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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

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, đó cũng 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. Đây 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.  

- 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.  
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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 1.500 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. 

- Xây dựng Tổng công ty PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ 
đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.   

Năm 2014 được dự báo là năm khó khăn của PLC, vì ngoài khó khăn chung về tốc độ tăng 
trưởng kinh tế thấp  còn do các lợi thế cạnh tranh của PLC đang mất dần khi các đối tác kinh 
doanh trước đây đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Chính vì thế, mục 
tiêu KH của năm 2014 là cố gắng mục tiêu giữ vững hiệu quả kinh, doanh đồng thời tiếp tục 
thực hiện mục tiêu trung hạn là hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của cả 3 ngành 
hàng để đón đầu làn sóng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.  

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

Những kết quả khả quan đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là động lực và minh chứng cho 
tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc, đoàn kết và cầu thị của HĐQT. Để có được những 
thành quả này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác bền chặt của khách hàng và các đối 
tác. HĐQT xin đặc biệt dành lời cảm ơn và sự khích lệ tới toàn thể CBCNV đã nỗ lực tạo 
dựng PLC trở thành một Tổng công ty mạnh của Petrolimex trong ngày hôm nay. Thay mặt 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu 
tư  đã tín nhiệm và ủng hộ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2014-2018 như HĐQT đệ trình ở trên là rất nặng nề, đòi 
hỏi PLC phải lựa chọn một bộ máy quản lý và điều hành đủ tài, đủ đức để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.  

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín nhiệm và ủng hộ./. 

Chủ tịch Hội đồng quản tr ị 
Nguyễn Thanh Sơn 
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I. THÔNG TIN CHUNG  
 

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch  TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX 

Tên viết tắt PLC 

Giấy CNĐKDN số 0101463614 

Vốn điều lệ 650.573.900.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 650.573.900.000 đồng 

Địa chỉ: Tầng 18 & 19 toà nhà 229 phố Tây Sơn, p. Ngã Tư Sở,      

q. Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:  (04) 38513205 

Fax:       (04) 38513207 

Website http://www.plc.petrolimex.com.vn 

2. Thông tin cổ phiếu 

Mã chứng khoán PLC 

Sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  

Ngày bắt đầu niêm yết 27/12/2006 

Số lượng CP niêm yết 65.057.390 cổ phần 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  

3.1. Ngành nghề kinh doanh: 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa chất và các mặt hàng 
khác thuộc lĩnh vực sản phẩm dầu mỏ và khí đốt; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành Hóa dầu; 

- Kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích thử nghiệm, tư vấn và 
dịch vụ kỹ thuật Hóa dầu; 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển. 

3.2. Địa bàn kinh doanh: 

- Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 

- Các nước trong khu vực như Hong Kong, Đài Loan, Trung quốc, Lào, Campuchia... 
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4. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu  (đơn vị tính tri ệu đồng) 2011 2012 2013 

Doanh thu thuần   6.067.389    6.063.203    6.198.288  

Giá vốn hàng bán   5.200.396    5.400.230    5.437.276  

Lợi nhuận gộp      866.994       662.973       761.012  

Chi phí bán hàng      357.628       327.267       373.465  

Chi phí quản lý         65.983         67.157          74.905  

Lợi nhuận khác         16.543           7.089          12.059  

EBIT      377.964       303.794       310.063  

Chi phí khấu hao         29.713         37.521          44.204  

EBITDA      407.677       341.316       354.267  

Chi phí tài chính ròng      156.186         48.903          71.497  

Lợi nhuận trước thuế      303.739       226.735       253.203  

Thuế TNDN         77.629         57.910          64.040  

Lợi nhuận sau thuế      226.110       168.825       189.163  

Tài sản ngắn hạn   2.486.058    2.086.355    2.480.778  

Tài sản dài hạn      371.690       406.385       546.290  

Tổng tài sản   2.857.748    2.492.740    3.027.068  

Tổng vay ngắn hạn và dài hạn   1.352.700    1.077.283    1.150.694  

Vốn chủ sở hữu      900.124       988.645    1.131.695  

Chỉ số tài chính       

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14,29% 10,93% 12,28% 

Tỷ suất EBITDA 6,72% 5,63% 5,72% 

Tỷ suất EBIT 6,23% 5,01% 5,00% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 3,73% 2,78% 3,05% 

Tăng trưởng doanh thu thuần 17,78% -0,07% 2,23% 

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế -16,06% -25,34% 12,05% 

Chỉ số thanh  toán  nhanh (lần)             0,82              0,92              0,85  

Nợ vay trên vốn chủ sở hữu             2,17              1,52              1,67  

Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) 25,12% 17,08% 16,72% 

Thu nhập trên Tổng tài sản (ROA) 7,91% 6,77% 6,25% 

EPS           4.504           2.803            2.908  

(Các chỉ số trên tính theo số BCTC kiểm toán thời điểm 31/12 hàng năm) 
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5.  Quá trình hình thành và phát triển 

 

6. Mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

6.1. Mô hình quản trị 



7 

 

6.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

6.3. Các công ty con, công ty liên kết 

6.3.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex  

- Địa chỉ: Tầng 19 toà nhà 229 phố Tây Sơn, p. Ngã Tư Sở, q. Đống Đa, TP Hà Nội. 

