
TP DOAN XANG DAU VIT NAM 
CONG TV XANG DAU KHU VI)C II 

TNHH MQT THANH VIEN 

S: 1787  /PLXKV2-TB9t TP. H ChIMinh, ngày ...04tháng0.7.. nàm 2019 

PETROL I MEX 

V/v: Thông báo kit luan  ni dung cuc hpp 
ye dói mái CHXD tai Xi nghip 

KInh g1ri: - BAN LANH DiO CONG TY XANG DAU KIIU VJIC II; 
- BAN GIAM DOC xi NGHIP BAN LE XANG DAU; 
- TRLYNG CAC PHONG/BAN NGHIP VU CONG TY; 
- TRUONG CAC PHONG/BAN XN VA CHT CAC CHXD. 

Ngay 19/6/2019, Cong ty dã th chüc cuOc h9p cüng các Lành do chü ch& XNBL v&i 
nOi dung cãi tiên, dôi mâi các CHXD và kin toàn mi hoat dQng cüa Xi nghip. Giám dôc 
Cong ty Trjnh Ba B chü trI cuc h9p. 

Dr và chi do có ChU tjch Cong ty Nguyn VAn Cãnh, Ban giám dc cüng di din 
lAnh do mt sO cac phông ban nghip vi Cong ty. Sau khi nghe ' kiên phát biêu cüa các 
thành vien, Oiám dôc Cong ty kêt 1un và chi dao  nhu sau: 

1. Mc  dich và yêu cu: Trong b& cAnh cnh tranh trên thj trtthng ngày câng gay gt, 
tAng tnthng ban lé chua Co nhiêu dt phá ci1ng các nguy ca tiêm an ye an toàn, thucmg hiu, 
chat hxcing xAng dâu... Dê cüng cô va nâng cao chat lucing h thông ban lé CHXD, Xi nghip 
phãi t.p trung thirc hin cái tiên, dOi mâi và kin toàn mi mt hot dng dê nâng cao hiu 
qua SXKD. 

2. Các cong vic dã trin khai: 

- Chun bj cho qua trmnh cãi tin và di mOi, Ban lAnh do Cong ty/Xi nghip dA tiM 
hành các btrOc cong vic sau: 

2.1. Ngày 10/5/2019, tai  Hi nghj giao ban tháng 4, ChU tjch Cong ty cIA d.t ra các yêu 
câu ye cong tác cái tiên và dOi mâi tai  XNBL: Dê nghj các CHT de xuât giãi pháp kin toàn 
mi mt hot dung,  nâng cao hiu qua SXKD tai  Xi nghip vài tr9ng tam là các CHXD. 

2.2. Ngày 25/5/2019, sau khi nh.n duqc các ' kiM dOng gop cüa CHT và giài pháp gia 
tAng hiu qua SXKD xuât phát tir thirc tê hot dng t.i CHXD. Phông KDXD XN cIA tong 
hap cac y kiên theo tung linh vuc, trong do co nhiêu y kiên thiêt thuc, dat yêu cAu va muc 
tiêu dê ra (dInh kern báo cáo tong hcip các 5 kiên dé xudt, kiên nghj cái tiên, dOl ma! ho cit 
d5ng tgi CHXD). 

2.3. Ngày 12/6/20 19, Chü tjch Cong ty chü tn bui T9a dam vi các CHT. Thành phn 
tham dir gOm: Ban lAnh dao,  Trtxông mt so phàng/ban nghip vi Cong ty; Ban giám doe, 
can bô chu chôt va CHT cac CHXD cua Xi nghiêp Cac CHT tiêp tue thao luân cac giai 
pháp/kiên nghj nhiêu vAn dê cOn t6n tai  cAn phãi cãi tiên, dOi mâi t?i  CHXD. Các ' kiên dêu 
t3p thing chü yeu vao cac lTnh vIc: Cong tác an toàn, to chic lao dng, kinh doanh, quAn l 
k5 thuât - hang hoá, quãn trj chi phi, kinh doanh djch vi, ... nhAm phAn dAu hoàn thành kê 
hoch SXKD. 
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3. Các chu'o'ng trInh cal tin d61 mói trong thôi gian tói: 

3.1. V cong tác kinh doanh: 

3.1.1. Kinh doanh xàng dãu: 

* Kênh ban lé cira hang: 

- Nâng cao vai trO trách nhirn, quyn hn cüa các Cira hang tnthng, Trixng Ca; b trI 
ca kIp lao dng ban hang linh hot hp 19. 

- Xây dirng chInh sách khách hang djeh vii Cap lé phü hgp; "U tiên chInh sách thäm hôi, 
tang qua thithng xuyên và djnh k9, chinh sách giãrn giá, bao vQn chuyên... dôi vi CáC khaCh 
hang truyên thông, có san lu'crng Ian. ThiIC hin phân nhórn CH theo tirng khu vrc và Co 
nhi:tng dc diem riêng dC áp dvng  chInh sáCh thu'ang mi phü hcp. 

- D.y rnanh irng dvrig  h thng CNTT vào nghip vi kinh doanh t?i  Van phông XN Va 
CI:ra hang. Khai thác hiu qua CáC phân men quãn 19 SAP, EGAS; áp diing cong ngh The 
thanh toán, ma rng phuang thc ban hang tii dng dê tang NSLD gián tiêp/tnrc tiêp. 

- Cài tin, trang bj trii barn có Cong sut phi hp vai tfrng m.t hang, vj tn. Mt bAng 
thuang mgi, sO lung trii barn, Ca CU mt hang, luong Xe, tiêu dáo... phãi hp 19 vai nrng 
c1ra hang dê tang san 1ung và giàm thai gian Cha Cüa khách hang. 

