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Ô. MẠC ĐĂNG NHƠN 

Ủy viên BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên 

 
 

CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN MỞ RỘNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA  
HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LỂ XĂNG DẦU 

 
 

Công đoàn Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh trong điều kiện thuận lợi là có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công 
đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng 

của tổ chức Công đoàn về tham gia quản lý doanh nghiệp; Đảng ủy đề ra chủ trương đúng đắn, 
giao nhiệm vụ cụ thể bằng các Nghị quyết chuyên đề, Ban lãnh đạo Công ty tạo cơ chế hoạt động, 
trên cơ sở đó Công đoàn triển khai bằng các chương trình hành động thiết thực và phù hợp, tạo ra 
chuyển biến mới về nhận thức của đoàn viên và  người lao động trong việc tham gia phát triển hệ 
thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu cả bề rộng lẫn chiều sâu. 

 
Bên cạnh những chủ trương của Đảng ủy, sự tuyên truyền, giáo dục, vận động của Công 

đoàn còn có việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch tất cả về công 
tác đầu tư, mua sắm,... người lao động giám sát, đã tạo ra niềm tin và sự đồng thuận cao trong đội 
ngũ cán bộ Lãnh đạo, quản lý và nhân viên thừa hành, tất cả vì sự nghiệp chung là xây dưng Công 
ty phát triển; vì vậy, có nhiều đoàn viên là Cửa hàng trưởng quan hệ tốt với các cơ quan quản lý ở 
cấp địa phương để được giới thiệu đất; nhiều thông tin từ người lao động cung cấp về vị trí đất tốt 
có thể xây dựng cửa hàng, khi tiếp nhận thông tin Ban lãnh đạo bàn bạc, khảo sát và giao tổ công 
tác tiến hành thương thảo phương thức, giá cả sang, nhượng hoặc lập thủ tục đề nghị Chính quyền 
địa phương giao, cho thuê đất dài hạn; toàn bộ các quá trình này Công đoàn đều tham gia tích cực 
có việc trực tiếp có việc tham gia cùng Ban lãnh đạo Công ty.    

  
Kết quả trong 3 năm phát triển 15 được cửa hàng xăng dầu:   
 
- Năm 2009 phát triển: 06 cửa hàng;  
- Năm 2010 phát triển: 04 cửa hàng;  
- Năm 2011 phát triển: 05 cửa hàng.  
 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cùng sự tham gia tích cực của đoàn 

viên và người lao động toàn Công ty, hiện nay Công ty có 14 địa điểm tốt, đủ điều kiện đầu tư xây 
dựng mới cửa hàng xăng dầu. 

 
Nhờ phát triển hệ thống cửa hàng đã góp phần đưa sản lượng bán lẻ Xăng dầu không 

ngừng tăng lên qua các năm như sau: (2011 tổng lượng xăng dầu bán ra đạt: 227.685 m3 = 108,14 
% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt: 42,46%). 

- Năm 2009 bán lẻ đạt 75.359 m3 = 108,60%, so 2008 tăng 21 %. 
- Năm 2010 bán lẻ đạt 86.081 m3 = 109,10%, so 2009 tăng 14 %. 
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- Năm 2011 bán lẻ đạt 95. 837 m3= 107,80%, so 2010 tăng  11,3 %. 
- Riêng DMN năm 2011 đạt 1.486 tấn = 106%, so 2010 tăng  18 %. 
 
Cùng với chủ trương đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, thì chương trình xây 

dựng cửa hàng theo chiều sâu là khâu đột phá nhằm tăng sức cạnh tranh bán lẻ trên thị trường Bắc 
Tây Nguyên; ngay sau khi tổ chức thành công Hội thi người bán hàng giỏi, đầu năm 2008, Ban Lãnh 
đạo, BCH Công đoàn Công ty thống nhất phương án (thử nghiệm) xây dựng 01 cửa hàng Thanh 
niên hoạt động theo mô hình Văn minh Thương mại, đến cuối năm 2008 tổ chức sơ kết, đánh giá 
hiệu quả và rút kinh nghiệm, từ kết quả đó tập thể Ban lãnh đạo quyết định xây dựng mô hình “Cửa 
hàng xăng dầu điển hình” với nội dung “Bán hàng giỏi, quản lý tốt” nhằm mục tiêu là “Nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, tăng năng xuất, sản lượng bán lẻ”; thành lập 
Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, tiêu chí cửa hàng điển hình. 

 
Qua thực tế nhu cầu của từng nhóm khách khàng, Công ty bổ sung đầu tư, sửa chữa một số 

hạng mục công trình cho phù hợp như: đầu tư mới hoặc sửa chữa công trình vệ sinh, đường bãi, hệ 
thống chiếu sáng; áp dụng một số cơ chế hỗ trợ chi phí phục vụ cà phê, nước uống cho khách 
hàng; đối với những cửa hàng trên cung đường dài xây dựng nhà chờ phục vụ ăn nhanh, giải khát 
v.v…; đến nay, qua 3 năm xây dựng từ năm 2009 đã đạt 13 cửa hàng xăng dầu điển hình, 01 cửa 
hàng Thanh niên làm theo lời Bác. 

 
Trước đây khi chưa xây dựng CHXD điển hình, các cửa hàng trên tuyến đường dài hầu như 

không thu hút được khách hàng; lượng xe tải, xe khách đường dài ra vào cửa hàng rất ít, chưa khai 
thác hết thời gian có thể mở cửa bán hàng; phong cách làm việc và thái độ phục vụ bán hàng của 
nhân viên còn nhiều hạn chế; việc chấp hành các quy định của Công ty về quản lý như: thống kê, 
báo cáo, quản lý hao hụt, khai thác phần mềm tin học, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường,… 
còn nhiều sai sót; sản lượng bán ra tại cửa hàng chỉ đạt bình quân trên dưới 100 m3/tháng, đến nay, 
những cửa hàng điển hình đạt sản lượng bình quân chung trên 250 m3/tháng (điển hình như cửa 
hàng số: 27 từ trên dưới 90m3/tháng, nay tăng lên trên 350m3/tháng; cửa hàng số: 14 từ 120 
m3/tháng, tăng lên 270m3/tháng,…). 

 
Bên cạnh việc tăng năng xuất lao động, sản lượng, quan trọng hơn là tại từng cửa hàng 

khang trang sạch đẹp, chất lượng dịch vụ kèm theo bán hàng được nâng lên, áp dụng các phương 
thức quản lý cửa hàng đạt hiệu quả, thương hiệu Petrolimex được khẳng định với khách hàng và 
điều đặc biệt có ý nghĩa đó là toàn hệ thống 53 cửa hàng của Công ty đang học tập theo mô hình 
Cửa hàng điển hình. 

 
Tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Bắc Tây Nguyên ngày càng khó khăn sự cạnh 

trang của nhiều Doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng Xăng dầu, nhưng với truyền thống đoàn 
kết luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn; Tập thể đoàn viên, người lao động Công ty Xăng dầu 
Bắc Tây Nguyên sẽ tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn 
Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam giao./. 

 