- Vốn điều lệ thực góp: 150 tỷ VNĐ;  

- Tỷ lệ góp vốn của PLC : 100% Vốn điều lệ; 

- Ngành, nghề kinh doanh chính : Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu Nhựa đường và 
các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực Nhựa đường; Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến 
lĩnh vực Nhựa đường: vận tải thuê, cho thuê kho bãi, pha chế thuê, phân tích thử nghiệm, 
tư vấn và dịch vụ kỹ thuật. 

§¹i héi ®ång cæ ®«ng 
(tcty mÑ -PLC) 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KI ỂM SOÁT 

BAN Tæng 
gi¸m §èc PLC 

N m¸y 
SX dÇu 
nhên 
THƯỢNG 

LÝ  

cty  con (PLC së 
h÷u 100% V§L)  
- Cty tnhh Nhùa 
®−êng 
petrolimex 
- Cty tnhh Hãa 
chÊt 
Petrolimex 
 

 

CTY LIÊN K ẾT 
(PLC sở hữu <= 50% 

VĐL) 
1- Cty  CIENJSCO 

810 
2- Cty CP vận tải 

hóa dầu VP 
3- Cty TNHH đầu 

tư thương mại 
PLG 

Nm¸y 
SX DÇu 
nhên 
NHÀ 
BÈ 

CN 
Ho¸ 
dÇu 
H¶i 

phßng 

CN 
ho¸ 
dÇu 
§µ 

N½ng 

CN 
ho¸ 
dÇu 
Sµi 

gßn 

CN 
hãa 
dÇu 
CÇn 
Th¬ 

BAN 
TỔNG 
HỢP 

P. 
§¶m 
b¶o 
DMN 

p. 
TC 
KT 

P. 
cn 
tt 

P. KD 
DMN 

tæng 
®¹i 
lý 

P. 
KD 

DMn 
lon 
hép 

P. KD 
DMN 
hµng 

h¶i 

P. KD 
DMN 

c«ng 
nghiÖp 

P. SẢN 
PHẨM 

VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

P. ĐẦU 
TƯ XÂY 
DỰNG 

p. 
hc
vp 

p. 
tc 
ns
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6.3.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 

- Địa chỉ: Tầng 18 toà nhà 229 phố Tây Sơn, p. Ngã Tư Sở, q. Đống Đa, TP Hà Nội. 

- Vốn điều lệ thực góp : 150 tỷ VNĐ;  

- Tỷ lệ góp vốn của PLC : 100% Vốn điều lệ; 

- Ngành, nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu dung môi, hóa chất, 
cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực dung môi, hóa 
chất, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp. Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực 
dung môi, hóa chất, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp : vận tải thuê, cho thuê kho bãi, 
phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật. 

6.3.3. Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 (CIENJSCO 810)  

- Địa chỉ : Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, p. Hoàng Liệt, q Hoàng Mai, Hà Nội 

- Vốn điều lệ thực góp : 18,5 tỷ VNĐ;  

- Tỷ lệ góp vốn của PLC : 24,61% Vốn điều lệ; 

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình giao thông trong nước và nước 
ngoài, san lấp mặt bằng, hạ tầng các công trình; Xây dựng các công trình công nghiệp, 
dân dụng, thủy lợi...; 

6.3.4. Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP  

- Địa chỉ: phòng 703 tầng 7, tòa nhà Central Tower, 43 Quang Trung, q Hồng Bàng, Hải 
Phòng. 

- Vốn điều lệ thực góp : 150,76 tỷ VNĐ;  

- Tỷ lệ góp vốn của PLC : 43,78% Vốn điều lệ; 

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Vận tải các sản phẩm hóa dầu; mua bán tầu; đầu tư tài 
chính; 

- Công ty vừa hoàn thành việc đầu tư, đóng mới 02 tàu biển chuyên dụng vận tải nhựa 
đường nóng, trọng tải mỗi tàu là 3.000 DWT, bắt đầu đưa vào khai thác; 

6.3.5. Công ty TNHH đầu tư thương mại PLG  

- Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 195 Khâm Thiên, q. Đống Đa, thành phố Hà Nội.  

- Vốn điều lệ : 10 tỷ VNĐ; Tỷ lệ góp vốn của PLC : 50% Vốn điều lệ; 

- Ngày 17/06/2010, Công ty THHH đầu tư thương mại PLG được thành lập; 

- Ngành, nghề kinh doanh chính :  Dịch vụ kinh doanh, quảng cáo, tư vấn, quản lý bất 
động sản và các dịch vụ có liên quan đến quản lý bất động sản; 

- Công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục giải thể; 

7. Định hướng phát triển 

Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước trực 
thuộc Petrolimex. Là doanh nghiệp nội địa đầu tiên tại Vi ệt Nam kinh doanh chuyên ngành 
các sản phẩm hóa dầu như dầu nhờn, nhựa đường, hóa chất. 

