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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
( 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 Quý nhà đầu tư, 
 

Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt các ngành công 
nghiệp sản xuất vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hàng tồn kho chung vẫn còn cao. Chính vì vậy, 
Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP (PLC) cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng.  

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 

a. Kết quả kinh doanh hợp nhất  

CHỈ TIÊU ĐVT 

 THỰC   KẾ  THỰC HIỆN % THỰC HIỆN 2013 

 HIỆN  HOẠCH NĂM 2013 SO VỚI 

 NĂM 2012  NĂM 2013   TH 2012 KH 2013 

Sản lượng  Tấn; m3  267.333  264.730  277.469  103,79 104,81 

Doanh thu thuần  Triệu đ  6.063.203  6.166.311  6.198.288  102,23 100,52 

Doanh thu dầu nhờn  Triệu đ  2.158.390  2.374.019  2.264.124  104,90 95,37 

Doanh thu nhựa đường  Triệu đ  2.256.312  2.232.279  2.371.146  105,09 106,22 

Doanh thu hóa chất  Triệu đ  1.648.502  1.560.013  1.569.301  95,20 100,60 

Tổng LN trước thuế  Triệu đ  226.735  236.375  253.203  111,67 107,12 

Tổng LN sau thuế  Triệu đ  168.825  177.281  189.163  112,05 106,70 

Tỷ suất LNST/VCSH  %  17,88 16,88 17,84 99,81 105,70 

Tỷ suất LNST/VĐL  %  30,57 28,30 30,19 98,76 106,69 

Tỷ lệ chia cổ tức  %  15,00 15,00 15,00 100,00 100,00 
(VCSH và VĐL để tính tỷ suất trong giao KH và thực hiện là số bình quân năm)  

Năm 2013, PLC hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu và có tăng trưởng so với cùng 
kỳ. Nhưng nếu đánh giá thành tích này so với cả nhiệm kỳ vừa qua thì hoàn toàn có thể thấy 
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rằng kết quả của năm 2013 chỉ khả quan hơn 2012 nhưng chưa bằng mức bình quân chung 
của cả nhiệm kỳ vừa qua. Điều đó khẳng định rằng những khó khăn trong sản xuất kinh 
doanh chưa thực sự đã hết. Kết quả đạt được trong năm 2013, chủ yếu do ngành hàng dầu 
mỡ nhờn mang lại. 

b. Ngành hàng dầu mỡ nhờn 

Năm 2013, ngành hàng dầu nhờn đạt được kết quả tương đối khả quan. Trong đó, lĩnh vực 
pha chế thuê có đóng góp lớn vào kết quả SXKD chung; tuy nhiên, năm 2014 sản lượng pha 
chế thuê chỉ còn thực hiện được trong 06 tháng đầu năm 2014, 06 tháng cuối năm 2014 đối 
tác pha chế thuê đã xây dựng xong và đi vào vận hành nhà máy pha chế của họ; vì vậy, sản 
lượng pha chế thuê năm 2014 sẽ giảm rất lớn so với kết quả thực hiện năm 2013. Đồng thời, 
nhóm dầu nhờn thông dụng sử dụng cho các phương tiện vận tải không tăng trưởng được sản 
lượng do khó khăn kinh tế, công nghiệp vận tải giảm sút mạnh. Nhóm khách hàng công 
nghiệp sử dụng trực tiếp dầu nhờn của Tổng công ty, cũng gặp phải những khó khăn chung 
của nền kinh tế, nên nhu cầu sử dụng dầu mỡ nhờn cũng sụt giảm nhiều so với cùng kỳ.  

Để cạnh tranh và giữ được khách hàng truyền thống, hướng tới mục tiêu kinh doanh ổn định, 
Tổng Công ty đã chia sẽ khó khăn với khách hàng, hạn chế biến động giá, tích cực hỗ trợ bán 
hàng cho các nhà phân phối. Do vậy tuy lợi nhuận đạt được cao nhưng chi phí bán hàng cũng 
sẽ tăng cao. 

