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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 2019, PLC đã trải qua một năm với nhiều khó khăn, Tổng công ty PLC               

không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2019 giao, trong đó Lợi 

nhuận trước thuế: 185,361 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 145,164 tỷ đồng, 

đạt 87% kế hoạch; Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ: 386.769 tấn, đạt 102,1% kế hoạch và Doanh 

thu thuần: 6.160 tỷ đồng đạt 95,31% kế hoạch. 

Ngoài ngành hàng Dầu mỡ nhờn hoàn thành kế hoạch, các ngành hàng khác không 

đạt kế hoạch. Ngành hàng Nhựa đường tiếp tục khó khăn do các dự án giao thông chậm tiến 

độ, dung lượng thị trường giảm dẫn theo nhiều hệ lụy như hàng quay vòng chậm làm chi 

phí qua kho tăng, khách hàng không có khả năng thanh toán, đáo nợ…. Đối với ngành hàng 

Hóa chất: thị trường dung môi Hóa chất rất rộng lớn, nhưng là ngành hàng phục vụ sản xuất, 

thị trường của người mua, trong khi với người bán hiện nay, không có rào cản tham gia thị 

trường, nên mức độ cạnh tranh là rất khốc liệt, lãi gộp thấp. Trong điều kiện hầu hết vốn 

lưu động của ngành hàng hóa chất là đi vay, thì chi phí tài chính là một gánh nặng, tác động 

quyết định đến kết quả kinh doanh hóa chất của PLC. Một nguyên nhân nữa dẫn đến việc 

TCT PLC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận còn do Công ty liên kết (Công ty CP vận 

tải Hóa dầu VP) gặp khó khăn, lỗ lớn, khiến năm 2019 TCT PLC phải trích dự phòng tài 

chính 12 tỷ đồng. 

Mặc dù các chỉ tiêu đạt được năm 2019 không cao so với các năm trước, nhưng đây 

là một sự cố gắng rất lớn của HĐQT và Ban điều hành. Điều này được thể hiện qua vị trí 

hàng đầu và hiệu quả các ngành hàng PLC tham gia kinh doanh trên thị trường. 

Đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) từ đầu năm 2020 đang                   

tấn công triệt để vào xuất khẩu của Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Các chuyên gia cảnh báo chủng virus corona mới có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 

khoảng 1.000 tỷ USD trong năm nay; tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ xuống dưới 

mức 2.5%, mức được xem là ngưỡng suy thoái với kinh tế thế giới. Thực tế, 3 tháng đầu 

năm 2020, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ 

tăng trưởng kinh tế; giá dầu thô giảm mạnh do căng thẳng giữa A-rập Xê-út và Liên bang 

Nga, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng địa chính trị gia tăng 

giữa Mỹ và Iran, cùng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu đã tác động tiêu cực 

đến kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục cắt giảm 

lãi suất cho thấy dấu hiệu suy giảm sâu của kinh tế Mỹ, nhiều nước châu Âu đóng cửa biên 

giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã đe dọa chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ thiếu 

hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng. 

Do tầm quan trọng to lớn của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu, hậu quả                        

của cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra có thể sẽ khó khăn và kéo dài. Đông Nam Á, 

trong đó có Việt Nam là nạn nhân đầu tiên, khi mà các nền kinh tế ở đây gắn liền với người 

khổng lồ Trung Quốc. Tại Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích 

cực năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực 

chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Theo khảo sát của VCCI, đã có                        

gần 35.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm nay. Nếu dịch 

bệnh tiếp tục kéo dài, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Bên cạnh đó, thời tiết những  
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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 807.988.390.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 807.988.390.000  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:  (024) 38513205 

Fax:       (024) 38513207 

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

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 80.798.839 cổ phần 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  

2.1. 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. 

2.2. 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... 

http://www.plc.petrolimex.com.vn/
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3.  Quá trình hình thành và phát triển 

 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Thoái vốn khỏi Công ty CP Xây dựng 
công trình giao thông 810  

Tháng 12/2017

• Giải thể và rút vốn khỏi công ty TNHH 
Đầu tư thương mại PLG  

Tháng 1/2014

• Đổi tên thành Tổng công ty Hóa Dầu 
Petrolimex - CTCP

Tháng 04/2013

• Góp vốn thành lập công ty TNHH Đầu tư 
thương mại PLG 

Tháng 4/2010

• Góp vốn thành lập Công ty CP vận tải hóa dầu 
VPTháng 3/2008

• Góp vốn thành lập Công ty CP Xây dựng công 
trình giao thông 810 

Tháng 2/2007

• Niêm yết cổ phiếu PLC  trên HNXTháng 12/2006

• Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty 
con.

Tháng 03/2006

• Thành lập Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 
và  Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 

Tháng 12/2005

• Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có 
vốn nhà nước chi phối

Tháng 03/2004

• Đổi tên thành Công ty Hóa Dầu trực thuộc 
Petrolimex

Tháng10/1998

• Thành lập Công ty Dầu nhờn trực thuộc 
Petrolimex

Tháng 06/1994

Lĩnh vực kinh 
doanh phụ trợ

CÔNG TY  
KINH DOANH

Ngành hàng 
kinh doanh 

MÔ HÌNH 
HOẠT ĐỘNG

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX 
(công ty mẹ)

DẦU 
NHỜN

CTY MẸ TRỰC 
TIẾP KINH 

DOANH

NHỰA 
ĐƯỜNG

CTY TNHH 
NHỰA ĐƯỜNG 
PETROLIMEX

VẬN TẢI  BIỂN 
NHỰA ĐƯỜNG 
(cty CP vận tải 
hóa dầu VP) 

HÓA 
CHẤT

CTY TNHH 
HÓA CHẤT 

PETROLIMEX
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4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Các công ty con, công ty liên kết :  

4.3.1. 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: 361,4 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. 

4.3.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 

- Địa chỉ: Tầng 19 toà nhà 229 Phố Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, TP Hà Nội. 

- Vốn điều lệ: 254,3 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. 

§¹i héi ®ång cæ ®«ng 

(cty mÑ -PLC) 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

 

 

BAN Tæng 

gi¸m §èc PLC 

cty  con (PLC së 

h÷u 100% V§L)  

- Cty tnhh Nhùa 

®êng 

petrolimex 

- Cty tnhh Hãa 

chÊt Petrolimex 

 

CTY LIÊN KẾT 

(PLC sở hữu <= 50% 

VĐL) 

1- Cty CP vận tải 

hóa dầu VP 

CÁC BAN 

HĐQT  

CÁC PHÒNG 

NGHIỆP VỤ 

TCTY 

CÁC NHÀ MÁY DẦU 

NHỜN TCTY: 

- NM DẦU NHỜN NHÀ 

BÈ 

- NM  DẦU NHỜN 

THƯỢNG LÝ 

CÁC CHI NHÁNH HÓA 

DẦU TCTY: 

- CN HÓA DẦU ĐÀ NẴNG 

- CN HÓA DẦU SÀI GÒN 

- CN HÓA DẦU CẦN THƠ 
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4.3.3. Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP  

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

TP.Hải Phòng. 

- Vốn điều lệ: 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. 

5. 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 Việt Nam kinh doanh chuyên 

ngành các sản phẩm Hóa dầu bao gồm: dầu nhờn, nhựa đường, hóa chất. 

Sau khi tái cấu trúc năm 2006, 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 doanh nghiệp khác, đều thuộc ngành nghề phụ trợ, trong chuỗi cung 

ứng 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 của Tổng công ty là tập trung 

củng cố vị thế của thị trường trong nước, phát triển quy mô ba ngành hàng ra tầm khu vực 

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.  

- Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường 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 và hiệu quả bền vững; 

- 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; 

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

6. Các khó khăn, thách thức và rủi ro đối với TCT PLC trong thời gian tới: 

Nhãn hiệu hàng hóa Petrolimex của Tổng công ty PLC là thương hiệu mạnh quốc gia, có 

uy tín và được người tiêu dùng bình chọn trên thị trường Việt Nam. Hưởng ứng cuộc vận 

động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hiện nay, Tổng công ty luôn xác định 

đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ thị phần và khẳng định vị thế của Petrolimex 

trên thị trường. Tuy nhiên, Tổng công ty PLC cũng nhận diện được một số khó khăn, thách 

thức và rủi ro trọng yếu như sau:  

6.1. Thị trường và đối thủ cạnh tranh: 

- Thị trường đầu ra của cả 3 ngành hàng chủ yếu là thị trường 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 các ngành hàng. 

- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt diễn ra ở cả 3 lĩnh vực kinh doanh. Nhiều đối 

thủ với tiềm lực tài chính mạnh, thương hiệu từ các tập đoàn lớn trên thế giới (DMN: BP 
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Castrol, Total, Caltex, Shell, Mobile, JXNipon Oil, Idemitsu … Nhựa đường: Adco, ICT, 

Tratimex, RED, BEST, Vina Asphalt,… Hóa chất: Sam sung, Top Solvent, Dealim, Kaiser, 

PKG…) đã và đang tham gia sâu vào thị trường Việt Nam khiến cho việc chiếm lĩnh và giữ 

vững thị phần của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức.  

- Nhu cầu DMN công nghiệp và phương tiện thi công cơ giới có xu hướng giảm do các công 

trình lớn, các tuyến đường giao thông đã hoàn thiện. Nhu cầu tiêu thụ DMN cũng bị tác 

động mạnh do tình hình thiên tai lũ lụt gia tăng ở các địa phương. 