Sau khi tái cấu trúc, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, Tổng công ty đã phát 
triển mạnh trên cả 3 ngành hàng chủ chốt, với các lĩnh vực chuyên sâu để trở thành những 
người tiên phong về công nghệ, hạ tầng cũng như nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ra thị 
trường. Ngoài kinh doanh chính, việc tham gia liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào các 
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doanh nghiệp khác, đều là các doanh nghiệp phụ trợ trong chuỗi sản xuất, vận tải, tiêu thụ 
sản phẩm của Tổng công ty. Chính vì vậy, khi gặp những biến động trên thị trường, Tổng 
công ty vẫn vững vàng vượt qua thử thách. Định hướng phát triển trong giai đoạn tới của 
Tổng công ty vẫn tập trung vào củng cố vị thế và phát triển quy mô ba ngành hàng trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Định hướng này được cụ thể hóa bằng các mục tiêu: 

- Phát triển bền vững trên 3 ngành hàng chính là dầu mỡ nhờn, nhựa đường và hóa chất; 

- 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; 

- Tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước; 

- Chú trọng công tác nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm, 
đặc biệt là nhóm sản phẩm có chất lượng cao; 

- Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để duy trì lợi thế kinh doanh trên cả 3 
ngành hàng chính; 

- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các Cổ 
đông đầu tư vào Tổng công ty; 

- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho 
người lao động;  

- Quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng và xã hội. 

8. Các rủi ro 

Các sản phẩm, dịch vụ Tổng công ty kinh doanh đang phải cạnh tranh với các sản phẩm 
cùng loại do các hãng nước ngoài sản xuất mang thương hiệu toàn cầu. Tuy nhiên, nhãn hiệu 
hàng hóa Petrolimex của Tổng công ty cũng là một thương hiệu mạnh, có uy tín trên thị 
trường Việt Nam. Hưởng ứng phong trào người Vi ệt Nam dùng hàng Việt Nam hiện nay, 
Tổng công ty luôn xác định phải nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ thị 
phần và khẳng định vị thế của Petrolimex trên thị trường.    

8.1. Rủi ro về kinh tế:  

PLC là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, nguồn nguyên liệu 
đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng không cao trong 
cơ cấu bán hàng của PLC. Do vậy,  kết quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào chính sách 
điều hành tỷ giá của Nhà nước cũng như những biến động về nguồn cung và giá dầu mỏ trên 
thế giới. Biến động về tỷ giá giữa nội tệ với ngoại tệ (mà chủ yếu là USD) sẽ tác động rất 
lớn đền chi phí đầu vào.  

Thị trường đầu ra chủ yếu của Tổng công ty là nội địa, với hầu hết khách hàng là các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp, vận tải và hạ tầng giao thông. Do vậy, các chính sách vĩ mô 
của nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hay kích thích tăng trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 
doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. 

Trong năm 2013, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định:  

Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 ước tính tăng 5,42% 
so với năm 2012. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra 
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nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi, nhưng vẫn thấp 
hơn mức bình quân 3 năm 2011-2013 đã tăng 5,6%/năm và thấp hơn mức 7,2% giai đoạn 
2006-2010; Quy mô nền kinh tế đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 
1.960 USD. Dự kiến, GDP năm 2014 tăng khoảng 5,8% và năm 2015 tăng 6%.  

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Lạm phát và giá cả: Việt Nam đã kiên trì thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, 
giảm từ mức 18,13% năm 2011 xuống còn 6,6% năm 2013, thấp nhất trong 10 năm qua. 
Đây là một trong những thành tựu nổi bật trong điều hành giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. 
Chính phủ khẳng định, trong năm 2014-2015, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt 
chẽ, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. 

Tỷ giá và lãi suất: Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay năm 2013 đã giảm mạnh. 
Tính theo lãi suất năm, mặt bằng lãi suất huy động giảm 7-10%, lãi suất cho vay giảm 9-
12%. Năm 2013 lãi suất huy động giảm 2-3%, cho vay giảm 3-5%. Mặt bằng lãi suất cho 
vay đã trở về với mức của giai đoạn 2005-2006. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu 
tiên phổ biến ở mức 7-9%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác là 9-11,5%. 
Thậm chí, một số doanh nghiệp tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với lãi suất 6,5-
7%/năm. 

Chính tình hình ổn định vĩ mô đã giúp PLC tiết giảm được chi phí lãi vay. Tuy nhiên, khi 
kiềm chế lạm phát, kinh tế tăng trưởng thấp, Nhà nước tiết giảm mạnh chi phí công, hầu hết 
các dự án hạ tầng giao thông gần như đình trệ vì chưa được rải ngân đã khiến cho doanh thu 
và sản lượng của PLC hầu như không tăng, một số ngành hàng còn suy giảm. Đây chính là 
những yếu tố tác động mạnh đến hiệu quả kinh doanh năm 2013 của PLC. 

