có năng lực để bổ sung cho các chức danh còn thiếu; 

 

Giao cho Đoàn thanh niên Công ty giới thiệu các ứng viên có trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí tiến thủ và tư chất lãnh đạo, sẵn sàng làm việc lâu 

dài cho Công ty trong độ tuổi từ 25 – 35 tuổi để tiến hành đào tạo, sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực này; 

 

Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trao dồi ngoại ngữ để 

chủ động trong giao dịch quốc tế. 

 

Đối với cán bộ nghiệp vụ 

 

Thống kê nắm chắc tình hình cán bộ nghiệp vụ của Công ty. Phân loại để sắp xếp bố trí 

đúng năng lực, sở trường; 

 

Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; khi có nhu cầu 

tuyển dụng sẽ tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu 

khác đối với vị trí tuyển dụng; 

 

Tạo động lực cho việc chủ động trau dồi, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ và khoa 

học quản lý của cán bộ nhân viên và kịp thời xử lý các trường hợp không tương xứng với 

nhiệm vụ, với yêu cầu phát triển của đơn vị; 

 

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan quản lý, điều hành và 

cán bộ trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng quản lý. 
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Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp  

 

Thống kê, quản lý tốt nhân viên trực tiếp có chuyên môn, nghiệp vụ cao để cân đối với 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý và quản lý chặt 

chẽ các đối tượng này; luôn xem đội ngũ nhân viên trực tiếp là tài sản vô giá của đơn vị; 

xây dựng quy chế về quản lý, điều động, chính sách đãi ngộ đối với nhân viên giỏi;  

 

Tổ chức đào tạo nâng cao cho lực lượng lao động của Công ty; chú trọng đào tạo các kỹ 

năng nghiệp vụ chuyên sâu và kỹ năng mềm nâng cao. 

 

(e)  Giải pháp về Xây dựng thương hiệu Công ty: 

 

Quảng bá hình ảnh của Công ty (Visal) qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo 

chí, các tổ chức xã hội phạm vi trong nước và quốc tế. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán 

bộ, công nhân viên toàn Công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Công ty 

(Visal); 

 

Xây dựng thương hiệu dịch vụ mạnh, kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo ưu 

thế trong cạnh tranh thông qua các biện pháp: 

 

 Kiểm soát về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả đối với sản phẩm, dịch vụ đặc thù chuyên 

ngành; 

 Xây dựng chương trình, kế hoạch giành các giải thưởng cao về dịch vụ do khách hàng 

hay các tổ chức chuyên ngành khởi xướng; 

 Duy trì và không ngừng cải tiến các hình thức quảng bá thương hiệu trên các kênh 

quảng bá chuyên ngành cả truyền thống và hiện đại; 

 Duy trì và không ngừng củng cố hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên. 

 

(f)  Giải pháp về Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 

 

Xây dựng phong cách lao động chuyên nghiệp và có kỷ luật cao; 

 

Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối 

các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác 

phục vụ; 

 

Phong cách làm việc tiên tiến, chuyên nghiệp, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn; 

 

Xây dựng văn hóa kinh doanh với triết lý đôi bên cùng có lợi; 

 

Luôn tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với khách hàng, đối tác; 

 

Tự tin, trung thực trong công việc và là đối tác tin cậy của đối tác, khách hàng; 

 

Xây dựng phong cách văn minh và nếp sống văn hóa; 



PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM         Trang 57 

Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng tại các đơn vị, nhất là những 

đối tượng thường xuyên giao tiếp với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước của 

Công ty; 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ 

mát cho tập thể lao động, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân 

viên; 

 

Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty, tổ chức tuyên truyền vận động và 

triển khai bằng các phong trào cụ thể. 

 

(g)  Giải pháp về Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng: 

 

Thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau; 

 

Cải tiến không ngừng phương thức phục vụ khách hàng, đặc biệt lưu ý phương thức chăm 

sóc khách hàng trước và sau khi cung cấp dịch vụ; 

 

Cải tiến các thủ tục, quy trình trong khi cung cấp dịch vụ nhằm đơn giản hóa và tăng hiệu 

suất công việc; chủ động liên hệ, tiếp nhận và xử lý thông tin với khách hàng, đáp ứng 

ngày một tốt hơn yêu cầu của khách hàng; 

 

Mở rộng quan hệ đối với các đối tác tiềm năng nhằm đẩy mạnh trao đổi, tiếp nhận công 

nghệ mới và tìm kiếm các cơ hội mới; 

 

Kiện toàn hệ thống đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng, theo sát dịch vụ cung ứng và xây 

dựng các chương trình đảm bảo chất lượng dịch vụ; 
 

Liên doanh, liên kết với các công ty quốc tế trong ngành, các nhà đầu tư để phát triển thị 

trường và khách hàng. 