- Giá bán sản phẩm nhựa đường trong nước phản ứng nhanh với khả năng đầu tư công của 

Chính phủ. Nhựa đường là sản phẩm đầu vào của các ngành xây dựng công trình giao thông 

nên phụ thuộc tình hình của các ngành này và phụ thuộc vào hoạt động đầu tư công của 

Chính phủ, có tính chu kỳ do phần lớn công trình xây dựng giao thông là cơ sở hạ tầng do 

Nhà nước đầu tư. Trong khi đó khả năng đầu tư công phụ thuộc vào nguồn ngân sách thu 

được từ nền kinh tế. Chính vì vậy, hoạt động xây dựng giao thông và cung ứng nhựa đường 

phụ thuộc rất nhiều vào tình hình của nền kinh tế và chu kỳ kinh tế.  

6.2. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Rủi ro về giá dầu và chính sách tỷ giá: 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 chưa cao trong cơ cấu bán hàng của TCT PLC. Do vậy, kết quả kinh 

doanh phụ thuộc rất nhiều nguồn cung và giá dầu mỏ trên thế giới và chính sách điều hành 

tỷ giá, lãi suất..của Nhà nước.  

- Rủi ro cạnh tranh: Các sản phẩm kinh doanh của PLC hầu hết là nguyên, phụ liệu đầu vào 

của các ngành công nghiệp khác. Áp lực cạnh tranh về giá, tồn kho...ngày càng gia tăng. 

- Rủi ro cơ cấu tài sản và nguồn vốn: cơ cấu nguồn vốn của các đơn vị trong PLC hiện nay 

đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguồn vốn chủ sở hữu chỉ đáp ứng được cơ bản nhu cầu cân đối 

cho giá trị tài sản dài hạn; hệ số nợ thường xuyên duy trì ở mức cao và đặc biệt phụ thuộc 

nhiều vào nguồn vay ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng. Theo đó, khi có thay đổi trong chính 

sách tiền tệ của Nhà nước hay khả năng siết chặt hạn mức và chính sách của các tổ chức tín 

dụng có ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của PLC, đặc biệt là ngành hàng Nhựa 

đường và Hóa chất. 

- Rủi ro khác: Rủi ro về việc hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; rủi ro cơ chế chính sách 

thay đổi đến từng lĩnh vực kinh doanh; rủi ro mang tính chất bất khả kháng như thiên tai, 

hỏa hoạn, ảnh hưởng điều kiện môi trường, dịch bệnh…cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động kinh doanh của từng ngành hàng cũng như của Tổng công ty.  

6.3. Một số thách thức của PLC trong thời gian tới: 

- Sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong cả 03 ngành hàng cần đòi hỏi 

nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới (chất lượng, chi phí và giá thành sản xuất cạnh 

tranh); nâng cao được năng suất lao động, tăng cường khả năng quản trị rủi ro tại đơn vị; 

tối ưu hóa được hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Việc xác lập kênh phân phối, chính sách sản phẩm, chính sách marketing, PR… và quản lý 

tài chính là vấn đề lớn đặt ra đối với cả ba lĩnh vực kinh doanh. 

- Phải xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển trung và dài hạn; Mô hình tổ chức, quản trị, 

cơ cấu nguồn lực (tài sản, vốn, nhân lực, hệ thống công nghệ…) phù hợp điều kiện phát 

triển và tính cạnh tranh thị trường; Nghiên cứu, phát triển mở rộng hoạt động SXKD, đặc 

biệt là lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp chiến lược phát triển dài hạn… 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2019, hoạt động SXKD của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị tác động đan xen bởi 

các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi sau đây: Môi trường vĩ mô có nhiều thuận lợi, kinh 

tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng, nguồn ngoại tệ dồi dào,... Bên cạnh các yếu tố thuận lợi 

trên, hoạt động SXKD năm 2019 của TCT PLC cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố không 

thuận lợi như quy mô, mức độ cạnh tranh của các đối thủ ngày càng gia tăng, …; tình hình 

thị trường nguyên vật liệu đầu vào trong năm 2019 có nhiều biến động, tỷ giá ngoại tệ cũng 

có xu hướng biến động tăng đã ảnh hưởng tới công tác sản xuất và công tác đảm  nguồn cho 

khách hàng của TCT PLC và ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Tổng công ty năm 2019. 

Tuy nhiên, bằng việc bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và giá dầu thế giới, trong năm 2019 

Ban Điều hành đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp đã được thông qua tại Đại 

hội Cổ đông thường niên 2019; Từng tháng, từng quý đều rà soát, đánh giá tiến độ kế hoạch, 

đánh giá mức độ phù hợp của các giải pháp với tình hình thực tế ở từng thời điểm, từng 

vùng thị trường để điều chỉnh phương pháp và đề ra các giải pháp phù hợp hơn, đảm bảo 

liên tục bám sát kế hoạch mà ĐHCĐ giao. 

 
Đơn vị tính: Tấn,m3/triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Thực 

hiện năm 

2018 

Kế hoạch 

SXKD năm 

2019 

Thực hiện 

năm 2019 

So thực hiện năm 

2019 

TH năm 

2018 

KH năm 

2019 

1 Tổng sản lượng tiêu thụ 389.405           378.771  386.769 99,32% 102,11% 

2 Tổng doanh thu thuần 6.434.374        6.463.307  6.160.046 95,74% 95,31% 

* Giá vốn 5.559.672        5.368.680  5.319.485 95,68% 99,08% 

* Lãi gộp /Doanh thu 13,59% 14,81% 13,65% 100,38% 92,14% 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 194.953           208.146  185.361 95,08% 89,05% 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế 148.609           166.517         145.164  97,68% 87,18% 

* Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 2,31% 2,64% 2,36% 102,03% 89,18% 

5 Tỷ suất LNST/VCSH 11,14% 12,20% 10,98% 98,61% 90,00% 

6 Tỷ suất LNST/VĐL 18,39% 20,61% 17,97% 97,68% 87,18% 

7 Tỷ lệ cổ tức 16%  Tối thiểu 12%  Tối thiểu 12%     

 

Trước tình hình tác động của đại dịch Covid_19, năm 2020 Tổng công ty Hóa dầu 

Petrolimex dự kiến sẽ tổ chức triển khai các định hướng và giải pháp cụ thể như sau: 

- Tích cực triển khai các hệ thống quản trị tiên tiến vào doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu minh 

bạch thông tin, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng TCT 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. 

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, là cơ sở duy trì và tạo tiền đề phấn đấu đạt 

mục tiêu chiến lược trung và dài hạn của TCT PLC trong giai đoạn mới, tiếp tục đầu tư 

CSVCKT, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phấn đấu mở rộng thị 

trường trong nước và Quốc tế nâng cao vị thế và hình ảnh của Tổng công ty PLC trong lĩnh 

vực dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất mang thương hiệu Petrolimex. 



11 

 

2. Tổ chức và nhân sự 

Năm 2019, Ban Điều hành TCT PLC đã có sự thay đổi về nhân sự: Từ tháng 8/2019,                     

ông Ngô Đức Giang không tham gia vào Ban điều hành và Tổng công ty chưa bổ sung 

nhân sự thay thế.   

Hiện nay Ban Điều hành Tổng công ty PLC gồm có các nhân sự như sau:  

  

 

Ông Nguyễn Văn Đức 
Tổng Giám đốc 

Ủy viên HĐQT Tổng công ty 

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

Cử nhân chính trị. 

Sinh năm 1960. 

Có hơn 37 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ 

thuật xăng dầu, dầu mỡ nhờn, các sản phẩm Hóa dầu khác 

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 

Ủy viên HĐQT Tổng công ty 

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

Cử nhân Ngoại ngữ, Cao cấp LLCT. 

Sinh năm 1974 

Có hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổng công ty 

Hóa dầu Petrolimex-CTCP trong công tác quản lý kỹ 

thuật, kinh doanh dầu mỡ nhờn, các sản phẩm Hóa dầu 

khác và quản lý doanh nghiệp. Đã trải qua và có kinh 

nghiệm trong các công tác: dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh 

dầu mỡ nhờn, xuất nhập khẩu, sản xuất dầu mỡ nhờn, quản 

lý hệ thống chất lượng ISO 9001. 

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% 

 

Cử nhân Kế toán Thương mại, cử nhân Luật. 

Sinh năm 1978 

Có gần 20 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 
Kế toán trưởng Tổng công ty 

 

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

- Số lượng lao động có mặt đến ngày 31/12/2019 là 724 người. Tổng công ty PLC 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. 
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- 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; 

- Mục tiêu trả lương ổn định đời sống và khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả. 

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 

quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty.  

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

- Năm 2019, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các hạng mục công 

trình 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. Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 là 111.867 triệu 

đồng, đạt 49,6% so với kế hoạch đầu tư được duyệt trong năm 2019 trong đó: Giá trị thực 

hiện đầu tư mới là 81.855 triệu đồng, đạt 43,2% so với kế hoạch được duyệt; giá trị sửa 

chữa lớn là 30.012 triệu đồng, đạt 83,2% so với kế hoạch được duyệt. 