8.2. Rủi ro đặc thù 

Rủi ro về biến động giá dầu mỏ: Các sản phẩm kinh doanh của PLC đều là các chế phẩm từ 
dầu mỏ, là nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt và bị điều tiết về giá cả và sản lượng bởi tổ 
chức OPEC. Các chế phẩm dầu mỏ mà PLC kinh doanh là dầu nhờn, nhựa đường, hóa 
chất... đều chưa sản xuất được trong nước, nhưng không phải là hàng hóa bảo hộ của nhà 
nước, do vậy, khi có biến động về giá và nguồn cung ở nước ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 
giá thành sản phẩm, nhưng đầu ra lại không thể thay đổi giá nhanh như đầu vào do bị sức ép 
về mặt bằng giá bán trên thị trường của khách hàng, đối thủ cạnh tranh.  
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Rủi ro về cạnh tranh: Các sản phẩm kinh doanh của PLC hầu hết là nguyên, phụ liệu đầu 
vào của các ngành công nghiệp khác, ít sản phẩm là hàng tiêu dùng cá nhân, do vậy khách 
hàng chủ yếu là các hộ công nghiệp. Chính vì vậy, áp lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm 
là rất lớn, đặc biệt trong những thời kỳ sản xuất kém phát triển, hàng hóa tồn kho nhiều như 
hiện nay. Việc cạnh tranh này có thể dẫn đến rủi ro về giá bán, làm doanh nghiệp không bù 
đắp được chi phí, thậm chí là thua lỗ.  

8.3. Rủi ro khác 

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng như hỏa hoạn, động đất, chiến tranh… 
cũng có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng cũng như của 
Tổng công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra có thể làm chậm 
tiến độ kinh doanh hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ) đến Tổng công ty. 

 

II.  BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C ỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

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.  

1.1. 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 2013 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 
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. 
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1.2. Ngành hàng dầu mỡ nhờn 

Năm 2013, ngành hàng dầu nhờn đạt được kết quả rất đáng khả quan, tuy nhiên kết quả đạt 
được tốt là nhóm sản phẩm pha chế thuê. Đây lại chính là khó khăn cho việc tổ chức sản 
xuất kinh doanh những năm tiếp theo, khi sản lượng gia công pha chế gần như sẽ không còn 
nữa. Trong khi đó, 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 tăng nhiều. 

1.3. 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.  

1.4. 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. 
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2. Đánh giá tình hình tài chính 

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

Chỉ tiêu ĐVT 2012 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 

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. 

2.1. 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 do 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 của PLC 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 
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PLC trong giai đoạn vừa qua đều 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. 

2.2. 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 và các khoản phải trả người bán tăng 
322 tỷ. 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 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.   

2.3.      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.  

2.4. 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. 
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- 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. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

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

- Tổng công ty đang thực hiện đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-
CTCP. Đến nay, Tổng công ty đã làm xong các thủ tục chuyển đổi Tổng công ty mẹ 
thành Tổng công ty. Tiếp theo, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn theo lộ trình 
đã đề ra để đạt được vốn điều lệ 1000 tỷ đồng vào năm 2015.  

- Ban hành lại các Quy trình quản trị đáp ứng kịp thời, minh bạch các thông tin cho Ban 
quản lý, điều hành và công bố thông tin đại chúng. 

- Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm thành công phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới 
đáp ứng các yêu cầu quản trị mới trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị nhân rộng trên toàn 
hệ thống. 

- 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 Tổng công ty. 

3.2. 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. 

4. Kế hoạch phát triển  

4.1. 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. 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. 
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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) 

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. 

4.2.   Kế hoạch đầu tư CSVCKT 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 
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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 
nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục còn lại; phối hợp với các đơn vị liên quan Công bố 
Cảng, phấn đấu đưa toàn bộ Công trình vào khai thác trong quý II/2014. Kế hoạch khái 
toán đầu tư năm 2014 của Dự án này khoảng  30,515 tỷ đồng... 

Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex : 

Dự án và Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình “Mở rộng sức 
chứa Kho Hóa chất Nhà Bè” được HĐQT PLC phê duyệt cuối năm 2013. Công ty Hóa 
chất xác định đây là dự án đầu tư lớn, trọng điểm nên sẽ tập trung các nguồn lực để đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư Dự án này. Kế hoạch khái toán đầu tư các hạng mục thuộc Dự án 
này năm 2014 khoảng 82,800 tỷ đồng...   

4.3. Các hoạt động trọng tâm khác trong năm 2014 

- Hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; 

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình của đề án Tái cấu trúc Tổng công ty. 

- Tiếp tục khảo sát và hoàn thiện hệ thống định mức hao hụt mới, tăng cường công tác  
quản lý hao hụt để tiết kiệm chi phí hao hụt hàng hóa; 

- Triển khai nhanh, hiệu quả phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới trong toàn hệ 
thống Công ty mẹ - Công ty con.   

- Tăng cường thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi. Tăng vòng quay hàng tồn kho để nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn.  

