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Kính thưa quý vị,

Bên cạnh những đóng góp đối với
nền kinh tế nói chung, Petrolimex
nhận thức được tầm quan trọng của
việc tăng cường tính minh bạch trong
các hoạt động môi trường, xã hội và
công tác quản trị. Theo đó, tiếp nối
năm 2017, năm 2018 chúng tôi tiếp
tục phát hành báo cáo Phát triển bền
vững độc lập với những nội dung chi
tiết về hoạt động thiết thực trong quá
trình sản xuất kinh doanh.

DOANH THU HỢP NHẤT

192.000
TỶ ĐỒNG

Năm 2018 được xem là năm bản lề của Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam trong lĩnh vực tái cấu trúc với việc Tập đoàn
chính thức chuyển về trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại Doanh nghiệp. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi
đến từ sự khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất và cung cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển, Tập đoàn
cũng chịu tác động của các yếu tố không thuận lợi phải
kể đến bao gồm sự gia tăng nhanh chóng về quy mô,
mức độ cạnh tranh và diễn biến giá xăng dầu thế giới
hết sức dị biệt.
Trên cơ sở tận dụng lợi thế và vượt qua các thách thức,
năm 2018 Tập đoàn đã hoàn thành tốt việc đảm bảo
cung ứng kịp thời nguồn xăng dầu và các sản phẩm hóa
dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bình ổn giá
xăng dầu. Thực tế cho thấy, những nỗ lực của Tập đoàn
đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: Năm thứ 4
liên tiếp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
kế hoạch đề ra; Kết quả doanh thu hợp nhất cao nhất
trong 03 năm trở lại đây và xấp xỉ đạt mức 192.000 tỷ
đồng; Thuộc trong “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất
Việt Nam” 2018; Năm thứ hai được Forber Việt Nam vinh
danh “Top 40 thương hiệu Công ty giá trị nhất Việt Nam”.
Bên cạnh những đóng góp đối với nền kinh tế nói chung,
Petrolimex nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng
cường tính minh bạch trong các hoạt động môi trường,
xã hội và công tác quản trị. Theo đó, tiếp nối năm 2017,
năm 2018 chúng tôi tiếp tục phát hành báo cáo Phát
triển bền vững độc lập với những nội dung chi tiết về
hoạt động thiết thực trong quá trình sản xuất kinh doanh
như: đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố
về phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường, tiên
phong đưa vào lưu thông mặt hàng dầu Diesel tiêu
chuẩn Euro 5 và là một trong bốn đầu mối kinh doanh
mặt hàng Xăng Ron 95 tiêu chuẩn Euro 4 tại Việt Nam,...
Đó cũng là lời cam kết tiếp tục kiên định với mục tiêu
phát triển bền vững của chúng tôi, nhằm xây dựng vị
thế của Petrolimex như một Tập đoàn tiêu biểu về sản
xuất kinh doanh hiệu quả nhưng luôn hoàn thành trách
nhiệm với môi trường và cộng đồng.
Những thành tựu trên chính là kết quả của sự cố gắng và
nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Điều hành và đội ngũ
cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống Petrolimex; Sự
tin tưởng của người tiêu dùng với thương hiệu Petrolimex;
Sự ủng hộ và đồng hành của các cơ quan Quản lý Nhà
nước; Sự thấu hiểu từ các cổ đông và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh biến đổi mọi mặt về kinh tế, chính trị,
khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội trên toàn cầu. Năm
2019, để tiếp tục định hướng kinh doanh gắn liền với
mục tiêu phát triển bền vững, cũng như cố gắng tiếp cận
và đáp ứng sự kỳ vọng của các bên liên quan, Petrolimex
cam kết:
»» Với Chính phủ: tuân thủ các quy định của Nhà Nước và
có những đóng góp tích cực vào nền kinh tế;
»» Với Khách hàng: tiếp tục cung cấp các sản phẩm xăng
dầu, hóa dầu và các sản phẩm chất lượng khác tới tay
người tiêu dùng;
»» Với Cổ đông: tăng trưởng và phát triển bền vững;
»» Với Người lao động: tiếp tục quan tâm tới đời sống
người lao động, tiếp tục khẳng định nguồn nhân lực là
tài sản và là trọng tâm;
»» Với Cộng đồng: tiếp tục tăng cường công tác an ninh,
an toàn không để xảy ra các sự cố phòng cháy chữa
cháy, an toàn môi trường và đẩy mạnh công tác an sinh
xã hội nhằm hỗ trợ cộng đồng;
»» Với Đối tác, Khách hàng: tiếp tục hợp tác để cùng
phát triển.
Chính vì vậy, trong năm 2019 và các năm tiếp theo,
Petrolimex rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành,
hỗ trợ của các quý Cổ đông, Khách hàng, Chính phủ, Đối
tác, Người lao động và các bên liên quan khác, để thực hiện
các cam kết nêu trên và hướng tới sự minh bạch trong công
tác điều hành, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phấn đấu trở
thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia.
Xin chân thành cảm ơn.

Tổng Giám đốc

Phạm Đức Thắng
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

6.000

>18.000

CỬA HÀNG XĂNG DẦU

NGƯỜI LAO ĐỘNG

MANG THƯƠNG HIỆU PETROLIMEX
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GRI 102-1 – GRI 102-13: TỔNG QUAN VỀ PETROLIMEX
THÔNG TIN KHÁI QUÁT

VỐN ĐIỀU LỆ

Tên giao dịch

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tên viết tắt

PETROLIMEX

Mã cổ phiếu

PLX

Giấy CNĐKDN số

0100107370

Vốn điều lệ

12.938.780.810.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

12.938.780.810.000 đồng

Địa chỉ

Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại

(024) 3851 2603

Fax

(024) 3851 9203

Website

http://www.petrolimex.com.vn

12.938.780.810.000

ĐỒNG
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

26/05/2016
Tập đoàn phát hành thành công cổ phần riêng lẻ cho
Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil &
Energy Việt Nam, nâng vốn điều lệ từ 10.700 tỷ đồng
lên 11.388 tỷ đồng (làm tròn số).

31/05/2011

17/08/2012

28/07/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được hình
thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công
ty Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐTTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức trở thành
công ty đại chúng theo văn bản số 2946/UBCK-QLPH
ngày 17/08/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tập đoàn phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có
quyền chuyển đổi để tăng vốn điều lệ từ nguồn
lợi nhuận chi trả cổ tức (với tỷ lệ chi trả là 15%) cho
các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 11.388 tỷ
đồng lên 12.938 tỷ đồng (làm tròn số).

12/01/1956

28/07/2011

25/04/2016

21/04/2017

Tổng công ty Xăng dầu mỡ sau đổi tên thành Tổng
công ty Xăng dầu được thành lập theo Nghị định số
09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thương nghiệp.

Tập đoàn tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 28/07/2011
tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng
khoán số 35/2016/GCNCP-VSD ngày 25/04/2016 và
cấp mã chứng khoán là “PLX”.

Cổ phiếu Tập đoàn chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch
Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

17/04/1995

01/12/2011

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được
thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày
17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/12/2011
theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
0100107370.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

Ngành hàng kinh doanh chính

NHIÊN LIỆU

BÁN BUÔN

Bán buôn xăng dầu, sản phẩm
hóa dầu, nhiên liệu khí và các sản
phẩm liên quan.

Máy móc, thiết bị, phụ tùng
phục vụ ngành xăng dầu và
các ngành khác.

XÂY DỰNG

XĂNG DẦU

Cung cấp dịch vụ xây lắp, tu sửa,
bảo quản các công trình xăng dầu,
sản phẩm hóa dầu và các công
trình kỹ thuật dân dụng khác.

Sản xuất xăng dầu, kinh doanh
phân phối xăng dầu, kinh
doanh xuất khẩu, nhập khẩu
xăng dầu, áp dụng các công
cụ, nghiệp vụ phái sinh phù
hợp với thông lệ quốc tế để
giao dịch, mua bán xăng dầu.

PETROLIMEX

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

VẬN TẢI THỦY

VẬN TẢI BỘ

HỖ TRỢ VẬN TẢI

DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ cho thuê tàu
vận tải xăng dầu và các dịch vụ
hỗ trợ vận tải khác.

Kinh doanh dịch vụ cho thuê
cảng, kho tiếp nhận xăng dầu;
Kinh doanh dịch vụ vận tải
xăng dầu.

HÓA DẦU

XĂNG DẦU

XÂY LẮP, CƠ KHÍ,
THIẾT BỊ

BẢO HIỂM

NGÂN HÀNG

GAS

THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ
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Địa bàn kinh doanh

CÓ MẶT TẠI

04

Việt Nam

QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Quần đảo Hoàng Sa

12,9

TRIỆU M3,TẤN

TỔNG KHỐI LƯỢNG XUẤT BÁN XĂNG DẦU NĂM 2018
Quần đảo Trường Sa

Lào
Campuchia
TRONG NƯỚC

Singapore

NƯỚC NGOÀI
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TẦM NHÌN
Petrolimex kiên định với mục tiêu duy trì vị trí
dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hạ
nguồn, tiếp tục lấy kinh doanh xăng dầu làm trục
chính để tạo điều kiện cho các ngành hàng khác
phát triển và phấn đấu trở thành Tập đoàn năng
lượng hàng đầu quốc gia.

SỨ MỆNH
Petrolimex sẽ nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh
cung cấp các sản phẩm xăng dầu và hóa dầu có
chất lượng tiên tiến, thân thiện với môi trường,
dịch vụ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu
sản xuất và đời sống nhân dân cũng như sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp
phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và
bình ổn giá xăng dầu.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

ĐA DẠNG
Chúng ta đánh giá cao sự khác
biệt và tính phong phú

PHÁT TRIỂN
Chúng ta không ngừng vươn lên
và đổi mới để hoàn thiện

TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU

DI SẢN
Tự hào là Việt Nam

NHÂN BẢN
Chúng ta đặt con người làm
trọng tâm trong mọi hành động

NHIỆT HUYẾT
Chúng ta yêu thích những
gì chúng ta đang làm

TIN CẬY
Chúng ta luôn “giữ lời”

LẠC QUAN
Chúng ta luôn tin vào
tương lai xán lạn

TRÁCH NHIỆM
Chúng ta quan tâm đến nhân viên,
khách hàng, môi trường, và
cộng đồng xung quanh

19
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GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2018

TẬP THỂ TẬP ĐOÀN

TOP

40

THƯƠNG HIỆU
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT
NĂM 2018

»» Top “40 Thương hiệu Công ty Giá trị nhất”:
Ngày 23/8/2018 Petrolimex được vinh danh trong
danh sách Top 40 Thương hiệu Công ty Giá trị nhất
năm 2018, được nhìn nhận là doanh nghiệp đầu
ngành, đóng vai trò chủ đạo và có vị thế vững chắc
trên thị trường.

TOP

50

CÔNG TY NIÊM YẾT
TỐT NHẤT VIỆT NAM
2018

»» Top “50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”:
Ngày 26/7/2018 lần thứ 2 Petrolimex được xếp
hạng Quán quân doanh thu trong danh sách này kể
từ khi mã chứng khoán PLX lên sàn. Theo đó Forbes
Việt Nam công nhận Petrolimex là thương hiệu
mạnh có chất lượng quản trị doanh nghiệp tốt, với
nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ minh bạch và
triển vọng phát triển bền vững. Sự kiện này tiếp
thêm động lực và khích lệ CBCNV-NLĐ Petrolimex
nỗ lực lao động, không ngừng đổi mới - sáng tạo,
giữ vững bản sắc và thực hiện thắng lợi những cam
kết của Petrolimex khi lên sàn chứng khoán.

»» Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho các
Phó Tổng Giám đốc năm 2018.

CÁ NHÂN

»» Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho các
Phó Tổng Giám đốc năm 2019.
»» Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Hội
đồng quản trị Lê Văn Hướng năm 2018.

21
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

(Danh sách các Tổng Công ty / Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết vui lòng xem mục “Mạng lưới hoạt động” tại địa chỉ
trang web của Tập đoàn: http://www.petrolimex.com.vn. )

45

Công ty con kinh doanh xăng dầu
Tập đoàn nắm giữ 100% vốn.

22

Chi nhánh trực thuộc các công ty.

Trong đó:
»» 43 Công ty TNHH MTV Xăng dầu trong nước
»» 01 Công ty TNHH MTV tại Singapore
»» 01 Công ty TNHH MTV tại Lào

7
Công ty liên doanh, liên
kết do Tập đoàn sở hữu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh
theo mô hình công ty cổ phần, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, tuân thủ quy định của
Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của Tập đoàn bao gồm:
»» Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
»» Ban Kiểm soát (BKS)
»» Hội đồng Quản trị (HĐQT)
»» Ban Điều hành (BĐH)
»» Các phòng, ban chức năng

trên 20% vốn điều lệ.

2

Tổng công ty Tập đoàn
nắm giữ 100% vốn.

Tổng Công ty Vận tải thủy (PGT)
kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
bằng đường biển và Tổng Công ty Dịch
vụ xăng dầu (PTC) kinh doanh dịch vụ
vận tải xăng dầu bằng đường bộ và
mua bán xăng dầu.

4
Công ty con do Tập đoàn sở hữu
trên 50% vốn và/ hoặc nắm giữ
quyền kiểm soát.
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NHỮNG CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

CÁC CHỈ SỐ ROA, ROE VÀ ROS

ĐVT: Tỷ VNĐ
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Lợi nhuận trước thuế
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CHUỖI CUNG ỨNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
KHỐI XÂY LẮP, CƠ KHÍ, THIẾT BỊ XĂNG DẦU, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TIN HỌC

>2.500

CỬA HÀNG
XĂNG DẦU

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK)

CỬA HÀNG BÁN LẺ
XĂNG DẦU TRỰC THUỘC

Petrolimex có gần 6.000
cửa hàng xăng dầu (CHXD)
trải dài 63 tỉnh/thành phố
trên cả nước, chiếm trên
50% thị phần trong nước.

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP (PLC)
KHỐI CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT KHÁC
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP (PGC)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX (PA):
Vietjet, Bamboo, Emirates Airline, Singapore Airlines, Etihad Airways, Air France, Japan
Airlines, United Airline

VẬN TẢI BỘ
Được vận hành bởi Tổng
Công ty Dịch vụ xăng dầu
Petrolimex.

VẬN TẢI THỦY

HÀNG HÓA
NHẬP KHẨU

NỘI ĐỊA
NHÀ MÁY LỌC
DẦU DUNG QUẤT

VẬN TẢI BỘ
Được vận hành bởi Tổng Công ty
Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

HỆ THỐNG
KHO CẢNG

>570KM
ĐƯỜNG ỐNG VẬN
CHUYỂN XĂNG DẦU

CÔNG TY XĂNG DẦU
B12 PETROLIMEX
QUẢNG NINH
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GRI 102-15: CÁC RỦI RO VÀ CƠ HỘI CHÍNH
CÁC SÁNG KIẾN BÊN NGOÀI
Tập đoàn Petrolimex nghiêm túc tuân thủ các quy định,
nguyên tắc và thỏa ước trong nước cũng như quốc tế
trong lĩnh vực xăng dầu. Trong những năm qua, Tập đoàn
đã xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, các quy trình,
quy phạm thực hiện tại các công trình xăng dầu đồng
thời áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia như sau:
»» Quy chế PCCC của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban
hành năm 2016.
»» Quy chế BVMT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành
năm 2016.
»» Quy chế ATVSLĐ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban
hành năm 2016.
»» Tài liệu huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu – Ban hành
năm 2008.
»» Quy phạm khai thác kỹ thuật Kho DM&SPDM – Ban hành
năm 2008.
»» TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình
DM&SPDM – Yêu cầu chung.

