
 
 

 
 

 
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

( kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2013 Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP) 

Kính thưa Quý vị Cổ đông và các Nhà đầu tư, 

Năm 2013 đánh dấu chặng đường 10 năm Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hoạt 
động theo mô hình công ty cổ phần, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2009-2013 – một giai đoạn 
đầy biến động và khó khăn, khi nền kinh tế Việt Nam và thế giới chìm sâu trong khủng 
hoảng. Chính điều kiện khó khăn chung ấy đã tác động không nhỏ đến mục tiêu và phương 
thức quản trị của PLC. Nhưng cũng chính trong điều kiện khó khăn đó, PLC đã tìm được lối 
đi riêng cho mình trên thị trường. Nhờ tận dụng triệt để các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ 
trong những năm 2010-2011 và nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh khác trên thị trường, 
PLC đã đạt được hầu hết các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao cho.  

- Về kết quả kinh doanh: PLC đã tăng trưởng mạnh cả về doanh thu cũng như sản lượng. 
Lợi nhuận trước thuế có sự bứt phá mạnh so với giai đoạn trước, hàng năm chỉ tiêu này 
đều đạt trên 200 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận thu được cao hơn 4 lần với so với nhiệm kỳ 
trước. Đây là một thành tích mà rất ít doanh nghiệp đạt được trong giai đoạn khó khăn 
vừa qua và là cơ sở để vốn chủ sở hữu của PLC tăng lên gần 2,5 lần, đạt trên 1.130 tỷ vào 
cuối nhiệm kỳ. Trong ba mảng kinh doanh chính của PLC, sản xuất và kinh doanh dầu 
mỡ nhờn là ngành hàng chủ lực, đóng góp chính về lợi nhuận cho PLC và cũng là ngành 
hàng hoạt động tốt nhất của PLC trong nhiệm kỳ vừa qua. Ngành hàng hóa chất và nhựa 
đường đã ghi nhận được những kết quả nhất định và đang dần phát triển ổn định. Duy trì 
chiến lược phát triển đồng bộ cả ba ngành hàng chính là cơ sở để PLC phát triển ổn định 
trong thời gian qua và trong giai đoạn tiếp theo, ngay cả trong điều kiện kinh tế biến 
động, các lợi thế cạnh tranh của từng ngành hàng không còn nữa.   

- Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư: Mức chia cổ tức và thưởng cho cổ đông hiệu hữu hàng 
năm đều cao hơn rất nhiều so với mục tiêu trả cổ tức 15% như ĐHĐCĐ đã đặt ra vào đầu 
nhiệm kỳ. Các thông tin về quản trị công ty, quyền lợi của cổ đông được PLC cập nhật 
kịp thời, chính xác trên website: plc.petrolimex.com.vn và thuận tiện cho cổ đông truy 
cập. Ngoài ra, PLC đã cử cán bộ có trách nhiệm để công bố thông tin và nhân sự chuyên 
trách về quan hệ cổ đông, giúp giải đáp, hỗ trợ thông tin, tư vấn và giải quyết nhanh 
chóng các quyền lợi của cổ đông. 

- Về quản trị Công ty: PLC đã xây dựng và hoàn thiện được hệ thống quản trị nội bộ, đáp 
ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư. Trong nội bộ các 
Công ty thuộc PLC đã xác lập được hệ thống hỗ trợ nguồn lực giữa các ngành hàng, để 
đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất trên toàn PLC.  
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- Về trách nhiệm xã hội: Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, PLC luôn gắn liền tăng 
trưởng lợi nhuận với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và một PLC hướng tới phát 
triển nguồn nhân lực bền vững, gắn bó và bản sắc.    

Tổng kết riêng năm 2013, toàn Tổng công ty đạt 6.198 tỷ doanh thu, tăng trưởng 2% so với 
cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 253 tỷ bằng 112% cùng kỳ. Kết quả khả quan này đã 
chứng minh sự đúng đắn trong chiến lược phát triển mà PLC theo đuổi trong suốt nhiệm kỳ, 
đó là phát triển bền vững, tận dụng và phát huy sức mạnh của liên kết nội bộ tập đoàn 
Petrolimex từ sản xuất đến hệ thống phân phối trên toàn quốc.  

Trong năm 2013, HĐQT đã triệu tập 9 phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản 16 lần, để ra nghị 
quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định. Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám 
sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc: 

- Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, từ đó đề 
ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho 
ban điều hành. 

- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định. 

- Thành lập Ban hỗ trợ vốn cho các công trình trọng điểm của PLC để điều phối việc tìm 
và xác định phương thức hỗ trợ/huy động vốn hiệu quả nhất giữa các Công ty và nguồn 
vốn bên ngoài. 

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2014 và định hướng kế hoạch 
mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018 trình ĐHĐCĐ phê duyệt. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT đã tiếp tục xem xét, đánh giá 
và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên 
tiến. Kết quả được thể hiện qua:   

- Các Quy chế tài chính, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin; Quy trình 
quản trị thông tin đã được hoàn thiện, bổ sung sửa đổi phù hợp với quy định mới của Nhà 
nước và pháp luật. 

- Chỉ đạo ứng dụng thành công hệ thống quản trị thông tin mới vào Công ty Nhựa đường, 
làm cơ sở để triển khai trên toàn hệ thống trong các năm tiếp theo. 

Theo các dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam và những biến động trong các lĩnh vực 
chuyên doanh của PLC, đồng thời đánh giá vị thế của PLC trên thị trường, HĐQT đã thống 
nhất phương hướng mục tiêu chiến lược cho PLC trong giai đoạn tiếp theo: 

- Tiếp tục ổn định và phát triển thị trường dầu nhờn trong và ngoài nước dựa trên sức mạnh 
của liên kết nội bộ tập đoàn Petrolimex, theo hướng hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với tất cả 
các thành viên Petrolimex, đảm bảo các bên cùng có lợi. Gia tăng mục tiêu tìm kiếm lợi 
nhuận từ các đối tác khác và từ ngành hàng nhựa đường, hóa chất để đảm bảo tổng lợi 
nhuận của toàn PLC tiếp tục tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới. 

- Cổ tức bằng tiền của cổ đông hàng năm không thấp hơn 12%, Tổng công ty vẫn có tích 
lũy, tái đầu tư để tăng vốn chủ sở hữu của PLC lên trên 1.600 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu 
tư của chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng. 

- Hoàn thiện hệ thống quản trị  đáp ứng mục tiêu minh bạch thông tin, hội nhập các tiêu 
chuẩn quốc tế. 



 
 