c. Ngành hàng nhựa đường 

Do ảnh hưởng chính sách thắt chặt chi tiêu công của Nhà nước nên các công trình giao thông 
được triển khai trong năm chậm và không nhiều, hầu hết các dự án đến cuối năm mới được 
giải ngân. Với lợi thế về sức chứa và khả năng đáp ứng kịp thời nguồn hàng, nên PLC mới 
có cơ hội cung cấp hàng cho các dự án vào cuối quý 4. Chính vì sản lượng bán hàng tăng vọt 
vào cuối năm, nên ngành hàng nhựa đường cũng gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao. Trong 
đó phải nói đến chi phí qua kho (do đặc thù sản phẩm nhựa đường phải bảo ôn ở nhiệt độ 
cao, nên tồn hàng càng lâu thì chi phí càng cao) và chi phí tài chính.  

d. Ngành hàng hóa chất 

Năm 2013, là năm rất khó khăn của ngành hàng hóa chất, những khó khăn chung của nền 
kinh tế và của các ngành sản xuất đã làm các đối thủ cạnh tranh của PLC đua nhau giảm giá 
bán để quay nhanh hàng tồn kho, làm tỷ lệ lãi gộp cả ngành hàng giảm sâu. Mặc dù tiết giảm 
tối đa mọi chi phí kinh doanh, tài chính, nhưng kết quả kinh doanh của ngành hàng hóa chất 
không cao. 

2. Đánh giá tình hình tài chính  

(Các chỉ số đánh giá tính theo số BCTC kiểm toán thời điểm 31/12 hàng năm) 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 
Tăng giảm 

(%) 
Tổng giá trị tài sản  Triệu đ  2.492.740    3.027.069  21,44 
Doanh thu thuần  Triệu đ   6.063.203    6.198.288  2,23 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  Triệu đ      219.646  241.144  9,79 
Lợi nhuận khác  Triệu đ  7.089          12.059  70,11 
Lợi nhuận trước thuế  Triệu đ  226.735  253.203  11,67 
Lợi nhuận sau thuế  Triệu đ  168.825  189.163  12,05 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  %  15,00 15,00 100,00 
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Trong năm 2013, Tổng công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu, việc 
thanh toán cổ tức sẽ được thực hiện sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013. 

a. Tình hình tài sản  

Tổng tài sản của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2013 đạt 3.027 tỷ đồng, tăng 534 tỷ, tương 
đương 21,44% so với năm 2012. Các nguyên nhân chính để tăng  tổng tài sản, ngoài tăng do 
dư tiền và tài sản cố định thì còn do tăng tồn kho và phải thu khách hàng. Tuy nhiên, việc 
tăng này một phần do sản lượng bán hàng năm 2013 cao hơn năm trước. Mùa bán hàng của 
cả 3 ngành hàng PLC kinh doanh đều vào dịp cuối năm âm lịch, sản lượng bán hàng 
Q4/2013 cũng cao hơn nhiều so với cùng kỳ, đặc biệt là ngành hàng nhựa đường đang thực 
hiện các hợp đồng lớn và chưa đến thời điểm thanh toán. Nếu loại bỏ yếu tố này thì vòng 
quay hàng tồn kho và tuổi nợ bình quân cũng tương tự như năm 2012. Vốn chủ sở hữu tại 
31/12/2013 đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,5% so với năm 2012, 
trong đó chủ yếu do nguồn lợi nhuận thực hiện năm 2013 chưa phân phối. 

Chỉ số tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)  
sụt giảm hàng năm, tuy nhiên đây không phải là sụt giảm tiêu cực. Vì trên thực tế, lợi nhuận 
thu được sau thuế của PLC là tương đối ổn định và có sự tăng trưởng. Nhưng để thực hiện 
mục tiêu phát triển quy mô sản xuất ở cả 3 ngành hàng, nên phần nhiều lợi nhuận làm ra của 
PLC trong giai đoạn vừa qua đã được để lại ở PLC để tài trợ cho các dự án đầu tư hạ tầng, 
vốn kinh doanh…Do vậy, tốc độ tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của PLC là cao và cao 
hơn tốc độ tăng của lợi nhuận.  

b. Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 2009 2010 2011 2012 2013 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản    0,64  0,67  0,69  0,60  0,63  
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,75  2,07  2,17  1,52  1,67  
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 1,19  1,40  1,46  1,08  1,02  