Đơn vị : triệu đồng 

TT 
HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU 

TƯ 
KẾ HOẠCH 

2019 
THỰC 

HIỆN  2019 
TH/KH   NĂM 

2019 (%) 

 TỔNG CỘNG 225.545 111.867 49,6% 

A 

CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ 

MỚI                        189.460 81.855 43,2% 

B 

CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA 

LỚN               36.085 30.012 83,2% 

C ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 0 0 0 

 

- Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 chưa đạt được kế hoạch đề ra là do tình hình sản xuất 

kinh doanh của các đơn vị trong năm gặp nhiều khó khăn nên chỉ thực hiện đầu tư những 

hạng mục công trình cấp thiết, bên cạnh đó một số hạng mục đầu tư chậm triển khai do đang 

hoàn thiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.    

4. Tình hình tài chính 
 

Chỉ tiêu  (đơn vị tính triệu đồng) 
Đơn vị 

tính 
Năm 2018 Năm 2019 

So sánh 

2019/2018 

Doanh thu thuần tr.đ 6.434.374 6.160.046 95,7% 

Giá vốn hàng bán tr.đ 5.559.672 5.319.485 95,7% 

Lợi nhuận gộp tr.đ 874.702 840.561 96,1% 

Chi phí bán hàng tr.đ 491.712 468.667 95,3% 

Chi phí quản lý tr.đ 95.849 105.293 109,9% 

Lợi nhuận khác tr.đ 7.743 23.893 308,6% 

EBIT tr.đ 281.396 312.441 111,0% 

Chi phí tài chính ròng tr.đ 111.785 137.240 122,8% 

Lợi nhuận trước thuế tr.đ 194.953 185.361 95,1% 

Thuế TNDN tr.đ 46.344 40.197 86,7% 

Lợi nhuận sau thuế tr.đ 148.609 145.164 97,7% 

Tài sản ngắn hạn tr.đ 3.796.856 3.308.424 87,1% 

Tài sản dài hạn tr.đ 1.061.389 1.156.011 108,9% 

Tổng tài sản tr.đ 4.858.245 4.464.435 91,9% 
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Chỉ tiêu  (đơn vị tính triệu đồng) 
Đơn vị 

tính 
Năm 2018 Năm 2019 

So sánh 

2019/2018 

Tổng vay ngắn hạn và dài hạn tr.đ 2.248.164 1.723.997 76,7% 

Vốn chủ sở hữu tr.đ 1.321.350 1.321.825 100,0% 

Chỉ số tài chính       

Tỷ suất lợi nhuận gộp  13,59% 13,65% 100,4% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế  2,31% 2,36% 102,0% 

Tăng trưởng doanh thu thuần  27,50% -4,26% -15,5% 

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế  -13,30% -2,32% 17,4% 

Nợ vay trên tổng tài sản  44,46% 35,96% 80,9% 

Nợ vay trên vốn chủ sở hữu                  1,62                  1,21  74,9% 

LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)  11,14% 10,98% 98,5% 

LNST trên Tổng tài sản (ROA)  3,06% 3,11% 106,3% 

EPS                1.712                1.599  93,4% 

 

(VCSH và VĐL để tính ROE và ROA là bình quân đầu kỳ và cuối kỳ chia cho 2; các chỉ tiêu 

TSNH, TSDH, TTS,VCSH, Tổng vay ngắn hạn và dài hạn tính tại thời điểm 31/12/2019) 

 Các Chỉ tiêu tài chính:  

 

STT CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Năm 2018 Năm 2019 Ghi chú 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)          1,10             1,08     

- Hệ số thanh toán tức thời (lần)          0,20             0,22    

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần)          0,73             0,70     

- Hệ số nợ/ Vốn Chủ sở hữu (lần)          2,68             2,38     

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tổn kho (vòng)          4,88             5,62     

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)          1,32             1,44     

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần 2,31% 2,36%  

- Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 11,14% 10,98%  

- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản (ROA) 3,40% 3,11%  

 

- Khả năng thanh toán: Tỷ lệ khả năng thanh toán luôn giữ ở mức xấp xỉ 1,1. Theo đó, các 

khoản nợ đến hạn đều được đảm bảo bằng các tài sản có tính thanh khoản tốt. Đây là một 

chỉ số quan trọng trong bối cảnh thực tế Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex phụ thuộc rất lớn 

vào nguồn vốn vay ngắn hạn.  

- Hệ số thanh toán tức thời (tiền và các khoản tương đương tiền trên nợ ngắn hạn): luôn duy 

trì ở mức 0,22 tỷ lệ này đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, không bị tồn đọng và đảm bảo 

khả năng thanh toán tức thì các khoản nợ đến hạn khi cần thiết. 

- Hiệu quả hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho 5,6 năm 2019 cho thấy hoạt động kinh doanh 

có hiệu quả, ít rủi ro hơn, khoản mục hàng tồn kho trong BCTC có giá trị giảm qua các năm. 

Năm 2019 đã giảm đáng kể (giảm 149.210 triệu đồng so với năm 2018), thể hiện xử lý tốt 

công tác bán hàng.  

- Khả năng sinh lời: khả năng sinh lời từ một đồng vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Hóa 

dầu Petrolimex năm 2019 giảm so với năm 2018. 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Cổ phần   

Tổng số cổ phiếu lưu hành: 80.798.839 cổ phiếu, 100%  tự do chuyển nhượng.  

Trong đó:   - Cổ phiếu quỹ:                    1.273 cổ phần 

             - Cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:            80.797.566 cổ phần 

Cổ phiếu ưu đãi :             0 cổ phần 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 là:  16.301 đồng/cổ phần. 

Lãi trên cổ phiếu năm 2019 là : 1.599 đồng/cổ phần. 

 Cơ cấu cổ đông chốt ngày 10/04/2020 

 

STT Cổ đông Số cổ phần 

Tỷ lệ 

vốn góp/ 

VĐL 

Tổng giá trị 

theo mệnh giá 
(VNĐ) 

      80.798.839  100,00% 807.988.390.000 

1 Nhà nước (Petrolimex) 63.889.259  79,07% 638.892.590.000 

2 Các Cổ đông khác: 16.909.580  20,93% 169.095.800.000 

2.1 Cổ đông khác trong nước:       16.021.105  19,83% 160.211.050.000 

a Tổ chức   2.817.421  3,49% 28.174.210.000 

b 

HĐQT, BKS, Ban TGĐ, KTT 

và người có liên quan 980.888  1,21% 9.808.880.000 

c Cá nhân khác       12.222.796  15,13% 122.227.960.000 

2.2 Cổ đông nước ngoài:            888.475  1,10% 8.884.750.000 

a Tổ chức             818.135  1,01% 8.181.350.000 

b Cá nhân              70.340  0,09% 703.400.000 

 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 
63.889.259 79,07% 

Tổ chức 

trong nước 
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 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2019 : không thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sở hữu 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ và các chứng khoán khác : Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty 

 Quản lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng 

- Nguyên vật liệu chính để sản xuất và pha chế dầu mỡ nhờn của Tổng công ty PLC là dầu 

gốc và phụ gia, đều phải nhập khẩu từ nước ngoài đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc 

tế và theo tiêu chuẩn chất lượng do PLC công bố. PLC không sử dụng nguyên liệu tái chế 

để sản xuất sản phẩm. 

- Các sản phẩm bao bì, đóng gói thành phẩm dầu mỡ nhờn của PLC được sản xuất trong nước 

và là bao bì mới. Các nhà cung cấp bao bì cho PLC đều đáp ứng các yêu cầu về quản lý môi 

trường.  

- PLC có quy trình xử lý sản phẩm mất phẩm chất. Các sản phẩm này được PLC ký hợp đồng 

với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại được Nhà nước cấp phép thực hiện. 

- Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, là các sản phẩm năng lượng 

không tái tạo, Tổng công ty luôn ý thức sử dụng tiết kiệm nhất nguyên liệu cũng như  năng 

lượng điện và nhiên liệu hóa thạch. Việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường và 

xã hội. Việc cải tạo và nâng cấp hệ thống sản xuất hiện nay tại các nhà máy, đưa công nghệ 

mới vào sản xuất và bảo quản hàng hóa, chính là phương pháp mà PLC áp dụng để tiết kiệm 

nguồn năng lượng hiện đang sử dụng. 

 Tiêu thụ nước  

- Quá trình sản xuất, bảo quản hàng hóa tại các kho, nhà máy của Tổng công ty không sử 

dụng nước và không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất.  

- Khối lượng nước tiêu thụ chủ yếu là để phục vụ cho sinh hoạt của khu nhà văn phòng. 

 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Tổng công ty nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường. Trong 

quá trình sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty đã phân công và bố trí cán bộ cập nhật và tuân 

thủ các qui định của pháp luật bảo vệ môi trường. 

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện quan trắc, báo 

cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý CTNH định kỳ tại NMDN Thượng Lý, NMDN 

Nhà Bè, Kho Dầu nhờn Đức Giang. 

- Thông qua việc giám sát môi trường, Tổng công ty có thể nhận định: chất lượng môi trường 

không khí, các thông số vi khí hậu và nước thải tại các khu vực Thượng Lý, Nhà Bè, Đức 

Giang và các khu vực khác có kho, nhà máy của PLC đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Sự quan 

tâm và ý thức bảo vệ môi trường đã được phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, người lao 

động của Tổng công ty để thực hiện nghiêm các qui định của Pháp luật.  

- Bên cạnh việc đầu tư, phát triển hệ thống và công nghệ xử lý, Tổng công ty tiếp tục tuyên 

truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xem công tác bảo vệ môi trường là mục tiêu phát 

triển bền vững của doanh nghiệp. 