- Dy manh cong tác phát trin mng luai CHXD bAng CáC hinh thüc mua mó'i, thuê, 
hçip tác lien danh lien kêt, ... gop phân gia tang san 1ucxng. 

* KCnh nhuang quyn thucing mai - ban buôn: 

- Phãi luôn XáC dnh kênh NQTM là kênh phân ph& quan tr9ng thir 2 trong h thng 
phân phôi cüa XN, là cánh tay nOi dài cüa kênh ban ie trtic tiêp gop phân ma rng thj truang 
giti vErng thj phân và hoàn thânh mic tiêu kê hoach kinh doanh cüa XN. 

- Thiic hiên phân nhOrn khách hang theo các tiêu chI: MO'c d trung thành, san lucrng, 
thanhtoán, ... dê ây dirng chinh sách thuang rnai, tin diing, dâu tu, thuang hiu phü hcp vai 
nhu cau Cüa khách hang Va quy dlnh  Cüa Tp doàn/Cong ty. 

- Cong tác phát tnin khách hang phãi tp trung phát tnin t?i thj tnrO'ng TP. H ChI 
Minh; dôi vâi thj trucng các tinh Ian cn nh: Binh Ducmg, DOng Nai, Long An, ... cAn có 
s1r phôi hçp chit chê vâi cac Cong ty ni b Ngành. 

- Tang ci.rmg phi hpp cong tác kim tra, giám sat v s luçmg, chat lircmg hang hoá va 
vic sir diing dâu hiu thixang mai Petrolimex cña kháCh hang. 

- Xem xét d Xuit Tp doàn, thit k mu dng phic riêng dành cho nhân viên ban hang 
cUa h thông CHXD cüa khách hang NQTM. 

3.1.2. Kinh doanh khác: 

* Kinh doanh DAu mO nhan: 

-, Thng nht phuang an kinh doanh dAu nhan vâi PLC phü h?p  vâi tinh hInh thj tnrOng 
thirc té tai  TP. Ho Chj Minh d tniCn khai thirc hin cO hiu qua. 

- Phi hçp PLC Sài Gôn t chrc lap dào t?o  trang bj kin thüc DMN cho các CHXD và 
khách hang. 

* Kinh doanh bão hirn: Phi hp Pjico t chirc tt ban bão him OtO/xe may t?i  CHXD. 
* Kinh doanh dich vu rira Xe, cho thue mat bAng: 

- Xi nghip dánh giá hiu qua cho thue khoán tha xe (doanh thu, lçii nhuan); cOng tác 
ban dãu nhm; phOi hcip vói CHXD ye cong tác dam bão an toàn, PCCC, v sinh cOng nghip 
t?i các CHXD; xác dlnh nO trách nhim chInh là cüa CHT tnong cOng tác darn bão an toàn tti 
CHXD. 
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- Râ soát dan giá cho thuê m.t bang quãng cáo d nâng cao hiu qua. 

3.2. V cong tác an toàn - k thut - tr dng boa: 

3.2.1. V cong tác an toàn: 

- Nâng cao thirc trách nhim cüa CHT và di ngü CBNV d& vOi cong tác dam bào an 
toàn, an ninh tai  cira hang, yeu câu phài luôn coi trQng cong tác dam báo an toàn mi mt tai 
các CHXD là nhim vi so i, ducic uu tiên hang dâu. Trong do: 

+ Thumg xuyen t chüc các 1p dào t?o  tp trung ngn han  hun luyn nghip vi 
nâng cao ye cong tác PCCC cho di ngü CHT Nghip vi;i chi huy chüa cháy, cp nht các 
kiên thüc mâi ye Lust PCCC, Lut Phông chong thiên tai, Lut AT-VSLE)...). 

+ Hang näm duy trI cOng tác hun luyn nghip vi;i ch&a cháy cho di ngü nhân viên 
tri;rc tiêp ban hang, vâi si;r hung dn ci'ja li;rc krcing PCCC chuyên nghip; bô sung các bin 
pháp chê tài dôi vâi cac trtthng hqp vi phm nguyen tàc ye dam báo an toàn tai  CHXD (hinh 
thüc k' lut nhu: không xét thi dua, ha bc luang cong nhân, ...). 

+ Nghiên cru cp nht, áp di;ing các hmnh thüc, phuang thirc dam bão an toàn PCCC 
tiên tiên, hin dai  hOa các trang thiêt b chira cháy tai  CFIXD dam báo phü hçxp vói diêu kin 
và dc thu  tai  h thông cfxa hang ban lê. 

+ Phông KT-.ATMT Cong ty phi hqp XNBL duy tn cOng tác kim tra djnh k'/dOt 
xuât trong vic chap hành/tuân thu các quy djnh ye dam báo an toàn; Xi nghip phOi hp ch.t 
chë vâi các phông/ban nghip vi;i cong ty trong cong tác kiêm tra, dánh giá và triên khai khäc 
phiic ngay nhng nguy cci tiêm an gay mat an toàn sau khi phát hin, xr l' nghiêm nhün 
truO'ng hçxp vi pham AT-PCCC. 

- Di vâi cOng tác quán l' chit hxcing hang hóa, CHT phái tuân thu d'ing quy trInhlqu 
djnh ye nhp hang tr ôtô xitéc. Tang cixing cOng tác kiêm tra, giám sat chat ltrcmg hang h 
truâc khi nh.p vào be chi'ra cüa cra hang. Xem xét, dê xuât trang cap các thiêt bj con thi 
nhAm phvc vi;i cho cOng tác kiêm tra nhanh và dt xuât tai  các xe bôn trixâc khi nhp  t?i  các 
cira hang. 