Tổng nợ phải trả tại 31/12/2013 là 1.895 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó chủ 
yếu do tăng nợ ngắn hạn, vay nợ ngân hàng tăng 65 tỷ đồng và các khoản phải trả người bán 
tăng 322 tỷ đồng. Việc tăng nợ người bán do PLC thay đổi phương thức thanh toán với 
người bán để tận dụng tốt nhất vốn giá rẻ của nhà cung cấp nước ngoài, đây là một trong 
những lý do quan trọng làm chi phí lãi vay giảm. Theo quy luật kinh doanh chung của các 
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ngành hàng thương mại như PLC, khi doanh thu bán hàng tăng thì các chỉ số về nợ nhà cung 
cấp cũng thường tăng, chỉ số này của PLC so với ngành hàng đều ở mức an toàn. 
 

c. Khả năng thanh toán 

 

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Tổng 
công ty luôn duy trì được khả năng thanh toán ở mức an toàn.  

d. Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2009 2010 2011 2012 2013 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,05  0,05  0,04  0,03  0,03  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,37  0,36  0,25  0,17  0,17  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tải sản 0,13  0,12  0,08  0,07  0,06  

Hế số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 0,05  0,06  0,05  0,04  0,04  

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Tổng công ty giảm đều qua các năm, do nhiều lý do : 

- Vốn chủ sở hữu và Tổng tài sản của PLC tăng đều và nhanh qua các năm. Các năm vừa 
qua, do nhu cầu tăng vốn để mở rộng sản xuất, Tổng công ty đã chia cổ tức, thưởng bằng 
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ qua các năm từ 20-50% và nhanh hơn tốc độ tăng của lợi 
nhuận; 

- Do biến động và tốc độ tăng giá dầu thế giới từ 2009 đều cao, do vậy cơ cấu giá vốn 
hàng bán tăng cao trong cơ cấu doanh thu thuần đã làm tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 
giảm.      

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

a. Kết quả thực hiện ĐTXD CSVCKT năm 2013 của 3 Công ty 

Năm 2013, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các công trình/hạng mục 
trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan trọng để các 
công ty nâng cao vị thế, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; không đầu tư ra ngoài 
ngành hàng kinh doanh chính. Mặc dù Tổng giá trị đầu tư năm 2013 hoàn thành ở mức khá 
cao (226,079 tỷ đồng) nhưng cũng mới đạt 72,70% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư đã được 
duyệt trong năm. Trong đó, nhờ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm 
nên năm 2013, các công ty có Tổng giá trị đầu tư hoàn thành các hạng mục mới đạt mức khá 
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cao (71,96%) kế hoạch (năm 2012 chỉ bằng 34,75%). Tuy nhiên, Tổng giá trị đầu tư hoàn 
thành các hạng mục sửa chữa lớn chỉ đạt 52,90% kế hoạch được duyệt. Kết quả đầu tư này 
một phần là do các công ty gặp khó khăn khách quan khi triển khai một số dự án lớn; đối với 
2 công ty con, một phần còn do thay đổi vị trí đầu tư, tiếp tục phải đàm phán các nội dung 
Hợp đồng thuê đất và các chi phí tiện ích, dịch vụ; thay đổi chủ trương đầu tư… 

Đơn vị : triệu đồng 

TT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ 
KẾ HOẠCH 

2013 
THỰC HIỆN  

2013 

TH/KH         
NĂM 2013 

(%) 

A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI                       243.998 175.576 71,96 
1 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 144.317 111.090 76,98 

1.1 Các hạng mục ĐT mới, phê duyệt từ đầu năm 100.896 70.077 69,42 

1.2 Các hạng mục ĐT mới, phê duyệt bổ sung 43.421 41.013 94,45 
2 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 60.384 50.186 83,11 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 39.297 14.300 36,39 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN              34.976 18.503 52,90 
1 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 20.621 11.735 56,91 
2 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 12.715 5.080 39,95 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 1.640 1.688 102,93 

C ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHI ỆP 32.000 32.000 100,00 

 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP  32.000 32.000 100,00 

 TỔNG CỘNG (A+B+C) 310.974 226.079 72,70 

b. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC)  

Năm 2013, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) có Tổng giá trị đầu tư hoàn 
thành đạt 154,825 tỷ đồng, bằng 78,62% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư được duyệt trong 
năm, cao nhất trong các công ty thuộc PLC. Trong đó, Giá trị đầu tư mới hoàn thành đạt 
111.090 triệu đồng, bằng 76,98% kế hoạch khái toán đầu tư mới được duyệt; Giá trị sửa chữa 
lớn hoàn thành đạt 11,735 tỷ đồng, bằng 56,91% kế hoạch khái toán được duyệt: 