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về đầu tư. Đầu tư tập trung để rút ngắn thời gian 
triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận 
dụng được cơ hội kinh doanh. 

- Tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con.  

- Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau giữa các Công ty trong điều hành tài chính. 

- Nghiên cứu sản xuất và tiếp thị, nhanh chóng đưa các sản phẩm mới có hiệu quả kinh 
doanh cao vào thị trường Việt Nam. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế, kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam.  
 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 

1. Những thành tựu đạt được  

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

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

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

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 
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đạt mức khá 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…  

2.2. 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); 

- 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 
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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…      

2.3. 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)… 

2.4.  Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 

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… 
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3. Tổ chức và nhân sự 

3.1. Danh sách Ban Điều hành  

 

Ông Nguyễn Văn Đức 
Tổng Giám đốc 

Ủy viên HĐQT Tổng công ty 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hóa dầu, Cử nhân TCKT. 

Sinh năm 1960. 

Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ 
thuật xăng dầu và quản lý doanh nghiệp. Các đơn vị đã 
từng làm quản lý là Xí nghiệp sản xuất và tái sinh Dầu 
mỡ nhờn, Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Công ty 
Xăng dầu Khu vực I) và Tổng công ty Hóa Dầu 
Petrolimex-CTCP. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,1879% 
 

 
Ông Lê Quang Tuấn 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 

 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hóa dầu, Cử nhân kinh tế, Cử 
nhân Ngoại ngữ. 

Sinh năm 1974 

Có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổng công ty 
Hóa Dầu Petrolimex-CTCP, trong công tác dịch vụ kỹ 
thuật và quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu, hậu cần 
sản xuất. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0084% 

 

 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Tài chính Kế toán. 

Sinh năm 1965.  

Có hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài 
chính kế toán và hơn 25 năm làm việc trong ngành 
xăng dầu. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0625% 

 
Ông Ngô Đức Giang 

 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
 

 

Cử nhân Kế toán Thương mại, cử nhân Luật. 

Sinh năm 1978 

Có gần 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài 
chính kế toán và tại Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-
CTCP. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0233% 

  

Bà Phương Thảo Hiền 
Trưởng phòng Tài chính Kế toán 

Tổng công ty 
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3.2.  Những thay đổi trong Ban điều hành :  

- Tháng 12/2013: Bổ nhiệm ông Ngô Đức Giang vào chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty. 

- Tháng 01/2014: Bổ nhiệm bà Phương Thảo Hiền vào chức vụ Trưởng phòng Tài chính 
Kế toán Tổng công ty. 

3.3.  Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

- Số lượng lao động có mặt đến ngày 31/12/2013 là 685 người. Tổng công ty chủ trương 
sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực có tính kế thừa và đảm 
bảo cơ cấu lao động hợp lý, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc theo 
hướng chuyên nghiệp ; 

- Điều kiện làm việc ở PLC luôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần người lao 
động được nâng cao góp phần xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực 
cho người lao động làm việc nhiệt huyết , ổn định, gắn bó lâu dài với Tổng công ty; 

- Năm 2013, Tổng công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn lao động. 

- Mục tiêu trả lương cho người lao động theo thị trường, lấy tiền lương làm động lực cơ 
bản khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu 
lợi nhuận. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm thân thể, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách cho người 
lao động theo Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty. Thu nhập bình quân năm 
2013 là 11.614.0000 đ/người/tháng; 

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

4.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phiếu lưu hành: 65.057.390 cổ phiếu, 100% tự do chuyển nhượng. Trong đó:  

- Cổ phiếu phổ thông là 65.056.117 cổ phiếu. 

- Cổ phiếu quỹ là 1.273 cổ phiếu. 

- Cổ phiếu ưu đãi : 0  

Giá trị sổ tại thời điểm 31/12/2013 là 17.395 đồng/cổ phần. 

Lãi trên cổ phiếu năm 2013 là 2.908 đồng/cổ phần. 

4.2. Cơ cấu cổ đông chốt ngày 14/03/2014 
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STT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ vốn 
góp/ VĐL 

Tổng giá trị theo 
mệnh giá (VNĐ) 

   Tổng số 65.056.117  100,00% 650.561.170.000 
1 Nhà nước (Petrolimex) 51.440.628  79,07% 514.406.280.000 
2 Các Cổ đông khác: 13.615.489  20,93% 136.154.890.000 

2.1 Cổ đông khác trong nước: 11.761.061  18,08% 117.610.610.000 
a Tổ chức  531.904  0,82% 5.319.040.000 

b 

Thành viên HĐQT, BKS, Ban 
TGĐ, TP TCKT PLC và người 
có liên quan 812.717  1,25% 8.127.170.000 

c Cá nhân khác 10.416.440  16,01% 104.164.400.000 
2.2 Cổ đông nước ngoài: 1.854.428  2,85% 18.544.280.000 
a Tổ chức  1.667.834  2,56% 16.678.340.000 

b Cá nhân 186.594  0,29% 1.865.940.000 

Danh sách cổ đông lớn 
 

STT Cổ đông Số cổ phần 
% vốn 

góp 
Đối tượng 

sở hữu 

1 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Số 1 
Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội 