- Tip ti;ic thi;rc hin vic trin khai nhp hang tlp trung tai CHXD dê dam báo an toàn, 
khong ãnh huâng den SXKD. 

3.2.2. Cong tác du tir co s& 4t chat k thu4t: 

- Rà soát chin chinh cOng tác d&u t'ix, quãn 1' k thut và mua sm tai  XNBL. Urn 
lam rö si;r cn thit, tInh hiu qua và si;r chuân chi trong ho so, thu ti;ic... 

- Thi;rc hin kháo sat, phân tIch, dánh giá và quy hoach 1a1  m.t bang thuang mai  cüa 
trng CHXD, b trI trV barn mt cách tOi iru nhât dé dam báo si;r thông thoáng, khang trang, 
hin  dai;  tO chüc dánh giá hiu qua sü di;ing cüng nhu xem xét süa chüalxây mâi 1a  các khu 
djch vi;i dành cho khách hang nhu: Phông xuât bOa don, nhà WC, ... dê mang lai  si;r hài lông 
cho khách hang. IJu tiên cac CHXD cOn tiêm nàng dê tang san lugng. 

- Nghiên thu du tu h thng chiu sang ban dêm  tai  tha hang bAng h thng chiêu 
sang den Led trên diem mái che, mai van phOng, bang quãng cáo chü P.... dê tang cithng 
nhn biêt dâu hiu nh3n  din thixong mai. 

- Tip ti;ic cOng tác ti;r dào  tao  cho di ngü Trung ca ban hang v nghip vi;i 4n hành, 
sra cha nhO các trang thiêt bj, may mOc tai cra hang. 

3.2.3. Cong tác t dQng hOa: 

- Dy nhanh áp di;mg ma rng các hinh thüc thanh toán The VisalMatercandlQR code, 
nhAm mang  1ai  nhiêu sij Ii;ra ch9n, tin ich gia tang cho khách hang, phü hgp xu huOng 

phát trien cüa xã hi khi den yâi CHXD Petrolimex Sài Gôn. 

côNG1 
xANG D4 

KHU vçf 
TNHH 

isOr 
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- Xi nghip khn truang phi hcip vOi Piacorn/HD Bank d thng nh.t quy trinh d b 
sung tInh nàng "barn hang trixc - trâ tiên sau vói sir kiôm soát cüa nhân viên ban hang". 
Xem xét dánh giá d khai thác tinh nàng tich lüy diem thung dã có trên h thông. 

3.3. Quãn I tãi chInb và quãn tr chi phi: 

- Ti& giárn chi phi c dnh  5%,  chi phi bin di không vuçct djnh mirc dng/1It cüa k 
hoach theo van ban chi dao  cUa Cong ty VB sO 0946/PLXKV2-TB-KTTC ngày 
16/04/2019). 

- Câi tin, di mâi và tuân thu dñng quy trInh/thñ tiic cüa Cong ty v rnua sm TSCD, 
CCDC, vat  tu. Quán 1' chat chê vic dâu tu rnua sam tir khâu chuân bj, thirc hin, quyêt toán, 
nghim thu, hoàn thin lixu tr& hO sa. 

- Dánh giã hiau qua sfx ding TSCD, rnua sm  vat  tu vã mua s.m d dung CCDC, darn 
bão thirc hian dung theo kê hoach dixçic phê duyt, vic mua sam mâi chi khi thrc sij can 
thiêt. Thixàng xuyên rà soát nhing tài san, hang hóa, vat  tir, cong cii lao dng tOn d9ng, kern 
mt hâm chat, không can dung, cOng suât cong nàng kern dê to chic ban thanh li', thu hôi 
lai vOn. 

- Rà soát các djnh rni:rc chi phi giao khoán cho cira hang nhu v sinh cOng nghip, vat tu 
thay the,... dê diêu chinh cho phü hp vâi thrc tê và tao  sr chu dng dOi vi cira hang. 

- Quãn l' chat  chë cong nq tren tht cã các loai hinh và phtxang thüc xäng du, dam bâo 
an toàn tài chinh, không de xây ra cOng n khó dôi lam phát sinh chi phi trich  lap dr phông. 

3.4. V cong tác t chfrc can b, lao dng, tin hwng: 

3.4.1. Cong tác can b, t chfrc lao dng: Xi nghip cn thirc hin t6t cOng tác quy 
hoach, bO nhim, diêu dng can b tai  VPXN và các CHXD, dam bão dáp ing yCu cAu cOng 
vic, thrc hin ditng các quy djnhlquy trInh  ye  cong tác TO chirc Can b cüa Tp doànlCông 
ty. 

* D6i vâi lao dOng tai VPXN: C.n dào tao, bi du'ong d nâng cao trinh d, näng lc, 
k nãng lam vic nhm dáp üng yêu câu dôi mi cüa Xi nghip. 

* Di vâi lao dOng tai CHXD: 

- Dào  tao,  rèn luyn d nâng cao vai trô, trach nhim, phong each lành  dao  và kinh 
nghim thrc tin dOi vói di ngü Cua hang trtthng, TnxOng ca ban hang. 

- Rà soát dánh gia và xay drng phucmg an sp xp, b trI lao dng gián tip tai CHXD 
gan vâi san h.rng, quy mô vã cOng tác quan l'/diêu hành  tai  tàng CHXD. 