RỦI RO
Ngoài ra, Petrolimex còn tuân thủ các văn bản luật quốc
tế khác được thừa nhận ở Việt Nam như Bộ luật quản lý an
toàn quốc tế (ISM), Bộ luật an ninh tàu và bến cảng (ISPS
Code), Công ước quốc tế về ô nhiễm tàu (Marpol 73/78).
Việc này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong
việc sản xuất kinh doanh hợp pháp và có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm xăng dầu của Tập đoàn
cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), phù hợp với các
tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam và quốc tế. Các công ty
thành viên trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác
như ngân hàng, bảo hiểm, vận tải cũng tuân thủ các tiêu
chuẩn ngành và công ước, hiệp ước mà Việt Nam cam kết.

QUYỀN HỘI VIÊN TRONG CÁC HIỆP HỘI
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là hội viên của:
»» Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA),
»» Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL)
»» Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia
(AVIC).

Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu là mặt hàng kinh doanh chính của Tập đoàn phụ
thuộc vào nhu cầu (tăng trưởng) của nền kinh tế trong đó có sự ảnh hưởng của
chính sách đầu tư công, kết quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) chịu tác động
rất lớn của giá cả trên thị trường thế giới và chính sách điều hành thị trường trong
nước, biến động tỷ giá và chính sách điều hành tỷ giá ngoại tệ của Nhà nước
cũng tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, do nhu
cầu nhập khẩu xăng dầu vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70%. Sản phẩm của Tập
đoàn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia, đóng
góp cho ngân sách nhà nước. Trong năm qua, vai trò này tiếp tục được phát huy
để trở thành một nhân tố đem lại những con số và kết quả kinh tế ấn tượng của
Việt Nam. Mặc dù vậy, giá dầu và nguồn cung ứng xăng dầu của Petrolimex cũng
chịu tác động đáng kể bởi thị trường thế giới, bởi những biến động kinh tế, chính
trị, xã hội. Đây là một trong những vấn đề mà Tập đoàn phải đối mặt và liên tục
phải có những đối sách và phương án đánh giá và quản trị rủi ro. Xăng dầu, các
sản phẩm hóa dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ, ô nhiễm trong quá trình bảo quản,
vận chuyển lưu thông. Tập đoàn luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo
đảm an toàn hàng hóa, con người, phương tiện thông qua việc ban hành các quy
định và thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy
nổ (PCCN) để hạn chế rủi ro. Petrolimex cũng như các đơn vị kinh tế khác cũng sẽ
bị ảnh hưởng và bị tổn thất nếu xảy ra các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa
hoạn, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động
chung của Petrolimex cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế,…

»» TCN 86:2004 – Kho DM&SPDM – Chống sét và chống
tĩnh điện.
»» TCVN 5334:2007 – Thiết bị điện kho DM&SPDM – Yêu cầu
an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
»» TCVN 5307:2009 – Kho DM&SPDM – Yêu cầu thiết kế.

Không chỉ có rủi ro mất an toàn và ô nhiễm trong quá trình sản xuất và lưu thông
mà những tác động trong quá trình sử dụng và thải bỏ các sản phẩm xăng dầu
cũng là vấn đề mà Petrolimex quan tâm kiểm soát để hạn chế tối đa các tác động
tiêu cực.

»» TCVN 4530:2011 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.
»» TCVN 6223:2011 – Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng –
Yêu cầu chung về an toàn.
»» QCVN 29:2011 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước
thải kho và cửa hàng xăng dầu.
»» QCVN 01:2013 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu
cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Petrolimex còn đóng vai trò trong các vấn đề xã hội khi đem lại việc làm, thu nhập
cho nhiều lao động tại khắp các vùng miền lãnh thổ Việt Nam. Mặt hàng xăng
dầu còn là một trong những mặt hàng thiết yếu mà mọi sự biến động đều dẫn tới
những xáo trộn trong đời sống xã hội. Bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách kinh
doanh, chính sách lao động, việc làm,... đều có ảnh hưởng tới không chỉ một số
lượng lớn người lao động trực tiếp, gián tiếp trong công ty mà còn cả cộng đồng.
Bên cạnh đó, những đóng góp của Petrolimex về mặt xã hội cũng là đáng kể về
quy mô và giá trị, chứng tỏ vai trò đầu tàu của một tập đoàn hàng đầu quốc gia,...
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CƠ HỘI

Petrolimex nhận thức được rằng luôn có những rủi ro tiềm ẩn trong bất cứ hoạt
động nào và có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm sự không chắc chắn
trong thị trường tài chính, các mối đe dọa từ thất bại của dự án (ở bất kỳ giai đoạn
nào trong thiết kế, phát triển, sản xuất, hoặc vòng đời duy trì), trách nhiệm pháp lý,
rủi ro tín dụng, tai nạn, nguyên nhân tự nhiên và thiên tai, cạnh tranh từ đối thủ, hoặc
các sự kiện có nguyên nhân gốc rễ không chắc chắn hoặc không thể đoán trước.

Cuối năm 2018, sau gần một năm triển khai nghiên cứu Dự án quản trị rủi ro, Petrolimex đã cân nhắc đánh giá dựa trên
lĩnh vực kinh doanh và thực tế điều hành đưa ra danh sách 13 rủi ro trọng yếu của Tập đoàn, cụ thể:

RỦI RO

CHỦ RỦI RO

Rủi ro tỷ giá

Ban Tài chính kế toán

Các thay đổi bất lợi về pháp lý/ quy định liên quan đến chính sách thuế, tài chính

Ban Tài chính kế toán

Kiểm soát và theo dõi rủi ro tuân thủ

Phòng Pháp chế Thanh tra

Chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu còn thiếu, kém

Phòng Công nghệ thông tin

Rủi ro phát sinh liên quan đến quản lý hàng tồn kho

Phòng Kinh doanh

Các thay đổi bất lợi về pháp lý/ quy định liên quan đến chính sách,
cơ chế điều hành giá xăng dầu

Phòng Kinh doanh

Không nhận diện được các yêu cầu thay đổi của thị trường trong nước
để chuẩn bị đáp ứng

Phòng Kinh doanh

Không có khả năng duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối bán lẻ

Phòng Kinh doanh bán lẻ

Rủi ro cháy nổ

Phòng Kỹ thuật Công nghệ

Các thay đổi bất lợi về pháp lý/ quy định liên quan đến chính sách sản phẩm

Phòng Kỹ thuật xăng dầu

Rủi ro không đổi mới cải tiến kịp thời, thiếu đầu tư cho hoạt động
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Phòng Kỹ thuật xăng dầu

Rủi ro về gian lận và vi phạm thương hiệu

Phòng PR

Rủi ro về giá dầu

Phòng Xuất Nhập khẩu

Các sản phẩm xăng dầu chất lượng
cao, thân thiện môi trường không chỉ
giúp Petrolimex gia tăng doanh thu mà
còn được cả cộng đồng ghi nhận như
những nỗ lực bảo vệ môi trường, đóng
góp cho cộng đồng xã hội.

Là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh
doanh xăng dầu, với cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý
được xây dựng và hoàn thiện qua hơn 60 năm, Petrolimex
có lợi thế lớn do đáp ứng tốt các yêu cầu đặc thù của
ngành. Do đó, khi hoàn thành các yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn và môi trường thì Petrolimex có nhiều cơ hội mở
rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều hơn các nhà cung
cấp và khách hàng tốt. Với lợi thế về hệ thống kho bãi đạt
tiêu chuẩn an toàn và các biện pháp ngăn chặn các sự cố,
ngày càng nhiều đối tác tìm đến Petrolimex để hợp tác.
Bên cạnh đó, những đóng góp quan trong của Tập đoàn
trong các chương trình cộng đồng, an sinh xã hội, đóng
góp nguồn thu lớn cho ngân sách cũng giúp Petrolimex
có được sự ủng hộ và hỗ trợ từ cơ quan chính quyền cũng
như người tiêu dùng. Các sản phẩm xăng dầu chất lượng
cao, thân thiện môi trường không chỉ giúp Petrolimex gia
tăng doanh thu mà còn được cả cộng đồng ghi nhận
như những nỗ lực bảo vệ môi trường (BVMT), đóng góp
cho cộng đồng xã hội.

Quy trình quản lý rủi ro cũng là một công cụ để Petrolimex
kiểm soát các rủi ro phát sinh từ các chủ đề kinh tế, môi
trường, xã hội liên quan. Trên thực tế, trong năm 2018
không xảy ra sự kiện bất lợi hay sự cố nào đáng kể nào
gây những ảnh hưởng tiêu cực đến chiến lược và hoạt
động kinh doanh của Tập đoàn. Việc sớm nghiên cứu và
áp dụng quy trình quản trị rủi ro với việc thành lập Ban
Quản trị rủi ro năm 2018 cho thấy một tầm nhìn của Ban
lãnh đạo Petrolimex trong việc củng cố phương thức
quản trị doanh nghiệp ngày một tiệm cận hơn với tiến
bộ và các chuẩn mực quốc tế. Điều này sẽ mở ra thêm
nhiều cơ hội hơn cho Petrolimex bởi quản trị rủi ro không
chỉ giúp hạn chế các bất lợi, giải quyết khủng hoảng mà
còn tận dụng và phát huy được rất nhiều cơ hội mới. (Chi
tiết về Các Biện Pháp Quản Lý Rủi Ro vui lòng xem trong Báo
cáo thường niên 2018 của Petrolimex.)
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GRI 102-18 – GRI 102-39: QUẢN TRỊ
CƠ CẤU QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

01

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHẠM VĂN THANH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn

1972
Hưng Yên
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,
Cử nhân Kế toán
Trình độ Lý luận chính trị Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay
Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)

CÁC PHÒNG BAN

BAN QUẢN TRỊ RỦI RO

BAN KIỂM TOÁN

BAN TỔNG HỢP

BAN CHIẾN LƯỢC & ĐẦU TƯ

BAN NHÂN SỰ,
LƯƠNG, THƯỞNG

02

ÔNG YOSHIHIRO SATO
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Quốc tịch
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

1958
Nhật Bản
Tiếng Anh
Phó Chủ tịch cấp cao
JXTG Energy

03

ÔNG PHẠM ĐỨC THẮNG
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn
Trình độ Lý luận chính trị
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

1961
Thái Bình
Thạc sĩ Kinh tế
Cao cấp
Tiếng Anh, Tiếng Nga
Tổng Giám đốc Petrolimex

33

GRI 102_CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

34

(tiếp theo)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

CÁC ỦY BAN, TIỂU BAN KHÁC
BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN

04

ÔNG NGUYỄN THANH SƠN
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn
Trình độ Lý luận chính trị
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

1962
Hà Nội
Thạc sĩ Kinh tế
Cao cấp
Tiếng Anh
Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

05

ÔNG LÊ VĂN HƯỚNG
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn
Trình độ Lý luận chính trị
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

1963
Thanh Hóa
Kỹ sư hóa, Cử nhân Kinh tế
Cao cấp
Tiếng Anh, Tiếng Tiệp Khắc
Trưởng Ban Nhân sự, Lương,
Thưởng Petrolimex

Đinh Viết Tiến

Trưởng ban

Nguyễn Vinh Thanh

Kiểm soát viên

Tống Văn Hải

Kiểm soát viên, Tổ trưởng Tổ giúp việc

Phạm Thị Dung

Kiểm soát viên

Hoàng Mai Ninh

Kiểm soát viên

Trần Trang Thảo

Chuyên viên Tổ giúp việc

CÁC BAN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG HỢP
Trần Văn Kha

Trưởng ban

Lê Nguyễn Thùy Giang

Phó trưởng ban

Bùi Duy Anh

Thư ký Chủ tịch

Chu Thị Bích Liên

Chuyên viên

Dương Tuấn Anh

Chuyên viên

BAN NHÂN SỰ, LƯƠNG, THƯỞNG

ÔNG TRẦN NGỌC NĂM
06
Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG
07
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn
Trình độ Lý luận chính trị
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

Năm sinh
Nguyên quán
Trình độ chuyên môn
Trình độ Lý luận chính trị
Trình độ ngoại ngữ
Vị trí công tác hiện nay

1965
Nam Định
Cử nhân Kế toán
Cao cấp
Tiếng Anh
Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

1971
Phú Thọ
Tiến sĩ Kinh tế
Cao cấp
Tiếng Anh; Tiếng Nga
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận
tải thủy Petrolimex

Lê Văn Hướng

Trưởng ban

Hoàng Văn Thành

Phó trưởng ban

Chu Thị Nhã Hạnh

Chuyên viên

Phan Thanh Hùng

Chuyên viên

Trần Xuân Tiến

Chuyên viên
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VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ
BAN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ
Vai trò và trách nhiệm của HĐQT
Nguyễn Văn Khánh

Trưởng ban

Đào Hoàng Tùng

Phó trưởng ban

Ngô Minh Tú

Phó trưởng ban

Lại Phú Hưng

Chuyên viên

Nguyễn Nam Hưng

Chuyên viên

Nguyễn Thị Cẩm Lan

Chuyên viên

»» Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững
»» Phê duyệt các mục tiêu và kế hoạch hành động
»» Hội đồng Quản trị Petrolimex duy trì việc họp định kỳ hàng tháng để
xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của
mình. Ngoài ra, HĐQT có thể họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn
bản để giải quyết những vấn đề cấp bách của Petrolimex.

BAN KIỂM TOÁN
Lê Đức Lợi

Trưởng ban

Lê Huy Hiệp

Phó trưởng ban

Đinh Thị Kiều Trang

Phó trưởng ban

Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên

Đỗ Thị Kim Ngân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Phương Anh

Chuyên viên

Nguyễn Tuấn Vinh

Chuyên viên

BAN QUẢN TRỊ RỦI RO

Vai trò của Ban Kiểm soát
»» Ban Kiểm soát là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Petrolimex do
Đại hội đồng cổ đông bầu, có thẩm quyền thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện nghĩa
vụ giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn theo quy định của pháp luật và
Điều lệ Tập đoàn.
»» Đại hội đồng cổ đông thường niên Petrolimex ngày 27/04/2018 đã bầu bổ sung
02 Kiểm soát viên theo đúng các quy định hiện hành.
»» Năm 2018, ngoài những buổi trao đổi nghiệp vụ, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04
phiên họp chính thức với sự tham gia đầy đủ của các kiểm soát viên, mỗi phiên
họp đều đảm bảo tính dân chủ và đúng luật.

Trần Tuấn Linh

Trưởng ban

Nguyễn Minh Anh

Chuyên viên

»» Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp thành viên
là Tổng công ty, Công ty cổ phần và Công ty xăng dầu về tình hình, kết quả sản
xuất kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp. Tham gia, góp ý kiến cho
việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội
bộ Tập đoàn; xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Lưu Hoàng Minh

Chuyên viên

»» Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ, năm của Tập đoàn.