51.440.628 79,07 Tổ chức 
trong nước 

2 Đỗ Thị Hanh - Đường số 8, Khu phố 2, 
P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, 
TPHCM 

1.134.700 1,74 Cá nhân 
trong nước 

3 INTEREFFEKT INVESTMENT 
FUNDS N.V. - Sewei 2, 8501 SP Joure, 
The Netherlands 

689.880 1,06 Tổ chức 
Nước ngoài 

4 Nguyễn Như Song -215 Đường Số 8, 
Khu B, Đô Thị An Phú, An Khánh, 
Phường An Phú, Q2, TPHCM 

665.447 1,02 Cá nhân 
trong nước 

  
4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm qua, Tổng công ty đã phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ các đợt sau : 

- Phát hành thêm 4.818.012 cổ phiếu trong năm 2013 với tỷ lệ  8% cho cổ đông hiện hữu 
để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty PLC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 
26/04/2013. Ngày 08/08/2013, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm kể trên đã chính thức 
được giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội. Nâng tổng số cổ phần của Tổng công ty từ 
60.239.378 cổ phần lên thành 65.057.390 cổ phần như hiện nay. 

Mục tiêu phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu trong năm 2013 của Tổng công ty 
nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền kinh doanh cho Tổng công ty. Nguồn vốn này dùng để tài 
trợ cho các hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty đang tăng trưởng mạnh về quy mô 
và hiệu quả, làm tăng giá trị cổ phiếu của PLC. 

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có 

4.5. Các chứng khoán khác: Không có 
 



24 

 

IV.  ĐÁNH GIÁ C ỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Tổng công ty 

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, kết quả kiềm chế lạm phát chưa vững 
chắc dẫn đến những khó khăn chung của toàn nền kinh tế. Tổng công ty Hóa Dầu 
Petrolimex-CTCP cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó.  

Với chiến lược phát triển bền vững, đồng đều, PLC đã và đang khẳng định được vị thế hàng 
đầu trên thị trường Việt Nam trên cả ba lĩnh vực dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất. Năm 
2013 thị trường dầu mỏ thế giới tương đối ổn định đồng thời với chính sách ổn định tỷ giá, 
hạ lãi suất đã tạo điều kiện kinh doanh tương đối tốt cho ngành hàng dầu nhờn. Tuy nhiên, 
do chính sách thắt chặt tiền tệ, chú trọng ổn định kinh tế, kiếm chế lạm phát, hạn chế đầu tư 
công của Nhà nước …đã làm cho các ngành sản xuất trong nước chưa hồi phục được càng 
làm khó khăn thêm trong việc tổ chức kinh doanh nhựa đường, hóa chất. PLC với những ưu 
thế đặc thù so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường, là kinh nghiệm kinh doanh, hệ 
thống bạn hàng truyền thống và sự  hợp tác chặt chẽ của các thành viên Petrolimex. Tổng 
kết 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. 

Trong ba mảng hoạt động chính, sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn vẫn là ngành hàng 
chủ lực của Tổng công ty, đóng góp chính về lợi nhuận và cũng là ngành hàng hoạt động tốt 
nhất của PLC trong những năm vừa qua. Ngành hàng nhựa đường gặp rất nhiều khó khăn do 
thắt chặt chi tiêu công, ngân sách cấp cho xây dựng công trình giao thông rất hạn chế, nhưng 
vẫn giữ vững được thị phần ổn định và là người dẫn đầu thị phần nhựa đường ở Việt Nam. 
Ngành hàng hóa chất cũng gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu xuất hiện đối thủ kinh doanh 
mới tại thị trường miền Bắc, với lợi thế về kho, cảng nước sâu hơn hẳn PLC làm giảm đáng 
kể hiệu quả kinh doanh tại thị trường này.  

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 đã thể hiện trách nhiệm cao của Hội đồng quản 
trị trong công tác quản lý, từ đó đưa ra những nhận định kế hoạch kinh doanh kịp thời, sát 
với thực tế, đồng thời tổ chức chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xất kinh doanh của Đại hội 
đồng cổ đông giao một cách khoa học, nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Tổng 
công ty cũng như các cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp 
thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

Các phương pháp mà Hội đồng quản trị đưa ra để ổn định sản xuất, kinh doanh, vượt qua 
những khó khăn chung, đó là: 

- Tập trung điều hành Tổng công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; 

- Tập trung mọi nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.  

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Trong 19 năm xây dựng và trưởng thành, Ban điều hành Tổng công ty là những người được 
chọn lựa từ gần 700 người lao động của Tổng công ty, làm việc mẫn cán, quyết liệt và cẩn 
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trọng. Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Đại hội đồng cổ đông và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. 