- Xây dirng ca ch d lao dng gián tip, k cã cua hang tru&ng cAn tham gia 1rirc tip 
cOng tác ban hang e tang nang suAt và hiu qua si dung lao dng. 

- Xem xét vic b6 tn b sung/diu chuyn lao dng trrc tip kjp thôi khi các CHXD có 
nhu cau. Xi nghip can bO tn lao dng hqp 1', tránh thiOu lao dng clic b tai  cüa hang. 

- Tang cithng dáo  tao,  trang bj them nh&ng k nang nhrn nâng cao chit lung di ngü 
lao dng trrc tiêp. Th%rc hin rà soát, diOu dng luân chuyên lao dng trrc tiOp giüa các 
CHXD cho phu h?p  ye  cthng do lao dng, dO tuôi, süc khOe, giói tinh, 

- Quan tam, nAm bt tarn tu, nguyen vçng, di sang  vat  chAt, tinh thAn cüa NLD. Các 
cua hang can tap trung xay .di,mg, tO chic tot rnOi quan h vOi khu virc, da phixang và trong 
ni b; tang ci.rng sir doàn kOt, dong thuan dê tao  khOng khI, tarn l' phân khài yen tam lam 
vic. 

- Barn sat l trinh trin khai ttr dng hóa ban ie, kjp thi dào tao  k nang, chuyn djch 
lao dng trirc tiêp ban hang sang h trq, huàng dan khách hang su diing djch vi ban hang tt 
dng. 
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f/fl/h e&Z 

3.4.2. Cong tác tin hrong: Xi nghip cn rã soát, xay dirng quy ch trã h.rcing di vâi 
kinh doanh xàng dâu, kinh doanh khac cho phü hçp, tiên tiên dé khuyên khich nglrôi lao 
dng nhäm nâng cao nàng suât va ci thin thu nhp, dé ngrnYi lao dQng yen tam, gàn bó lâu 
dài vi doanh nghip. 

3.4.3. Cong tác tuyn ding: 

- Xem xét, dãnh giá l.i quy trinh tuyn ding lao dng, h thng bài kim tra, câu hOi 
dánh giá tuyen diing, các yeu câu ye sirc khôe dôi vói irng viên dir tuyên. Dánh giá li cong 
tác dào t?o, dôi mài ni dung kiên thüc huân luyn hi nhp phü hcrp thrc tin trixàc khi tiêp 
nhan và si:r ding lao dng de nâng cao chat krng. 

- Nghiên cru phi.rng an "Thuê lao dng thai vi hoc k' hcip dng khoán vic" d tham 
gia h trçi ca ban hang. 

3.4.4. Cong tác thi dua, khen thirrng, các hoit dng phong trào: 

- T chrc phát dng cac phong trào thi dua thit thirc, có ni dung mang tinh thc tin 
sâu dixac cu the hoa bang cac chi tiêu thi dua gän chat vai yêu câu thixc hiên nhiêm vu trong 
tlrng giai doan nhàm dng viên toàn the ngi.thi lao dng phát huy ni lirc, dê xuât, hiên kê các 
giãi pháp thich irng dê tAng näng suât lao dng, tiêt giãm chi phI, thirc hãnh tiêt kim, chông 
lang phi. 

- Thông qua các ho?.t dng phong trào nhm phát hin, xây d'txng và nhân rng các din 
hInh tiên tiên; dng thai th%rc hin khen thung, biêu ducing kp thai các tp thê/cá nhân có 
thành tIch cao trong các phong trào thi dua ti CHXD dê khuyên khich, dng viên NLD gAn 
ho, hêt mInh vi cong vic nhäm gia tang nAng suât. 

3.5. Cong tác khác: 

- Tip tçtc chun hoá các CHXD theo hixang "VAn minh - Sach dp - An toàn", di me!, 
cãi tiên B chuân 5S và xây d1rng chuân riêng phü hçp vâi thirc tê, dc th tai  trng CH J  
dê thiêt thirc phiic vi hiu qua cho hot dng SXKD. 

- PhOi hçip rà soát các biêu mâu báo cáo ti các CHXD theo dung quy djnh, hn chê Iuu 
tr bAng ban cüng, uu tiên theo huóng üng ding CNTT km trir trên may tinh. 

- T chüc thirc hin t6t L k' nim chào mrng 30 nAm ngày thAnh lap XNBLXD 
(01.8.1989 - 01.8.2019). 

4. T chfrc thtrc hiên: 

- Các phông/ban nghip vi Cong ty cAn cir chüc nAng - nhim vi duçyc giao, phi hcp 
vài Xi nghip dê triên khai hiu qua các cOng vic trên trng linh vrc lien quan. 

- Xi nghip khn trtrong trin khai thirc hin các ni dung, chi do trên. Trong qua trinh 
thuc hiên, neu có vuo'ng mAc, khó khAn. Xi nghip báo cáo Giám dôc Cong ty xem xét, giái 
quyêt. 

