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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 

Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư, 

 

PLC đã trải qua một năm với nhiều khó khăn, kết quả năm 2017 chưa đạt với kỳ 

vọng, doanh thu đạt 5.052,8 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch, nhưng bằng 105% cùng kỳ; lợi 

nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, bằng 72% KH ĐHĐCĐ giao, bằng 84% so với cùng kỳ.  

Kết quả kinh doanh năm 2017 không hoàn thành được kế hoạch ĐHĐCĐ giao, thấp 

hơn so với năm 2016. Có nhiều lý do, nhưng trong đó, lý do lớn nhất là do nguồn vốn đầu 

tư cho hạ tầng vẫn còn rất khó khăn, Chính phủ chưa có vốn đối ứng, nên các công trình 

đầu tư giao thông gần như ngừng trệ, nhu cầu nhựa đường giảm đáng kể, làm ảnh hưởng 

lớn đến kết quả kinh doanh ngành hàng nhựa đường nói riêng và của PLC nói chung. Đồng 

thời, kéo theo đó là nhu cầu dầu mỡ nhờn cho công nghiệp và phương tiện thi công cơ giới 

cũng giảm theo. Trong khi đó, mặt bằng giá dầu luôn duy trì ở mức thấp, khiến cho giá bán 

các mặt hàng DMN, Nhựa đường không cao như kỳ vọng. Hóa chất tuy có nhiều khởi sắc 

nhưng hiệu quả và tỷ trọng đóng góp vào kết quả chung của toàn PLC chưa cao. Mặc dù 

các chỉ tiêu đạt được 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 mức hiệu quả 

cao trong các ngành hàng mà PLC tham gia kinh doanh trên thị trường. 

 Năm 2018, được đánh giá là kinh tế phát triển ổn định, tuy nhiên, các gói đầu tư hạ 

tầng giao thông không có nhiều, nhất là nhu cầu các sản phẩm nhựa đường cao cấp - là lợi 

thế của PLC không đáng kể, thậm chí nhiều dự án bị đình trệ, có nguy cơ chậm tiến độ do 

thiếu vốn. Việc phát triển kinh doanh sang thị trường Lào và Campuchia đã có nhiều khởi 

sắc, nhưng quy mô còn nhỏ. Nên dự báo năm 2018 chưa có nhiều thông tin khả quan, tạo 

đà bật tăng cả về sản lượng cũng như lợi nhuận đối với ngành hàng nhựa đường. Ngành 

hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn của PLC đang bị cạnh tranh khốc liệt ở trong nước, tại thị 

trường các nước lân cận, dầu nhờn chưa có lợi thế để cạnh tranh chiếm thị phần. Ngành 

hàng hóa chất đang trên đà phát triển tốt, đặc biệt nếu tham gia được vào chuỗi giá trị của 

sản phẩm xăng sinh học đang được nhà nước khuyến khích sử dụng trên thị trường Việt 

Nam. HĐQT nhận định, mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 236,8 tỷ đồng. 

Đây là nhiệm vụ khó khăn và chỉ có thể thực hiện được khi tiếp tục thực hiện các giải pháp 

đã đề ra trong giai đoạn phát triển 2014-2018 là: 

- Giữ vững và khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường, khách hàng đang có, thông qua hợp 

tác chặt chẽ sâu rộng với từng thành viên trong Tập đoàn Petrolimex. 

- Bước đầu tiến hành việc xúc tiến bán hàng ra thị trường ngoài nước, làm tiền đề cho sự 

phát triển, trở thành Tổng công ty mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong tương lai.  
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- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hợp lý,  tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành hàng hóa chất, 

nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh doanh trong trung hạn. 

- Giữ vững hiệu quả sử dụng vốn, giảm tuổi nợ của nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó 

đòi và tăng vòng quay hàng tồn kho. Tiết kiệm chi phí, gồm cả chi phí tài chính và chi 

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

- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc tổ chức và quản trị doanh nghiệp để PLC thực sự hoạt 

động theo mô hình Tổng công ty. 

- Tổ chức huy động vốn trên thị trường bằng phương án phát hành cổ phiếu ra công 

chúng đảm bảo khả năng cân đối, cơ cấu sử dụng hợp lý, kiểm soát rủi ro tài chính cho 

các ngành hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển. 

 Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư, 

Với những mong muốn phát triển bền vững, có sự phát triển trên cả 3 lĩnh vực, đồng thời 

có những bước đột phá trong những năm tiếp theo sang các lĩnh vực kinh doanh mới, thị 

trường mới, HĐQT được tái cơ cấu, phân công nhiệm vụ và củng cố thêm nhân lực trong 

năm 2018, xây dựng đội ngũ kế cận và phát huy sáng tạo trong nhiệm kỳ tới và cơ cấu lại 

theo đúng các quy định mới đối với HĐQT của công ty niêm yết. Với mong muốn đó, 

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng số lượng HĐQT lên 7 thành viên và 

được bầu bổ sung ngay trong kỳ họp ĐHĐCĐ 2018.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín 

nhiệm lựa chọn và ủng hộ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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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 

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  

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. 

Địa bàn kinh doanh: 

- Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 

- Các nước trong khu vực như Hong Kong, Đài Loan, Trung quốc, Lào, Campuchia... 
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3.  Quá trình hình thành và phát triển 

 

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

Mô hình quản trị 
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Cơ cấu bộ máy quản lý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 330 tỷ VNĐ;  

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

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

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: 180 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 

§¹i héi ®ång cæ ®«ng 
(tcty 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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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. 

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, 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; 

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

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 một trong những 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, 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 ở 

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 thị trường 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 rủi ro 
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Các sản phẩm, dịch vụ Tổng công ty kinh doanh đang phải cạnh tranh với các sản phẩm 

cùng loại do các hãng nước ngoài sản xuất mang thương hiệu toàn cầu. Tuy nhiên, nhãn 

hiệu hàng hóa Petrolimex của Tổng công ty 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.    

Rủi ro về kinh tế:  

PLC là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, nguồn nguyên liệu 

đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng chưa cao trong cơ 

cấu bán hàng của PLC. Do vậy, kết quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào chính sách điều 

hành tỷ giá của Nhà nước cũng như những biến động về nguồn cung và giá dầu mỏ trên thế 

giới. Biến động về tỷ giá giữa nội tệ với ngoại tệ (mà chủ yếu là USD) sẽ tác động rất lớn 

đến chi phí đầu vào. Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay năm 2017 ổn định.  