- Thông qua các Chương trình làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi 

trường, TCT PLC đã có cơ hội được cập nhật, bổ xung các văn bản pháp luật về bảo vệ môi 

trường để trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm các qui trình 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

 Chính sách đối với người lao động 

- Lao động có mặt đến ngày 31/12/2019 của toàn Tổng công ty là 724 người với thu nhập 

bình quân năm 2019 là 13,1 triệu đồng/người/tháng. 

- Tổng công ty là đơn vị vừa có sản xuất, vừa kinh doanh sản phẩm có đặc tính chuyên môn 
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kỹ thuật cao, yêu cầu về trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng, kỹ thuật chuyên ngành 

sâu. Do vậy, ngoài những yêu cầu ban đầu về trình độ đối với người lao động, việc đào tạo, 

tập huấn chuyên môn hàng năm rất được Tổng công ty chú trọng thực hiện. Năm 2019, 

Tổng công ty đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện về sản phẩm, nguyên vật liệu cho đội ngũ 

cán bộ kỹ thuật và đại diện bán hàng. Với ý thức của một doanh nghiệp kinh doanh các sản 

phẩm liên quan đến cháy nổ, các quy trình, quy phạm về an toàn và sản xuất rất được chú 

trọng trong phổ biến và giám sát thực hiện hàng ngày. Khi các dự án đầu tư, dây chuyền sản 

xuất mới được trình duyệt cũng là lúc các quy trình an toàn được thiết lập và được hướng 

dẫn, tập huấn thực hành cho người lao động. Trong năm 2019, 100% người lao động được 

hướng dẫn và có chứng chỉ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 

- Việc Tổng công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn lao động trong năm 2019 

chính là thành quả ghi nhận trách nhiệm của Tổng công ty đối với người lao động và tài sản 

của cổ đông. 

- 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 2019, Tổng công ty đã mua bảo hiểm thân thể cho 100% cán bộ, người lao động của 

PLC. 

 Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, 

Tổng công ty PLC luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các 

trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em đường phố có hoàn cảnh khó khăn 

cũng như thăm và tặng quà cho người già neo đơn. Đây là những hoạt động thường niên 

của Tổng công ty PLC nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng. Trong 

năm 2019, Tổng công ty PLC thực hiện chi 997,5 triệu đồng cho một số nội dung công tác 

từ thiện xã hội như sau: 

- Tổng công ty PLC đã phối hợp với 10 Công ty Xăng dầu để trao tặng tổng cộng số tiền 500 

triệu đồng đến các em học sinh của các vùng còn khó khăn. Đây là những hoạt động đầy ý 

nghĩa, thiết thực, không chỉ động viên các em về tinh thần mà còn tiếp thêm cho các em 

niềm tin và nghị lực tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập. 

- Tổng công ty PLC dành hơn 200 triệu đồng để tài trợ cho các gia đình có công với cách 

mạng tại Thái Bình, Thanh Hóa; các hộ gia đình có điều kiện kinh tế còn đặc biệt khó khăn 

tại Hà Tĩnh, Kon Tum; giúp đỡ các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ, thuộc hộ nghèo nhưng vẫn 

vươn lên học giỏi để các cháu được tiếp thêm động lực trong cuộc sống và học tập.  

- Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, CĐ TCT đã chi từ Quỹ Công đoàn số tiền 110 triệu đồng 

để mừng thọ cha mẹ CB-NLĐ và thăm hỏi một số gia đình NLĐ khó khăn nhân dịp tết 

Nguyên đán. 

- Ngoài ra, TCT PLC còn hỗ trợ quỹ hoạt động năm 2019 đối với Ban Liên lạc hưu trí TCT 

PLC số tiền 105,8 triệu đồng. 

- Giúp đỡ chi phí chữa bệnh đối với những người khó khăn, các cháu nhỏ bị ốm bệnh tại 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên với sô tiền 60 triệu đồng; 

- Ngoài ra, Công đoàn TCT PLC, các CĐCSTV, các CĐBP thường xuyên thực hiện trách 

nhiệm đối với các Hội từ thiện để đóng góp theo các chương trình do các địa phương đề 

xuất như mua vé xem biểu diễn văn nghệ để ủng hộ các Quỹ, góp tiền ủng hộ xây nhà tình 

thương, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, nuôi dưỡng 01 bà mẹ VNAH tại Đà 

Nẵng từ năm 1996 đến nay. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: 

Năm 2019, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong 

nước và quốc tế, được người tiêu dùng tin tưởng và đón nhận. Đặc biệt trong năm 2019 sản 

phẩm Dầu mỡ nhờn của Tổng công Hóa dầu Petrolimex được vinh danh Top 10 sản phẩm 

vàng Việt Nam 2019 và Hàng Việt Nam tin dùng 2019. Bên cạnh đó Tổng công ty Hóa dầu 

Petrolimex đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm phát triển và bảo vệ thương hiệu, 

công tác quản trị không ngừng được nâng cao, tác động tích cực trực tiếp lên công tác điều 

hành kinh doanh; công tác an toàn tài chính…; Hệ thống CSVCKT của Tổng công ty Hóa 

dầu Petrolimex tiếp tục được củng cố; Hệ thống cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng 

hiện đại, đồng bộ tạo tiền đề cho việc tích hợp công nghệ 4.0. 

 Khối Kinh doanh Dầu mỡ nhờn: 

- Thương hiệu DMN Petrolimex tiếp tục được khẳng định về chất lượng, nhãn hiệu ngày càng 

được khách hàng chấp nhận. Các sản phẩm DMN Petrolimex ngày càng đa dạng, phong 

phú có khả năng thay thế hầu hết các sản phẩm DMN của các hãng nước ngoài như 

CastrolBP, Shell, Total, Caltex.... 

- Năm 2019, hoạt động SXKD của TCT PLC có nhiều khó khăn do tình hình biến động giá 

cả ở trong nước, các hãng dầu nhờn khác hầu hết đều chọn các đơn vị tư nhân làm Nhà phân 

phối có tài chính mạnh nên rất linh hoạt trong chính sách bán hàng, công nợ và chăm sóc 

khách hàng, nguồn lực của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đưa ra cho kênh phân phối là 

lớn, đã xây dựng được các giải pháp cụ thể để kiểm soát có hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra, 

nhưng thực tế thực hiện chưa đạt được kết quả sản lượng như mong muốn... Sản lượng 

DMN giảm sút tại một số các Ngành hàng công nghiệp như: Sản xuất thiết bị điện, mía 

đường, sắt thép, xây dựng công trình, vận tải đường bộ, vận tải biển...nguyên nhân do sản 

xuất của các đơn vị khách hàng này cũng gặp rất nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh, sản 

xuất bị thu hẹp nên nhu cầu sử dụng DMN giảm theo. 

- Tuy nhiên với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn; Lãnh đạo và CB-NLĐ toàn 

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã nỗ lực tìm giải pháp, tổ chức hoạt động SXKD hiệu 

quả, đưa ra được các phương án kinh doanh phù hợp, kết thúc năm tài chính 2019 Tổng sản 

lượng đạt 29.774 m3,tấn bằng 92,51% kế hoạch năm. 

- Tổng Doanh thu đạt hơn: 1.476.367 triệu đồng, bằng 91,48% so với Kế hoạch và bằng 

101,67% so với thực hiện năm 2018; Lợi nhuận trước thuế 171.839 triệu đồng bằng 

106,05% so với kế hoạch đề ra. 

 Khối Kinh doanh Nhựa đường: 

- Trong năm 2019, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex đã xây dựng hoàn thiện dự án 

Nhà máy Nhựa đường Cam Ranh. Như vậy, Công ty đã có hệ thống các Nhà máy trải dài 

trên cả nước. Với đội xe chở nhựa đường được đầu tư chuyên nghiệp đặc biệt là đội xe chở, 

phun tưới nhũ tương đã khẳng định vị trí nhà cung cấp nhựa đường hàng đầu của Công ty 

đối với một số dự án lớn. Công tác dịch vụ, kỹ thuật sản phẩm cho Khách hàng chính là 

điểm lợi thế của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh khẳng định vị thế chất lượng sản 

phẩm đồng thời hỗ trợ Khách hàng trong công tác thi công. 

- Thương hiệu Nhựa đường Petrolimex- Nhà cung cấp nhựa đường hàng đầu Việt Nam đã 

được khẳng định không chỉ đối với các Chủ đầu tư, nhà thầu mà còn có sự hợp tác, hỗ trợ 

của các Vụ, Viện, Phòng thí nghiệm trọng điểm giúp Công ty thâm nhập vào các dự án chất 

lượng. 



18 

 

- Cạnh tranh về cung cấp sản phẩm nhựa đường ở thị trường ngày càng gay gắt; Đồng thời, 

các đối thủ cũng tăng cường tiếp cận với chủ đầu tư, tư vấn các dự án, tiếp xúc và tạo các 

tác động để điều chỉnh, chi phối việc lựa chọn nguồn. Bên cạnh đó là Giá dầu biến động 

khó lường gây nhiều khó khăn cho khâu nhập khẩu, đảm bảo, điều hành giá bán.. 