Năm 2013, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quyết liệt trong mọi mặt 
hoạt động, tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành tại các kho, nhà máy, các chi nhánh, cũng 
như trong các phương án đầu tư, như dự án Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex tại Đình 
Vũ…Ngoài ra, việc tăng cường giám sát, quản lý, hạn chế hao hụt, sai lỗi trong sản xuất đã 
được chú trọng thông qua việc cải tiến, đổi mới quy trình quản lý sản xuất đã được Ban điều 
hành trọng tâm thực hiện cũng đem lại hiệu quả rõ nét trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất. 

Nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã 
nỗ lực làm việc, nhiệt huyết và đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững hoạt 
động kinh doanh và khả năng sinh lợi cho Tổng công ty, đồng thời tiếp tục nâng cao năng 
lực quản lý và chăm lo đời sống cho người lao động.    

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tr ị  

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 1.500 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. 

- Xây dựng Tổng công ty PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ 
đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng. 

Với năm 2014, điều kiện kinh tế Việt Nam và đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chưa có 
nhiều dấu hiệu khả quan so với năm 2013. Thêm vào đó, các ngành hàng kinh doanh của 
PLC đang mất dần lợi thế cạnh tranh, khi các đối tác kinh doanh thời kỳ trước đang trở 
thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Chính vì thế,  ngoài việc tiếp tục hoàn 
thiện hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của cả 3 ngành hàng để đón đầu làn sóng tăng trưởng 
kinh tế trong thời gian tới, thì năm 2014, PLC xác định mục tiêu giữ vững hiệu kinh doanh 
là rất khó khăn và chỉ có thể thực hiện được khi thực hiện tốt các giải pháp: 

Vấn đề thứ nhất - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trên các mặt: 

- Giảm tuổi nợ của nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay hàng tồn kho.  

- Đầu tư  trọng điểm, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng. 

Vấn đề thứ hai - Tiết kiệm chi phí, trọng tâm vào:  

- Tiết giảm một số khoản mục chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Tổng công ty mẹ - 



26 

 

Công ty con.  

- Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau giữa các Công ty trong điều hành tài chính. 

Vấn đề thứ ba - Phát triển thị trường, trọng tâm vào: 

- Khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường, khách hàng đang có, thông qua hợp tác chặt chẽ 
sâu rộng với từng thành viên trong Tập đoàn Petrolimex. 

- Tìm cơ hội kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.  
 

V.  QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

1. Hội đông quản tr ị  

Trong năm 2013, không có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT. HĐQT gồm 5 thành viên 
không chuyên trách, trong đó có 2 thành viên không tham gia điều hành.  

 

 

 
Ông Nguyễn Thanh Sơn 
Chủ tịch HĐQT PLC - Không điều hành 
UV HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
Sinh năm 1962 
Thạc sỹ kinh tế ngoại thương,  
Cử nhân kinh tế kế hoạch,  
Cử nhân Kinh tế ngoại thương. 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,1231 % 

 

 
  

 
Ô.Nguyễn Văn Đức 
UV HĐQT PLC 
Tổng giám đốc PLC 
Sinh năm 1960 
Thạc sỹ QTKD,  
Kỹ sư Hóa dầu, 
Cử nhân TCKT 
Tỷ lệ sở hữu CP 
PLC: 0,1879%  

Ô. Vũ Văn Chiến 
UV HĐQT PLC 
CT kiêm GĐ Cty 
TNHH Nhựa đường 
Petrolimex 
UV HĐQT cty 810. 
Sinh năm 1961 
Thạc sỹ QTKD, 
Cử nhân TCKT 
Tỷ lệ sở hữu CP 
PLC: 0,2858% 

Ô. Hà Thanh Tuấn 
UV HĐQT 
CT kiêm GĐ Cty 
TNHH Hóa Chất 
Petrolimex 
Sinh năm 1963 
Thạc sỹ QTKD, 
Cử nhân TCKT 
Tỷ lệ sở hữu CP 
PLC: 0,1186% 

Ô. Nguyễn Văn Khánh 
UV HĐQT - Không 
điều hành- Phụ trách 
lĩnh vực đầu tư. 
CT HĐQT Cty VP 
Sinh năm 1960 
Kỹ sư máy hóa 
Tỷ lệ sở hữu CP 
PLC: 0% 

Trong năm 2013, HĐQT đã triệu tập 09 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: 
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- 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 2014 và mục tiêu kế hoạch nhiệm 
kỳ 2014-2018. 

2. Ban kiểm soát 

  
 

Bà Trần Thị Minh Hà 
Trưởng BKS - chuyên trách 

Sinh năm 1962 
Thạc sỹ QTKD,  

Cử nhân Tài chính kế toán 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0332% 

Bà Hà Thị Cúc 
Thành viên BKS 
Sinh năm 1959 
Thạc sỹ QTKD, 

Cử nhân Kinh tế lao động 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0450% 

Ông Tống Văn Hải 
Thành viên BKS - chuyên trách 

Sinh năm 1980 
Thạc sỹ QTKD, 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0062% 

 