Thị trường đầu ra chủ yếu của Tổng công ty là nội địa, với hầu hết khách hàng là các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp, vận tải và hạ tầng giao thông. Do vậy, các chính sách vĩ mô 

của nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hay kích thích tăng trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. 

Trong năm 2017, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 

2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra. Khu vực công 

nghiệp và xây dựng tăng 8,00%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016, đóng góp 2,77 

điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,44%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm. Lạm phát 

được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi 

suất, tỷ giá ổn định. CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53 % so với năm 2016. 

Rủi ro đặc thù 

Rủi ro về biến động giá dầu mỏ: Các sản phẩm kinh doanh của PLC đều là các chế phẩm từ 

dầu mỏ, là nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt và bị điều tiết về giá cả và sản lượng bởi tổ 

chức OPEC. Các chế phẩm dầu mỏ mà PLC kinh doanh là dầu nhờn, nhựa đường, hóa 

chất... đều chưa sản xuất được trong nước, nhưng không phải là hàng hóa bảo hộ của nhà 

nước, do vậy, sự biến động khó lường về giá dầu mỏ trong năm và phụ thuộc nguồn cung ở 

nước ngoài đã ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm, nhưng đầu ra lại không thể thay 

đổi giá nhanh như đầu vào do bị sức ép về mặt bằng giá bán trên thị trường của khách hàng, 

đối thủ cạnh tranh.  

Rủi ro về cạnh tranh: Trừ ngành hàng dầu nhờn có thị trường, thị phần tương đối ổn định,  

các sản phẩm kinh doanh khác của PLC hầu hết đều là nguyên liệu đầu vào của các ngành 

công nghiệp khác, do vậy khách hàng chủ yếu là các hộ công nghiệp. Đối với các ngành 

hàng này, áp lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm là rất lớn, đặc biệt trong những thời kỳ 

sản xuất kém phát triển, đầu tư hạ tầng giao thông ít. Việc cạnh tranh này có thể dẫn đến rủi 

ro về giá bán, làm doanh nghiệp không bù đắp được chi phí, thậm chí là thua lỗ.  

Rủi ro khác 
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Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng như hỏa hoạn, động đất, chiến tranh… 

cũng có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng cũng như 

của Tổng công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra có thể làm 

chậm tiến độ kinh doanh hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ) đến Tổng 

công ty. 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2017 là một năm thực sự khó khăn đối với PLC, đặc biệt là đối với ngành hàng nhựa 

đường, kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty Hóa dầu giảm sút mạnh so với năm 

2016. Tổng sản lượng đạt 99,1% so với năm 2016 và 92,67% so với KH; Tổng doanh thu 

đạt 105% so với năm 2016 và đạt 87,46% so với KH; Lợi nhuận sau thuế đạt 83,68% so với 

2016 và đạt 71,42% so với KH; Lợi nhuận chủ yếu vẫn  do ngành hàng dầu nhờn mang lại. 

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của 

Tổng Công ty trong năm 2017 so với 2016 là  biến động về giá. Trong khi sản lượng giảm 

(99,1% so cùng kỳ), doanh thu tăng 5,03% so cùng kỳ (105,03%) do giá bán tăng, nhưng 

tốc độ tăng của giá bán ít hơn tốc độ tăng của giá vốn (Giá vốn 106,52% so cùng kỳ) dẫn 

đến tỷ lệ lãi gộp/doanh thu đạt 15,5% thấp hơn so với năm 2016 (16,7%). 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2017 của PLC: 
               Đơn vị tính: Tấn,m3/triệu đồng 

 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 
năm 2016 

Kế hoạch 
 năm 2017 
  
  

Thực hiện 
năm 2017 
  
  

So thực hiện 
năm 2017 với  

Năm 
2016 

KH 
2017 

1 Tổng sản lượng tiêu thụ 344.064 367.941 340.970 99,10% 92,67% 

2 Tổng doanh thu thuần 4.804.729 5.770.302 5.046.459 105,03% 87,46% 

* Giá vốn 4.002.778 4.807.771 4.263.628 106,52% 88,68% 

* Lãi gộp /Doanh thu 16,7% 16,7% 15,5% 92,94% 93,00% 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 256.653 300.006 215.077 83,80% 71,69% 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế 204.824 240.005 171.401 83,68% 71,42% 

* 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu 4,26% 4,16% 3,40% 79,73% 81,66% 

5 Tỷ suất LNST/VCSH 16,18% 17,57% 12,87% 79,54% 73,23% 

6 Tỷ suất LNST/VĐL 25,35% 29,70% 21,21% 83,68% 71,42% 

7 Tỷ lệ cổ tức 20% 20% 20% 100% 100% 
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2. Tổ chức và nhân sự 

Năm 2017 không có sự thay đổi trong Ban điều hành.   

Danh sách Ban Điều hành hiện nay của Tổng công ty :  

 

 

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 34 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: Xưởng lọc dầu, Xí nghiệp sản xuất mỡ nhờn và tái sinh, 
Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Công ty Xăng dầu Khu 
vực I) và Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP. 

Vi phạm pháp luật: Không. 

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,1879% 
 
 

 

Ông Lê Quang Tuấn 
Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty 
 
 
 
 
 
 

 

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

Sinh năm 1974 

Có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổng công ty 
Hóa Dầu Petrolimex-CTCPtrong công tác quản lý kỹ thuật 
dầu mỡ nhờn và các sản phẩm hóa dầu khác;  quản lý công 
tác kinh doanh dầu mỡ nhờn và công tác quản lý doanh 
nghiệp. Đã trải qua và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
công tác: dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh dầu mỡ nhờn, xuất 
nhập khẩu dầu mỡ nhờn, sản xuất dầu mỡ nhờn, quản lý hệ 
thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và công tác 
công nghệ thông tin. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0084% 

 

 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Tài chính Kế toán. 

Sinh năm 1965.  

Có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài 
chính kế toán và quản lý doanh nghiệp; trong đó, có gần 28 
năm làm việc trong ngành xăng dầu, dầu mỡ nhờn và các 
sản phẩm hóa dầu. 

Vi phạm pháp luật : Không. 

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0625% 

 

Ông Ngô Đức Giang 
 Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty 
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Cử nhân Kế toán Thương mại, cử nhân Luật. 

Sinh năm 1978 

Có hơn 17 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 31/12/2017 là 716 người. Tổng công ty chủ trương 
sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực có tính kế thừa và đảm 
bảo cơ cấu lao động hợp lý, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc theo 
hướng chuyên nghiệp; 

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

- Mục tiêu trả lương 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 Thỏa ước lao 
động tập thể của Tổng công ty.  