D phdn ddu hoàn thành các chi tiêu ki hogch 2019 và nhi'ngnäm tilptheo, Giám 
dôc Cong ty yeu cáu toàn the C'BcNV-NLJ) XI nghip phát huy tinh than doàn kêt, dOng tOrn 
hip ly'c, sOu sat, trách nh/em, t2n tam vái cOng viêc dê triên khai thwc h/en tOt các mc tiêu, 
chiwng trInh kê hoçich ditçtc giao.t 

Nci nhin: 
- Nhu trên (o' thuc hiên); 
- Ban 1nh d?o  Cong ty (dê chi dqo); 
- Các phOng/ban NV Cong ty (dê ph/hqp); 
- Ltru VT/Phông TCCB. 
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CONG TY XANG DAU KHU VLJC II 
TNHH MQTTHANH VIEN 

XI NGHI1P BAN LE xANG DAU 

S:0 64 j/XNBL-C 

V/v: báo cáo tdng  hp cácj kiln dl xudt, kiln 
nghj cái tiên, dói rn&i hog! dng Igi các cHXD. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA V1T NAM 
Dc 1p - Tit do - Hnh phác 

TP. i-ia Clii A'iinh, ngây 24 tháng 6 näm 2019 

Kin/i gü'i: - CHU TjCH CTY XANG DAU KHU VVC  H 

- GIAM oOc CTY XANG DAU KI-lu vic II 

Thiic hin chi dao  cüa Chü tjch Cong ty ti cuOc hçp giao ban thang 4/19, XNBL d có van 
bàn triên khai den các CHXD v/v dê xuât các giài pháp gia tAng hiu qua SXKD, dam báo an 

toàn tuyt dôi t?i  CHXD; nâng cao uy tin cüa thtxang hiu Petrolimex nOi chung và Petrolimex 
Sài Gàn nói riêng trên thj trLthng Thành phô. 

Sau khi rch.n thrqc các áê xuât ' kiên dong gop, kiên righj Va giái pháp gia tAng hiu qua 
xuât phát tr tInh hInh thrc te hot dQng cüa Cra hang trung. Ngày 12/6/2019, Ban LArih dao 
Cong ty dà ehü tn buôi To dam vâi CHT, thành phân tharn dr gôm: Ban giárn doe Cong ty, 
Tnthng các phOng ban nghip vi Cong ty, Ban lAnh dao XNBL, can bO chü chôt và CHT các 
CHXD cüa Xi nghip. 

Ti buôi to darn, các Cl-IT tip tic dong gop các giãi pháp/kin nghj các van dê dang ton 
ti can cài tiên và dôi rnâi dê nâng cao hiu qua hoat dng ti cac CHXD. Xi nghip ban ìé tOng 

hcip báo cáo nhix sau: 
1. Ye côn tác an toàn: 
Li Antoàn PCCC:  
- Chap hành nghiêm các Quy chê, Ni qui, Qui djnh cüa Ip Doàn, COng ty, Xi nghip, 

và cac c quan chrc nAng ye cong tác dam bão an toàn PCCC, an toàn VSLD - PCCN, ANTT 
va Phang chOng thiên tai. DOng thai phO biên cho tat Ca rthân viên nArn rO. 

- Thrc hin viêc bO trI, bão quán & bO sung, thay the các trang thiêt b, ding cv PCCC 
ban dâu dam bào day di ye sO krgng va chat hxng, hiu qua khi scr dvng, bo sung kjp thai các 
phuong an Pccc, PCTT, ANTI'... khi cO thay dôi. 

- Kiêm soát tOt cac nguôn nhit (hut thuôc Ia, chap no din) thuäng xuyen kiêrn tra, vn 
hMh mAy m& thát bI tti cern hAng. Tnthng e, cong nhân bàn hAng nhc nhà khá.ch hAng 
không nghe din thoai di dng, khOng hut thuôc trong cCra hang xAng dâu. KhOng tOn chüa 
xAng dâu trong phuy, can, xo. Luu trO ho sa, ehung tU vv theo ding chuân 5S. 

- Lam tot cong tác chuân bj truc khi nhp hang nhtr khi xe den cira hang thra xe vào vj 
tn cho xe tat may cha tir 5 den 10 phüt, tiên hành Co 1p khu vrc nhp hang, thra binh chO'a 
chay ra vi tn nh.p hang theo phtrang an PCCC, dem biên bão" Xin 1i dang nhp hang" ra 
thông báo cho Khách hang biêt khu virc nhp hang.ti6n hành kiêm tra an toàn than Xe, hang hOa 
tri..thc nhp. 

1.2 An bàn tiên hang, cong no  
- Thirc hin nghiêm tUe các quy djnh ye thu np. bão quàn tiên hang phii hcip vâi diêu 

kin thirc tê ti dan vj. Tiêp tic phô biên các quy djnh nay tài tirng CB-CNV và kiêrn tra sat 
sao vic th?c hiên, dam bão an toàn tuyt dOi ye tiên hang. 

- Dc bit quan tarn thai diem kiêm diem tiên kêt thUc giao ca và ban giao tiêrl gifla các 
ca vOi nhau. Thay dôi rn.t khâu khOa két thLrang xuyCn nhArn tAng tjnh báo rnt. Phân cong 
nhim vu, trách nhirn ci the, nO rang dôi vOi tung nhân viên. 

- Tat Ca nhân viên tai  ccra hang luôn chap hành nghiem ngt cong tác an toàn tiên hang 
trong thu np tien hang nhii khi bàn hang khOng cm nhiu tin tren tay. Tien Ian cat bOt sau 2 
giä bàn hang, khOng giao tiën cho nhau ngoài ca và trên san bàn hang. Tiën chi dixc trao trong 
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van phông Va phãi cht cCra ra vão. Tin phái dtrçc cho váo két niêrn ct khi chua giao cho ngân 
hang. 

- Thirc hin dôi chiêu cong nç dung thOi gian quy djnh dOi vOi khách hang thanh toán 
ch.m, theo dOi sat dê dánh giã khá nãng thanh toán cCia khách hang, khong dê phát sinh cOng 
ncdây dtrakhOdOi vànçyxãu. 