- Tổng công ty PLC đã góp 32,000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch khái toán được duyệt để 
bổ sung Vốn điều lệ cho Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP - một công ty liên 
kết có hoạt động liên quan trực tiếp đến ngành hàng sản xuất kinh doanh chính của PLC) 
đảm bảo đủ vốn đối ứng giải ngân khoản vay vốn dài hạn của ngân hàng tài trợ cho dự 
án đóng 2 tàu chở Nhựa đường đặc nóng do Công ty VP làm chủ đầu tư.        

- Công trình “Cải tạo, mở rộng Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý” : Để thời gian tiếp theo 
có điều kiện tập trung vào dự án mới tại khu vực Hải Phòng, Tổng công ty PLC xác định 
năm 2013 cần nỗ lực đầu tư nhằm hoàn thành căn bản các hạng mục còn lại của Giai 
đoạn 1, một số hạng mục quan trọng của Giai đoạn 2 trong dự án phù hợp với định 
hướng đầu tư trong tương lai như : Móng 2 bể dầu gốc số 6, 7; Hệ thống bơm phụ gia; 
Móng bể dầu gốc số 8 + Móng 4 bể 250 m3; Chế tạo thân 3 bể dầu gốc số 6, 7 và 8; Chế 
tạo thân 3 bể 250 m3; Chế tạo hệ thống công nghệ + lắp đặt thiết bị 5 bể 60m3; Đầu tư, 
lắp đặt hệ thống đóng, rót lon 4 - 6 lít…Do đó, năm 2013, Tổng công ty PLC có Giá trị 
đầu tư hoàn thành các hạng mục thuộc Dự án nêu trên đạt 29,311 tỷ đồng, bằng 117,56% 
Kế hoạch khái toán đầu tư năm 2013 được duyệt (24,933 tỷ đồng); 
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- Công trình “Cải tạo, mở rộng Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè - Giai đoạn 1” : Trong điều 
kiện vừa phải đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công, vừa phải đảm bảo an toàn PCCC 
tại khu vực trong kho xăng dầu và duy trì sản xuất kinh doanh bình thường của Nhà máy 
nhưng Tổng công ty PLC có Giá trị đầu tư mới hoàn thành các hạng mục thuộc dự án 
này trong năm 2013 đạt 32,372 tỷ đồng, bằng  81,30% Kế hoạch khái toán đầu tư năm 
2013 được duyệt (39,818 tỷ đồng); 

- Năm 2013, xuất phát từ việc Tổng công ty PGC muốn bán và các công ty thuộc PLC có 
nhu cầu mở rộng diện tích văn phòng, Tổng công ty PLC đã trình HĐQT PLC phê duyệt 
và triển khai nhận chuyển nhượng 1/2 diện tích sàn tầng 19, tòa nhà 229 Tây Sơn, Hà 
Nội với Giá trị đầu tư 17,500 tỷ đồng, bằng 100% Kế hoạch khái toán đầu tư năm 2013 
được duyệt bổ sung; 

- Để nhập khẩu dầu gốc bằng tàu tải trọng lớn, giảm thiểu công tác chuyển tải, cuối năm 
2012, đầu năm 2013, Tổng công ty PLC dự kiến hợp tác với Công ty Xăng dầu B12 để 
ĐTXD “Kho Dầu nhờn Cảng B12 - Quảng Ninh” nhưng không thực hiện được do dự 
báo hiệu quả đầu tư không cao. Được sự chấp thuận của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, 
Tổng công ty PLC tiếp tục đàm phán vị trí đầu tư mới, các nội dung Hợp đồng thuê đất, 
các chi phí tiện ích, dịch vụ với Khu Công nghiệp Đình Vũ; lập, trình HĐQT PLC phê 
duyệt Dự án ĐTXD công trình “Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex” tại Đình Vũ (Hải 
Phòng) và hoàn thành việc trả tiền thuê đất với Giá trị đầu tư 20,473 tỷ đồng, bằng 100% 
Kế hoạch khái toán đầu tư năm 2013 được duyệt bổ sung…      

c. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 

Năm 2013, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex có Tổng giá trị đầu tư hoàn thành đạt 
55,266 tỷ đồng, bằng  75,60% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư được duyệt trong năm (73,099 
tỷ đồng). Trong đó, Giá trị đầu tư mới hoàn thành đạt 50,186 tỷ đồng, bằng 83,11% Kế 
hoạch khái toán đầu tư mới được duyệt trong năm; Giá trị sửa chữa lớn hoàn thành đạt 5,080 
tỷ đồng, chỉ bằng 39,95% kế hoạch khái toán được duyệt: 