- Kết thúc năm tài chính 2019, tổng sản lượng đạt 195.804 tấn, m3 bằng 108,15% so với KH 

được giao và bằng 97,81% so với thực hiện năm 2018. Doanh thu tiêu thụ đạt 2.252.453 

triệu đồng bằng 108,48% so với kế hoạch được giao và bằng 104,84% so với thực hiện năm 

2018. Lợi nhuận trước thuế 5.564 triệu đồng bằng 55,06% so với kế hoạch được giao. 

 Khối Kinh doanh Hóa chất: 

- Trong năm 2019, giá dung môi - hóa chất biến động khó lường đã khiến công tác đánh giá 

nhận định thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Giá một số mặt hàng dung môi hóa chất như 

Methanol, Xylene, Ethyl Acetate, Butyl Acetate bất ngờ quay đầu giảm vào thời điểm cuối 

năm dẫn đến việc khách hàng thận trọng trong việc mua bán hàng hóa.  

- Nhu cầu tiêu thụ trong nước năm nay nhìn chung có tăng trưởng tuy nhiên mức tăng chưa 

được như kỳ vọng. Do đặc thù của thị trường hóa chất là biến động giá mạnh và cạnh tranh 

gay gắt nên các đối thủ trên thị trường đều cố gắng xây dựng mô hình tổ chức kinh doanh 

linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thị trường một cách nhanh nhất và giành được nhiều thị phần 

nhất trên thị trường. Mặc dù vẫn nằm trong top dẫn đầu ngành nhưng Công ty luôn gặp phải 

sự cạnh tranh lớn. Tại thị trường trọng điểm phía Nam, nơi sức tiêu thụ chiếm tới 80% của 

cả nước, các đối thủ cạnh tranh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh với các chính sách bán hàng linh hoạt của khối tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. 

- Cạnh tranh khốc liệt tại thị trường phía Bắc khi dự kiến tiếp tục có thêm Công ty Hóa Chất 

Hải Hà đưa vào khai thác kho hóa chất tại Đình Vũ bên cạnh các đối thủ đã có kho Hóa chất 

tại Đình Vũ là Hóa Chất Miền Bắc và Top Sovent. Trong khi đó, thị trường hóa chất dung 

môi tại miền Bắc vẫn chưa lớn, nhu cầu hóa chất dung môi chưa thực sự cao dẫn đến có 

những thời điểm cung vượt cầu và cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt. 

- Kết thúc năm tài chính 2019, tổng sản lượng 161.191 tấn, m3 tăng 12,19% so với kế hoạch 

được giao và bằng 101,28% so với thực hiện năm 2018. Doanh thu tiêu thụ 2.439.050 triệu 

đồng bằng 93,39% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế 7.958 triệu đồng bằng 

41,56% so với kế hoạch được giao và bằng 49,36% so với thực hiện năm 2018. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2019 

Đơn vị tính:  

TT Chỉ tiêu 

Thực 

hiện năm 

2018 

Kế hoạch 

SXKD năm 

2019 

Thực hiện 

năm 2019 

So thực hiện năm 

2019 

TH năm 

2018 

KH năm 

2019 

1 Tổng sản lượng tiêu thụ 389.405           378.771  386.769 99,32% 102,11% 

2 Tổng doanh thu thuần 6.434.374        6.436.307  6.160.046 95,74% 95,31% 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 194.953           208.146  185.361 95,08% 89,05% 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế 148.609           166.517         145.164  97,68% 87,18% 

* Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 2,31% 2,64% 2,36% 102,03% 89,18% 

5 Tỷ suất LNST/VCSH 11,14% 12,20% 10,98% 98,61% 90,00% 

6 Tỷ suất LNST/VĐL 18,39% 20,61% 17,97% 97,68% 87,18% 
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2. Tình hình tài chính: 

 Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019 

- Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex là: 

4.464.434 triệu đồng giảm 8,11% so với cuối kỳ năm 2018, tương ứng với 393.810 triệu 

đồng. Trong đó:  

+  Tài sản Dài hạn tăng 94.622 triệu đồng tập trung chủ yếu tại khoản mục tài sản cố định hữu 

hình và tài sản xây dựng cơ bản dở dang.  

+ Tài sản Ngắn hạn giảm 488.432 triệu đồng tương ứng với giảm 12,86% so với đầu kỳ, tập 

trung chủ yếu tại khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.  

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 1.321.825 triệu đồng tăng  475 triệu đồng so 

với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là tăng chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển. 
 

TÀI SẢN HỢP NHẤT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019 

 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Năm 2018 Năm 2019 So năm 2019 với 

năm 2018 

Giá trị Tỷ lệ % 

Tổng tài sản triệu đồng 4.858.245 4.464.435 (393.810) 91,89% 

Tài sản ngắn hạn triệu đồng 3.796.856 3.308.424 (488.432) 87,14% 

Tài sản dài hạn triệu đồng 1.061.389 1.156.011 94.622 108,91% 

 

CƠ CẤU TÀI SẢN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tiền và các khoản tương đương tiền           374.000            345.000            200.000  

Hàng tồn kho           776.730         1.139.100            989.890  

Phải thu của khách hàng        1.666.222         1.961.788         1.671.966  

Tài sản cố định           508.838            687.069            767.704  

Đầu tư tài chính dài hạn             63.233              43.534              31.533  

Tài sản khác           165.519            161.671            164.746  

 

 

TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU HỢP NHẤT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019 

 

STT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 2018 Năm 2019 
So năm 2019 với 

năm 2018 
Tỷ lệ 

tăng/giảm 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ % 

A Tổng tài sản tr.đ 4.858.245 100,00% 4.464.435 100,00% (393.810) 91,89% -8,11% 

1 Tài sản ngắn hạn tr.đ 3.796.856 78,15% 3.308.424 74,11% (488.432) 87,14% -12,86% 

2 Tài sản dài hạn tr.đ 1.061.389 21,85% 1.156.011 25,89% 94.622 108,91% 8,91% 

B Tổng nguồn vốn tr.đ 4.858.245 100,00% 4.464.435 100,00% -393.810 91,89% -8,11% 

1 Nợ phải trả tr.đ 3.536.895 72,80% 3.142.610 70,39% -394.285 88,85% -11,15% 

- Nợ ngắn hạn tr.đ 3.448.541 70,98% 3.023.818 67,73% -424.723 87,68% -12,32% 

- Nợ dài hạn tr.đ 88.354 1,82% 118.791 2,66% 30.437 134,45% 34,45% 

2 Vốn chủ sở hữu tr.đ 1.321.350 27,20% 1.321.825 29,61% 475 100,04% 0,04% 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2018 

Thực hiện 

năm 2019 

So sánh 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

1 Tổng doanh thu thuần Trđ 6.434.374 6.160.046 95,74% 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Trđ 194.953 185.361 95,08% 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Trđ 148.609 145.164 97,68% 

4 Tổng tài sản Trđ 4.858.245 4.464.435 91,89% 

 

 Về quản lý vốn lưu động:  

- Vốn bằng tiền: Từ kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh khả quan liên tục trong nhiều 

năm, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã duy trì được mức giá trị vốn bằng tiền ở mức 

cao, đồng thời quản lý dòng tiền có hiệu quả, linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư theo kế hoạch.  

- Nợ phải thu khách hàng: Chiếm 37,45% tổng tài sản. Trong năm, TCT PLC đã tiếp thu ý 

kiến cổ đông chi phối về việc tăng cường công tác quản trị rủi ro công nợ phải thu khách 

hàng; tuy nhiên, TCT PLC vẫn phải tiếp tục duy trì chính sách quản lý nợ phải thu, chính 

sách tín dụng khách hàng theo hướng tạo điều kiện để khách hàng mở rộng  thị phần, tăng 

sản lượng.  

- Hàng tồn kho: Chiếm 29,92% tài sản ngắn hạn. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng nhẹ so 

với năm 2018 từ 4,88 lên 5,62 do giảm dự trữ tồn kho để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất 

năm 2020. Năm 2019, không phát sinh mới hàng tồn kho chậm luân chuyển. Chính sách 

quản lý hàng tồn kho được duy trì.  

- Nợ phải trả người bán ngắn hạn: Chiếm 29,2% tổng nguồn vốn. Tổng công ty Hóa dầu 

Petrolimex duy trì chính sách thanh toán với nhà cung cấp hợp lý và chặt chẽ, phù hợp với 

tình hình hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex. 

 Về quản lý tài sản dài hạn: Năm 2019, tài sản cố định hữu hình tăng 11,79%, từ 682.594 

triệu đồng lên 763.038 triệu đồng. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đang duy trì chính sách 

quản lý tài sản dài hạn và đầu tư mới đã được thiết lập để đảm bảo việc quản lý tài sản đạt 

hiệu quả cao, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, không để xảy ra lãng phí và thất 

thoát tài sản. 

 Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: 

Năm 2019, Tổng công ty không thực hiện đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

 Tình hình Đầu tư  CSVCKT năm 2019. 