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

Năm 2017, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các công trình/hạng 

mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan trọng 

để các công ty nâng cao vị thế, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; không đầu tư ra 

ngoài ngành hàng kinh doanh chính. Tổng giá trị đầu tư năm 2017 hoàn thành ở mức 

258,091 tỷ đồng, đạt 70,2% Tổng kế hoạch dự toán đầu tư đã được duyệt trong năm; 

Trong đó: Các hạng mục  đầu tư mới đạt 69,5% kế hoạch;  các hạng mục sửa chữa lớn đạt 

75,3% kế hoạch được duyệt.  

Đơn vị : triệu đồng 

TT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ 
KẾ HOẠCH 

2017 
THỰC 

HIỆN  2017 

TH/KH   
NĂM 

2017 (%) 

 TỔNG CỘNG 367.562 258.091 70,2% 

A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI                        320.595 222.744 69,5% 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN               46.967 35.347 75,3% 

C ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 0 0 0 

Kết quả đầu tư này một phần là do các công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nên 

khi triển khai một số dự án lớn chưa tập trung hết nguồn lực, đôi chỗ còn ưu tiên công tác 

kinh doanh và cũng xem xét giãn tiến độ dự án để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh 
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mới; phần lớn các hạng mục triển khai đầu tư trong năm 2017 thuộc các dự án đã được phê 

duyệt đầu tư trong năm 2016. Bên cạnh đó, cũng còn một vài dự án chưa triển khai đúng kế 

hoạch do gặp khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng với cơ quan quản 

lý địa phương…nên kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 chưa đạt được như kế hoạch kỳ 

vọng. 

4. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu  (đơn vị tính triệu đồng) 2016 2017 So sánh 

Doanh thu thuần 4.804.729 5.046.459 105,0% 

Giá vốn hàng bán 4.002.778 4.263.628 106,5% 

Lợi nhuận gộp 801.952 782.831 97,6% 

Chi phí bán hàng 409.255 446.045 109,0% 

Chi phí quản lý 106.986 91.679 85,7% 

Lợi nhuận khác 17.841 2.219 12,4% 

EBIT 334.003 279.193 83,6% 

Chi phí khấu hao 102.259 92.796 90,7% 

EBITDA 436.262 371.989 85,3% 

Chi phí tài chính ròng 77.350 60.269 77,9% 

Lợi nhuận trước thuế 256.653 215.077 83,8% 

Thuế TNDN 51.829 43.676 84,3% 

Lợi nhuận sau thuế 204.824 171.401 83,7% 

Tài sản ngắn hạn 2.556.268 2.983.179 116,7% 

Tài sản dài hạn 814.708 897.559 110,2% 

Tổng tài sản 3.370.976 3.880.738 115,1% 

Tổng nợ phải trả 2.019.622 2.537.403 125,6% 

Vốn chủ sở hữu 1.351.354 1.343.694 99,4% 

Chỉ số tài chính       

Tỷ suất lợi nhuận gộp 16,69% 15,51% 92,9% 

Tỷ suất EBITDA 9,03% 6,81% 75,4% 

Tỷ suất EBIT 6,08% 4,42% 72,7% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 4,26% 3,40% 79,7% 

Tăng trưởng doanh thu thuần -30,53% 5,03% -16,5% 

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế -37,44% -16,32% 43,6% 

Chỉ số thanh  toán  hiện thời (lần) 1,29 1,21 93,8% 

Chỉ số khả năng thanh toán nhanh (lần) 0,92 0,89 96,7% 

Nợ vay trên tổng tài sản 37,20% 40,60% 109,1% 

Nợ vay trên vốn chủ sở hữu 0,92 1,17 127,2% 

Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) 16,18% 12,87% 79,5% 

Thu nhập trên Tổng tài sản (ROA) 6,23% 4,61% 73,9% 

EPS 2.535 2.121 83,47% 
 (VCSH và VĐL để tính ROE và ROA xác định là bình quân cuối 4 quý chia cho 4 quý; các 
chỉ tiêu TSNH, TSDH, TTS,VCSH, Tổng nợ phải trả tính tại thời điểm 31/12/2017) 
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Khả năng sinh lời  
 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2014 2015 2016 2017 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 4,00% 4,80% 4,26% 3,40% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 23,10% 26,60% 16,18% 12,87% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tải sản 8,30% 8,50% 6,23% 4,61% 

Hế số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần 

5,00% 6,10% 5,95% 4,86% 

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Tổng công ty năm 2017 thấp hơn các năm trước đây 

chủ yếu do: 

- Hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 

ngành hàng Nhựa đường, do nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng vẫn còn rất khó khăn, Chính 

phủ chưa có vốn đối ứng, nên các công trình đầu tư giao thông gần như ngừng trệ, trong 

năm các dự án chậm triển khai và nguồn vốn ngân sách giải ngân chậm, giá dầu thế giới 

luôn ở mức thấp, nên việc bán hàng gặp nhiều khó khăn. Doanh thu tăng (105,0%) 

nhưng lãi gộp giảm (lãi gộp 97,6% giảm 2,4% so cùng kỳ)  do giá vốn cũng tăng nhưng 

tốc độ tăng của giá vốn cao hơn tốc độ tăng của doanh thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế 

chỉ đạt 171,4 tỷ đồng giảm 16,3% so với cùng kỳ.  

- Vốn chủ sở hữu bình quân giảm 0,6% so với cùng kỳ (99,4%), lợi nhuận sau thuế giảm 

17,3% (83,7%) nên ROE giảm so với cùng kỳ. 

Khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Tổng 

công ty luôn duy trì được khả năng thanh toán ở mức an toàn.  