1.3 AntoànANTT:  
- Phtrcmg an ANTT, phirong an PCTT phãi duc c1p nMt, diêu chinh phü hgp v&i tinh 

hinh thirc tê; phái &rcic phô biên den tat cã CBCNV vã phái duc djnh k' thirc t.p phirong an. 
Thrc ..hin tot cong tác huân luyn ye ANTT trong ccra hang, Iuôn nhäc nh anh chj em ban 
hang nâng cao thüc trách nhim, dê cao cánh giác trong ca ban hang. 

- Dê dam báo ANTT ti các CH, CHT luOn thLthng xuyên kêt nôi vOi cOng an khu virc va 

an ninh khu ph& khi xáy ra tinh hung mat an toàn phái cat nguäi giâi quyêt nhanh nhât có the 
dam bão an toàn mi mt và báo cáo ngay Giám dôc XI nghip. 

- Nâng cao cành giác dê phOng ti pham, phOi hçxp tOt vOl cong an khu vrc, chinh quyên 
dja phi.rong d duçic h trçx kjp thOi khi cO sr Co nguy co mat an toàn. Thithng xuyên g.p gi, 
trao dôi vOi cong an khu vrc ye tInh hinh ANTT tai  CH. 

1.4 An tQàn thirong hiêu: Nêu cao ? thrc và trách nhim trong vic báo v và xây dtmg 
thu'ang hiu Petrolimex bang cách: 

- Thirc hin nghiêrn quy trInh ban hang 5 buOc. Mirth bach  trong giao djch thirong mai, 
tao niêm tin cho khách hang. Co thai d niêm nO', tn tInh phtc vi khách hang, ban hang dung - 
dà so krng khách hang yêu cu. 

- MO các lOp dão tao,  bôi throng nghip vii cho cong nhân ban hang trong vic xir 1 các 
tInh huông phát sinh cüng nhi.r phong cách, thai d giao tiep vOi khách hang. 

- Quán triêt cho tüng nhán viên ban hang ye vic gi gin hInh ânh thirong hiu 
Petrolimex, ban dung, ban cO thai d tiêp xuc khách hang van minh. 

- Thirc hin duy tn 5S tai  ccra hang, don dOc nhàc nhO thirO'ng xuyen. lien ti,ic; vn dng 
toàn the CBCNV tich crc tham gia v sinh sach se khuOn viên CH, bô tn CCDC g9n gang ngan 
np tai nai lam viéc; darn baa CH luôn "Xanh - Sach dçp và An toân". 

- Tuân thu các quy djnh cüa COng ty, XN trong cOng tác nhp — xuât hang hOa, dam bão 
chit lucing, so hrqng các mt hang xang du dang kinh doanh tai  don  vi. 

2. V cong tác kinh doanh: 
2.2 Kinh doanh xäng dáu: 
- PhOi hgp tot cong tác diêu d gi&a XN, Cong ty PTS va TOng kho Nha Be dê dam bão 

luOn day hang hóa ban ra ti các CI-IXD, khOng dC dth chán hang nhäm dáp ng day dü nhu 
câu cua khách hang. BO trI bôn be và trii barn cho phu hçp vOi tcrng nhiên 1iu có tai  các ccra 
hang dê dê phân luông và giãi phong khách hang nhanh chOng, chông ün tac. 

- CHT tinrOng xuyêri quan tam tao dvng sçr gän bó, doân két trong don vj. chü trQng cOng 
tác to chirc lao dng. Phán cong ca kip linh hoat, hqp l, bô trf nhân viên nghip vii trrc iO cao 
diem nhãm hirOng dan các phirong tin vão - ra dê tao  thun 1i cho các phtwng tin den mua 
xäng dâu tai  cira hang. 

- Nâng cao, phát huy vai trO cua di ngQ TrirOng ca ban hang trong vic chü dOng  thi,rc 
hin dê xuât, triên khai to chic ban hang. De cao trách nhim to ch&c hoat dng trong ca ban 
hang, th l kjp thO'i nhQng phát sinh va tO chc phân IuOng dê giái phóng nhanh phirong tin, 
tránh ün tAc, tim mi giâi pháp dê tiêt giàni tôi da thai gian mua hang cüa khách hang. 

- ThrOng xuyên to chcrc nghiên cüu thj tnr&ng, phân tich khách hang d duy tn tOt h 
thông khách hang hin CO vã phát triên khách hang rnOi phU hp vOi các hInh thrc ban hang tai 

các cüa hang (dOi tugng, d.c thu khách hang khu vrc, ...). LuOri näm bat các nhu cu cüa khách 
hang d tim ra các giái pháp nh&m dáp ng t& cãc yêu câu cüa khách hang, tao  nim tin cho 
khách hang dê khách hang gAn bó vOl cOn hang tir do khách hang khOng bO ccra hang di theo 
dôi tác khác. 
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- Tip tiic nghiên cru thj trtthng hrOng den mvc tiëu thOa mn ngày càng cao ithu câu cCia 
khách hang nhu xuât ban các nhiên 1iu tiên phong (DO-V và Xang Ron 95-IV), gop phAn thu 
hut them nhiêu khách hang, tao six khác biêt cnh tranh vâi các dan vj xäng dâu chtxa kinh 
doanh 2 mt hang nay.. Can vn dung cac chinh s.ch linh hoot han trong xcr I giá ban và h trcx 
các chi phi phü hçp dê tiêp thi, phattriên khách hang. Tang cung han na cong tác tip thj, 
phát triên them khách hang k hp dong. 