Nguyễn Quốc Trung

Chuyên viên

»» Tham dự các phiên họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn, họp giao ban, sơ kết, tổng
kết và tham gia các công việc liên quan khác của Tập đoàn.
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Vai trò của Ban Điều hành
»» Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt các mục tiêu và kế
hoạch hành động cụ thể về phát triển bền vững.
»» Chỉ đạo cụ thể hóa thành các hành động thông qua
hoạt động tại Công ty Mẹ và các công ty thành viên.
Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách chung, chịu trách
nhiệm trước Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp và Hội đồng Quản trị Tập đoàn về
kết quả quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn.
Bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của
Tập đoàn đối với Nhà nước.
Ban Điều hành
»» Triển khai kế hoạch phát triển bền vững theo chỉ đạo
của Tổng Giám đốc. Các Phó Tổng Giám đốc được phân
công phụ trách các lĩnh vực, các chương trình công tác
có trách nhiệm và chủ động triển khai đồng bộ các
nội dung từ khâu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát,
kiểm tra, tổng kết đến việc đánh giá kết quả thực hiện
và báo cáo tập thể lãnh đạo Tập đoàn.
»» Đưa ra và triển khai các sáng kiến và biện pháp để đảm
bảo phát triển bền vững theo đúng định hướng và phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng công ty thành viên.
Các Phó Tổng Giám đốc được phân công phụ trách các
đơn vị chủ động triển khai đồng bộ việc tổ chức mối
quan hệ với các địa phương nơi các đơn vị hoạt động;
theo dõi hoạt động của các đơn vị, tổ chức giao ban
thường xuyên, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các
đơn vị.
»» Triển khai các hoạt động phát triển bền vững tại Công
ty Mẹ - Tập đoàn.
»» Giám sát kết quả thực hiện tại Công ty Mẹ và các công
ty thành viên.
»» Trưởng các phòng/ban phối hợp để triển khai và thúc
đẩy phát triển bền vững trong toàn Tập đoàn.

SAP ERP – công cụ quản trị hiệu quả của Petrolimex
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Từ năm 2009, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là một trong
những doanh nghiệp tiên phong, mạnh dạn trong việc
áp dụng thành tựu CNTT vào quản trị doanh nghiệp. Ứng
dụng ERP và giải pháp SAP là khái niệm vẫn còn tương
đối mới tại thời điểm đó tại Việt Nam, tuy nhiên trên thế
giới ERP đã là công cụ hỗ trợ hiệu quả đối các Tập đoàn
lớn, giải pháp SAP là giải pháp tiên tiến của Đức, đã được
nhiều Tập đoàn lớn trên thế giới triển khai, áp dụng, đặc
biệt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Từ năm 2013,
Tập đoàn đã golive thành công hệ thống ERP_SAP diện
rộng. Từ đó đến nay hệ thống ERP_SAP hoạt động ổn
định, tất cả các phân hệ của hệ thống đều được bảo trì
duy trì, phát triển và cải tiến theo mục tiêu và kế hoạch
đề ra, đáp ứng quá trình sản xuất kinh doanh từ Công ty
Mẹ Tập đoàn đến 43 công ty Xăng dầu, các chi nhánh, xí
nghiệp, tổng kho, kho và cửa hàng, bao gồm: 76 đơn vị
(Company code), 112 điểm triển khai (Văn phòng Cty,
Chi nhánh, kho….), 40 kho; 1.425 người dùng cuối; 165
quy trình nghiệp vụ trên các phân hệ MM, SD, FI, CO, CS,

tích hợp với 2.444 cửa hàng triển khai EGAS; tích hợp với
hệ thống tự động hóa xuất hàng tại 20 kho; 459 báo cáo
tự phát triển, 100 báo cáo chuẩn của SAP.
Kết quả thực tiễn từ khi triển khai áp dụng ERP đã khẳng
định hiệu quả của đầu tư hệ thống ERP_SAP của Tập
đoàn, làm giảm chi phí khi giảm bớt tối đa các công
việc thực hiện ghi nhận số liệu thủ công trước đây, kiểm
soát chặt chẽ tồn kho, sổ sách, công nợ, cân đối nguồn
hàng,…; cung cấp các thông tin tổng hợp nhanh chóng,
chính xác cho Lãnh đạo Tập đoàn hỗ trợ trong công tác
điều hành, chỉ đạo. Đặc biệt Petrolimex là doanh nghiệp
lớn đầu tiên triển khai thành công phân hệ hợp nhất báo
cáo tài chính toàn Tập đoàn trên ứng dụng ERP_SAP góp
phần trong việc công bố thông tin kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước.
Hệ thống được bảo trì hàng năm của hãng cùng các hoạt
động đào tạo liên tục cho nhân viên.
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Vai trò của các ban thuộc Hội đồng Quản trị
Ban Tổng hợp

Ban Nhân sự, Lương, Thưởng

Ban Tổng hợp là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam. Chức năng chính của Ban là tham mưu, giúp việc cho HĐQT thực hiện chức
năng lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Tập đoàn. Đồng thời Ban là đầu
mối thường trực quan hệ và tập hợp các nội dung công việc giữa HĐQT với các cổ
đông, với các tổ chức đơn vị trong và ngoài Tập đoàn. Làm Thư ký Tập đoàn; Thư ký
Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT trong việc giải quyết các công việc quản
trị Tập đoàn.

Ban Nhân sự, Lương, Thưởng có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT chỉ
đạo, quản lý trong các lĩnh vực:

Ban Chiến lược và Đầu tư

»» Công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách trong
Tập đoàn.

Ban Chiến lược và Đầu tư là một phần trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam với chức năng chính là:
»» Xây dựng chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và đề xuất
thay đổi về chiến lược của toàn Tập đoàn.
»» Thúc đẩy việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Tập đoàn.
»» Xây dựng chính sách và nguyên tắc đầu tư phát triển ngắn, trung và dài hạn.
»» Đề xuất, thẩm định, phối hợp kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các khoản
đầu tư, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
»» Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn.
»» Đề xuất, theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động, quản lý vốn đầu tư của Tập đoàn
vào các công ty con, công ty liên kết đa sở hữu.
Ban Kiểm toán
Ban Kiểm toán là một trong 5 ban trực thuộc HĐQT với các chức năng chính là:
»» Tham mưu giúp việc cho HĐQT trong lĩnh vực: Giám sát, xây dựng và kiện toàn
hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật trong Tập đoàn;
Tham mưu giúp việc cho HĐQT về lĩnh vực tài chính kế toán.
»» Thực hiện hoạt động đánh giá và tư vấn nội bộ có tính chất độc lập và khách
quan trong Tập đoàn, phát hiện và kiến nghị xử lý các vấn đề sai sót, tồn tại, rủi ro
đã và có thể phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh,
quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
»» Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành
hoạt động kinh doanh và công tác tài chính, kế toán trong Tập đoàn.

»» Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn;
»» Công tác tổ chức trong Tập đoàn và cán bộ thuộc đối tượng HĐQT Tập đoàn
quản lý;

Ban Quản trị rủi ro
Năm 2018 đánh dấu bước phát triển mới khi Tập đoàn đã hoàn thành giai đoạn 1
của đề án Tái cơ cấu tổ chức bộ máy khối điều hành Công ty mẹ - Tập đoàn: Thành
lập Ban Quản trị rủi ro, phòng Kinh doanh bán lẻ,... Quản trị rủi ro ngày càng trở
nên cấp thiết và được coi là một công cụ quan trọng trong quản trị hiệu quả và
quản trị phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp. Việc thành lập Ban Quản
trị rủi ro Petrolimex nhằm cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro
và tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc
giảm thiểu rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền cũng như sử dụng các công cụ
của quản trị rủi ro doanh nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đã đặt ra.
Ban Quản trị rủi ro có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT chỉ đạo, quản lý
trong các lĩnh vực:
»» Chiến lược quản trị rủi ro: nghiên cứu, xây dựng, đánh giá kết quả thực hiện
chiến lược và đề xuất thay đổi về chiến lược của Tập đoàn.
»» Công tác tổ chức, quản lý, rà soát, đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro của Tập
đoàn theo đúng quy định của pháp luật.
»» Công tác quan hệ nhà đầu tư.
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THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BĐH VÀ BKS

Vai trò của các đơn vị thành viên
Các công ty thành viên phối hợp để nâng cao nhận thức
và các hoạt động hướng tới phát triển bền vững.
Tập đoàn chỉ đạo định hướng, chính sách. Người đại
diện vốn tại các công ty thành viên, trong phạm vi thẩm
quyền của mình, có trách nhiệm triển khai các chính sách
trong đơn vị mình, đồng thời phối hợp với các đơn vị
khác trong ngành để phát huy hiệu quả phát triển bền
vững trong toàn Tập đoàn.
Để đảm bảo sự minh bạch và độc lập, thực hiện các quyết
định một cách khách quan và vì lợi ích tối đa của Tập
đoàn, vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Petrolimex độc
lập với vị trí Tổng Giám đốc. Tập đoàn hướng tới những
hoạt động vận hành chuyên nghiệp và minh bạch, trên
cơ sở đánh giá một cách toàn diện và bài bản các vấn
đề liên quan, và sẽ tiếp tục có những biện pháp cải tiến
công tác quản trị công ty.
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Tập đoàn cũng tuân thủ nghiêm túc các quy định của Sở
Giao dịch Chứng khoán, thực hiện nộp báo cáo tài chính
và cung cấp thông tin đầy đủ và đúng hạn nhằm đảm
bảo sự minh bạch, công bằng với mọi cổ đông.
Cùng với hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát, Ban
Kiểm toán, Phòng pháp chế thanh tra, mọi hoạt động
của Tập đoàn đều được theo dõi và báo cáo đầy đủ, kịp
thời lên ban lãnh đạo và cổ đông.
Dựa vào nhu cầu điều hành và đảm bảo trao đổi thông
tin, Hội đồng Quản trị đang duy trì lịch họp thường xuyên
1 tháng 1 lần. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng
Quản trị hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả điều
hành, phối hợp.

Lương, thưởng và các thu nhập khác của Ban Điều hành,
Kế toán trưởng Tập đoàn được trả theo quy chế tiền
lương, tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tập
đoàn theo quy định của Nhà nước;
Tiền thưởng (nếu có) của Ban quản lý, điều hành Tập
đoàn sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế và thực hiện
theo Quy chế quản lý Tài chính của Tập đoàn;
Các thu nhập khác thực hiện theo quy định về chính sách
đối với người lao động của Nhà nước và của Tập đoàn;
Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên
HĐQT và Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2018 trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018 thông qua, số liệu tiền lương, thù
lao như sau:

Tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2018:

7.740.092.000 đồng

Tổng thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:

3.839.000.000 đồng

Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Kiểm soát
viên, Ban Kiểm soát, được thực hiện theo Điều lệ, quy chế,
quy định hiện hành của Tập đoàn.
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CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ - MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI

Chế độ sử dụng ô tô của Tập đoàn
»» Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc: xe đưa đón hàng ngày
»» Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát: áp dụng mức
khoán: 7.000.000 đồng/tháng.
Chế độ sử dụng điện thoại
Điện thoại di động: Tập đoàn trang bị điện thoại di động (bao gồm cả chi phí trang
bị và cước phát sinh hàng tháng) cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên
HĐQT, Phó TGĐ, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên cụ thể như sau:
»» Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ: được trang bị điện
thoại di động theo mức thực tế. Thời gian thay điện thoại mới tối thiểu là 03
năm. Cước phát sinh hàng tháng chi trả theo mức thực tế.

Định kỳ hàng năm, trong những cuộc họp xem
xét về chiến lược phát triển kinh doanh và đánh
giá kết quả hoạt động, Ban Tổng Giám đốc đều
thực hiện các đánh giá phân tích chi tiết để
đánh giá được đầy đủ các vấn đề kinh tế, môi
trường, xã hội trọng yếu. Những yếu tố này được
rà soát dựa trên những hướng dẫn viết báo cáo
của tiêu chuẩn GRI và những vấn đề thực tế mà
công ty đang đối mặt. Những đánh giá sau đó
được trình lên Hội đồng Quản trị để xem xét và
phê duyệt những chủ đề quan trọng, làm cơ sở
cho những kế hoạch tiếp theo trong năm.

»» Kiểm soát viên được trang bị điện thoại di động tối đa 5.000.000 đồng. Thời gian
thay điện thoại mới tối thiểu là 03 năm. Cước phát sinh hàng tháng chi trả theo
mức 600.000 đồng/tháng (trường hợp đi công tác nước ngoài, cước điện thoại
được thanh toán theo phát sinh thực tế, nhưng tối đa 200 USD).
Chế độ BHXH, BHYT và các loại bảo hiểm khác
Tại Petrolimex, các chế độ BHXH, BHYT thực hiện cho CBCNV theo đúng quy định
của Luật bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, ngoài ra Petrolimex còn thực hiện chi
mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV.
Chế độ khám sức khỏe định kỳ
Petrolimex đã ban hành quy chế an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) áp dụng thống
nhất trong toàn Tập đoàn, trong đó có nội dung quy định thực hiện chế độ khám
sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của
Nhà nước. Cụ thể: người lao động hàng năm được tổ chức khám sức khỏe ít nhất
01 lần, đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng
một lần.
Chế độ công tác phí
»» Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGĐ, Trưởng BKS: được sử dụng vé
hạng thương gia và nghỉ khách sạn theo phát sinh thực tế.
»» Kiểm soát viên: thực hiện vé theo hạng phổ thông. Chi phí khách sạn theo mức
được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.
»» Phụ cấp lưu trú: theo quy định của Bộ Tài chính tùy thuộc vào quốc gia đến.

Đối với những quan ngại bất thường, cấp bách,
hoặc những sự kiện lớn gây ảnh hưởng tới
Petrolimex được phản hồi từ các bên được trình
lên phòng/ ban nghiệp vụ liên quan phân tích,
đánh giá khẩn trương, đề xuất giải pháp trình lên
các cấp lãnh đạo và cao nhất là Chủ tịch HĐQT ra
quyết định giải quyết và khắc phục kịp thời. Vấn
đề này luôn được nhận thức đầy đủ bởi thành
viên Ban Điều hành và các ban chức năng nhằm
chủ động đối phó với các tình huống bất thường.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Petrolimex thực
hiện họp định kỳ hàng tháng để xem xét, đánh
giá tiến độ và hiệu quả triển khai công việc;
đồng thời rà soát các vấn đề kinh tế, môi trường,
xã hội trọng yếu đã được phê duyệt triển khai
trong kế hoạch từ đầu năm cũng như cập nhật
các vấn đề mới phát sinh để có định hướng
triển khai bổ sung.
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NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ - MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI
Năm vừa qua, những tác động Kinh tế - Môi trường - Xã hội chủ yếu ảnh hưởng đến chiến lược của Petrolimex lần lượt là:

Kinh tế: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Xã hội: Cách mạng công nghệ 4.0

Petrolimex đẩy mạnh việc thực hiện rà soát và quy chuẩn
lại hệ thống nhận diện thương hiệu; đồng thời, phối
hợp với các cơ quan chức năng phát giác và xử lý theo
pháp luật những cửa hàng xăng dầu vi phạm bản quyền
thương hiệu, làm nhái thương hiệu Petrolimex.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã và đang
tác động làm thay đổi cách thức quản lý và vận hành
của doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực và hỗ trợ
giảm thiểu các tác động đến môi trường. Là một trong
những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam áp dụng ERP
(Enterprise Resource Planning) - hệ thống quản trị nguồn
lực doanh nghiệp, Petrolimex đã cho thấy tầm nhìn của
Tập đoàn với việc tiếp cận hệ thống quản trị số.

Môi trường: Xu hướng toàn cầu về năng lượng sạch
Nhận thức rõ vấn đề môi trường ô nhiễm cấp bách hiện
nay, với vai trò là một trong những Tập đoàn hàng đầu
Việt Nam về năng lượng, Petrolimex luôn nỗ lực chung
tay cùng cộng đồng xây dựng một môi trường xanh –
sạch – đẹp. Theo đó, Petrolimex là doanh nghiệp tiên
phong kinh doanh xăng sinh học E5, và là 1 trong 4 đầu
mối kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam kinh doanh xăng
tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tiếp tục nghiên cứu và triển
khai các sản phẩm xăng dầu với tiêu chuẩn ngày một cao
hơn, nhằm bảo vệ môi trường là một trong những mục
tiêu chiến lược phát triển bền vững của Petrolimex.