- Công trình ĐTXD mới “Kho Nhựa đường Thọ Quang - Giai đoạn 1” tại Đà Nẵng : Cuối 
năm 2012, HĐQT Tổng công ty PLC đã phê duyệt điều chỉnh dự án. Năm 2013, Công ty 
TNHH Nhựa đường Petrolimex xác định đây là dự án lớn nhất, trọng điểm nên đã tập 
trung nguồn vốn, nhân lực nỗ lực triển khai đầu tư để hoàn thành cơ bản các hạng mục 
còn lại như : Góp vốn với Công ty Xăng dầu KV5 hoàn tất gói thầu San lấp + xây kè bờ; 
Xây dựng các hạng mục Nhà gia nhiệt, Trạm bơm, Nhà pha chế Nhũ tương + Polyme, 
Nhà đóng phuy; Thi công TMB công nghệ; Xây dựng Nhà văn phòng, Tường rào, Cổng, 
sân đường nội bộ; Mua sắm + lắp đặt Dây chuyền COMBO pha chế Nhũ tương và 
Polymer…và phối hợp với các đơn vị liên quan để phấn đấu công bố Cảng xăng dầu Thọ 
Quang, đưa giai đoạn 1 của Dự án vào khai thác trong quý II/2014. Năm 2013, Công ty 
TNHH Nhựa đường Petrolimex có Giá trị đầu tư hoàn thành tại Dự án này đạt 39,302 tỷ 
đồng, bằng 83,04% Kế hoạch khái toán đầu tư mới được duyệt năm 2013 (47,329 tỷ 
đồng); 

- Năm 2013, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thực hiện Giá trị đầu tư hoàn thành 
một vài hạng mục còn lại thuộc công trình “Mở rộng Kho nhựa đường Nhà Bè” đạt 4,860 
tỷ đồng, bằng 77,51% Kế hoạch khái toán được duyệt năm 2013 (6,270 tỷ đồng)… 

d.  Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 
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Tổng giá trị đầu tư hoàn thành trong năm 2013 của Công ty Hóa chất đạt 15,988 tỷ đồng, 
bằng 39,06% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư được duyệt năm 2013 (40.937 triệu đồng). 
Trong đó, Giá trị đầu tư mới hoàn thành đạt 14,3 tỷ đồng, bằng 36,39% Kế hoạch khái toán 
đầu tư mới được duyệt trong năm; Giá trị sửa chữa lớn hoàn thành đạt 1,688 tỷ đồng, bằng 
102,93% kế hoạch khái toán được duyệt:  

- Năm 2013, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex thực hiện Giá trị đầu tư hoàn thành một 
số hạng mục còn lại thuộc công trình “Kho Hóa chất Nhà Bè” hiện hữu, đạt 12,477 tỷ 
đồng, bằng 45,40% Kế hoạch khái toán được duyệt năm 2013 (27,480 tỷ đồng); 

- Năm 2013, HĐQT Tổng công ty PLC đã phê duyệt Dự án và Kế hoạch triển khai thực 
hiện Dự án ĐTXD công trình “Mở rộng sức chứa Kho Hóa chất Nhà Bè”. Do đó đầu năm 
2014, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex sẽ tập trung triển khai đầu tư Dự án này;      

- Đối với một số công trình, hạng mục đầu tư, nhất là Dự án ĐTXD “Kho Hóa chất 
Petrolimex” tại Đình Vũ - Hải Phòng có Tổng khái toán khoảng 215 tỷ đồng, Công ty 
TNHH Hóa chất Petrolimex chưa triển khai đầu tư được do nhiều nguyên nhân như: thay 
đổi việc giao nhiệm vụ để đàm phán việc thuê đất, thay đổi vị trí đầu tư, tiếp tục phải đàm 
phán các nội dung Hợp đồng thuê đất và các chi phí tiện ích, dịch vụ; thay đổi chủ trương 
đầu tư … Đây là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đầu tư năm 2013 của Công ty 
TNHH Hóa chất Petrolimex chưa cao… 

4. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2013, Tổng công ty đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận sau : 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trao tặng danh hiệu “Một trong 30 Doanh 
nghiệp minh bạch nhất HNX 2012-2013”; 

- Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng Bảng vàng danh hiệu “Doanh nghiệp 
văn hóa năm 2013” với ghi nhận là “Đơn vị điển hình về thực hiện trách nhiệm xã hội và 
phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam”; 

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng danh hiệu “100 Doanh 
nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2013”. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu và nỗ lực 
của PLC trong việc cung cấp các sản phẩm dầu mỡ nhờn Petrolimex chất lượng cao cho 
thị trường Lào trong năm 2013 thông qua Công ty TNHH Petrolimex Lào; 

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng danh hiệu Top 20 Sản phẩm 
Vàng & Dịch vụ Vàng Việt Nam 2013; 

- Viện dầu khí Hoa Kỳ cấp chứng chỉ chất lượng cho sản phẩm PLC Racer SM đạt tiêu 
chuẩn API:SM; 

- Tổng công ty PLC tiếp tục được bình chọn và xếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam năm 2013, với vị trí thứ 145/500; 

- Năm 2013, PLC được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ luân lưu. 

Đạt được thành tích trên, ngoài đóng góp từ các kết quả sản xuất kinh doanh, Tổng công ty 
còn không ngừng cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý . Cụ thể như sau : 

a. Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý - điều hành 

- Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu 
Petrolimex-CTCP, giai đoạn tăng vốn theo lộ trình đã đề ra để đạt được vốn điều lệ 1.000 
tỷ đồng vào năm 2015; 
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- Ban hành lại Quy chế tài chính và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ khác; 

- Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Tổng công ty theo hướng tinh gọn bộ máy; 

- Bước đầu chuẩn bị triển khai áp dụng phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới đáp ứng 
các yêu cầu quản trị mới trong giai đoạn tiếp theo; 

- Tăng cường cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các cấp điều hành, làm cơ sở cho 
việc phối hợp, điều hành tài chính ngày càng hiệu quả hơn giữa các đơn vị trong Tổng 
công ty. 

b. Các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát từ việc lập kế hoạch đến triển khai thực hiện 
tất cả các khoản mục chi phí và định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện các biện 
pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành từ khâu nhập khẩu, sản xuất, vận tải, bán hàng; 

- Nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp trên các lĩnh vực thông qua việc rà soát, sửa 
đổi bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện các Qui chế quản lý nội bộ. Đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò làm chủ của CB-NLĐ trong toàn 
Tổng công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban nhằm kiểm soát tốt tất cả các diễn biến 
của thị trường, nhanh chóng đưa ra các giải pháp trong từng tình huống cụ thể; 

- Tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực chuyên ngành, không đầu tư vào các ngành 
nghề không phải là thế mạnh của Tổng công ty. 

5. Kế hoạch phát triển  

a. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2014 

Ban điều hành Tổng công ty nhận định, tình hình năm 2014 chưa có dấu hiệu khả quan so 
với năm 2013. Các ngành sản xuất và cơ sở hạ tầng trong năm 2014 chưa có dấu hiệu tăng 
trưởng, chính vì thế doanh thu và sản lượng bán hàng năm 2014 dự báo sẽ không tăng trưởng 
so với năm 2013. Ngoài ra, một số khách hàng dầu nhờn trong giai đoạn trước đã chủ động 
được cơ sở sản xuất, sẽ không hợp tác sản xuất hoặc mua hàng của Tổng công ty nữa, do vậy 
nguồn lợi nhuận đáng kể của PLC từ dịch vụ pha chế thuê và xuất khẩu sẽ sụt giảm so với 
trước. Đây là những  lý do chính buộc Ban điều hành Tổng công ty trình Hội đồng quản trị 
thông qua kế hoạch năm 2014 thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2013.  