Khả năng thanh toán 2014 2015 2016 2017 

Khả năng thanh toán hiện thời 1,19 1,14 1,29 1,21 
Khả năng thanh toán nhanh 0,78 0,83 0,92 0,89 

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 31/12/2017 là 16.630 đồng/cổ phần. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2017 là 2.121 đồng/cổ phần. 
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Cơ cấu cổ đông chốt ngày 20/3/2018 

STT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ vốn 
góp/ VĐL 

Tổng giá trị theo 
mệnh giá (VNĐ) 

 

 Tổng số 80,798,839 100.00% 807,988,390,000 

1 Cổ đông chi phối Petrolimex 63,889,259 79.07% 638,892,590,000 

2 Các Cổ đông khác: 16,908,307 20.92% 169,083,070,000 
2.1 Cổ đông khác trong nước: 10,326,485 12.78% 103,264,850,000 

A Tổ chức 1,372,974 1.70% 13,729,740,000 

B 
HĐQT, BKS, Ban TGĐ, KTT 
PLC và người có liên quan 

1,016,500 1.26% 10,165,000,000 

C Cá nhân khác 7,937,011 9.82% 79,370,110,000 
2.2 Cổ đông nước ngoài: 6,581,822 8.14% 65,818,220,000 

A Tổ chức 6,505,213 8.05% 65,052,130,000 

B Cá nhân 76,609 0.09% 766,090,000 

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 

 

 
 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2017 : 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 
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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. Các nhà cung cấp bao bì cho PLC đều đáp ứng các yêu cầu về quản lý môi 
trường. Để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, khi được sự thống nhất của khách 
hàng, sản phẩm dầu nhờn thông dụng của PLC sẽ được bao gói trong bao bì vỏ phuy 
thép tái chế. Toàn bộ bao bì vỏ phuy thép tái chế mà PLC sử dụng đều do các nhà cung 
cấp chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xử lý sản phẩm 
tái chế. Từ năm 2018, Tổng công ty PLC có chủ trương sử dụng một 100% vỏ phuy 

thép mới để đóng dầu nhờn. Tổng công ty PLC chỉ đóng gói trong bao bì vỏ phuy tái 
chế khi có yêu cầu của khách hàng cụ thể thỏa thuận với PLC theo từng đơn hàng.  

- PLC có ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để xử lý các 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 không đáng kể, chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của khối 
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 NMDN Thượng Lý, NMDN 
Nhà Bè, Kho Dầu nhờn Đức Giang 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. 
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- Thông qua các Chương trình làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi 
trường, Tổng công ty 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 31/12/2017 của toàn Tổng công ty là 716 người với thu nhập 
bình quân năm 2017 là 13.883 triệu/người/tháng; 

- Tổng công ty là đơn vị vừa có sản xuất, vừa kinh doanh sản phẩm có đặc tính chuyên 
môn 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 2017, 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 2017, 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 
2017 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 2017, 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 

- Tháng 8/2017, Công đoàn TCT PLC phối hợp với HĐQT TCT phát động CB-NLĐ 

TCT PLC ủng hộ nhân dân các tỉnh Yên Bái, Sơn La bị ảnh hưởng bởi lũ quét, số tiền 

100.000.000 đồng, ngoài ra HĐQT trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi tập trung 

100.000.000 đồng, tổng cộng 200.000.000 đồng. 

- Tháng 11/2017, Công đoàn TCT PLC phối hợp với HĐQT TCT phát động CB-NLĐ 

TCT PLC ủng hộ nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên 

và Khánh Hòa bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 12, số tiền 100.000.000 đồng, 

ngoài ra HĐQT trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi tập trung 100.000.000 đồng, tổng 

cộng 200.000.000 đồng. 

- Ngoài ra, Công đoàn TCT PLC cũng phối hợp với Chính quyền tham gia ủng hộ 100 

triệu đồng cùng Công ty Xăng dầu Lao Cai tặng quà cho các cháu học sinh dân tộc 
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vùng cao huyện Văn Bà và huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai nhân dịp khai giảng năm 

học mới 2017 – 2018 

- Hưởng ứng đợt phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện do BCH Đoàn khối Doanh 

nghiệp Trung Ương và Đoàn Thanh niên Tập đoàn XD Việt Nam tổ chức, ngày 

26/10/2017, đông đảo Đoàn viên Công đoàn và Đoàn viên Đoàn thanh niên TCT Hóa 

dầu Petrolimex đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã định kỳ tổ chức cho các cháu là con CB-NLĐ VP 

TCT PLC vào các dịp 1/6 và tết trung thu. Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm 

của PLC nhằm giúp các con của CB-NLĐ giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa các gia 

đình trong TCT PLC. 

- Từ ngày 08/3/1996 đến nay, TCT duy trì phụng dưỡng suốt đời 01 Bà Mẹ VNAH tại 

Quảng Nam là mẹ Trần Thị Xân, ngoài ra còn thường xuyên tặng quà, thăm hỏi Mẹ 

VNAH nhân các dịp lễ Tết. 

- 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. Ngoài các mức huy động ủng hộ đối với 

từng cá nhân, Công đoàn CSTV và các công đoàn bộ phận trực thuộc trích lập Quỹ xã 

hội từ thiện của Tập đoàn, Quỹ xã hội từ thiện đơn vị theo quy định. Ủng hộ công tác 

từ thiện tại các địa phương; hỗ trợ, đóng góp cho nhiều trường hợp trong và ngoài Tổng 

công ty có hoàn cảnh khó khăn... do Công đoàn và chính quyền phát động.  

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

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

Ngành hàng Dầu mỡ Nhờn (DMN): Tình hình giá dầu thô thế giới liên tục biến động gây 

khó khăn trong việc dự báo giá nguyên liệu đầu vào. Tình hình thời tiết không thuận lợi, 

việc sản xuất và kinh doanh của các ngành kinh tế lớn như than, khoáng sản, thép, xi măng, 

mía đường, xây dựng công trình giao thông... gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu mua và sử 

dụng DMN tại các đơn vị này giảm sút đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu chung về DMN. 

Kinh doanh DMN của Tổng công tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các công ty 

lớn như Castrol BP, Total, Shell, Caltex, Nippon Oil, Idemitsu,… Các công ty này đã và 

đang tăng cường khuyến mại, hỗ trợ bán hàng tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp đối với hệ 

thống phân phối DMN của Tổng công ty. 

Ngành hàng Nhựa đường: Nguồn vốn của các dự án giao thông phần lớn dựa vào vốn 

ODA, ngân sách nhà nước, xã hội hóa như BT, BOT... Các dự án này phụ thuộc nhiều vào 

kế hoạch, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn. Năm 2017 giải ngân vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản chậm (chỉ đạt 36% dự toán, cùng kỳ 2016 bằng 42% dự toán). Một số dự 

án có kế hoạch triển khai từ năm 2017 - 2019 nhưng đa số mới đang ở giai đoạn làm nền và 

dự kiến từ năm 2018 mới có nhu cầu nhựa đường. Cạnh tranh về cung cấp sản phẩm nhựa 

đường ở thị trường ngày càng gay gắt, một số nhà cung cấp nhựa đường đã triển khai xây 
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dựng kho bể với công suất lớn ở Quy Nhơn, Cam Ranh, Chân Mây, Đình Vũ - Hải 

Phòng… 

Ngành hàng Hóa chất: Trong hầu hết thời gian của năm 2017 giá dung môi, hóa chất biến 

động khó lường đã khiến công tác đánh giá, nhận định thị trường gặp rất nhiều khó khăn. 