Cùng với ERP, Petrolimex từ nhiều năm qua đã xây dựng
và dần hoàn thiện phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ
xăng dầu (Egas). Nhờ vậy, Egas đã đáp ứng được những
nhu cầu khắt khe nhất của hoạt động xăng dầu từ quản
lý hàng hóa, dòng tiền,... tới tích hợp đồng bộ hệ thống
cột bơm điện tử, hệ thống tự động đo bồn bể xăng dầu,
nhiệt độ, quy đổi dung tích,... Số liệu thực tế đồng thời

được truyền tải tới hệ thống ERP theo thời gian thực
nhằm quản trị thuận lợi nhất. Sau 2 hệ thống nêu trên,
Petrolimex cũng đang nghiên cứu và vận hành khai thác
dữ liệu Hệ thống đo bồn tự động (ATG).
Những hệ thống quản trị tiên tiến theo xu hướng công
nghệ 4.0 này góp phần đảm bảo chất lượng và tính toàn
vẹn của dữ liệu, giảm thiểu rủi ro về việc mất, sai sót hay
chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu trong toàn hệ thống.
Năm 2019, Petrolimex sẽ tiếp tục tập trung đầu tư hoàn
thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đẩy
mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng
điểm nhằm xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền
vững trên cơ sở ứng dụng công nghệ để giảm thiểu các
tác động đến môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.
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GRI 102-40 – GRI 102-44: SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
VAI TRÒ CỦA CẤP QUẢN LÝ TRONG VIỆC LẬP BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ban Chỉ đạo

NHÓM CÔNG TÁC THỰC HIỆN
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA PETROLIMEX

»» Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
»» Ông Phạm Đức Thắng - Tổng Giám đốc
»» Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc

Ban Thường trực
»» Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc
»» Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng Ban QTRR
»» Bà Nguyễn Minh Anh - Chuyên viên Ban QTRR

NHÓM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
»» Ban Kiểm toán - HĐQT
»» Ban Chiến lược đầu tư - HĐQT
»» Ban Tổng hợp - HĐQT
»» Ban Quản trị rủi ro - HĐQT
»» Văn phòng
»» Ban Tài chính kế toán
»» Phòng Tổ chức nhân sự

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trong bối cảnh các vấn đề kinh tế, khoa học - kỹ thuật,
chính trị và văn hoá xã hội biến đổi mạnh mẽ trên phạm
vi toàn cầu, quan niệm về trách nhiệm của doanh nghiệp
đã và đang thay đổi theo chiều hướng tập trung nhiều
hơn tới việc thực hiện nghĩa vụ với môi trường, hoàn
thiện các chính sách xã hội và minh bạch cơ cấu quản
trị nhằm giảm thiểu rủi ro và biến động, đồng thời giúp
củng cố những tác động có lợi trong dài hạn tới hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Tại Việt Nam, năm 2017 Chính phủ đã ban hành Kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030
vì sự phát triển bền vững (PTBV) (theo Quyết định số 622/
QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ) theo
đó yêu cầu các doanh nghiệp bên cạnh việc xây dựng
chiến lược phát triển cần hướng tới thực hiện tiêu chí
nâng cao là “có chiến lược gắn kết với 17 mục tiêu phát
triển bền vững của Liên hợp quốc”.

Nắm bắt xu hướng quốc tế và hiểu rõ bối cảnh cũng như
chương trình hành động quốc gia, trên cơ sở nhận thức
được phát triển bền vững là sự kết hợp và cân bằng ba
yếu tố là hiệu quả về kinh tế - hài hòa về xã hội – thân
thiện với môi trường, bên cạnh nghĩa vụ đảm bảo đáp
ứng nhu cầu xăng dầu trên toàn quốc và thực hiện các
chính sách an ninh năng lượng của Nhà nước, Petrolimex
cũng thể hiện trách nhiệm thông qua kết quả kinh doanh
hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư
và nâng cao năng lực, thu nhập cho cán bộ công nhân
viên, người lao động cũng như đóng góp vào ngân sách
nhà nước, địa phương và các chương trình phát triển
cộng đồng.

ĐỊNH VỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Giữa Petrolimex và các bên liên quan tồn tại mối quan hệ gắn kết lâu dài, được duy trì dựa trên sự lắng nghe, tin tưởng,
tính phối hợp và tính minh bạch. Chúng tôi định vị các bên liên quan thông qua mối tương quan về mức độ ảnh
hưởng. Theo đó, các bên liên quan trọng yếu của Pretrolimex bao gồm:
Mức độ ảnh hưởng
đến Petrolimex

Cao

»» Khách hàng
»» CBCNV, NLĐ

Chính phủ,
các Cơ quan QLNN

»» Phòng Đầu tư xây dựng
»» Cổ đông, Nhà đầu tư
»» Đối tác
»» Cộng đồng

»» Phòng Kỹ thuật công nghệ và An toàn
»» Phòng Kinh doanh
»» Phòng PR

Trung bình

»» Phòng Xuất nhập khẩu
»» Phòng Công nghệ thông tin
»» Phòng Pháp chế thanh tra
»» Ban Chính sách lao động – Công đoàn Tập đoàn

Thấp
Mức độ ảnh hưởng
từ Petrolimex

»» Đoàn Thanh niên Tập đoàn
Thấp

Trung bình

Cao

GRI 102_CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

50

(tiếp theo)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN, CAM KẾT
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm bắt mối quan tâm, nhu cầu của các bên liên quan, Petrolimex xác định cần gia tăng
mức độ, hiệu quả tham gia của các bên liên quan nhằm củng cố và hoàn thiện môi trường, phương pháp tiếp cận kinh doanh đồng
thời hạn chế rủi ro và gia tăng cơ hội, thông qua phương thức tiếp cận và các kênh cam kết theo phụ lục dưới đây:

CÁC BÊN LIÊN QUAN

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN, KÊNH CAM KẾT

CÁC MỐI QUAN TÂM

HÀNH ĐỘNG CỦA PETROLIMEX TRONG NĂM 2018

Chính phủ, Cơ quan QLNN

»» Tiên phong trong việc áp dụng triển khai các chính sách, quy định mới của Nhà nước;

»» Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và triển khai, ủng hộ các chủ

»» Triển khai thành công, nghiêm túc Quyết định 49/2011/

»» Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội thảo và các chương trình làm việc
chuyên ngành;

trương, chính sách của Nhà nước;

»» Tuân thủ quy định pháp luật;

»» Chủ động đề xuất và góp ý các văn bản pháp luật, tích cực tương tác.

»» Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

»» Tham gia các hội nghị các tổ chức, hiệp hội xăng dầu

»» Đóng góp vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển của địa
phương nơi các đơn vị thành viên Petrolimex hoạt động.

QĐ-TTg về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và
Quyết định 53/QĐ-TTg về việc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên
liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Triển khai, áp dụng
hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC…

»» Góp ý dự thảo nghị định Luật cạnh tranh, dự thảo quyết
định và thông tư về bảo vệ bí mật ngành Công Thương ….

»» Tuân thủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
Cổ đông, nhà đầu tư

»» Gặp gỡ tham vấn trực tiếp tại ĐHCĐ, chương trình Roadshow;

»» Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

»» Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

»» Tham vấn, lấy ý kiến bằng văn bản, qua website, mạng xã hội, …

»» Đảm bảo thông tin công khai, minh bạch và được cung cấp

»» Tổ chức Roadshow để gặp gỡ nhà đầu tư tại Singapore, Anh

»» Ổn định và gia tăng giá trị của doanh nghiệp và giá trị cổ

»» Chi trả cổ tức năm 2018 ở mức 26%;

»» Phát hành Báo cáo thường niên, Báo cáo PTBV.

kịp thời;

phiếu trên sàn chứng khoán;

»» Không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
Khách hàng

»» Cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

»» Đảm bảo về chất lượng và minh bạch về thông tin sản phẩm;

»» Tiến hành lấy ý kiến, lắng nghe khách hàng qua website, Hội nghị khách hàng…

»» Danh mục sản phẩm đa dạng về chủng loại và giá cả, đáp
ứng nhu cầu theo từng nhóm đối tượng khách hàng;

»» Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và quy
trình bán hàng.

Quốc, Nhật Bản…;

»» Phát hành Báo cáo thường niên và Báo cáo PTBV năm 2017.
»» Là đầu mối duy nhất tiên phong đưa DO-0,001S-V vào tiêu

thụ và là 1 trong 4 đầu mối kinh doanh Xăng Ron95 tiêu
chuẩn Euro 4;

»» Tổ chức chương trình “Ngày Vàng Petrolimex 2018” để tri ân
khách hàng;...

»» Gia tăng tính tương tác và lắng nghe nhu cầu.
Đối tác

»» Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp trong các chương trình làm việc, Hội nghị;

»» Hợp tác cùng phát triển.

»» Tiếp nhận phản hồi khách hàng qua các kênh email, điện thoại, văn bản;

»» Thường xuyên cung cấp thông tin và liên lạc;
»» Tổ chức Hội nghị khách hàng toàn quốc năm 2018.

»» Tổ chức Hội nghị khách hàng.
Cộng đồng

»» Phối hợp với chính quyền địa phương;
»» Phổ biến và nâng cao nhận thức về ATMT.

»» Thực thi các quy định về môi trường đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn môi trường (ATMT)
tại các công trình xăng dầu;

»» Hỗ trợ về cơ sở vật chất, y tế, giáo dục … cho địa phương;
»» Hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương;

»» Thực hiện sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm
bảo vệ môi trường, an toàn và an sinh xã hội. Năm 2018
Petrolimex dành 55,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã
hội hỗ trợ xây nhà tình thương, công trình giáo dục, y tế….;

»» Tự nguyện đóng góp ủng hộ các quỹ;

»» Sản phẩm có chất lượng tiên tiến, thân thiện với môi trường.
Cán bộ công nhân viên,
người lao động

»» Phản hồi và trao đổi trực tiếp, qua email hoặc điện thoại;

»» Đảm bảo nguồn thu nhập, chế độ phúc lợi và an toàn lao động;

»» Hội nghị người lao động;

»» Môi trường làm việc văn minh, không phân biệt đối xử;

»» Làm việc qua tổ chức Công đoàn;

»» Được đào tạo, nâng cao năng lực, tay nghề và có cơ hội phát

»» Khảo sát ý kiến người lao động;
»» Tổ chức các phong trào rèn luyện sức khỏe.

triển bản thân.

»» Được ghi nhận sự cống hiến, đóng góp.

»» Triển khai mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người
lao động;

»» Tổ chức hội nghị người lao động năm 2018;
»» Tổ chức các lớp học hát, nhảy, phong trào thể dục thể
thao… để các cán bộ tập luyện ngoài giờ.
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GRI 102-46 – GRI 102-47: CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO
GẮN KẾT 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
Nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp
Quốc là căn cứ và định hướng để từ đó Petrolimex xác
định những vấn đề trọng yếu. Dựa trên phân tích, lựa chọn
và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong định
hướng chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020 của
Tập đoàn, Petrolimex gắn kết chặt chẽ những vấn đề này

với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
để phù hợp với xu hướng quốc tế, có kế hoạch hành động
nhất quán và gắn liền với sự vận động của xã hội.
Với định hướng trên đây, các vấn đề trọng yếu sẽ được xác
định cụ thể và chi tiết trong phần tiếp theo của Báo cáo.

MỨC ĐỘ TRỌNG YẾU ĐỐI VỚI PETROLIMEX VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Mức độ trọng yếu đối với Petrolimex
Sự có mặt
trên thị trường Năng lượng

Cao
9

An toàn và sức khỏe
nghề nghiệp
Hành vi chống
cạnh tranh

Tuân thủ pháp luật
về môi trường

»» Phát thải
»» Chất thải

Hiệu quả kinh tế

»» Việc làm
»» Giáo dục và đào tạo

8

An toàn sức khỏe
khách hàng
Chống tham nhũng
Nước

7

»» Mối quan hệ lao

Không phân biệt đối xử

»» Tự do lập hội và

6

động và quản lý

»» Đa dạng và cơ hội

Tác động kinh tế gián tiếp

thương lượng tập thể
»» Lao động trẻ em và
lao động cưỡng bức

bình đẳng

»» Cộng đồng

địa phương

Đa dạng sinh học

5

4

3

LỰA CHỌN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU
Petrolimex lựa chọn các vấn đề trọng yếu phản ánh tác
động của Tập đoàn về mặt kinh tế, môi trường và xã hội
bằng cách phân tích và đánh giá “Mức độ trọng yếu đối
với Petrolimex” và “Mức độ trọng yếu đối với các bên liên
quan”, kết hợp chặt chẽ với 17 mục tiêu phát triển bền
vững của Liên Hiệp Quốc, trên cơ sở dựa vào tình hình
chung của ngành và mối quan tâm chính của các bên
liên quan.

2

1

Thấp
0

Cao
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mức độ trọng yếu đối với các bên liên quan

CÁC VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - GRI 200

CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG – GRI 300

CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI – GRI 400
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MỤC TIÊU 2019 VÀ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA TẬP ĐOÀN
»» Trở thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt
Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, thực
hiện đa sở hữu, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển
các lĩnh vực kinh doanh chính có liên quan và phụ trợ
cho kinh doanh xăng dầu.
»» Thực hiện sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả, gia tăng
lợi ích cho các cổ đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ
chính trị của Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng và
là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
»» Giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn
nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng
dầu ở khâu hạ nguồn, đầu tư phát triển các lĩnh vực
khí hoá lỏng (LPG, LNG, CNG), lọc hóa dầu, vận tải xăng
dầu, xây lắp xăng dầu, bảo hiểm và một số lĩnh vực
khác, trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu
của Việt Nam về quy mô doanh nghiệp và hiệu quả
kinh doanh.
»» Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng doanh
thu, giảm chi phí và có lợi nhuận cao trên cơ sở đổi
mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản
lý và vận hành hệ thống, nâng cao năng lực kỹ thuật
công nghệ, nâng cao năng lực nguồn nhân lực cả về số
lượng và chất lượng (phát triển theo chiều sâu) tổ chức
hợp lý thị trường, và tổ chức quản lý tốt quá trình hoạt
động kinh doanh.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN
»» Đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế
quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công
nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng,
tổ chức hợp lý thị trường, quản lý tốt quá trình hoạt
động kinh doanh. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy
trì và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ổn định; đảm bảo
thu nhập và việc làm cho người lao động.
»» Thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân
đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và kinh doanh có hiệu quả.
»» Lựa chọn các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả, tập
trung khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có;
Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán
lẻ có lợi thế so sánh về thương mại.

01

PETROLIMEX PHẢI TRỞ THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG HÀNG ĐẦU
VIỆT NAM VỚI CÁC SẢN PHẨM HƯỚNG TỚI LÀ SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG
SẠCH, CHẤT LƯỢNG CAO HƠN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG HƠN.