TT CHỈ TIÊU  ĐVT  
THỰC HIỆN 

NĂM 2013 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2014 

KH 2014/ 
TH 2013 

1 Sản lượng  Tấn; m3           277.469           270.950  97,65 

2 Doanh thu thuần  Triệu đ         6.198.288        5.849.724  94,38 

3 Tổng LN trước thuế  Triệu đ           253.203           223.985  88,46 

4 Tổng LN sau thuế  Triệu đ           189.163           174.708  92,36 

5 Tỷ suất LNST/VCSH  %  17,84 15,27 85,60 

6 Tỷ suất LNST/VĐL  %  30,19 25,83 85,56 

7 Tỷ lệ chia cổ tức  %  15,00 15,00 100,00 
(VCSH và VĐL để tính tỷ suất trong giao KH và thực hiện là số bình quân năm) 
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Để giữ được mức lợi nhuận như dự kiến kế hoạch, trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó 
khăn, Tổng công ty xác định thị trường trọng tâm trong năm 2014 là nội địa. Ngoài ra, Tổng 
công ty vẫn tiếp tục thực hiện đồng bộ với mục tiêu giảm tồn kho, tiết giảm chi phí và đánh 
giá nghiêm túc hiệu quả của các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo 
dòng tiền lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. 

b.   Kế hoạch đầu tư năm 2014 

                                                                                                              Đơn vị : triệu đồng 

STT 

CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/ 
CHỦ ĐẦU TƯ 

 
 

TỔNG KHÁI 
TOÁN  ĐẦU 

TƯ CỦA 
TOÀN BỘ               
DỰ ÁN/           

CÔNG TRÌNH  

KẾ HOẠCH  
KHÁI TOÁN 
ĐẦU TƯ     

NĂM 2014 
 

% KẾ 
HOẠCH 

KHÁI TOÁN 
NĂM 2014/ 

TỔNG KHÁI 
TOÁN ĐT 

 TỔNG CỘNG (A + B)   508.487 344.966 67,84 

A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI               465.826 307.955 66,11 

1 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex -  CTCP 305.347 154.676 50,66 

2 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 48.690 41.490 85,21 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 111.789 111.789 100,00 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN               42.661 37.011 86,76 

1 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex -  CTCP         27.641 21.991 79,56 

2 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 14.460 14.460 100,00 

3 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 560 560 100,00 

Năm 2014, các Công ty trong hệ thống PLC tiếp tục quán triệt nguyên tắc: tập trung đầu tư 
xây dựng các công trình/hạng mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh 
chính; với một số dự án, công trình đầu tư lớn, trọng điểm sau : 

Tổng công ty PLC :  

- Công trình “Cải tạo mở rộng NMDN Thượng Lý”: Tiếp tục hoàn thành nốt các hạng mục 
của giai đoạn 1 và một số hạng mục thuộc giai đoạn 2 hiện đang triển khai đầu tư, với Kế 
hoạch khái toán đầu tư mới năm 2014 khoảng 23,530 tỷ đồng, bằng  49,94 % Tổng khái 
toán của các hạng mục này (47,115 tỷ đồng);  

- Công trình “Cải tạo mở rộng NMDN Nhà Bè - giai đoạn 1”: Xác định đây là công trình 
đầu tư lớn nhất, trọng điểm hiện nay nên Tổng công ty PLC sẽ tập trung các nguồn lực để 
đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư nhằm sớm đưa các hạng mục hoàn thành vào khai 
thác sử dụng. Kế hoạch khái toán đầu tư mới năm 2014 của Công trình này khoảng 
69,431 tỷ đồng, bằng  44,10 % Tổng khái toán của các hạng mục này (157,445 tỷ đồng);   

- Cuối năm 2013, Dự án ĐTXD công trình “NMDN Petrolimex” tại Đình Vũ - Hải Phòng 
được HĐQT PLC phê duyệt và Tổng công ty PLC cũng đã chuyển tiền thuê đất dự án 
cho đối tác. Năm 2014, Tổng công ty PLC sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư còn lại và sớm khởi công xây dựng Công trình. Kế hoạch khái toán đầu 
tư năm 2014 của Dự án này khoảng 31,632 tỷ đồng...     

Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: 

- Phần lớn các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới “Kho Nhựa đường Thọ Quang 
- Giai đoạn 1”  đã được thi công hoàn thành. Năm 2014, Công ty Nhựa đường sẽ đẩy  
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