Tổng cầu toàn ngành chưa cao. Mặc dù vẫn nằm trong top dẫn đầu ngành nhưng Công ty 

luôn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ với tiềm lực tài chính lớn hoặc được hỗ 

trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài.... Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực chung, trong năm 2017 

lĩnh vực kinh doanh hóa chất đã có sự tăng trưởng về sản lượng bán, hoàn thành KH lợi 

nhuận, đây là những kết quả rất đáng khích lệ. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 

Đơn vị tính : triệu đồng 

Chỉ tiêu Dầu mỡ nhờn Nhựa đường Hóa chất 
Tổng cộng (đã 
loại trừ nội bộ) 

Doanh thu bán hàng 1.413.329 1.627.686 2.011.785 5.046.459 
Chi phí kinh doanh 1.221.932 1.614.243 1.971.519 4.801.352 
- Giá vốn hàng bán 970.076 1.419.196 1.880.587 4.263.628 

- Chi phí bán hàng 207.327 164.182 74.536 446.045 

- Chi phí quản lý DN 44.528 30.865 16.397 91.679 

Kết quả kinh doanh  191.398 13.443 40.266 245.107 

DT hoạt động tài chính 3.762 21.055 8.336 31.867 

CP hoạt động tài chính 6.580 23.524 34.218 60.269 

Lãi/(Lỗ) trong Cty liên kết 
 

    -3.848 

Lợi nhuận khác 190 935 1.094 2.219 

Kết quả từ hoạt động khác -2.628 -1.533 -24.788 -30.030 

Lợi nhuận trước thuế 188.769 11.910 15.478 215.077 

Thuế TNDN 38.051 2.522 3.103 43.676 

Lợi nhuận sau thuế  150.718 9.388 12.375 171.401 
 

Năm 2017 là một năm thực sự khó khăn đối với Tổng công ty trong cả 3 ngành hàng, đặc 

biệt là ngành hàng DMN và Nhựa đường. Nhiều chỉ tiêu không đạt Kế hoạch đã được 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao, như các chỉ tiêu: Sản lượng, Lợi nhuận, Tỷ suất 

LNST/VCSH… 

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của 

Tổng Công ty trong năm 2017 là sự cạnh tranh trong lĩnh vực DMN và sự sụt giảm nhu cầu 

trong lĩnh vực nhựa đường làm cho sản lượng không đạt được kế hoạch đề ra và tỷ lệ lãi 

gộp không đạt được như kỳ vọng. 

2. Tình hình tài chính 

Trong năm 2017, Tổng công ty chưa thực hiện việc chia cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu. 
Năm 2016 Tổng công ty đã thực hiện việc chia cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu. 
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Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đ 3.370.976 3.880.738 15% 

Doanh thu thuần Triệu đ 4.804.729 5.046.459 5% 

Lợi nhuận từ hoạt động KD Triệu đ 285.710 245.107 -14% 

Lợi nhuận khác Triệu đ 7.294 2.219 -70% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đ 256.653 215.077 -16% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đ 204.824 171.401 -16% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 20% 20% 0% 

Tình hình tài sản:  

Tổng tài sản của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017 đạt 3.880 tỷ đồng, tăng 509,7 tỷ, 

tương đương tăng 15% so với năm 2016. Trong đó tăng tài sản ngắn hạn 426 tỷ đồng,  chủ 

yếu là tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho (các khoản phải thu tăng 375 tỷ và 

hàng tồn kho tăng hơn 43 tỷ). Sở dĩ như vậy là do cuối kỳ số dư công nợ bán hàng tăng, 

hàng tồn kho tăng do dự trữ để cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành hàng nhựa 

đường, mặt khác giá nhập vào thời điểm cuối năm tăng. Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017 đạt 

1.343 tỷ đồng, giảm hơn 8 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,6% so với năm 2016. Trong đó, lợi 

nhuận thực hiện năm 2017 làm tăng VCSH 171 tỷ, trong năm Tổng công ty chưa tạm ứng 

cổ tức năm 2017. 

Cơ cấu tài sản và các hệ số về tài sản đều tốt và đảm bảo an toàn như hệ số khả năng thanh 

toán ngắn hạn lớn hơn 1, tỷ suất tự tài trợ TSCĐ lớn hơn 1. 

Chỉ số tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

(ROE)  năm 2017 có giảm so với 2016 chủ yếu do sự sụt giảm của ngành hàng Dầu mỡ 

nhờn.  

 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,69 0,6 0,63 0,69 0,72 0,60 0,65 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,17 1,52 1,67 2,25 2,57 1,49 1,89 

Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn 
chủ sở hữu 

1,46 1,08 1,02 1,04 2,21 0,93 1,18 

Tình hình nợ phải trả 

Tổng nợ phải trả tại 31/12/2017 là  2.537 tỷ đồng tăng hơn 517 tỷ tương ứng tăng 25% so 

với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu tăng nợ vay ngắn hạn ngân hàng gần 323 tỷ đồng và tăng 

phải trả nhà cung cấp 198 tỷ. Nguyên nhân là do trong năm giá hàng nhập đầu vào tăng, 

doanh thu tăng nên nhu cầu vay vốn cũng tăng.   

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 
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- Tiếp tục thực hiện đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP; 

- 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; 

- Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Tổng công ty theo hướng chuyên sâu; 

- Chuẩn bị triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời 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. 

4. Kế hoạch phát triển  

Bước sang năm 2018, theo dự báo của Opec và Hiệp hội kinh doanh xăng dầu Việt Nam, 

khả năng giá dầu thế giới sẽ ổn định và dao động quanh mức 60-70 USD/thùng, giá dầu có 

thể tăng vào nửa đầu năm và ổn định về cuối năm. Năm 2018 theo dự báo của ngân hàng 

Standard Chartered cũng khá tương đồng với mục tiêu mà Chính phủ đặt ra đối với nền 

kinh tế  nước ta, đó là tăng trưởng kinh tế sẽ đạt khoảng 6,8%, tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 

6-7%. Mặt khác, một số dự án đầu tư công đã được phê duyệt và bắt đầu khởi công và được 

giải ngân trong năm 2017-2018. Như vậy dự báo kinh tế Việt nam năm 2018 có thể tăng 

trưởng tốt hơn năm 2017. Tuy vậy Standard Chartered cũng cảnh báo lạm phát có thể cao 

hơn 2017, tỷ giá có thể tăng từ 1% đến 1,5% trong năm 2018. 