Hiện tại, Petrolimex đang là doanh nghiệp xăng dầu tiên
phong và duy nhất trên thị trường cung cấp các nguồn
nhiên liệu sạch, giảm ô nhiễm môi trường như sản phẩm
dầu Diesel tiêu chuẩn Euro 5, xăng Ron 95 tiêu chuẩn
Euro 4. Đây đều là những nhiên liệu có mức tiêu chuẩn
cao nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn
trước mắt, Tập đoàn cũng đang hợp tác với Tập đoàn
Điện lực Việt Nam để triển khai dự án cung cấp nhiên
liệu LNG (Khí thiên nhiên hóa lỏng) cho nhà máy điện
của EVN. LNG với đặc tính hạn chế cháy nổ, giảm thiểu ô

nhiễm môi trường đã trở thành nguồn năng lượng quan
trọng của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan, Trung Quốc và các nước Châu Âu, Bắc Mỹ. Đó sẽ
là một trong những dự án năng lượng mới mang tính
chiến lược với sự phát triển trong tương lai của Tập đoàn.
Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu để trong
tương lai gần sẽ cung cấp các sản phẩm xăng, dầu cao
cấp hơn nữa ra thị trường, đạt tiêu chuẩn Euro mức 5,
mức 6 và xa hơn nữa là nghiên cứu hợp tác và cho ra đời
các sản phẩm năng lượng tái tạo.
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PETROLIMEX HƯỚNG TỚI TRỞ THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG
VƯƠN TẦM RA QUỐC TẾ

Để đạt được mục tiêu này, cần phải thúc đẩy hơn nữa sự
hợp tác, đầu tư và hội nhập quốc tế. Với sự đa dạng trong
cơ cấu cổ đông gồm rất nhiều quỹ đầu tư nước ngoài,
với sự tham gia và đóng góp kiến thức, công nghệ, kinh
nghiệm của đối tác chiến lược JXTG, Tập đoàn đang ngày
càng tự hoàn thiện và nâng cao tính chuẩn mực quốc tế
trong mô hình quản trị doanh nghiệp, minh bạch hơn,
áp dụng khoa học công nghiệp, tự động hóa trong hoạt
động sản xuất kinh doanh và điều hành. Trên cơ sở đó, sẽ
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tăng cường mở rộng hợp tác, đầu tư trong tất cả các lĩnh
vực, các phương thức kinh doanh, đầu tư phát triển các
sản phẩm, dịch vụ gia tăng tại hệ thống cửa hàng xăng
dầu của Petrolimex, kể cả đầu tư trong lĩnh vực thượng
nguồn, hạ nguồn, hóa dầu ở trong nước và nước ngoài,
hướng tới việc sở hữu một nhà máy lọc dầu để đảm bảo
nguồn cung hàng cho Tập đoàn một cách chủ động.

03

PETROLIMEX HƯỚNG TỚI MỘT TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG
PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

Tập đoàn phải tập trung đẩy mạnh việc phát triển kinh
doanh, giữ vững vị trí dẫn dắt chủ đạo trong lĩnh vực kinh
doanh phân phối các sản phẩm năng lượng, xăng dầu tại
thị trường trong nước, và tiếp tục xây dựng, phát triển hệ
thống cửa hàng phân phối bán lẻ. Bên cạnh đó, đầu tư
nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra
sự khác biệt với đối thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh
thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ
chuyên nghiệp. Luôn đảm bảo mục tiêu an toàn trong

04

kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, đẩy mạnh việc
áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý.
Hướng tới một doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng tốt
nhưng đảm bảo hài hòa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi
trường. Và điểm đặc biệt quan trọng để giữ cho doanh
nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới này là
Tập đoàn phải duy trì và gìn giữ được văn hóa doanh
nghiệp đã tồn tại cùng truyền thống lịch sử 63 năm của
Petrolimex, kết hợp hài hòa với việc đổi mới sáng tạo tư
duy, văn hóa để hội nhập trong thời đại 4.0.

PETROLIMEX TIẾP TỤC THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Petrolimex tiếp tục thực hiện tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động theo quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012
của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo quyết định
1117/QĐ-TTg ngày 22/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

GRI 102_CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

58

(tiếp theo)

59

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

GRI 102-45 – GRI 102-56: THÔNG LỆ BÁO CÁO

Báo cáo Phát triển bền vững của Petrolimex được thực hiện nhằm
hướng đến sự minh bạch thông tin đối với các bên quan tâm; từ đó, tác
động trở lại giúp cải tiến, nâng cao khả năng quản trị của Tập đoàn.
Petrolimex khẳng định không chỉ tập trung vào các mục tiêu kinh tế, lợi
nhuận mà còn tích cực nỗ lực thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội
đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông, khách hàng, đối tác, cộng đồng
và nhân viên trong nội bộ vì mục tiêu phát triển bền vững.
TIÊU CHUẨN BÁO CÁO

KỲ BÁO CÁO

Với mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực
hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn
tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời
góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam,
2018 là năm thứ hai liên tiếp Petrolimex thực hiện báo
cáo phát triển bền vững áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế
GRI Sustainability Reporting Standards.

2018 là năm thứ hai Petrolimex thực hiện báo cáo phát
triển bền vững độc lập. Theo đó, mọi thông tin trong báo
cáo này đều được đảm bảo công bố nhất quán với những
thông tin của Tập đoàn trước đây. Giai đoạn báo cáo được
xác định từ 01/01/2018 đến 31/12/2018; và sẽ được lập
định kỳ trong giai đoạn tiếp theo với chu kỳ 1 năm.

Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Standards được phát
triển từ GRI4 Guidelines và được sắp xếp, điều chỉnh, bổ
sung nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo
thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Bộ tiêu chuẩn
GRI Sustainability Reporting Standards giúp các doanh
nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác hiểu và truyền đạt
tác động của doanh nghiệp đối với các vấn đề bền vững
quan trọng theo tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu. Từ đó,
Petrolimex công bố thông tin phát triển bền vững trên
ba khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội một cách minh
bạch và rõ ràng nhất đến các bên liên quan. Thông qua
đó, Petrolimex cũng nhận được sự đánh giá khách quan
từ cổ đông, và các bên liên quan khác.

PHẠM VI BÁO CÁO
Báo cáo được thực hiện tại Việt Nam, về lĩnh vực xăng
dầu, được lập cho Petrolimex bao gồm:
»» Mọi thông tin và kết quả hoạt động của Công ty Mẹ
Tập đoàn và các công ty con trong ngành;
»» Những hoạt động tiêu biểu của 6 đơn vị thành viên
(6 Tổng công ty cổ phần) có tác động đáng kể về mặt
kinh tế, môi trường, và xã hội.

NGUYÊN TẮC BÁO CÁO
Việc xác định nội dung báo cáo được thực hiện dựa trên 4
nguyên tắc trong tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting
Standards
»» Sự tham gia của bên liên quan;
»» Bối cảnh Phát triển bền vững;
»» Tính trọng yếu;
»» Tính đầy đủ.
Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng, báo cáo còn được xác
định theo 6 nguyên tắc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Petrolimex rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý vị về vấn đề phát triển bền vững qua địa chỉ:

»» Chính xác;

»» Website: www.petrolimex.com.vn

»» Cân bằng;

»» Ms. Nguyễn Minh Anh

»» Rõ ràng;

Email: anhnm@petrolimex.com.vn

»» So sánh;
»» Tin cậy;
»» Cập nhật

Chức vụ: Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro
»» Mr. Trần Tuấn Linh
Email: linhtt@petrolimex.com.vn
Chức vụ: Trưởng Ban Quản trị rủi ro

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

TỔNG TÀI SẢN

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

56.171

5.043
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GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018
ĐVT: Tỷ VNĐ

2015

2016

2017

2018

% THAY ĐỔI
2018/2017

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh
doanh

146.920

123.097

153.697

191.932

25%

Chi phí từ hoạt động kinh doanh

141.564

117.609

149.539

187.176

25%

Lợi nhuận trước thuế

4.210

6.300

4.785

5.043

5%

Lợi nhuận sau thuế

3.414

5.147

3.912

4.048

3%

Tổng tài sản

50.845

54.244

61.769

56.171

-9%

Nợ phải trả

34.213

31.044

38.385

33.187

-14%

Vốn chủ sở hữu

16.632

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

10.700

ĐVT: Tỷ VNĐ

23.201

22.984

23.384

12.939

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Tổng công ty xây
lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) được thành
lập theo Nghị quyết số 45B/PLX-NQ_HĐQT ngày 26
tháng 3 năm 2018 với tài sản góp vốn là quyền sở
hữu cổ phần và phần vốn góp của Petrolimex tại 7
công ty con và 2 công ty liên kết. Sau đó Petrolimex
đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PGCC xuống 35% thông qua
thanh lý 64,99% cổ phần của PGCC cho một số nhà
đầu tư. Việc thoái vốn này làm cho Tổng tài sản và nợ
phải trả của Petrolimex giảm đi so với năm 2017.

191.932

Doanh thu theo
vùng địa lý

153.697

Trong
lãnh thổ
Việt Nam

100.000

3.912

4.048

50.000
0

0

Lợi nhuận
trước thuế

Lợi nhuận
sau thuế

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

191.932

Ngoài
lãnh thổ
Việt Nam

180.000
160.000
140.000

Tổng
doanh
thu

5.043

Xăng dầu

3.487

Hóa dầu

286

6%

Gas

181

4%

Dịch vụ vận tải

365

8%

Hàng hóa, dịch vụ
khác và điều chỉnh

437

9%

73%

163.711
136.811

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

1.000
5.043

DOANH THU THUẦN

DOANH THU THEO VÙNG ĐỊA LÝ

200.000

4.785

5%

ĐVT: Tỷ VNĐ

ĐVT: Tỷ VNĐ

2.000

25%

CƠ CẤU LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

2017

150.000

TĂNG

0%

250.000

2018

TĂNG

-2%

12.939

12.939

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần của Tập
đoàn trong năm tài chính 2018 đạt trên 191.000 tỷ
đồng, tăng 25% so với năm tài chính 2017. Lợi nhuận
trước thuế năm 2018 đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng
5% so với năm 2017. Tập đoàn duy trì sự ổn định tài
chính về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2018.

Năm 2017

136.811

16.925

153.736

Năm 2018

163.711

28.268

191.979

16.925

20.000

28.268

0

Trong lãnh thổ
Việt Nam

Ngoài lãnh thổ
Việt Nam

Doanh thu thuần
2017

2018
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GRI 202-1: TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

2015

2016

2017

2018

Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)

6,7%

9,8%

6,7%

6,9%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)

20,5%

25,8%

16,8%

17,5%

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (ROS)

2,3%

4,2%

2,5%

2,1%

ĐVT: %
25
20

16,8

17,5

15
10
5
0

Nhìn chung, trong năm 2018, năng lực tài chính của
Petrolimex được duy trì an toàn, ổn định. Hầu hết các
chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2018 đều tăng so với
năm trước do doanh thu và lợi nhuận đạt kết quả tốt.
Điều này giúp Petrolimex đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ
đông, phúc lợi cho nhân viên và quyền lợi cho các bên
liên quan khác,... Từ đó đóng góp tích cực vào sự phát
triển của xã hội.
ROE

6,7

65

6,9

2,5

2,1

2017

2018

ROA
ROS

KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chúng tôi tuân thủ luật thuế hiện hành bất cứ nơi
nào chúng tôi hoạt động. Chúng tôi minh bạch về các
khoản nộp ngân sách Nhà nước. Cách tiếp cận này giúp
chúng tôi tuân thủ đúng tinh thần của luật pháp. Đối với
Petrolimex, minh bạch cũng đồng nghĩa với việc thể hiện
rằng sự phát triển tài nguyên năng lượng cung cấp cho
chính phủ cơ hội tạo doanh thu, hỗ trợ tăng trưởng kinh
tế và tăng cường phát triển xã hội.

TỔNG TIỀN THUẾ PETROLIMEX NỘP NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
ĐVT: Tỷ VNĐ
40.000
39.000
38.000

Tổng tiền thuế Petrolimex nộp ngân sách Nhà nước
trong năm 2018 là hơn 39.000 tỷ VNĐ.

37.000

Tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Petrolimex nộp
ngân sách Nhà nước trong năm 2018 là hơn 980 tỷ VNĐ.

35.000

NĂM

TỔNG THUẾ

2016

32.981

2017

38.181

2018

39.102

36.000

34.000
33.000
32.000
31.0000
29.0000

2016

2017

2018

Tại Petrolimex, tiền lương được trả cho người lao động
theo công việc, chức danh công việc người lao động
đảm nhận căn cứ theo hệ thống thang lương, bảng
lương, phụ cấp lương áp dụng trong toàn Tập đoàn; mức
lương của từng chức danh công việc được xác định bằng
hệ số của từng chức danh công việc nhân (x) với mức
lương tối thiểu đơn vị - trong đó hệ số thấp nhất là 1,07
(đối với chức danh thừa hành phục vụ và mức lương tối
thiểu đơn vị áp dụng không được thấp hơn mức lương
tối thiểu vùng). Petrolimex đặc biệt quan tâm đến lao
động tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa (chủ yếu là vùng
IV), Petrolimex quy định mức lương tối thiểu áp dụng tại
đơn vị có địa bàn đóng tại vùng IV không được thấp hơn
mức lương tối thiểu Chính phủ quy định đối với vùng III.
Theo đó, mức lương khởi điểm trả cho lao động không
phân biệt nam nữ luôn cao hơn mức lương tối thiểu
vùng do Chính Phủ quy định. Hàng năm khi Chính phủ
điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Petrolimex cũng
thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đơn vị không
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu
áp dụng tại đơn vị vùng IV không được thấp hơn mức
lương tối thiểu Chính phủ quy định đối với vùng III.

Petrolimex đặc biệt quan tâm đến
lao động tại vùng núi, vùng sâu,
vùng xa.
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Chi tiết về việc trích lập Quỹ Bình ổn giá như sau:

GRI 203-1: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC
DỊCH VỤ ĐƯỢC HỖ TRỢ
2018 là năm thứ 10 Petrolimex thực hiện chương trình
“Giảm nghèo nhanh và bền vững” theo Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Theo
đó, Petrolimex đã hỗ trợ huyện Đồng Văn xóa nhà tạm
trên địa bàn, đặc biệt là hỗ trợ việc xây dựng trường
học cho các cháu học sinh và hỗ trợ công tác dạy nghề,
chương trình an sinh xã hội. Tính đến ngày 31/12/2018,
Tập đoàn đã hỗ trợ xây dựng được 08 trường học tại
Đồng Văn cho học sinh mầm non, tiểu học, học sinh
trung học, 01 nhà lưu trú cho học viên của Trung tâm
Bồi dưỡng chính trị,… các công trình cơ sở hạ tầng thiết
yếu phục vụ dân sinh như đường giao thông liên xã, liên
thôn, công trình điện nước sinh hoạt được đầu tư nâng
cấp,... Hơn thế nữa, Petrolimex đã phối hợp với huyện
Đồng Văn xóa hơn 2.000 nhà tạm trên địa bàn. Tổng số
tiền Petrolimex đầu tư để phát triển kinh tế xã hội huyện
Đồng Văn trong suốt 10 năm là 78,2 tỷ đồng, trong đó
năm 2018 là 7,5 tỷ đồng (Chi tiết vui lòng xem tại Mục GRI
413 trang 98-102). Các hạng mục, công trình này đều
hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần
làm thay đổi diện mạo vùng đất biên cương của Tổ quốc.