- Năm 2019, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các hạng mục công 

trình 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. Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 là 111.867 triệu 

đồng, đạt 49,6% so với kế hoạch đầu tư được duyệt trong năm 2019 trong đó: Giá trị thực 

hiện đầu tư mới là 81.855 triệu đồng, đạt 43,2% so với kế hoạch được duyệt; giá trị sửa 

chữa lớn là 30.012 triệu đồng, đạt 83,2% so với kế hoạch được duyệt. 
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   Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT 
HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/                               

CHỦ ĐẦU TƯ 
KH 2019 TH 2019 

 TH/ KH    

2019 (%) 

I TCT PLC (Công ty mẹ) 80.130 62.409 77,9% 

1 Đầu tư mới 61.880 39.677 64,1% 

2 Sửa chữa lớn 18.250 22.732 124,6% 

II Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 98.939 40.358 40,8% 

1 Đầu tư mới 88.974 33.078 37,2% 

2 Sửa chữa lớn 9.965 7.280 73,1% 

III Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex 46.476 9.100 19,6% 

1 Đầu tư mới 38.606 9.100 23,6% 

2 Sửa chữa lớn 7.870 0 0,0% 

  Tổng cộng (I+II+III): 225.545 111.867 49,6% 

  Trong đó:       

1 Đầu tư mới 189.460 81.855 43,2% 

2 Sửa chữa lớn 36.085 30.012 83,2% 

 

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 chưa đạt được kế hoạch đề ra là do tình hình sản xuất 

kinh doanh của các đơn vị trong năm gặp nhiều khó khăn nên chỉ thực hiện đầu tư những 

hạng mục công trình cấp thiết, bên cạnh đó một số hạng mục đầu tư chậm triển khai do đang 

hoàn thiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

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

- Tham gia đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP do TĐXDVN chủ 

trì đồng thời thực hiện kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Tổng công ty theo hướng chuyên 

sâu, phù hợp với tình hình thực tế. 

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành lại nhiều quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định mới của 

Nhà nước và pháp luật; 

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp nhằm đảm 

bảo thống nhất áp dụng đồng bộ cho Tổng công ty PLC và các Công ty con và gắn liền với 

mô hình tái cấu trúc mới của Tổng công ty PLC.  

- Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương 

pháp tiên tiến, bước đầu áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC; 

- Tăng cường điều hành tài chính hiệu quả giữa các đơn vị trong Tổng công ty. 

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

- Tăng cường quản lý, giám sát để tiết giảm chi phí, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tiên 

tiến từ khâu nhập khẩu, sản xuất, vận tải, bán hàng; 

- Nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp thông qua việc ban hành các Quy chế quản lý nội 

bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Tổng công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban nhằm kiểm soát tốt 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 mà 

Tổng công ty không phải là thế mạnh. 
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4. Kế hoạch phát triển  

- Do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công 

ty PLC đang tiếp tục đánh giá các yếu tố kinh tế xã hội để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và Đầu tư năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

- Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex cố gắng đảm bảo an toàn mọi mặt trong sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà 

nước, quy định của doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản 

lý, hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp…  

- Hoàn thiện và đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án Tái cấu trúc Tổng 

công ty; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm tăng cường khả năng quản 

trị, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp. 

- Triển khai đồng bộ các chính sách phát triển thị trường, gia tăng sản lượng bán, tiết giảm 

chi phí kinh doanh, chi phí tài chính trong toàn hệ thống, tăng cường quản lý và hoàn thiện 

hệ thống định mức chi phí; Tăng vòng quay hàng tồn kho; Hạn chế và kiểm soát tốt công 

nợ và tăng cường điều hành tài chính tập trung;  

- Triển khai nhanh, hiệu quả phần mềm quản trị hệ thống ERP trong toàn hệ thống Công ty 

mẹ - Công ty con.  

- 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. 

- 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 và đưa sản phẩm PLC ra thị trường khu vực… 

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không 

6. Báo cáo đánh giá trách nhiệm về môi trường và xã hội của Tổng công ty 

6.1. Đánh giá các chỉ tiêu môi trường 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Thực hiện các quy định của pháp luật về 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi thực hiện dự án xây dựng và trong quá trình 

vận hành các Nhà máy dầu nhờn, Tổng công ty đều lập báo cáo và trình các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt báo cáo ĐTM và lập kế hoạch BVMT: 

- NMDN Thượng Lý: đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được lập và hoàn thành vào 

tháng 11 năm 1998 đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt. Với các 

hạng mục đầu tư mới, báo cáo ĐTM đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tại quyết định 

số: 617/QĐ-UBND ngày 15/04/2016. 

- NMDN Nhà Bè: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo, mở rộng Nhà 

máy dầu nhờn Nhà Bè” lập tháng 12 năm 2012, được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ 

Chí Minh phê duyệt tại quyết định số:1540/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 21/12/2012. 

- Kho Dầu nhờn Đức Giang: Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Kho Dầu nhờn Đức 

Giang” lập tháng 12 năm 2008, được Ủy ban nhân dân Quận Long Biên phê duyệt tại văn 

bản số: 02/GXN-UBND ngày 08/01/2009. 

 Quản lý Nước thải: 

- Khối lượng nước thải trung bình của các kho, nhà máy của Tổng công ty: 18,8 m3/ngày 

đêm. Quá trình sản xuất, bảo quản hàng hóa tại các kho, nhà máy của Tổng công ty không 

sử dụng nước và không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất. Lượng nước phát sinh 

từ các Kho, Nhà máy chủ yếu là nước mưa chảy tràn bề mặt và nước sinh hoạt của khu nhà 

văn phòng.  
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- Nước thải được thu gom vào rãnh thoát nước của Nhà máy, được xử lý qua các bể lắng gạn, 

sau đó đi vào hệ thống thoát nước của các Tổng kho xăng dầu trực thuộc Petrolimex trước 

khi chảy ra môi trường. 

 Quản lý Chất thải rắn (CTR): 

- Khối lượng chất thải sinh hoạt trung bình tại Kho, Nhà máy của PLC là 305 kg/tháng;  

- Chất thải sinh hoạt sau khi thu gom tại các Kho, Nhà máy sẽ chuyển giao cho các công ty 

môi trường thu gom, xử lý, như Công ty TNHH môi trường Đô thị Hải Phòng; Công ty 

TNHH Một thành viên dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè và Xí nghiệp Môi trường đô thị 

Gia Lâm. 

TCT đã thực hiện khai báo hàng năm cơ sở dữ liệu môi trường định kỳ của TCT ngành 

Công thương; 

Cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thông tư hướng dẫn mới về công tác bảo vệ môi 

trường của Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

6.2. Đánh giá các vấn đề liên quan đến người lao động 

- Hàng năm Tổng công ty đều lập và triển khai kế hoạch về tuyển dụng, lao động, nghỉ hưu 

theo chế độ, cho người lao động thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động trình HĐQT thông qua, đảm 

bảo quyền lợi của người lao động đã cam kết tại Thỏa ước lao động tập thể đồng thời phù 

hợp với chính sách phát triển dài hạn của Tổng công ty. 

- Năm 2019, CB-NLĐ Tổng công ty nêu cao tinh thần phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 25 năm thành lập Tổng công ty, chia sẻ khó khăn trong tình hình kinh doanh nhiều 

biến động, đồng thời thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với Tổng công ty. 

- Năm 2019 không có tranh chấp về lao động và quyền lợi của người lao động đối với các 

chương trình, kế hoạch mà Tổng công ty đã đề ra luôn được đảm bảo.  

6.3. Đánh giá trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

- Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể của PLC nhiệt tình tham gia các cuộc vận động ủng 

hộ, tham gia công tác xã hội - từ thiện. Giải quyết hợp lý các chi phí cho công tác từ thiện 

theo quy định tài chính; Tích cực vận động và nhận được sự tham gia rất nhiệt tình ủng hộ 

từ CB-NLĐ cho công tác xã hội, từ thiện, đóng góp cho các quỹ: Vì người nghèo, vì trẻ em 

khuyết tật, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ nghĩa tình đồng đội...   

- Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện và các phong trào khác theo đặc thù của đơn 

vị được thực hiện một cách có ý nghĩa. Ủng hộ công tác từ thiện địa phương trú đóng; hỗ 

trợ, đóng góp cho nhiều đối tượng trong và ngoài Tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn ...do 

Công đoàn và chính quyền phát động. Đặc biệt, trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-

19, toàn thể CB-NLĐ TCT PLC đã nhiệt tình hưởng ứng, trích 1 ngày lương để ủng hộ Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tổng số tiền là 293.785.868 đồng. Đồng thời các cán bộ là người 

quản lý đã tự nguyện giảm 15% mức lương để cùng chia sẻ các khó khăn mà Tập đoàn 

XDVN đang phải đối mặt trong chiến dịch phòng chống Covid-19. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

 

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

- Năm 2019 được đánh giá là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu 

Petrolimex gặp rất nhiều khó khăn. Giá dầu thế giới biến động phức tạp, mặc dù kinh tế 

trong nước ổn định, GDP tăng, lãi suất, tỷ giá, lạm phát biến động thấp... các ngành hàng 

kinh doanh của Tổng công ty chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài ngành hàng 

Dầu mỡ nhờn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, ngành hàng Hóa chất và ngành hàng 

Nhựa đường gặp nhiều khó khăn và không hoàn thành kế hoạch.  