Kinh tế thế giới năm 2018 được nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng cao hơn năm 

2017 nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu 

thô, thị trường chứng khoán trên thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số 

khu vực…Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm 

soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Những nỗ lực của Chính phủ trong 

việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 sẽ tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng.  

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trong tâm thực hiện 

trong năm 2018, cụ thể như sau: 
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Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2018: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2017 

KẾ HOẠCH 
NĂM 2018 

KH 
2018/TH 

2017 

1 Sản lượng  Tấn; m3  340.970 359.280 105% 

2 Doanh thu thuần  Triệu đ  5.046.459 5.530.871 110% 

3 Tổng LN trước thuế  Triệu đ  215.077 236.814 110% 

4 Tổng LN sau thuế  Triệu đ  171.401 189.452 111% 

5 Tỷ suất LNST/VCSH  %  12,87% 14,04%   

6 Tỷ suất LNST/VĐL  %  21,21% 23,45%   

7 Tỷ lệ chia cổ tức  %  
20% Tổi thiểu 80% 

LNST  
  

 

Ngoài mục tiêu gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường, Tổng công ty duy trì mục tiêu tiết 

giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, đảm bảo cân đối dòng tiền, 

bảo toàn và phát triển vốn. 

Kế hoạch đầu tư năm 2018: 

Năm 2018, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các công trình/hạng 

mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan 

trọng để các công ty nâng cao vị thế, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tổng giá 

trị đầu tư năm 2017 hoàn thành ở mức 258,091 tỷ đồng, đạt 70,2% Tổng kế hoạch dự 

toán đầu tư đã được duyệt trong năm; Trong đó: Các hạng mục đầu tư mới đạt 69,5% kế 

hoạch; các hạng mục sửa chữa lớn đạt 75,3% kế hoạch được duyệt. Kế hoạch đầu tư, thực 

hiện các dự án năm 2018 như sau: 

Đvt: triệu đồng 

STT 

CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/ 
CHỦ ĐẦU TƯ 

 
 

TỔNG MỨC  
ĐẦU TƯ CỦA 
TOÀN BỘ DỰ 

ÁN/CÔNG 
TRÌNH 

KẾ 
HOẠCH  

DỰ TOÁN 
ĐẦU TƯ 

NĂM 2018 
 

% KẾ 
HOẠCH DỰ 
TOÁN NĂM 
2018/ TỔNG 

MỨC ĐT 
CỦA TOÀN 

BỘ 
D.A/CÔNG 

TRÌNH 

 TỔNG CỘNG 676.269 394.753 58,4% 

A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI               599.827 350.244 58,4% 

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN               76.442 44.509 58,2% 

Nhận thức rõ được tầm quan trọng và giá trị mang lại của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

tiên tiến, hiện đại, công nghệ sản xuất tiến tiến để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, 

mang thương hiệu Petrolimex, trong năm 2018, Tổng công ty và hai Công ty TNHH trong 

hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục trực tiếp phục 

vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính tại một số dự án, công trình đầu tư lớn, trọng 

điểm . 
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5. Các hoạt động trọng tâm khác trong năm 2018 

- 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 thông tin mới trong toàn hệ 
thống Công ty mẹ - Công ty con. Bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất 
lượng công việc hiện đại vào PLC.   

- 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… 

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

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

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

của khối nhà văn phòng.   

- 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 Tổng công ty 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. 

Quản lý Chất thải nguy hại (CTNH): 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất dầu mỡ nhờn. Các loại chất thải này 

được thu gom, phân loại, lưu giữ và quản lý tại Kho chứa chất thải nguy hại (Kho 

CTNH tại NMDN Thượng Lý diện tích 290m2, tại NMDN Nhà Bè diện tích 230m2, tại 

Kho Dầu nhờn Đức Giang 10m2). Mỗi Kho, Nhà máy đều có Sổ đăng ký chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh/thành phố nơi nhà Kho/Nhà 

máy đặt trụ sở cấp. Khối lượng phát sinh thực tế theo các chứng từ CTNH được báo cáo 

định kỳ 06 tháng/lần đến Sở TNMT TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh.  

- Tổng công ty PLC ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với Công ty 

TNHH Tân Thuận Phong; Công ty CP Hòa Anh; Công ty TNHH Thương mại và sản 

xuất Ngọc Tân Kiên; Công ty Việt Úc; HTX Thương mại & Dịch vụ Phúc Lợi và Công 

ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 là các đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý CTNH.  

 Đánh giá các vấn đề liên quan đến người lao động 

- Hàng năm Tổng công ty đều lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng, lao động, 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, 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 2018, 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. Quyền lợi của người lao động 

được đảm bảo theo những cam kết tại Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. 

Người lao động đều muốn gắn bó, làm việc lâu dài tại Tổng công ty. 

 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. Thực hiện nghiêm túc việc vận động đóng 

góp về Quỹ từ thiện xã hội chung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Thực hiện đúng 



24 

 

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. Ngoài các mức huy động ủng hộ đối với 

từng cá nhân, Công đoàn CSTV và công đoàn bộ phận trực thuộc trích lập Quỹ xã hội 

từ thiện của Tập đoàn, Quỹ xã hội từ thiện đơn vị theo quy định. 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.  

 

 

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 

Trong bối cảnh đầu tư công, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia có 
nhu cầu cao nhưng chưa giải ngân được, đã khiến ngành hàng nhựa đường gặp rất nhiều 
khó khăn, không giữ được đà tăng trưởng như vài năm trước.  

Năm 2017 thị trường dầu nhờn hàng hải khu vực bị cạnh tranh khốc liệt với ưu thế thuộc về 
những quốc gia cung cấp dầu gốc cho khu vực cùng với các chính sách bảo hộ kinh doanh 
của chuỗi cung ứng nội địa, đã làm PLC mất lợi thế cung cấp dầu nhờn hàng hải cho các 

thành viên khác trong chuỗi cung ứng dầu nhờn hàng hải quốc tế Lubmarine. PLC với 
những ưu thế đặc thù về hệ thống liên kết dọc tập đoàn giữa các thành viên Petrolimex nên 
kết quả kinh doanh vẫn đạt được ở mức khả quan so với đối thủ trong cùng ngành hàng. 

Trong những khó khăn mà ngành hàng nhựa đường và dầu nhờn gặp phải, thì ngành hàng 

hóa chất đang tiếp tục khởi sắc, khi tham gia vào thị trường hóa chất quốc tế, tái kinh doanh 
một số sản phẩm mà nhu cầu trong nước đang ấm lên. 