Năm 2013 là năm cuối trong nhiệm kỳ 2009-2013 của Ban kiểm soát Tổng công ty. Trong 
suốt nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát không có sự thay đổi gì về nhân sự, gồm ba thành 
viên với hai thành viên chuyên trách. Với lợi thế là nhiệm kỳ đầu tiên có thành viên chuyên 
trách và không có sự thay đổi về nhân sự trong cả nhiệm kỳ, hoạt động của Ban kiểm soát 
trong năm 2013 nói riêng và trong nhiệm kỳ nói chung đã cho thấy tính chủ động và ngày 
càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của Tổng công ty. 
Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của 
BKS, trong năm 2013 cũng như trong nhiệm kỳ đầu tiên này, BKS đã tích cực phối hợp với 
HĐQT Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch kiêm giám đốc và Kiểm soát 
viên của các Công ty con nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng ngừa rủi ro 
trong các hoạt động của Tổng công ty và các Công ty con. 
Trong nhiệm kỳ 2009-2013, Ban kiểm soát đã kiểm soát quy trình tại 10 Chi nhánh, 8 Kho 
và Nhà máy trực thuộc Tổng công ty và các Công ty con. Bên cạnh những hoạt động kiểm 
tra giám sát quy trình tổng thể nhằm cảnh báo và phòng ngừa rủi ro, BKS đã thực hiện kiểm 
tra, giám sát theo chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong đó có 
chương trình kiểm soát chuyên đề về hao hụt và sử dụng dầu gia nhiệt. Chương trình này đã 
mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong việc kiểm tra, giám sát, góp phần giảm thiểu hao hụt 
và tiết giảm dầu gia nhiệt. 
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Cùng với hoạt động kiểm tra, giám sát quy trình và chuyên đề, Ban kiểm soát cũng đã tích 
cực tham gia và triển khai những hoạt động mang tính định kỳ theo quy chế hoạt động và 
Điều lệ Tổng Công ty,Một số hoạt động cụ thể:  
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến góp ý một cách độc lập, 

khách quan trong phạm vi quyền hạn của BKS. 
- Tham gia giám sát và góp ý về việc xây dựng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch cân đối vốn 

từng năm. 
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 
- Thông qua các kiểm soát viên của 2 công ty con và kiểm toán độc lập, tiến hành soát xét, 

thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của 3 công ty và Báo cáo hợp nhất. 
- Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy trình quản 

lý như: Điều lệ công ty, Quy chế tài chính... 

Đánh giá chung: Trong năm 2013 nói riêng và nhiệm kỳ 2009-2013 nói chung, BKS đã thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCD giao một cách khách quan, chủ động trên cơ sở 
tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của Pháp luật. 
Hoạt động của BKS đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả hoạt động của từng 
Công ty nói riêng và của toàn hệ thống PLC nói chung. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản tr ị, Ban Tổng 
giám đốc và Ban Kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:  

- Việc trả tiền lương, tiền thưởng và các thu nhập khác của Ban Tổng Giám đốc điều hành, 
Kế toán trưởng Tổng công ty và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con được trả theo quy 
chế tiền lương, tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tổng công ty gắn với kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ T5/2013, thu nhập được vận dụng theo khuôn khổ 
quy định của Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và Thông tư 19/2013/TT-
BLĐTBXH ngày 09/9/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng 
đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng 
giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong 
công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Ban quản lý điều hành Tổng công ty không được thưởng từ lợi nhuận sau thuế  theo 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2012; 

- Các thu nhập khác thực hiện theo quy định về chính sách đối với người lao động của 
Nhà nước và của Tổng công ty. 

- Căn cứ vào kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2012 ngày 26/04/2013 về thù lao 
HĐQT, BKS năm 2013 (thu nhập trước khi đóng thuế TNCN) và kế hoạch lao động tiền 
lương mà HĐQT giao cho các Công ty trực thuộc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Ban quản lý, điều hành Tổng 
công ty được trả như sau: 

- Tổng tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành       : 1.475.731.000 đồng 

- Tổng thù lao của HĐQT (HĐQT đều làm việc kiêm nhiệm):   588.396.000 đồng 

- Tổng mức thù lao của BKS                                         : 899.210.712 đồng 
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3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

 

S
T
T 

Người thực hiện 
giao dịch 

Quan 
hệ với 

cổ 
đông 
nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
% 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
% 

1 Trần Thị Minh Hà TBKS 20.000 0,0332 27.000 0,0415 Mua 5000 CP 
T5/13 trước khi 
nhận 8% cổ phiếu 
phát hành thêm, 
NĐKCC ngày 
14/06/2013  

2 Trần Thị Minh Hà  TBKS 27.000 0,0415 30.000 0,0461 Mua 3000 CP 
T7/2013  

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Tổng công ty 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, 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 TNHH Nhựa 
đường Petrolimex, làm cơ sở để triển khai trên toàn hệ thống trong các năm tiếp theo. 

Các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị ở trên là một trong những biện pháp để thực 
hiện các định hướng mục tiêu trung hạn của Tổng công ty, mà một trong những mục tiêu 
quan trọng, xuyên suốt là nâng cao giá trị đầu tư của chủ sở hữu.  
 
 
 

VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT (đính kèm) 
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