78,2
TỶ ĐỒNG

TỔNG SỐ TIỀN PETROLIMEX ĐẦU TƯ
ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN
ĐỒNG VĂN TRONG SUỐT 10 NĂM

SỐ TRÍCH LẬP

SỐ SỬ DỤNG

Tháng 1

193

338

Tháng 2

140

140

Tháng 3

187

169

Tháng 4

199

282

Tháng 5

209

413

Tháng 6

166

349

Tháng 7

160

174

Tháng 8

168

277

Tháng 9

179

543

Tháng 10

106

573

Tháng 11

237

188

Tháng 12

558

-

Tổng số

2.502

3.446
ĐVT: Tỷ VNĐ

700

GRI 203-2: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP
TRỌNG YẾU
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa để sớm trở thành nước cơ bản là công
nghiệp theo hướng hiện đại, Petrolimex đã hoàn thành
tốt vai trò cung ứng kịp thời nguồn xăng dầu và các sản
phẩm hóa dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân, phục
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức, nhưng Tập đoàn đã không ngừng nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp thiết
thực như: Triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ
vào quản lý tiêu thụ xăng dầu, chống gian lận; Xây dựng
các hệ thống hạ tầng, mạng lưới tiêu thụ, phân phối đáp
ứng các tiêu chuẩn về an toàn và kỹ thuật; Nghiên cứu
đầu tư mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất
kỹ thuật về kho, cảng, đường ống,…
Với mạng lưới hoạt động phủ khắp 63/63 tỉnh thành Việt
Nam gồm hơn 2.500 cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở
hữu và gần 3.000 đại lý, Petrolimex không những đáp ứng
kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân mà còn
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600

mang lại việc làm cho 18.118 lao động (bao gồm Công
ty mẹ - Tập đoàn và 43 Công ty xăng dầu TNHH MTV),…
giúp phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là khu vực vùng
sâu xa, miền núi hải đảo có tỉ lệ đói nghèo cao như: Hà
Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai,…
Bên cạnh đó, Petrolimex cũng tăng cường việc trích lập
và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG). Việc
quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được quy
định tại Thông tư liên tịch số 90/2016 ngày 24/06/2016
và thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày
29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài chính. Ngoài
ra, nhằm thực hiện quy định tại Nghị định 83/2014/NĐCP, Petrolimex luôn công khai minh bạch và có báo cáo
định kỳ về Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên trang thông
tin điện tử http://www.petrolimex.com.vn. Điều này góp
phần bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định tăng trưởng
và an sinh xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền
vững cho Petrolimex nói riêng và cho nền kinh tế, xã hội
của đất nước nói chung.

500
400
300
200
100
0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

Số trích lập

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Số sử dụng

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
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GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG

GRI 204: THÔNG LỆ MUA SẮM
THỰC HIỆN 2018

DỰ KIẾN
KẾ HOẠCH 2019

Tổng nhập khẩu và nhập mua trong nước (m3, tấn)

10.024.241

9.942.000

Nhập mua trong nước (m3, tấn)

4.127.437

6.460.000

41%

65%

Tỷ lệ nhập mua trong nước/Tổng nhập khẩu và nhập mua trong nước

Trong hoạt động mua sắm thiết bị và cơ sở vật chất,
Petrolimex tuân thủ nghiêm túc quy định của luật đấu
thầu và các quy định khác trong việc lựa chọn hàng hóa
dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, chúng tôi luôn định hướng nâng cao tỷ lệ nội
địa hóa trong sản xuất nhằm đem lại lợi ích về giá thành
và chủ động nguồn cung cấp, cũng như nỗ lực thúc đẩy
sự phát triển kinh tế của khu vực nơi có các hoạt động
của Tập đoàn. Hiện tại, 100% các linh kiện, thiết bị như
cột bơm, bồn bể, bình ga, thùng phuy téc chứa xăng... và
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nhiều thiết bị công cụ khác đều mua từ những nhà cung
cấp trong nước. Tất cả các thiết bị này đều được đánh giá
có chất lượng tốt và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của
hoạt động.
Đối với mặt hàng quan trọng nhất của Petrolimex là
xăng dầu, hiện tại xấp xỉ 41% sản lượng được cung cấp
từ các nhà cung cấp nội địa. Trong năm 2019, chúng tôi
đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản lượng mua từ trong nước lên
khoảng 65%.

205-2: TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO VỀ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CHỐNG THAM NHŨNG
Chúng tôi luôn minh bạch thông tin trong nội bộ, ngăn
ngừa các hành vi gian lận và tham nhũng nhằm duy trì
hoạt động hiệu quả và đem lại những lợi ích cao nhất
cho Tập đoàn. Hiện nay, Petrolimex đã thành lập ban chỉ
đạo phòng chống tham nhũng với trách nhiệm cụ thể,
quy chế hoạt động rõ ràng. Ban cũng xây dựng chương
trình hành động, thực hiện công tác pháp chế thanh tra
việc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn
trong kiểm soát và thực hành luật phòng chống tham
nhũng. Hàng năm, chúng tôi có kiểm tra công tác phòng
chống tham nhũng đối với các đơn vị thành viên.

Bên cạnh việc kiểm soát thì công tác giáo dục, tuyên
truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao
nhận thức, giáo dục ý thức từ cấp quản lý tới người lao
động. Các kênh tuyên truyền bao gồm: đưa lên website,
các văn bản chỉ đạo, thông tin qua các cuộc họp và trao
đổi trực tiếp tới từng cá nhân. Các cơ chế và quy định
của Petrolimex cũng hướng tới việc làm cho mọi cán bộ
Tập đoàn “Không muốn tham nhũng, không thể tham
nhũng”. Mục tiêu của chúng tôi là không để xảy ra các sai
phạm liên quan đến gian lận, tham nhũng, thất thoát có
chủ ý xảy ra trong Tập đoàn.

205-3: CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG ĐÃ XÁC NHẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

STT

Nội dung

Số vụ

1

Tổng số và tính chất của các vụ việc tham nhũng đã xác nhận.

0

2

Tổng số các vụ việc đã xác nhận trong đó nhân viên đã bị sa thải hoặc bị kỷ
luật do tham nhũng.

0

3

Tổng số các vụ việc đã xác nhận khi chấm dứt hoặc không gia hạn các hợp
đồng với đối tác kinh doanh do các vi phạm liên quan đến tham nhũng.

0

4

Các vụ kiện pháp lý công khai trong đó Petrolimex hoặc nhân viên
Petrolimex bị cáo buộc tham nhũng xảy ra trong niên độ tài chính 2018
và kết quả của các vụ kiện đó.

0
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Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu phục vụ sự phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng và giữ vai trò
bình ổn thị trường xăng dầu trong cả nước.

Hiện nay, với trên 1,8 vạn lao động làm việc tại 76 đơn vị
thành viên và các văn phòng đại diện, hàng năm toàn Tập
đoàn xuất bán bình quân trên 11 triệu m3,tấn xăng dầu.

CƠ SỞ HẠ TẦNG CHỦ YẾU CỦA TẬP ĐOÀN BAO GỒM:

Hệ thống cầu cảng
»» 22 cảng biển, tiếp nhận tàu có trọng tải từ
1.000 - 150.000 DWT

Hệ thống kho
»» 64 kho chứa xăng dầu với tổng sức chứa
~ 2.200.000 m3

»» 20 cảng sông, tiếp nhận tàu có trọng tải từ
250 - 5.000 DWT

Đội tàu viễn dương

»» 12 tàu với tổng trọng tải 340.000 DWT

Hệ thống đường ống

»» Hơn 570 km đường ống vận chuyển xăng dầu

Phương tiện vận tải đường bộ

»» Hơn 1.200 xe xitec

Mạng lưới bán lẻ

»» Hơn 2.500 cửa hàng xăng dầu
»» 400 đại lý và tổng đại lý trên toàn quốc

Toàn bộ các hoạt động bảo vệ môi trường của Petrolimex được
triển khai tại tất cả các cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo điều kiện
an toàn môi trường cao nhất.
(*): Toàn bộ nội dung được báo cáo trong GRI 300 là của Khối Xăng dầu.
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Tác động môi trường nổi bật nhất của
Petrolimex là ở lĩnh vực chất thải dạng lỏng,
khí và các sự cố môi trường trong tình trạng
khẩn cấp. Theo đó, toàn bộ các hoạt động bảo
vệ môi trường của Petrolimex được triển khai
tại tất cả các cơ sở hạ tầng trên đây nhằm đảm
bảo điều kiện ATMT cao nhất.

Ngoài hệ thống vận chuyển đường bộ, đường
biển và đường sông thì Petrolimex là đơn vị
duy nhất sở hữu tuyến đường ống vận chuyển
xăng dầu với tổng chiều dài là 570 km từ
cảng dầu B12 đến kho xăng dầu tại Hà Nam
Ninh. Cùng với hệ thống kho chứa xăng dầu
lớn và cơ sở hạ tầng khác được đầu tư lớn,
Petrolimex có thế mạnh trong hoạt động sản
xuất kinh doanh trong khi vẫn đảm bảo các
vấn đề ATMT. Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ
và hiện đại giúp lưu trữ vận chuyển an toàn,
hạn chế được thất thoát, hao hụt và tiết kiệm
chi phí. Đây là những công trình có ý nghĩa lớn
cả về kinh tế và môi trường.
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Công tác thực hiện báo cáo, quản lý hồ sơ được
lưu ý và ngày càng hoàn chỉnh, hoàn thiện
hơn. Số lượng các đơn vị có cán bộ chuyên
trách công tác BVMT với trình độ và kiến thức
chuyên môn cao ngày càng tăng lên.

Cùng với các chương trình đầu tư cơ sở vật
chất và nâng cao hệ thống công nghệ tự động
hóa, quá trình vận hành các công trình xăng
dầu ngày càng hiện đại hơn, góp phần giảm
nguồn phát thải ra môi trường. Từ đó, công tác
quản lý xả thải, giảm thiểu các sự cố được thực
hiện ngày một tốt hơn.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác Bảo vệ Môi trường năm 2018:
Năm 2018, các đơn vị kinh doanh ổn định,
công tác an toàn và BVMT được duy trì và kiện
toàn hơn. Tất cả các đơn vị, công trình xăng
dầu không xảy ra sự cố môi trường, sự cố tràn
dầu, xả thải vượt quy định cũng như không có
đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực BVMT.

»» 100% các đơn vị có hệ thống nhân sự phụ trách công tác BVMT;
»» Không có vi phạm, khiếu nại về môi trường năm 2018;
»» 100% công trình xăng dầu, cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý nước thải;
»» 100% các CHXD được đầu tư hệ thống thu hồi hơi xăng dầu;
»» 100% các công trình đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và
có hệ thống quản lý chất thải nguy hại;
»» 100% cán bộ công nhân viên sản xuất trực tiếp được đào tạo và cấp
chứng chỉ BVMT.
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GRI 302: NĂNG LƯỢNG
»» Năng lượng điện đóng vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn sản xuất,
kinh doanh của Petrolimex. Do vậy, việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết
kiệm góp phần lớn trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.
»» Các kế hoạch, chương trình đầu tư, hiện đại hóa, tự động hóa cơ sở vật chất
được triển khai đồng bộ góp phần giảm thiểu chi phí năng lượng tại các cơ
sở sản xuất: đầu tư các máy bơm, van điện, cần xuất nhập xăng dầu sử dụng
điện ít hơn, công suất lớn hơn… Các cửa hàng xăng dầu được đầu tư các cột
bơm thế hệ mới nhiều vòi bơm, công suất lớn để phục vụ khách hàng nhanh
hơn, giảm thời gian và chi phí tiêu thụ điện năng.
»» Hệ thống chiếu sáng tại nhà văn phòng, kho cảng, cửa hàng xăng dầu được
cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy định; đồng thời sử dụng bóng đèn led có
độ chiếu sáng phù hợp thay thế bóng đèn huỳnh quang truyền thống nhằm
tiết kiệm điện và an toàn hơn.

Các kế hoạch, chương trình đầu tư, hiện đại hóa,
tự động hóa cơ sở vật chất được triển khai đồng
bộ góp phần giảm thiểu chi phí năng lượng tại
các cơ sở sản xuất.

GRI 303: NƯỚC
»» Lượng nước sử dụng của Petrolimex hàng năm là không đáng kể do đặc thù
hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành không sử dụng nước làm nguyên
liệu đầu vào. Tuy vậy, hoạt động văn phòng tại trụ sở các Công ty thành viên,
các công trình xăng dầu, nước chủ yếu sử dụng trong sinh hoạt, phục vụ
khách hàng,... Việc sử dụng nước được hướng dẫn, tuyên truyền và nhắc nhở
sử dụng nước tiết kiệm.
»» Ngoài ra, Petrolimex còn tuân thủ chặt chẽ Luật tài nguyên nước. Tùy theo
quy mô xả thải, tại tất cả các đơn vị đều xây dựng và được cấp phép khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo yêu cầu cụ thể
của từng địa phương.

•

100% đơn vị sử dụng nước ngầm theo quy mô được cấp phép khai thác
nước ngầm.

•
•

100% đơn vị được cấp phép xả thải vào nguồn nước.
Kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.

Lượng nước sử dụng của Petrolimex hàng năm
là không đáng kể do đặc thù hoạt động sản xuất
kinh doanh của ngành không sử dụng nước làm
nguyên liệu đầu vào.
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GRI 305: PHÁT THẢI

GRI 304: ĐA DẠNG SINH HỌC
Petrolimex hiện không có các khu vực làm việc/ hoạt
động (công trường, văn phòng, cơ sở sản xuất,…) gần
các khu vực bảo tồn sinh học. 100% các kho, cảng xăng
dầu đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình
công cộng, khu dân cư.
Hệ thống đường ống vận chuyển xăng dầu, kho bãi, bồn
bể chứa xăng dầu của Petrolimex được nghiên cứu và
quy hoạch lắp đặt bài bản ngay từ đầu để đảm bảo hạn
chế tối đa các tác động tới môi trường sinh thái, môi
trường sống của động thực vật và con người.
Các công trình xăng dầu trước khi bắt đầu thực hiện dự
án được tổ chức đánh giá tác động môi trường, trong
đó có xét đến yếu tố ảnh hưởng, thay đổi môi trường
sống xung quanh của các sinh vật và có các biện pháp
ngăn ngừa, giảm thiểu phát thải tiếng ồn, độ rung,... đảm
bảo không gây hại đến hệ sinh thái, môi trường sống của
các sinh vật xung quanh công trình. Từ đó góp phần vào
công tác bảo tồn cũng như giữ gìn sự đa dạng của các
loài sinh vật trong khu vực.
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Với Petrolimex, vấn đề quan tâm nhất trong lĩnh vực
phát thải khí là sự bay hơi, thất thoát hơi xăng dầu vào
không khí trong quá trình nhập - xuất xăng dầu. Việc này
không chỉ làm thiệt hại về kinh tế mà còn gây ô nhiễm
môi trường và ẩn chứa rủi ro cháy nổ. Do đó, Petrolimex
đã tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống công
nghệ, thiết bị mới nhằm giảm thiểu bay hơi xăng dầu
trong quá trình tồn chứa, lưu thông. Hệ thống thu hồi
hơi (VRU) hoàn thành đưa vào sử dụng đã cải thiện điều
kiện làm việc cho người lao động, giảm đáng kể lượng
hơi xăng dầu phát thải ra môi trường xung quanh nâng
cao tính an toàn, tiệm cận với các tiêu chuẩn về an toàn
PCCC, BVMT tại kho xăng dầu của các nước phát triển;
Giảm tổn thất, mang lại lợi ích kinh tế; Nâng cao hiệu quả
khai thác kho; Đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của các kho
xăng dầu trong môi trường đô thị hóa. Sau thành công
của dự án thu hồi hơi xăng dầu tại Tổng kho xăng dầu
Đức Giang - Hà Nội, năm 2018 Petrolimex hiện đang tiếp
tục triển khai dự án thu hồi xăng dầu tại Tổng kho xăng
dầu Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh và xây dựng lộ trình tiếp
theo cho các kho xăng dầu lớn trên toàn quốc.

Đối với hệ thống đường ống được cải tạo, thay thế tăng
độ dày thành ống; tăng độ sâu chôn ống; tăng cường lớp
phủ trên ống, bọc bê tông hay các hệ thống tự động, hệ
thống van chặn, tăng cường thiết bị an toàn và các biện
pháp đảm bảo an toàn khác. Đối với đường ống chôn
ngầm được cắm mốc, biển báo cảnh giới, bố trí tuần
tuyến đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình.
Đối với các kho xăng dầu được xây dựng, bố trí khoảng
cách ngăn cách với khu vực xung quanh. Các khu vực đất
trống được trồng cây, tạo các vành đai xanh, cảnh quan
thân thiện với môi trường. Không những không tác động
xấu đến môi trường, mà các vành đai xanh còn là nơi trú
ngụ của các loài sinh vật như chim, bò sát, lưỡng cư,...