- Kênh ban 1 thu tin ngay ti ccra hang là kênh ban hang quan trcng nht, nên vic b tn 
phân ca ti các ca ban hang là diêu quan tr9ng. CHT nên nam bat cac giä cao diem, thâp diem 
dê ph.n ca hp 1. Neu lam tOt vic nay vic ban hang luu thông tt, không ách tàc khách hang 
va có thèi gian tái to li sirc lao dng cho nhân viên ban hang. 

- Thrc hin tt các dch vii tn.rOc, trong Va sau ban hang, quan tam giáo dc ' thü'c van 
minh th.rong mgi, giam sat thirc hin QTBH cüa NVBH d nâng cao uy tin cüa ci:ra hang cUng 
nhix thi.rong hiu Petrolimex. M các lap dào too, bôi du'ing nghip vii cho cOng nhân ban hang 
trong vic xcr l các tInh huông phát sinh cng nhu phong cách, thai d giao tiêp vai khách 
hang. 

2.3 Kinh doanh hông hóa khác và dich vii: 
- Tang ptrô'ng cong tac tiêp thj ban bão hiem, DMN dOi vi các doi u.rqng khách hang dc 

bit là các khách hang d k' kêt hp dOng mua bàn xäng dâu dê tang doanh thu trong thôi gian 
tOi. Dày mmnh cac chuang trinh khuyen mai phong phi Va da dng han. Câi tiên các v.t phâm 
tng kern nhtx áø thun, áo mixa mâu ma nên lam dp han. chat krcmg han. 

- Triên khai cãc chInh sách thu ht khách hang, gia tang tin Ich cho khách hang khi sCr 
dung djch vii nhu trang b cho C}D(D may hut dâu chân khOng dng dé thay nhàt mien phi cho 
khach hang và to chirc mO hinh ban hang mói nhtr "Ngày hi ban hangi!  nhäm giOi thiu, quãng 
bá các san phâm hang hóa/djch vi Petrolimex den gân han vâi ngui tiêu dung. 

- Chü tr9ng cong tác trLrng bay, quãng cáo san phâm tal  CI-D(D d tang cuOng nh.n din 
thixang hieu PLC. Tnixng bay san phm dê nhin cho khàch hang vào mua xang mua hang. SCr 
dung các vt phâm khuyên mai  tng cho các Khach hang than thin, gan bó Iâu nàm nhàm giOi 
thiu cho hp biêt ngoài rnt hang xàng dãu Petrolimex COfl CO m.t hang DMN, nuàc git, bâo 
hiêm, tir dO mi gi khàch hang mua üng h. 

3. Quãn tn chi phi và ngun nhân 1uc: 
- Djnh m(rc thai gian cho tirng cong ViC càa nhàn viên nghip vu và phàn cong trng Cong 

vic theo tirng khoàng thai gian phU hp, giành thai gian ho trq ca ban hang, tp trung ban hang 
giái phOng khách hang nhanh gia cao diem, gop phân nâng cao hiu qua. 

- To chirc phát dng cac phong trào thi dua thiêt thijc, Co ni dung mang tInh thirc tin sàu 
duqc ci the hOa bang các chi tiêu thi dua gàn cht vOl yêu câu thirc hin nhim vii trong tfrng 
thôi kS'  nhàm dng vien toãn the NLD phát huy nOi  lirc. dê xuãt. hien ke các giâi pháp thich 
lrng dê tang nAng suât lao dng, tiêt giãm chi phi, thrc hành tiêt kim, chong lang phi. 

- Thông qua các boat dng phong trào dê phát hin, xây dkrng và nhân rng các diên hInh 
tien lien; dOng thai thirc hin khen thLrOng, biêu dixang kjp thai các tp the, cá nhân cO thành 
tich cao trong các phong trào thi dua tai  CHXD dê khuyên khich, dng viên NLD gan bO, hët 
minh vi cOng vic nhàm gia tang näng suât. 

- Kiêm soát chtt ch các dnh rnirc dâ di.rçxc giao khoán tai  CH, thixông xuyên dOn dOc, 
nhac nh& CBCNV nâng cao tInh tir giác. chü dng thgrc hành tiêt kim, chOng lang phi trong 
vic sir dung din, nixOc. van phông phâm tal CH. 

- Xây dirng thirc gi gin, bào v tot tài san. các trang thi& b sir dung hin cO tai  cCra 
hang. Nhäm kéo dài tuôi tb9 thai gian v.n hành cCia may mOc thiêt bj it thay the ton hao chi 
phi. Thay the các thiêt bi tiêt kiêm diên nhix bong den VP 1m2 40W bang LED tiêt kim din. 

- Song song vOi cong tãc tO chirc kinh doanh, Crn hang cüng cn tp trung xây dmg, On 
djnh các mOi quan h ni b. to str doàn kt. dông lông gifla CBNV, tir dO tp trung vào cong 
tàc kinh doanh. 
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4. Các kiên nghi vã c1 xut:  
4.1 Vê lao dong:  
- Dè nght b sung lao dng trrc ciep c'ho cc CI Tnu ngtr ce cixa 'nng tD  cri i 

ngixó'i ban hang trárth d khách hang phái ch di Iâu bO di sang cira hang lan cn mat san 
luçmg. 