 

(h)  Giải pháp về Tăng cường năng lực cạnh tranh: 

 

Cạnh tranh hiệu quả bằng cách không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ: Công ty 

tiếp tục duy trì nguyên tắc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất, mang lại 

hiệu quả cao nhất cho khách hàng; Chất lượng dịch vụ là yếu tố chính tạo nên thương hiệu 

Visal; 

 

Khác biệt hóa vị thế của Công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành để tạo nên lợi thế 

cạnh tranh bằng cách phát huy thế mạnh của Công ty trong nghiên cứu phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin tiên tiến; 

 

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ thông qua các giải pháp: 

 Đầu tư cho phát triển nhân lực, trang thiết bị, các phần mềm hỗ trợ nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng và khác biệt hóa dịch vụ; 

 Tối ưu hóa quy trình quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa giá thành; 
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 Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách cải tiến phương thức hỗ trợ và chăm sóc 

khách hàng; 

 Thực hiện các hoạt động tiếp thị thông qua việc tham dự thường xuyên và rộng rãi các 

diễn đàn, kỳ họp chuyên ngành trong và ngoài nước; 

 Từng bước mở rộng hoạt động tiếp thị sang các thị trường mới, với các đối tượng 

khách hàng mới thông qua các hoạt động liên kết với các đối tác bên ngoài. 

 

(h)  Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể: 

 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và 

Ban Giám đốc điều hành. 

 

Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa 

ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường 

lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

Xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể phát triển vững mạnh. 

 

Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ CNV phát huy truyền thống phát triển và trưởng 

thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc. 

 

Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, 

Ban Giám đốc điều hành để đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội Công 

ty đã đề ra; Động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức mình để họ yên tâm, phấn 

khởi thi đua lao động phát triển sản xuất; 

 

Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận, đơn vị 

hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

 

Đưa ra các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty cổ phần. 

 

Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các 

hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ... 

 

(i)  Giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí: 

 

Thực hành tiết kiệm và chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan 

trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra: 

 

Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức học tập quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong 

Công ty; 

 

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng; 

 

Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, 

chống tham nhũng, lãng phí; 
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Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán 

bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc kê khai 

tài sản của các đối tượng kê khai; Đưa ra các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, 

thanh toán tiền lương vv... và giám sát việc thực hiện các quy chế. 

Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các đơn vị nội 

bộ. 

PHẦN III 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ TIẾP THEO, NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ TIẾP THEO 

 

- Đến thời điểm hoàn thành việc lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, tỷ lệ đối chiếu nợ 

phải thu là 96 % và tỷ lệ đối chiếu nợ phải trả là 95 %. Công ty có trách nhiệm tiếp tục đối 

chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu và nợ phải trả theo quy định. Các khoản chênh lệch (nếu 

có), Công ty hạch toán điều chỉnh theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành; 

 

- Công ty đã xây dựng phương án sử dụng toàn bộ diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng 

là 97.915,03 m2 trình Uỷ Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 698/PASDĐ-

CTTVCHVN ngày 27/6/2014), Vũng Tàu (Công văn số 699/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 

27/6/2014), Hải Phòng (Công văn số 696/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014), Bình Định 

(Công văn số 697/PASDĐ-CTTVCHVN ngày 27/6/2014). Hiện tại, chỉ có UBND tỉnh Bình 

Định trả lời, Ủy Ban nhân dân các tỉnh/thành phố khác chưa có văn bản trả lời. Công ty cần 

tiếp tục làm việc với Ủy Ban nhân dân các tỉnh/thành phố để được phê duyệt phương án sử 

dụng đất của Công ty khi chuyển sang Công ty cổ phần; 

 

- Tổng diện tích đất Công ty trả lại UBND các địa phương, không chuyển sang Công ty cổ phần là 

2.927,07 m2 (trong đó Lô đất tại Chi nhánh I - Công ty TNHH Một thành viên Trục vớt Cứu 

hộ Việt Nam và Xí nghiệp Sửa chữa Tàu biển tại số 24 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa (trước 

là Phường 10), thành phố Vũng Tàu là 424,07 m2 và Lô đất tại Khu nhà công vụ, tập thể, 

hộ gia đình cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt 

Nam tại Tổ 6, khu phố 1, đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, tp.Vũng tàu là 2.503 m2). 