100% bể chứa xăng được

trang bị mái phao, sơn phản
nhiệt, giảm thất thoát 80-95%
hơi xăng dầu so với bể chứa
không trang bị mái phao.

100% cửa hàng xăng dầu

được trang bị hệ thống thu hồi
hơi xăng dầu khi nhập hàng
tại CHXD.

Bên cạnh đó quá trình nhập - xuất cũng được áp dụng các
biện pháp tự động hóa, từ khi nhập đến khi vào bể đều có
mái phao, sơn phản nhiệt tránh thất thoát bay hơi. Hiện
nay, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã áp
dụng công nghệ nhập kín và thu hồi hơi xăng dầu, đảm
bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kiểm soát nguy cơ
cháy nổ đối với các cửa hàng xăng dầu. Petrolimex hiện là
đơn vị duy nhất trong cả nước áp dụng đồng bộ hệ thống
nhập - xuất khép kín thu hồi hơi này.
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NƯỚC THẢI
Tại tất cả các kho, cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex đều được lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, hố gas lắng gạn
để đảm bảo 100% chất lượng nước thải sau xử lý của các cơ sở thuộc Petrolimex. Các chỉ số đều đạt theo quy chuẩn
QCVN 29:2010/BTNMT quy chuẩn Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
Quy trình xử lý nước thải được mô tả như sau:

NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU

BỂ LẮNG, GẠN (BẪY) DẦU

BỂ CHỨA CẶN DẦU

Hàm lượng dầu
<500mg/l

HỐ BƠM

Các chỉ số đều đạt theo quy chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT
quy chuẩn Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng
xăng dầu.
Vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, xăng dầu được xác định
là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là điều kiện
an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo
vệ môi trường. Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh,
Tập đoàn luôn xác định: Mọi sơ suất trong hoạt động
kinh doanh nếu để xảy ra sự cố môi trường, sự cố cháy
nổ sẽ là một thảm họa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính
mạng của con người, tài sản, an ninh trật tự, môi trường
của cộng đồng... Vì vậy, việc đảm bảo ATVSLĐ, ATMT và
PCCN là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao
động, môi trường và cộng đồng xã hội, luôn coi phong
trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, “ATVSLĐ, ATMT và PCCN” là nhiệm
vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động của mình.

Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN)
về BVMT luôn được chú trọng và đã triển khai thành công
nhiều dự án, hạng mục như: đầu tư hệ thống xử lý nước
thải đáp ứng yêu cầu về môi trường tại tất cả các kho
và cửa hàng xăng dầu; lắp đặt các mái phao, sơn phản
quang ở các bể chứa giảm thiểu lượng hơi xăng phát thải
ra môi trường; triển khai hệ thống thu hồi hơi; trang bị hệ
thống phao quây tràn dầu, bọt chữa cháy, tàu cứu hộ trên
sông biển; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải
nhiễm dầu... Cho đến nay, tất cả kho xăng dầu đã có Kế
hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt; Ban Chỉ
huy ứng phó sự cố tràn dầu được thành lập từ cấp Tập
đoàn đến các công trình xăng dầu; đầu tư hàng nghìn
mét phao quây dầu trên sông, biển; hàng chục máy bơm
hút dầu tràn; chất thấm dầu; phao thấm; tàu lai dắt ứng
phó sự cố… Việc tổ chức và đầu tư cho công tác này đã
giúp cho Petrolimex chủ động ứng phó và ứng cứu ở cấp
cơ sở khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

NGĂN TÁCH CẶN DẦU

NGĂN CHỨA CẶN DẦU

NGĂN TÁCH VÁNG DẦU

THÙNG CHỨA DẦU

Hàm lượng dầu
<10mg/l

NGĂN HẤP PHỤ DẦU
Hàm lượng dầu
<1mg/l

NƯỚC THẢI XẢ RA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

Nước thải ra môi trường đảm bảo theo QCVN 29:2010/BTNMT Cột B quy
chuẩn quốc giá về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
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CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI

Kết quả phân tích nước thải tại kho xăng dầu Petrolimex cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

TRẠM
XL 1

TRẠM
XL 2

TRẠM
XL 3

QCVN 29:2010/
BTNMT CỘT B

PHƯƠNG PHÁP ĐO/ PHÂN TÍCH

Toàn bộ các chất thải rắn thông thường, chất thải nguy
hại phát sinh tại các kho, cửa hàng xăng dầu đều được
thu gom, phân loại và chuyển giao cho các đơn vị có chức
năng vận chuyển, xử lý.

PH, ở
25oC

-

7,08

7,62

7,46

5,5 - 9

TCVN 6492:1999

»» Chất thải thông thường: Chỉ có chất thải sinh hoạt; được
thu gom và chuyển giao cho công ty môi trường đô thị
tại các đơn vị.

COD

mgO2 /l

33

31

16

100

SMEWW 5220 C (2005)

TSS

mg/l

20

13

9

100

SMEWW 2540 D (2005)

Dầu mỡ
khoáng

Mg/l

KPH
(<0,1)

KPH
(<0,1)

KPH
(<0,1)

15

SMEWW 5520 F (2005)

»» Chất thải nguy hại: Các loại chất thải nguy hại và lượng
phát sinh từ các cơ sở thuộc Petrolimex bao gồm: bùn
cặn nhiễm dầu, giẻ lau nhiễm dầu, vỏ lon, phuy đều được
phân loại, thu gom để vào nơi qui định và chuyển giao
cho các đơn vị có chức năng xử lý.
Petrolimex hiện đang tiếp tục triển khai một số nội dung
tăng cường việc kiểm soát các nguồn chất thải phát sinh
tại các công trình xăng dầu, cụ thể:

Trong năm 2018, Petrolimex hiện đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải bằng các việc làm cụ thể:
»» Đánh giá, nghiên cứu, xây dựng giải pháp giảm thiểu
từ nguồn đối với nước thải phát sinh trong hoạt động
của kho xăng dầu (các quá trình vệ sinh công nghiệp,
xúc rửa bể chứa, xả nước đáy bể...);

»» Khảo sát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các hệ
thống, thiết bị xử lý nước thải tại tất cả các kho xăng
dầu; sửa chữa, cải tạo, tìm kiếm các giải pháp công
nghệ xử lý nước thải mới để có mô hình phù hợp, áp
dụng thống nhất tại các công trình xăng dầu trong
toàn ngành.

Đánh giá, nghiên cứu, xây dựng
giải pháp giảm thiểu từ nguồn đối
với chất thải rắn, chất thải nguy hại
trong hoạt động các kho xăng dầu;

Đầu tư các thùng chứa bằng vật
liệu composite để phân loại, thu
gom chất thải nguy hại, không để
lẫn chất thải nguy hại với chất thải
thông thường.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự
kiểm tra của cơ quan Tập đoàn cũng
như tại tất cả các đơn vị thành viên
đối với từng cơ sở trực thuộc có phát
sinh chất thải nguy hại.
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GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG
Petrolimex đóng vai trò là một hãng xăng dầu Quốc gia
hàng đầu về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo phục vụ sản
xuất, kinh doanh đóng góp chung cho sự phát triển của
đất nước. Việc kinh doanh các mặt hàng xăng dầu luôn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường,
Petrolimex luôn xác định “Phát triển bền vững” là nhu cầu
cấp bách và là xu thế tất yếu trong chiến lược, định hướng
phát triển chung của cả ngành; sự phát triển về kinh tế
phải luôn đi kèm với công tác bảo vệ môi trường (ngăn
ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, cải thiện chất
lượng môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh
lao động, phòng chống lụt bão) và phát triển xã hội (thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo).
Petrolimex hiện có trên 300 cán bộ chuyên trách về môi
trường trong tổng số 5.000 cán bộ chuyên trách về công
tác an toàn tại các đơn vị. Hàng năm tại các đơn vị đều lên
kế hoạch, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
để tổ chức đào tạo nghiệp vụ BVMT cho các cán bộ công
nhân viên làm việc trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh xăng
dầu theo đúng quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP
ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Đối với các cán
bộ trực tiếp quản lý, thực thi công tác ứng phó tràn dầu
tại các kho, cảng đầu mối được học tập, huấn luyện và
cấp chứng chỉ về Ứng phó sự cố tràn dầu của Tổ chức
hàng hải quốc tế (IMO) tại Singapore.

300

CÁN
BỘ

Chuyên trách về môi trường

Petrolimex luôn xác định
“Phát triển bền vững” là
nhu cầu cấp bách và là
xu thế tất yếu trong chiến
lược, định hướng phát triển
chung của cả ngành.

5.000

CÁN
BỘ

chuyên trách về công tác an
toàn tại các đơn vị

Petrolimex đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và huấn luyện
các phương án đảm bảo an toàn và BVMT từ Tập đoàn
đến các đơn vị thành viên, kho, cảng, các cửa hàng xăng
dầu theo quy định của Nhà nước. Cụ thể:

năm, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cơ quan chức
năng địa phương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và tổ
chức diễn tập các tình huống ứng phó sự cố tràn dầu
và phòng cháy chữa cháy.

»» Các đơn vị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
địa phương, UBND các quận huyện xây dựng Báo cáo
đánh giá tác động môi trường, Cam kết BVMT, các giấy
phép về môi trường và thực hiện chương trình quan
trắc, giám sát ô nhiễm môi trường hàng năm theo
đúng quy định;

»» Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên trực tiếp tham
gia hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu được đào
tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ BVMT do các Sở Tài
nguyên và Môi trường địa phương tổ chức theo đúng
quy định của luật.

»» Các đơn vị vận tải viễn dương tuân thủ quy định của
các luật và công ước quốc tế mà Việt Nam tham dự: Bộ
luật quản lý an toàn quốc tế (ISM), Bộ luật an ninh tàu
và bến cảng (ISPS Code), Công ước quốc tế về ô nhiễm
tàu (Marpol 73/78)… Toàn bộ đội tàu viễn dương đều
được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và BVMT
do đăng kiểm quốc tế và Việt Nam cấp phép, được
phép vào các cảng biển trên thế giới;
»» Các đơn vị vận tải bộ, vận tải thủy nội địa về đăng ký,
đăng kiểm phương tiện vận chuyển xăng dầu. Toàn bộ
các phương tiện này đều được cấp giấy chứng nhận
an toàn kỹ thuật và BVMT do Chi cục đăng kiểm cấp;
»» Thẩm duyệt trước khi trình các cơ quan chức năng phê
duyệt các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn
dầu, kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phương án
khi có sự thay đổi tại các công trình xăng dầu. Hàng

»» Công tác diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu được duy
trì thường xuyên đối với hệ thống kho cảng dầu của
Petrolimex.
»» Công tác thực hiện báo cáo, quản lý hồ sơ môi trường
được lưu ý và ngày càng hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn.
Số đơn vị có cán bộ chuyên trách về ATMT ngày càng
tăng cùng với trình độ, kiến thức chuyên môn về BVMT
được cập nhật và chuyên môn hóa.
Petrolimex tổ chức liên kết, phối hợp với các hãng xăng
dầu lớn trên thế giới như: Tankstore, Audex, Nippon Oil,
Idemitsu, Tatsuno, Oval… và các nước trong khu vực, các
nước có nền công nghiệp lọc hóa dầu phát triển như: Mỹ,
Ý, Nhật Bản, Singapore,… tổ chức các lớp tập huấn, nâng
cao nghiệp vụ về kinh doanh dầu mỏ và các sản phẩm
dầu mỏ, công nghệ lọc hóa dầu, quản lý môi trường cho
phát triển bền vững, đánh giá và ngăn ngừa rủi ro tại các
công trình xăng dầu…
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Cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, Tập
đoàn đã đầu tư hệ thống trang thiết bị PCCC, BVMT hiện
đại có mức độ cảnh báo và phòng ngừa cao bao gồm:
»» Hệ thống tự động hóa: 37 công trình cầu cảng, bến xuất,
trạm bơm, lưu lượng kế được tự động hóa hoàn toàn.
»» Thiết bị xử lý nước thải: toàn ngành đưa vào vận hành
52 bộ thiết bị xử lý nước thải.
»» Hệ thống ngăn ngừa, giảm thiểu khí thải:

•

Đối với kho xăng dầu: lắp đặt toàn bộ mái phao cho
các bể chứa xăng, thực hiện thu hồi hơi xăng dầu
thoát mái cho các dàn xuất ôtô xitec.

•

Đối với cửa hàng xăng dầu: từ năm 2007 đến nay,
tất cả các xe xitec tại những CHXD trực thuộc Tập
đoàn đã được lắp đặt thiết bị thu hồi hơi nhằm giảm
thiểu hơi xăng dầu thoát ra trong quá trình nhập
xăng dầu từ ôtô xitec vào bể chứa.

»» Quản lý chất thải nguy hại (CTNH): hợp đồng với các
đơn vị có chức năng quản lý chất thải nguy hại; trang bị
chất thấm và phân hủy dầu bằng vi sinh Enretech (Úc)
đối với các đơn vị phát sinh không thường xuyên và
lượng rất ít chất thải nguy hại và trên địa bàn chưa có
đơn vị có chức năng xử lý, tiêu hủy CTNH; đầu tư một
lò đốt CTNH tại địa bàn TP.HCM.
»» Trang thiết bị ứng cứu sự cố tràn dầu: đầu tư hơn
10.000m phao quây dầu, 16 bơm hút đầu tràn, 9.000 lít
chất phân tán dầu, 20 tàu kéo và xà lan chở phao.
»» Hệ thống giám sát, kiểm soát: lắp đặt các camera giám sát,
kiểm soát khu vực cầu cảng, các kho đầu mối trọng điểm.
Đối với các nhà cung cấp, nhà thầu, Petrolimex cũng đề
ra những yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình
làm việc tại các địa điểm của Petrolimex, không để xảy ra
các sự cố ở các bên được ủy quyền hoặc hoạt động dưới
danh nghĩa của Tập đoàn.
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TRANG THIẾT BỊ ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN DẦU

10.000 M
Phao quây dầu

16
Bơm hút dầu tràn

9.000 Lít
Chất phân tán dầu

20
Tàu kéo và xà lan chở phao

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam xác định “Phát triển bền vững”
là nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong chiến lược,
định hướng phát triển chung của ngành. Với những nỗ lực
đầu tư cho vấn đề môi trường - một trong những điểm nhấn
của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, trong năm 2018 (cũng
như trong nhiều năm trước đó), Tập đoàn không để xảy ra
bất cứ sự cố nào đáng tiếc về môi trường, không để xảy ra
trường hợp vi phạm, bị phạt nào liên quan và quyết tâm duy
trì thành tích này trong giai đoạn tiếp theo.
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GRI 401: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Tính đến ngày 31/12/2018, Petrolimex có 18.118 lao động (bao gồm Công ty mẹ - Tập đoàn và 43 Công ty xăng dầu
TNHH MTV). Trong đó:
ĐVT: Người
CƠ CẤU

TỔNG SỐ

CÁN BỘ QUẢN LÝ

CÁN BỘ CÔNG
NHÂN VIÊN KHÁC

Tổng lao động

18.118

202

17.916

Dưới 30 tuổi

4.681

0

4.681

30 – 50 tuổi

11.485

95

11.390

Trên 50 tuổi

1.952

107

1.845

Nam

12.341

173

12.168

Nữ

5.777

29

5.748

Trên Đại học

332

49

283

Đại học, Cao đẳng

7.232

153

7.079

Trung cấp

3.730

0

3.730

CNKT và đào tạo khác

6.824

0

6.824

Nhân viên tuyển mới

1.128

0

0

Nhân viên thôi việc

1.277

0

0

Theo độ
tuổi
Theo giới
tính

Theo trình
độ

10%
26%

32%
CƠ CẤU
NHÂN SỰ
THEO
GIỚI TÍNH

CƠ CẤU
NHÂN SỰ
THEO
ĐỘ TUỔI

64%

68%
Dưới 30 tuổi

4.681

26%

Nam

12.341

68%

30 – 50 tuổi

11.485

64%

Nữ

5.777

32%

Trên 50 tuổi

1.952

10%

Trên Đại học

332

2%

Đại học, Cao đẳng

7.232

40%

Trung cấp

3.730

20%

CNKT và
đào tạo khác

6.824

38%

2%
40%
CƠ CẤU
NHÂN SỰ
THEO
TRÌNH ĐỘ

38%
20%

GRI 401-1 : TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VÀ THÔI VIỆC TẠI PETROLIMEX
Petrolimex có chính sách tuyển dụng lao động phù hợp,
đáp ứng nhu cầu sử dụng đối với từng nhóm đối tượng
ở từng bộ phận, đơn vị trong Petrolimex, phát huy tính
chủ động của các đơn vị nhưng cần đảm bảo tính thống
nhất trong toàn Tập đoàn. Công tác tuyển dụng được
kiểm soát chặt chẽ, dựa trên yêu cầu thực tế từ nhiệm
vụ, khối lượng công việc và phải đảm bảo lao động sau
tuyển dụng được bố trí đúng người, đúng việc nhằm đạt
năng suất, hiệu quả cao.