+  Kinh doanh ngành hàng Dầu mỡ nhờn tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt của 

các Công ty Dầu nhờn nước ngoài tại thị trường Việt Nam như Castrol BP, Total, Shell, 

Caltex, AP oil (Singapore), Amtecol, GS, Motul,... trên nhiều lĩnh vực như cạnh tranh về 

giá, sản phẩm, khuyến mại và hỗ trợ bán hàng. Các Công ty trong nước có nguồn hàng giá 

rẻ như Vilube, Mipec, Nikko, SP, APP,... Các nhóm: Biến thế điện; Thủy điện, nhiệt điện; 

Đường sắt; Mía đường, Sắt thép, Vận tải.. đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, TCT PLC 

đã áp dụng nhiều biện pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019: tiếp tục 

tổ chức tốt được mối quan hệ với các KHPLX; được các KHPLX đánh giá cao và tiếp tục 

nhận được sự ủng hộ, quan tâm đẩy mạnh kinh doanh dầu mỡ nhờn Petrolimex tại các 

KHPLX; tình hình giá cả các loại trên thị trường có biến động tăng nhưng PLC vẫn duy trì 

được giá bán ổn định trong Quý 1, tiếp tục sử dụng bao bì phuy mới cho khách hàng và có 

chính sách hỗ trợ bán hàng bổ sung phù hợp cho các khách hàng PLX; Các chương trình 

khuyến mại, hỗ trợ bán hàng đều được các khách hàng hưởng ứng và đánh giá tốt về nội 

dung, hình thức, thời điểm tổ chức CTKM; Nguồn cung cấp hàng ổn định, tồn kho tốt, đảm 

bảo cấp hàng đúng theo lịch trình của tàu cả trong và ngoài nước với sự phối hợp tích cực 

của hệ thống Total Lubmarine toàn cầu; Dịch vụ kỹ thuật được dánh giá cao; Có cơ chế, 

chính sách áp dụng linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng và từng nhóm sản phẩm cụ 

thể... 

+ Trong năm 2019, Công ty Nhựa đường đã xây dựng hoàn thiện dự án Nhà máy Nhựa đường 

Cam Ranh. Như vậy, Công ty đã có hệ thống các Nhà máy trải dài trên cả nước. Hệ thống 

này giúp Công ty cung cấp sản phẩm cho các dự án trên toàn quốc với cự ly vận chuyển hợp 

lý làm tăng khả năng cạnh tranh, tiếp cận các dự án của Công ty. Thị trường xuất khẩu của 

Công ty tại Lào và Campuchia đã có bước phát triển bền vững và tăng trưởng tốt đặc biệt 

là thị trường Lào. Công ty Nhựa đường có các lợi thế về hệ thống kho bể ở khu vực miền 

Trung, tuy nhiên lợi thế bị ảnh hưởng mạnh bởi các đối thủ cạnh tranh như Adco, Tratimex 

đã triển khai xây dựng kho bể với công suất lớn ở Quy Nhơn, Cam Ranh, Chân Mây; Puma 

xây dựng thêm kho bể ở Đình vũ-Hải phòng với tổng sức chứa trên 21.000 tấn và kho Chu 

Lai- Quảng Nam với sức chứa 12.000 tấn. Đồng thời, các đối thủ cũng tăng cường tiếp cận 

với chủ đầu tư, tư vấn các dự án, tiếp xúc và tạo các tác động để điều chỉnh, chi phối việc 

lựa chọn nguồn, Nhà cung cấp nhựa đường làm tăng chi phí bán hàng và giảm hiệu quả kinh 

doanh, gây khó khăn cho cho việc bán nhựa đường vào các dự án, kể cả đã được chấp thuận.  

+ Đối với ngành hàng Hóa chất: Giá dầu biến động khó lường tăng giảm theo chu kỳ ngắn 

dẫn đến giá dung môi - hóa chất biến động khá nhiều đã khiến công tác đánh giá nhận định 

thị trường hết sức khó khăn. Giá giảm thấp vào thời điểm tháng 1 khi nhu cầu thị trường 

kém và giữ ổn định trong tháng 2, tăng trở lại vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dẫn đến khách 

hàng càng thận trọng trong việc mua hàng. Nhu cầu mua hàng sau Tết của khách hàng không 
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cao nên việc bán hàng gặp khá nhiều khó khăn. Từ tháng 5 trở đi, giá dầu giảm khá nhiều 

và do ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nên tình hình tiêu thụ hàng hóa trên 

thế giới nói chung và châu Á nói riêng giảm sút nên giá dung môi hóa chất giảm mạnh. 

Khách hàng càng thận trọng trong vấn đề mua hàng trong khi hàng tồn kho trong nước của 

các đơn vị cung cấp dung môi hóa chất ở mức cao nên các đơn vị cố gắng bán hàng giảm 

tồn kho dẫn đến tình hình cạnh tranh khốc liệt ở cả hai miền Nam Bắc.  

- Nhằm khắc phục những quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về cho vay trong nội bộ, 

các Công ty con đã được bổ sung vốn điều lệ; Cơ cấu vốn của PLC đang bị mất cân đối, 

nguồn vốn Chủ sở hữu chỉ đảm bảo tài trợ cho tài sản dài hạn và một phần nhỏ tài sản ngắn 

hạn, rủi ro là tương đối lớn do phần lớn nguồn vốn ngắn hạn phải đi vay từ các tổ chức tín 

dụng. Trong khi đó, chủ trương phát hành cổ phiếu để huy động vốn bên ngoài vẫn chưa 

thực hiện được. 

- HĐQT PLC và các đơn vị đã thực hiện quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý giai đoạn 

2019 - 2025. Nhiều Quy chế, Quy định tại các đơn vị được bổ sung, sửa đổi và ban hành 

mới để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đặc biệt, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại 

hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập 

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại 3 miền Bắc - Trung - Nam để tri ân các thế hệ CB-

NLĐ đã và đang làm việc tại TCT PLC.  

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

- Trong 25 năm xây dựng và trưởng thành, Ban điều hành Tổng công ty là những người được 

chọn lựa từ hơn 700 người lao động của Tổng công ty, làm việc mẫn cán, quyết liệt và cẩn 

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 2019, 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…Ngoài ra, việc tăng cường giám sát, quản lý, hạn chế hao 

hụt, cập nhật và cải tiến quy trình quản lý sản xuất đã được Ban điều hành thực hiện đem 

lại hiệu quả rõ nét trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất. 

- Nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ 

lực làm việc và 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 trị: 

- Năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt khoảng 2,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2008 

khi mà các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính. Tăng trưởng 

đã giảm khoảng 6,3% trong quý IV/2019 so với cùng kỳ năm trước tại Nhật Bản. Tại Đức, 

sản lượng công nghiệp đã giảm mạnh 3,5% trong tháng 12/2019. Tình hình tại Pháp cũng 

không sáng sủa khi chứng kiến tăng trưởng âm trong quý IV/2019 và con số sản lượng công 

nghiệp rất tồi tệ khi giảm tới 2,6%. Các nền kinh tế lớn khác cũng đang phải đối mặt với 

những khó khăn riêng. Nước Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có vẻ như vẫn kiên cường 

chống đỡ. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP thực tế khoảng 2,1% trong quý IV/2019 chưa đủ để 

tạo nên một cú hích. Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã chứng kiến tăng 

trưởng giảm xuống chỉ còn 6% vào quý IV/2019, mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua. 

Với việc nợ đã ở mức cao kỷ lục, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 càng làm tăng nguy 

cơ khủng hoảng tín dụng trong bối cảnh lãi suất ở mức thấp. 

- Cú sốc mà dịch Covid-19 gây ra đối với các thị trường trên toàn thế giới diễn ra đúng lúc 
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tình hình tài chính nguy hiểm do vòng xoáy nợ toàn cầu. Theo Viện Tài chính Quốc tế, tỷ 

lệ nợ toàn cầu trên GDP trong quý III/2019 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, trên 322%, 

tương đương gần 253.000 tỷ USD. Nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan, bất kỳ nguy cơ đổ vỡ nào 

trong hệ thống tài chính đều có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng nợ mới. Hậu quả 

của dịch bệnh này đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ rất lớn nhưng không thể đánh giá chính 

xác vào thời điểm này, đặc biệt khi xét tới sức nặng của nền kinh tế thứ 2 thế giới. Trong 

đại dịch SARS hồi năm 2003, Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 8,5% GDP toàn cầu. Tuy 

nhiên, tỷ lệ này hiện nay đã tăng lên gần 20%. 

- Dù Chính phủ đã và đang chuẩn bị các kịch bản theo tình hình dịch Covid-19 để chủ động 

ứng phó, nhưng theo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế xã hội 

Việt Nam, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã giảm mức dự báo GDP từ 6,8% xuống chỉ còn 5,96% 

nếu dịch bệnh kéo dài đến quý II- mức thấp nhất trong 7 năm gần đây. Trước những diễn 

biến khó lường do Covid-19 gây ra cũng như tình hình căng thẳng về chính trị trên thế giới, 

mọi dự đoán dài hơi đều rất khó. Do vậy, Tổng công ty PLC đang tiếp tục đánh giá các yếu 

tố kinh tế xã hội để xây dựng kế hoạch SXKD 2020 phù hợp để trình ĐHĐCĐ thường niên 

2020 và đề ra các giải pháp sau đây: 

+  Nắm bắt thông tin thị trường thường xuyên, kịp thời để điều hành và xử lý tồn kho đạt hiệu 

quả cao nhất trong những trường hợp giá biến động mạnh. 

+ Theo dõi tình hình biến động của giá nhập khẩu, tỷ giá, lãi suất tiền vay, chính sách quản lý 

của nhà nước để đảm bảo nguồn hàng ổn định nhằm tăng khả năng cạnh tranh. 

+ Đảm bảo nguồn ngoại tệ thanh toán cho lô hàng nhập, cung cấp nguồn hàng kịp thời cho thị 

trường để tăng doanh thu và thu hồi công nợ đúng hạn. 