Trong ba mảng hoạt động chính, sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn vẫn tiếp tục là ngành 

hàng đóng góp chính về lợi nhuận trong những năm vừa qua. Ngành hàng nhựa đường 
khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam cả về thị phần, năng lực cung cấp cũng như chất lượng 
và chủng loại sản phẩm. Ngành hàng hóa chất dần khẳng định vị trí của Petrolimex trên thị 
trường thương mại hóa chất khu vực.  

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã thể hiện trách nhiệm cao của Hội đồng 
quản trị trong công tác quản lý, từ đó đưa ra những nhận định kế hoạch kinh doanh kịp thời, 
sát với thực tế, đồng thời tổ chức chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xất kinh doanh của Đại 
hội đồng cổ đông giao một cách khoa học, nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho 
Tổng công ty cũng như các cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành 
kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 
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2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Trong hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, Ban điều hành Tổng công ty là những người 
được chọn lựa từ hơn 700 cán bộ, 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 do Đại hội đồng cổ đông và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. 

Năm 2017, 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, sai lỗi trong sản xuất đã được chú trọng thông qua việc cải tiến, đổi mới quy trình quản 
lý sản xuất đã được Ban điều hành 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, nhiệt huyết và đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững hoạt 
động kinh doanh và khả năng sinh lợi cho Tổng công ty, đồng thời tiếp tục nâng cao năng 
lực quản lý và chăm lo đời sống cho người lao động.    

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

Theo các dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam và những biến động trong các lĩnh vực 
chuyên doanh của PLC, đồng thời đánh giá vị thế của PLC trên thị trường, HĐQT đã thống 
nhất phương hướng mục tiêu chiến lược cho PLC trong giai đoạn tiếp theo: 

- Đối với lĩnh vực dầu nhờn: 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. Khai thác có hiệu quả các cơ 
sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư mới và mở rộng để tăng sản lượng kinh doanh đối 
với ngành hàng dầu nhờn. 

- Đối với lĩnh vực nhựa đường: hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật đồng thời đầu tư theo 
chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả cao, song 

song với việc tổ chức chuỗi dịch vụ cung ứng phù hợp với các dòng sản phẩm mới. Mục 
tiêu nhựa đường Petrolimex sớm trở thành nhà sản xuất và cung ứng nhựa đường tại thị 
trường Việt Nam, từng bước vươn ra thị trường khu vực. 

- Đối với lĩnh vực hóa chất: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh 
cho ngành hàng hóa chất, nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh doanh trong 
trung hạn. 

- Cam kết chia cổ tức bằng tiền hàng năm không thấp hơn 80% lợi nhuận sau thuế. Tổng 
công ty vẫn có tích lũy, tái đầu tư để tăng vốn chủ sở hữu của PLC lên trên 1.500 tỷ 
đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng. 

- Hoàn thiện hệ thống quản trị  đáp ứng mục tiêu minh bạch thông tin, hội nhập các tiêu 

chuẩn quốc tế. 

- Phát hành Cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu bổ xung Vốn đầu tư và Vốn kinh 
doanh theo định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.  

- Tiếp tục quá trình tái cầu trúc tổ chức và quản trị doanh nghiệp để PLC thực sự hoạt 
động theo mô hình Tổng công ty.  
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- Xây dựng Tổng công ty PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ 
đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng. 

Với năm 2018, điều kiện kinh tế Việt Nam có tín hiệu khả quan, tuy nhiên các ngành hàng 
kinh doanh của PLC đang mất dần lợi thế cạnh tranh, khi các đối tác kinh doanh thời kỳ 
trước đang trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Nhu cầu đầu tư công vào 
các công trình hạ tầng giao thông cao, nhưng trong năm 2018 Nhà nước chưa thu xếp được 
vốn để giải ngân các dự án. Chính vì thế,  ngoài việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của cả 3 ngành hàng để đón đầu làn sóng tăng trưởng kinh tế trong thời gian 
tới, thì năm 2018, PLC xác định mục tiêu giữ vững hiệu kinh doanh với các giải pháp: 

Vấn đề thứ nhất - Nâng cao hiểu quả sử dụng vốn và tài sản, trọng tâm vào: 

Rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế tài chính các Công ty con, Quy chế quản lý công nợ từ 

Tổng công ty đến các đơn vị, nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; Giám 

sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng tài sản, kiểm soát các định mức về tồn kho, công 

nợ...gắn với kết quả SXKD từng đơn vị. 

Tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư CSVCKT đã thực hiện, định lượng lại toàn bộ nguồn 

lực CSVCKT hiện tại; Lập đề án quy hoạch tổng thể trung và dài hạn, đặc biệt là nghiên 

cứu quy hoạch mạng lưới bán hàng, mạng lưới kho, nhà máy cho từng ngành hàng gắn với 

việc tổ chức thị thường, tổ chức mạng lưới vận tải một cách khoa học, tiết giảm và quản lý 

chặt chẽ chi phí thông qua các định mức kinh tế-kỹ thuật. 

Nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế tập trung nguồn vốn đầu tư CSVCKT, đảm bảo 

cân đối theo các chương trình mục tiêu phát triển chung cũng như từng đơn vị, tăng cường 

vai trò chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ của Tổng công ty đối với các dự án đầu tư phát triển 

CSVCKT. 

Vấn đề thứ hai - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí, trọng tâm vào: 

Đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí quản lý; 

kiểm soát chặt chẽ chi phí cố định, chi phí biến đổi cho từng lĩnh vực, từng giai đoạn từ 

nhập khẩu, sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa. Có những giải pháp cụ thể tiết giảm chi phí 

tuyệt đối ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực tế quá trình tổ chức sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt là các chi phí chiếm tỷ trọng lớn như: tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ bán hàng, 

dịch vụ mua ngoài, vận tải... 

Từng bước nghiên cứu xây dựng một hệ thống quản lý, hỗ trợ tập trung về tài chính nhằm 

gia tăng hiệu quả dòng tiền trong toàn hệ thống và tăng cường được khả năng hỗ trợ giữa 

các đơn vị. 

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

Tiết kiệm chi phí, gồm cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công 

ty mẹ - Công ty con.  