Công ty có trách nhiệm tiếp tục làm việc với UBND các địa phương để hoàn thành thủ tục 

trả lại đất cho nhà nước theo quy định và Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan 

có liên quan để kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Quyết định 09 đối với hai lô đất có thay đổi 

diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng.nêu trên ; 

 

- Tại thời điểm 31/3/2014, Công ty có một số tài sản cố định là Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy 

móc thiết bị và Phương tiện vận tải có tổng nguyên giá là 2.831.256.231 đồng, giá trị còn 

lại là 215.295.818 đồng đã phân loại sang tài sản cố định chờ thanh lý, không tính vào giá 

trị doanh nghiệp. Công ty cần làm các thủ tục chuyển giao cho Tổng Công ty Bảo đảm An 

toàn Hàng hải Việt Nam theo Điểm b, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP 

ngày 18/07/2011 của Chính phủ; 

 

- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty có một số khoản nợ phải thu khó đòi 

với tổng số tiền là 10.801.617.234 đồng (có phụ lục kèm theo). Công ty cần thu thập đầy 

đủ hồ sơ theo quy định để được xóa các khoản phải thu khó đòi trước khi chuyển sang 

Công ty cổ phần theo quy định tại Điểm c, Khoản 2.2, Điều 9, Thông tư 202/2011/TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính; 
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- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty có một số khoản nợ phải trả khó trả 

liên quan đến khoản phải thu khó đòi trên với tổng số tiền là 7.606.572.437 đồng (có phụ 

lục kèm theo). Công ty cần thu thập đầy đủ hồ sơ theo quy định để bù trừ nợ phải thu khó 

đòi theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 

 

- Ngày 5 tháng 8 năm 2009, Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam đã ký hợp 

đồng thuê mua tàu Visal Sài Gòn với Công ty Dang Development Hoa Kỳ với các thông tin 

về như sau: Năm sản xuất tàu là 1979; Quốc tịch: Kiribati; Cảng đăng ký: Tarawa. Theo 

điều khoản hợp đồng, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thuê tàu, thì tàu Visal Sài Gòn sẽ 

được Công ty Dang Development Hoa Kỳ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty 

TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam.  

 

Ngày 26/12/2012, Công ty Dang Development Hoa Kỳ đã ký bill of sale, hóa đơn chính 

thức chuyển giao quyền sở hữu tàu Visal Sài Gòn cho Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu 

hộ Việt Nam.  Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam đã làm các thủ tục tiếp 

nhận hồ sơ và chuyển đăng ký tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ 

Việt Nam kể từ ngày 18/02/2013. Tuy nhiên, theo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với 

đăng ký tàu biển, tàu Visal Sài Gòn không đủ điều kiện để treo cờ Việt Nam (trên 15 tuổi), 

và không được phép nhập khẩu vào Việt Nam (mặc dù thuộc quyền quản lý và sở hữu của 

Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam). Vì vậy, Công ty TNHH MTV Trục vớt 

Cứu hộ Việt Nam tiếp tục thuê cờ Kiribati và tiến hành làm thủ tục đăng ký tài sản của 

Công ty với các cơ quan chức năng. Hiện tại tàu Visal Sài Gòn đang trong điều kiện hoạt 

động tốt, cung cấp dịch vụ cho các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Việt 

Nam. 

 

Vì tàu Visal Sài Gòn mặc dù không được nhập khẩu vào Việt Năm với các nguyên nhân 

nêu trên, nhưng vẫn thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam, do 

đó, đơn vị tư vấn đã tiến hành định giá cho mục đích cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

Trục vớt Cứu hộ Việt Nam. Gía trị tàu Visal Sài Gòn sau định giá là với nguyên giá là 

94.668.000.000 đồng và giá trị còn lại sau định giá là 18.933.600.000 đồng; 

 

- Tài sản thiếu chờ xử lý tại 31/3/2014 của Công ty là 703.605.882 đồng. Công ty có trách 

nhiệm lập hội đồng xử lý bồi thường vật chất đối với cán bộ, công nhân viên có liên quan, 

số còn lại hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định, trước thời điểm Công 

ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần. 

 

II. KIẾN NGHỊ 

 

Đối với việc xử lý số lượng cổ phần không bán hết Công ty đề nghị được thực hiện theo 

quy định tại Điều 40- Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ cụ thể như sau: 

+ Chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự 

đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Trường hợp sau khi bán theo phương thức 

thỏa thuận trực tiếp mà vẫn khôgn bán hết thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Bộ giao 

thông vận tải cho phép điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông lần đầu. 