+ Có những phương án điều hành tài chính, quản trị hàng tồn kho; công nợ,... phù hợp nhằm 

giảm thiểu tối đa tác động của việc tăng tỷ giá, chi phí lãi vay và vừa đáp ứng được nhu cầu 

vốn kinh doanh của từng ngành hàng. 

+ Cùng với việc nghiên cứu đẩy mạnh công tác bán hàng cho từng ngành hàng, Tổng Công ty 

PLC nói chung và các đơn vị thuộc Tổng công ty PLC nói riêng sẽ tập trung thu hồi công 

nợ và xử lí các khoản nợ xấu, khó đòi phù hợp với tính chất kinh doanh của ngành hàng. 

+ Tiếp tục quá trình tái cấu trúc tổ chức và quản trị doanh nghiệp; 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.   

+ Ngoài những giải pháp chung, các ngành hàng đều đặt ra những giải pháp cụ thể phù hợp 

với đặc điểm của từng ngành hàng. 
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V. QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị  

 

 

Ông Phạm Bá Nhuân 

Chủ tịch HĐQT PLC chuyên trách 

Sinh năm 1960 

Cử nhân Kinh tế lao động. 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0001 % 

 

 
  

Ô.Nguyễn Văn Đức 

UV HĐQT PLC, 

Tổng giám đốc PLC 

Sinh năm 1960 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư                

Hóa dầu, Cử nhân TCKT,               

Cử nhân chính trị. 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,1879% 

Ô. Vũ Văn Chiến 

UV HĐQT PLC, 

CT HĐTV Công ty TNHH 

Nhựa đường Petrolimex;  

Sinh năm 1961 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân 

TCKT, Cao cấp LLCT 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,4764% 

Ô. Hà Thanh Tuấn 

UV HĐQT PLC, 

CT HĐTV kiêm GĐ Công ty 

TNHH Hóa Chất Petrolimex 

Sinh năm 1963 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT, 

Cao cấp LLCT 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,1186% 

 

  
 

 

Ô. Lê Quang Tuấn 

UV HĐQT, Phó TGĐ PLC,          

TV HĐTV Công ty TNHH       

Nhựa đường Petrolimex 

Sinh năm 1974 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hóa dầu, 

Cử nhân kinh tế, Cử nhân                

Ngoại ngữ, Cao cấp LLCT. 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,0084%  

 

 

Ông Đỗ Hữu Tạo 

UV HĐQT - Không điều hành, 

TV HĐTV Công ty TNHH              

Hóa chất Petrolimex 

Sinh năm 1973 

Tiến sĩ Hóa dầu 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,00%  

 

Ông Nguyễn Hà Trung 

UV HĐQT - chuyên trách, 

TV HĐTV Công ty TNHH         

Nhựa đường Petrolimex  

Sinh năm 1974 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC 0,0702% 
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- Ngày 22/04/2019, Tổng công ty PLC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, 

bầu HĐQT NK 2019 - 2024 với 7 thành viên, trong đó: Chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên 

HĐQT làm việc chuyên trách. Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT đã rà soát và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, để HĐQT hoạt động theo quy định của 

Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ và hiệu quả. Cụ thể như sau: 

1) Ông Phạm Bá Nhuân - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Phụ trách chung, hoạch định 

chiến lược phát triển trung và dài hạn, chỉ đạo công tác kế hoạch hóa, công tác nhân sự, 

lương thưởng. 

2) Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc: Phụ trách, chỉ đạo phát triển 

ngành hàng dầu mỡ nhờn, trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch hóa toàn PLC. 

3) Ông Vũ Văn Chiến - Uỷ viên HĐQT: Phụ trách, chỉ đạo phát triển ngành hàng nhựa 

đường. 

4) Ông Hà Thanh Tuấn -  Uỷ viên HĐQT: Phụ trách, chỉ đạo phát triển ngành hàng hóa 

chất. 

5) Ông Đỗ Hữu Tạo - Ủy viên HĐQT không điều hành: Phụ trách công tác đầu tư, công 

nghệ, phát triển.   

6) Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc: Phụ trách công tác phát 

triển sản phẩm, hao hụt. 

7) Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên HĐQT chuyên trách: Phụ trách công tác tài chính, 

quản trị rủi ro. 

- Ngoài 11 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên 

HĐQT bằng văn bản 37 lần để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết 

định. (Chi tiết nội dung các nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị 

Tổng công ty năm 2019). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, 

thông qua việc: 

+  Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, từ đó kiến 

nghị xây dựng lại kế hoạch 2019 và đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ 

trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho ban điều hành. 

+  Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. 

+ Ban hành, yêu cầu chỉnh sửa bổ sung một số các quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện 

quản lý và tổ chức kinh doanh mới. 

+ Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền HĐQT 

quyết định. 

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

+ Công tác vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Công ty. 

+ Công tác đầu tư bổ sung vốn vào các Công ty con. 

+ Thành lập Tổ giúp việc về các lĩnh vực hoạt động cho Tiểu ban giúp việc số 3 của Ban chỉ 

đạo tái cấu trúc Tổng công ty PLC. 
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2. Ban kiểm soát 

- Đại hội đồng cổ đông 2019 đã bầu ra Ban Kiểm soát Tổng công ty PLC nhiệm kỳ               

2019 - 2024 và tại Hội nghị lần 1, Ban Kiểm soát đã bầu Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng 

BKS; Kiểm soát viên bao gồm ông Tống Văn Hải (kiêm nhiệm) và ông Phạm Tuấn Phương. 
 

   
Ông Đoàn Hồng Sáng 

Trưởng BKS - chuyên trách 

Sinh năm 1969 

Cử nhân Tài chính kế toán; Cao 

cấp LLCT 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0332 % 

Ông Phạm Tuấn Phương 

Thành viên BKS chuyên trách 

Sinh năm 1968  

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân          

Kế toán thương mại, Kỹ sư 

Hóa dầu, Cao cấp LLCT 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0004% 

Ông Tống Văn Hải 

Thành viên BKS - kiêm nhiệm  

Sinh năm 1980 

Thạc sỹ QTKD, 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng 

Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,0062% 

 

- Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động phối 

hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát 

viên các công ty con để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ với một số hoạt động 

cụ thể:   

+ Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2019 tại văn bản số 01/PLC-KH-

BKS ngày 18/01/2019. 

+  Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty. 

+ Xây dựng ban hành kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng KSV NK 2019 - 

2024 

+ Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; tình hình 

thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Chi nhánh Nhựa đường 

Camphuchia. 

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề Tổ chức - Lao động - Tiền lương tại Tổng 

công ty và 2 công ty con TNHH MTV. 

+ Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng Kế hoạch SXKD, Kế hoạch cân đối vốn, Kế 

hoạch lao động tiền lương năm 2019… 

+ Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ. 

+ Tham gia thảo luận, góp ý xây dựng, sửa đổi điều lệ, các quy chế, quy định quản lý, quản 

trị của Tổng công ty và các công ty con. 

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến độc lập, khách quan trong phạm 

vi quyền hạn của Ban kiểm soát. 
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+ Lập Báo cáo kiểm soát hoạt động Tổng công ty định kỳ đúng quy định, gửi Hội đồng quản 

trị Tập đoàn. 

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty… 

+ Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch. 

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin qua Email, điện 

thoại đối với những công việc liên quan đến hoạt động của đơn vị cần có ý kiến của Ban 

kiểm soát.   

- Năm 2019, từng Kiểm soát viên đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ban kiểm soát phân 

công đảm bảo khách quan, trung thực trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều 

lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Mỗi Kiểm soát viên đều 

phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, phối hợp tốt với các đơn vị, các Phòng/Ban của 

Tổng công ty cũng như các Công ty con trong quá trình triển khai công việc được giao. 

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

và Ban Kiểm soát 

 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 HĐTV, 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. 

- Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2019 

là: 2.300.224.000 đồng. 

- Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 thực hiện theo phương án được ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2019 thông qua. Theo đó, Tổng lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 

2019 là 1.129.647.000 đồng. 

- 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. 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

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

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

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT đã tiếp tục xem xét, đánh 

giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị 

tiên tiến. Kết quả được thể hiện qua:   

- Các Quy chế như Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản 

lý lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của toàn Tổng công ty, Quy chế 

quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của NQL Công ty mẹ- Tổng công ty và NQL của 

các Công ty con; Quy chế quản lý lao động và phân phối tiền lương, tiền thưởng của NLĐ 

Tổng công ty PLC; Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng tại PLC; Quy chế quản lý của 

Người đại diện vốn của PLC tại doanh nghiệp khác. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của 

Người đại diện vốn của PLX tại PLC; Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ của PLC; 

Quy định chế độ thông tin báo cáo HĐQT PLC; Đồng thời HĐQT quyết định thay đổi Điều 

lệ của các công ty con cho phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy mô Vốn điều lệ tại 

Công ty con và yêu cầu HĐTV ban hành một số quy chế quản trị nội bộ để vận hành cho 

phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT PLC. HĐQT PLC đang cho 

tiến hành rà soát và hoàn thiện định hướng pháp lý trong điều kiện tái cấu trúc và thực tiễn 
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như: ban hành mới Quy chế tài chính toàn hệ thống PLC (bao gồm Công ty mẹ và công ty 

con), Quy chế bảo lãnh tín dụng (của Công ty mẹ đối với các Công ty con...) 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, bước 

đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC.  

 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (đính kèm) 

 








































































