Huy động vốn trên thị trường bằng phát hành cổ phiếu ra công chúng để giảm tỷ lệ sở hữu 

của cổ đông chi phối. 
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Vấn đề thứ ba - Phát triển thị trường, trọng tâm vào: 

Ngành hàng dầu nhờn: Khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường, khách hàng đang có, thông 

qua hợp tác chặt chẽ sâu rộng với kênh bán hàng chủ lực là các thành viên trong Tập đoàn 

Petrolimex, xác lập lại hệ thống khách hàng công nghiệp và quan tâm hơn đến kênh bán 

hàng dầu mỡ nhờn. Triển khai các cơ hội kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Ngành hàng nhựa đường: Tăng cường kinh doanh các sản phẩm mới, mang tính dẫn dắt thị 

trường, đồng bộ giữa việc cung cấp sản phẩm với hệ thống dịch vụ phụ trợ bán hàng. Triển 

khai các cơ hội kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Ngành hàng hóa chất: tìm hiểu cơ hội và phát triển kinh doanh các sản dòng phẩm mới 

ngoài các dòng sản phẩm hóa chất gốc dầu truyền thống. 

 
 

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 
Sở hữu 0,1879%  

Ô. Vũ Văn Chiến 
UV HĐQT PLC 
CT kiêm GĐ Cty 
TNHH Nhựa đường 
Petrolimex;  
Sinh năm 1961 
Thạc sỹ QTKD, 
Cử nhân TCKT 
Sở hữu 0.4764% 

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

Ô. Nguyễn Văn Khánh 
UV HĐQT - Không 
điều hành- Phụ trách 
lĩnh vực đầu tư. 
CT HĐQT Cty VP 
Sinh năm 1960 
Kỹ sư máy hóa 
Sở hữu 0,003% 

Với 5 thành viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, HĐQT đã phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giúp HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ và hiệu quả. 

Cụ thể như sau: 
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1- Ông Phạm Bá Nhuân - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách chung, phụ trách  

công tác kế hoạch hóa, công tác nhân sự, lương thưởng. 

2- Ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên HĐQT không điều hành, phụ trách công tác đầu 

tư, công nghệ, phát triển.   

3- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực kinh 

doanh dầu mỡ nhờn. 

4- Ông Vũ Văn Chiến - Uỷ viên HĐQT -  phụ trách lĩnh vực kinh doanh nhựa đường. 

5- Ông Hà Thanh Tuấn -  Uỷ viên HĐQT -  phụ trách lĩnh vực kinh doanh hóa chất. 

Trong năm 2017, HĐQT đã triệu tập 9 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên 

HĐQT bằng văn bản 9 lần để ra nghị quyết về 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 2017 đính kèm). 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 2017, từ đó 

kiến nghị xây dựng lại kế hoạch 2017 và đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các 

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

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

- Hỗ trợ/huy động vốn hiệu quả nhất giữa các Công ty và nguồn vốn bên ngoài phục vụ 

kinh doanh và đầu tư phát triển của PLC. 

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ phê 

duyệt. 

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 công bố thông tin, Quy định về chế độ thông tin, báo cáo Hội 

đồng quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và một số quy chế quản trị nội bộ khác đã 

được ban hành mới, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước và 

pháp luật. 

- Chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng 

hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên 

tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào 

PLC. 

2. Ban kiểm soát 

Năm 2017 Ban kiểm soát PLC có 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách và 2 

thành viên kiêm nhiệm. Từ tháng 11/2017 có sự thay đổi, một thành viên chuyên trách nghỉ 

chế độ hưu trí. Đến cuối 2017, Ban kiểm soát PLC chỉ còn 2 thành viên kiêm nhiệm. 
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Bà Trần Thị Minh Hà 

Trưởng BKS - chuyên trách đến 
hết T10/2017 

Sinh năm 1962 
Thạc sỹ QTKD,  

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

Ông Hoàng Văn Thành 
Thành viên BKS 
Sinh năm 1962  

Cử nhân Kinh tế lao động 
Tỷ lệ sở hữu CP PLC:  

0,0000% 

Ông Tống Văn Hải 
Thành viên BKS  

Trưởng BKS từ T11/2017 
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 của Tổng công ty và Quy chế 

hoạt động của BKS, năm 2017, BKS đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch kiêm giám đốc và Kiểm soát viên các công ty 

con để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như: 

- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng 

công ty, 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; tình 

hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 

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

kế hoạch lao động tiện lương năm 2017…, 

- Thông qua kiểm toán độc lập để soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ, 

- Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định 

quản lý, quản trị công ty, 

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

phạm vi quyền hạn của BKS, 

- Phối hợp cùng các Ban giúp việc HĐQT, thông qua kiểm soát viên công ty con tiến 

hành kiểm tra, kiểm soát quy chế, quy định, quy trình quản lý tại Kho Nhựa đường 

Nhà Bè thuộc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex nhằm nâng cao khả năng 

quản trị và cảnh báo rủi ro.  

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

- Trong năm 2017, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân 

chủ, minh bạch. Ngoài ra, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin 

thông qua Email, điện thoại đối với những công việc liên quan đến hoạt động của 

đơn vị cần có ý kiến của BKS. 

Đánh giá chung: năm 2017, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCD giao 

một cách khách quan, trung thực trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế 
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hoạt động của BKS và quy định của Pháp luật. Trong điều kiện phạm vi hoạt động rộng, 

tính chất phức tạp theo đặc thù của từng ngành hàng và có nhiều rủi ro tiềm ẩn, BKS 

nhận thấy công tác kiểm tra giám sát cần được duy trì thường xuyên và thực hiện đồng 

bộ ở tất cả các cấp từ HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan. 

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

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

- Việc trả tiền lương, tiền thưởng và các thu nhập khác của Ban Tổng Giám đốc điều 

hành, Kế toán trưởng Tổng công ty và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con được trả 

theo quy chế tiền lương, tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tổng công ty gắn 

với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;  

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

án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2017. Theo đó, Tổng QTL và 

thù lao HĐQT năm 2017 là: 1.450.375.048 đồng. 

- Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 thực hiện theo phương án được 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ 

ngày 18/04/2017. Theo đó, Tổng lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là 

740.570.997 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. 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng,…) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Vũ Văn Chiến TV HĐQT 339950 0.4207% 359950 0.4455% Mua 20000 CP 
vào T6/2017 

2 
Vũ Văn Chiến TV HĐQT 359950 0.4455% 384950 0.4764% Mua 25000 CP 

vào T7/2017 

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

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

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, 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 đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ, 

Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của PLC đầu tư vào doanh nghiệp khác, Quy 

chế hoạt động của HĐQT đã được hoàn thiện, bổ sung sửa đổi phù hợp với quy định 

mới của Nhà nước và pháp luật. 
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- Chỉ đạo ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo 

phương pháp tiên tiến, 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) 
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