- Ye chat krcmg lao ding, Xi nghip quan tarn rà soát, dánh giá xem xét tat cã các yêu to 
(nang 1irc, sirc khôe, giOi tInh, dQ tuOi, ...) de thirc hin diêu cbuyênlbô trI phCi hçip vài cuäng 
dQ laQ dng tai  trng ci:ra hang nham dáp rng nhu câu cia khách hang và gia tang san hrçng. 

- Dji vâi các CHXD cO san 1ucng xuât bàn IOn, cuäng d lao dng cao, XN can chii dng 
b trI.nhing lao dng khôe rnanh, nhanh nhn, cO k näng giao tiêp tOt, cO k nang lam vic dà 
dixqc dào to Ca ban ... d có the tham gia bàn hang ngay, khong ton thai gian dào tao Ia t1r 
d&u, dng thai nâng cao hon na chat krgng phiic vii nhäm gia tang san krgng xuât bàn. 

- D nghj PhOng tO chrc huOng dan ngl.räi lao dng tuân thñ diing HDLD, muon chârn 
dt h?p  dng LD phài báo truOc 1 tháng d P. TCHC tuyên ngiiai thay the, Khi LD trrc tiêp 
xin châmdirt hçip dng lao dng. 

4.2 Vê k9,thuát:  
- Dê xut nâng cap, trang bj tri born mOi có hru lu'c'ng iOn dê ban xc ô tO nhäm giài phong 

nhanh mt bang phitc v'i khách hang khác. Can su tiên trarig bj nhQ'ng trii born d&i mOi CO chCrc 
näng cài s6 nhanh cho các CI-[XD cO san hxçsng xuât bàn xe gãn may cao de giãm thiu thai 
gian thao tác ciia CNXD, giip gia tang san h.rvng xuât bàn. 

- Xem xét cãi tao  rnt bang thuong mai tai các CHXD cO xu huOng tang truOng tot, thj 
truang cOn nhiêu tiêm näng. 

- Xi nghip xern xët trang cap rnOi cho các CH thiêt b thanh toán POS dà sr ding lâu 
nàm, hin nay dã Cu va hix hông thi.rang xuyên; Nng cap, diêu chinh h thông EGAS hay bj 
treo, li, nhiêu Ian lam gián don ca bàn hang, dê khách hang cha di trong lüc reset và khOi 
dng Iai  chuang trinh. 

- Vê cong tác tir dng hOa và bàn hang qua the, xern xét áp ding m& rng them cáchInh 
thi.'rc thanh toán qua the Visa, Matercard, QR code. ... nharn mang Iai  cho khách hang nhiêu sr 
lra chçn tiên Ich, phü h?p  xu hu'Ong phát triên cüa xa hçi khi den vOi ccra hang. 

-, Can cO sir dôi mOi trong vic quãng bá, nhn diên các CHXD ccia Petrolimex, nhãm thu 
hut tot han các dôi tung khàch hang: H thông den chiêu sang, den quãng cáo ch P, bang 
hiu Cra hang... 

- Tai CHXD 01, d xut xây dirng mOi nhà v sinh cOng cong mOi tách bit vOi khu virc 
nhâ v sinh ni bO vã khu vvc  tha xe djchvi, do CH nam ngay giao l trung tam thãnh ph6, 
khách nt.ràc ngoai, nguôi di b nhiêu, nhu câu sCr dvng cao. 

4,3 Vêkinhdoanh:  
- lriên khai cac chInh sách thu hut khách hang, gia tang tin Ich cho khách hang khi sir 

dvng djch vii nhir trang bj cho CHXD may hiit dâu chân không dCing dê thay nhOt min phI cho 
khách hang và to chirc mô hmnh bàn hang mOi nhtr "Ngây hi bàn hang" nharn giOi thiu, quàng 
bá các san phâm hang hOa/dch vit Petrolirnex den gân hii vOi nguäi tiêu ding. 

- De gia tang san h.rang kinh doanh dâu ma nhan, báo hiêm, nl,rOc git Jana. Xi nghip 
lam vic vOi các nhà cung cap dé thiêt kê tü trung bay/bang biêu giOi thiu san phâm an tuqng, 
hp l'. 

- XN to chi:rc các lOp b sung ki&i thrc v các loi du nhan. cOng dung d co the giài 
thich cho khách hang biet khi rnua dâu nhan, nâng cao sari iuqng. 

- Dê xuât doan thanh niên thu'ang xuyCn tO chirc tuyên truyn quáng bá và bàn san phrn 
bão hiêm, ntrOc git Jana tai  các CHXD. 

4 d  i'd ehfp/iI  
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Noi n/ian: 
- Nhtr trên; 
- Ban Giám doe (dê chi dao): 
- Luu (VT; P.KL)XD). 

JAM DOc p1-n) TRACH 

Aw L Xi DA 
CÔNGTYXANOD 

* KHUVIJCII 
TRACHNKI)WU 

• UT ThANH 

'-p.  

Trong qua trinh t chCrc kirih doarih, 'CH thLräng xuyên phâi tio.mi quan h vOi các ca 
quan ch(rc riAng dja phwmg và khác.h hang dn den phát sinh nhiêu chi phi an. Dê nghj Xi 
nghip xem xét h trg them cho CH. 
Dé xuát XN xem xét bô sung chi phi v sinh cho các CH. dc bit ti các CH ô trVc dung 
IOn do khách hang có nhu câu sü dctng rihiëu. 

Trên day lã tng hcrp nhQng ' kin cal tin, di mOl hoot vâ nâng cao hiu qua tai  các 
CHXD; Xi nghip ban Lé báo cáo Chü tjch, Giám doe cOng ty xem xét chi do./. 

/ 
tJ na ii,a 
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