Năm 2018, Petrolimex tuyển dụng mới 1.128 người.
Trong đó: lao động dưới 30 tuổi chiếm 75%, lao động
trung niên từ 30 đến 50 tuổi chiếm 22%; lao động nam
chiếm tỷ lệ 79%, lao động nữ chiếm tỷ lệ 21%; lao động
tuyển dụng tại miền Bắc chiếm tỷ lệ 35%, tại miền Trung
chiếm tỷ lệ 28 %, tại miền Nam chiếm tỷ lệ 37%.
Số lao động giảm trong năm 2018 là 1.277 người. Trong
đó: lao động nghỉ hưu chiếm tỷ lệ 19%, lao động chấm
dứt HĐLĐ chiếm tỷ lệ 81%; lao động nam chiếm 83%,
lao động nữ chiếm 17%; số lao động giảm tại miền Bắc
chiếm 41%, tại miền Trung chiếm 28%, tại miền Nam
chiếm 31%.
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GRI 401-2: PHÚC LỢI CUNG CẤP CHO NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN

Con người là một trong các yếu
tố then chốt của sự thành công
trong kinh doanh của Petrolimex.
Vì vậy Công ty luôn chú trọng đến
các chế độ, chính sách chăm lo
cho nhân viên.

Chính sách lương, thưởng

Chế độ hợp đồng lao động và bảo hiểm

Các phúc lợi khác

»» Trong năm 2018, Petrolimex đã có những điều chỉnh
trong chính sách lương, thưởng để phù hợp với hoạt
động kinh doanh và quy định của Chính phủ về mức
lương tối thiểu vùng, đảm bảo sự tăng trưởng thu
nhập của nhân viên theo năng suất lao động và mức
độ gia tăng của sản lượng bán hàng.

»» Petrolimex thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với
người lao động theo quy định.

Cán bộ công nhân viên của Petrolimex được hưởng các
chế độ khác từ nguồn Quỹ phúc lợi và từ các quy định cụ
thể trong Thỏa ước lao động Tập thể. Ngoài ra, Petrolimex
trích 01 tháng lương từ chi phí (theo quy định của Chính
phủ) để chi những khoản như mua bảo hiểm chăm sóc
sức khỏe, tham quan nghỉ mát, hỗ trợ tàu xe dịp lễ, Tết,…
cho người lao động.

»» Khi nghỉ ốm, thai sản: ngoài tiền lương do BHXH chi trả,
nhân viên Petrolimex còn được hỗ trợ với các mức phù
hợp theo điều kiện từng đơn vị.

»» Petrolimex thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo
quy định của luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, BH
tai nạn lao động, trợ cấp hưu trí, thai sản...

»» Petrolimex ký hợp đồng lao động với 100% người lao
động thuộc đối tượng phải ký hợp đồng lao động theo
quy định của pháp luật lao động.

GRI 401-3: NGHỈ THAI SẢN
Năm 2018, tổng số lao động được hưởng nghỉ thai sản là
539 người, trong đó lao động nữ là 449 người chiếm 2,5%
tổng số lao động, lao động nam có vợ sinh con nghỉ thai
sản là 90 người.
Năm 2018, số lao động đã quay lại làm việc sau thời gian
nghỉ thai sản là 364 người, trong đó lao động nữ là 278
người, lao động nam là 86 người; có 14 lao động nghỉ
việc sau thời gian nghỉ thai sản (13 nữ, 1 nam); 161 lao
động còn lại đang trong thời gian nghỉ thai sản chưa
quay lại làm việc.
Petrolimex đảm bảo sắp xếp 100% số người lao động sau
thời gian nghỉ thai sản được làm công việc theo đúng
quy định của luật lao động.

100%
SỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sau thời gian nghỉ thai sản được làm công
việc theo đúng quy định của luật lao động.
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GRI 402: MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG - QUẢN LÝ
Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức Hội nghị Người lao
động để tổng hợp các kiến nghị của cán bộ công nhân
viên. Các kiến nghị được giải quyết thỏa đáng nhằm xây
dựng và củng cố mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến
bộ trong doanh nghiệp giữa cán bộ công nhân viên và
người sử dụng lao động. Đồng thời, Hội nghị còn nhằm
xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
tại nơi làm việc; các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động
tập thể; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo hộ lao
động, nâng lương, nâng bậc,…

Hội nghị Người lao động thực sự là hoạt động sinh hoạt
dân chủ, cùng đối thoại, tham gia xây dựng các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh, thu nhập, cải thiện điều kiện làm
việc và đời sống qua đó quyền dân chủ của cán bộ công
nhân viên được phát huy, các nhu cầu chính đáng của
người lao động được giải quyết thỏa đáng, người lao
động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp – Các
quy định trong Thỏa ước lao động Tập thể đều là các quy
định có lợi hơn đối với người lao động (VD: Người sử
dụng lao động mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đối với
100% người lao động, Chi hỗ trợ đối với người lao động
ốm đau, thai sản…).

Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức Hội nghị Người lao động để
tổng hợp các kiến nghị của cán bộ công nhân viên. Các kiến
nghị được giải quyết thỏa đáng nhằm xây dựng và củng cố mối
quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giữa cán
bộ công nhân viên và người sử dụng lao động.
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AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
Lãnh đạo Tập đoàn phối hợp với Công đoàn để tổ chức
và cấu trúc thành phần Ban an toàn lao động và sức khỏe
nghề nghiệp của Petrolimex.

Kinh doanh ngành hàng xăng dầu với những mặt hàng
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Do đó Lãnh đạo Tập
đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Công đoàn
Xăng dầu Việt Nam và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã
xác định: Mọi sơ suất trong hoạt động sản xuất kinh
doanh nếu để xảy ra mất an toàn sẽ là thảm họa ảnh
hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của con người, tài
sản, an ninh trật tự, môi trường của cộng đồng... Vì vậy,
Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn
ngừa và chuẩn bị cho việc giải quyết các tình huống
rủi ro có thể xảy ra. Quan điểm an toàn và sức khỏe là
mối quan tâm hàng đầu tại Petrolimex, được thể hiện
rõ trong các tuyên bố và minh chứng mạnh mẽ thông
qua các hành động. Theo đó, Petrolimex đã thành lập
ban phụ trách các vấn đề về an toàn và sức khỏe với
vai trò kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trên.

Các công ty thành viên có trên 1.000 lao động đều phải
thành lập phòng/bộ phận ATVSLĐ hoặc bố trí ít nhất 2
người làm công tác ATVSLĐ theo chế độ chuyên trách.
Ngoài ra, Petrolimex cũng quy định thành lập Hội đồng
An toàn vệ sinh lao động để điều hành chặt chẽ vấn đề an
toàn và sức khỏe. Hội đồng được thành lập với nhiệm vụ:
»» Tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ)
trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các
biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
»» Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ
tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
»» Yêu cầu NSDLĐ thực hiện các biện pháp xử lý, khắc
phục nếu phát hiện thấy nguy cơ mất ATVSLĐ.
»» Thành viên tham gia hoạt động ATVSLĐ đều được quy
định về chuyên môn và trình độ. Chi tiết được quy
định rõ trong Quy chế An toàn vệ sinh lao động của
Tập đoàn.
Tại Công ty Mẹ - Tập đoàn
»» Công tác an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại
Tập đoàn do 01 Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo trực tiếp.

Quan điểm an toàn và sức khỏe là mối quan tâm hàng
đầu tại Petrolimex, được thể hiện rõ trong các tuyên bố và
minh chứng mạnh mẽ thông qua các hành động. Theo đó,
Petrolimex đã thành lập ban phụ trách các vấn đề về an toàn
và sức khỏe với vai trò kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trên.
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»» Phòng Kỹ thuật Công nghệ và An toàn có chức năng
tham mưu giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều
hành các lĩnh vực ATVSLĐ-PCCC-BVMT. Cụ thể: công
tác quản lý, bảo vệ môi trường, an toàn PCCC, ATVSLĐ,
phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.
»» Tập đoàn đã thành lập: Ban chỉ đạo xử lý tình trạng
khẩn cấp (sự cố tràn dầu, tai nạn lao động, mất an toàn
tại các công trình xăng dầu); Ban chỉ đạo Phòng cháy
và chữa cháy, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão.

Tại các đơn vị trực thuộc
»» Công tác BVMT-PCCC-ATVSLĐ tại các đơn vị do 01 Phó
Giám đốc chỉ đạo trực tiếp.
»» Phòng Kỹ thuật và Phòng Tổ chức hành chính có chức
năng tham mưu, giúp Giám đốc các đơn vị trong chỉ
đạo, quản lý, điều hành trong lĩnh vực BVMT-PCCCATVSLĐ. Ngoài ra còn thành lập các tổ chức chuyên
môn như: Ban chỉ đạo an toàn các công trình xăng dầu,
Ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu, Ban chỉ huy Phòng
chống lụt bão, Hội đồng bảo hộ lao động, Đội chữa
cháy cơ sở và Mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
Đối với bệnh nghề nghiệp: Petrolimex thực hiện khám
bệnh đối với 100% lao động trực tiếp để phát hiện và điều
trị (nếu có) nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động:
thường xuyên được quan tâm, ngoài bảo hiểm sức
khỏe theo pháp luật lao động, người lao động còn được
NSDLĐ mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo
hiểm tai nạn,…
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GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Tai nạn lao động (TNLĐ)

ĐVT

2014

2015

GRI 404-1: SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH MỖI NĂM CHO MỖI NHÂN VIÊN
2016

2017

Tổng số vụ TNLĐ

Vụ

17

2

7

5

1

Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

6

1

4

1

1

Cháy cửa
hàng gas tại
Thái Bình

3 vụ tai nạn
giao thông
+ 1 vụ đột
tử trên tàu

Tai nạn
giao thông

Tai nạn
giao thông

Nguyên nhân TNLĐ chết người

Tổng số người bị TNLĐ

Người

17

2

8

6

1

Trong đó, số người chết vì
TNLĐ

Người

6

1

5

1

1

Cháy cửa
hàng gas
Thái Bình

4 người
tai nạn giao
thông + 1
người đột tử
trên tàu

Tai nạn
giao thông

Tai nạn
giao thông

Nguyên nhân TNLĐ chết người

CHỈ TIÊU

2018
Tổng số giờ đào tạo

626.696 giờ (tăng 32% so với năm 2017)

Số giờ đào tạo trung bình/nhân viên

35 giờ/người/năm

Số giờ đào tạo cho lao động nam

37 giờ/người

Số giờ đào tạo cho lao động nữ

34 giờ/người

Tổng số lượt đào tạo

37.856 lượt (tăng 33% so với năm 2017)

Số lượt quản lý tham gia đào tạo

5.426 lượt

Số giờ đào tạo trung bình của quản lý

84 giờ/người

Chi phí đào tạo 2018

32,565 tỷ (tăng 48% so với năm 2017)

TỔNG SỐ GIỜ ĐÀO TẠO

626.696

GIỜ

Tổng chi phí cho TNLĐ (cấp
cứu, điều trị, trả tiền lương
trong ngày nghỉ, bồi thường,
trợ cấp,...)

Triệu
đồng

324

205

129

422

0

Thiệt hại về tài sản (tính bằng
tiền)

Triệu
đồng

117

10

0

0

0

Số ngày công nghỉ vì TNLĐ

Ngày

584

0

133

525

0

Bệnh nghề nghiệp (BNN)

ĐVT

2014

2015

2016

2017

2018

Tổng số người bị BNN cộng
dồn tại thời điểm báo cáo

Người

249

0

64

99

0

Trong đó, số người mới
mắc BNN

Người

41

0

40

19

0

Số ngày công nghỉ vì BNN

Ngày

495

0

255

0

0

Số người phải nghỉ trước tuổi
hưu vì BNN

Người

0

0

0

0

0

Tổng chi phí cho người bị
BNN phát sinh trong năm

Triệu
đồng

157

0

144

76

0

KẾT QUẢ

TỔNG SỐ LƯỢT ĐÀO TẠO

37.856

LƯỢT

CHI PHÍ ĐÀO TẠO 2018

32,565

TỶ

GRI 404-2: CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
KỸ NĂNG CHO NHÂN VIÊN
Petrolimex xác định nguồn lực con người là quan trọng
nhất quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
hàng năm Tập đoàn và các đơn vị thành viên đều xây
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại,
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề
nghiệp, tay nghề cho người lao động.
Cùng với việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho người
lao động nói chung, Petrolimex còn chú trọng vào việc
xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực then
chốt, tác động lớn đến kết quả, hiệu quả hoạt động của
Petrolimex, như: Chương trình đào tạo Cửa hàng trưởng
Cửa hàng xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn,… ; xây dựng, huấn
luyện, đào tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ
thân thiện, giao tiếp văn minh, lịch sự cho đội ngũ Nhân
viên bán hàng tại Cửa hàng xăng dầu nhằm cải thiện và
nâng cao kết quả hoạt động của Petrolimex dựa trên nền
tảng phát triển công nghệ, tối ưu hóa quá trình và nâng
cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2018, Petrolimex phối hợp với Trung tâm Hợp tác
Dầu khí Nhật Bản (JCCP) để xây dựng và tổ chức các
Khóa đào tạo tại Nhật Bản với các chủ đề có tính thực
tiễn và khả năng áp dụng cao. Một số chương trình đào
tạo như: Thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối,
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Quản lý tài chính
và kế toán cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty mẹ
(Trưởng, Phó trưởng các Phòng/Ban) và các đơn vị thành
viên (Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,
Trưởng phòng nghiệp vụ).
Ngoài các hoạt động đào tạo do Petrolimex tổ chức,
Petrolimex khuyến khích người lao động tham gia các
khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi cá
nhân để nâng cao trình độ, kỹ năng, hiệu quả làm việc và
phát triển sự nghiệp.
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GRI 406: BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Tại Petrolimex không có sự phân biệt đối xử.
Chúng tôi hiểu rằng mỗi giá trị tạo ra của các thành
viên ở bất kỳ vị trí nào, không phân biệt giới tính, độ
tuổi, tính cách, trình độ, năng lực, tôn giáo, dân tộc,
… đều đóng góp cho sự phát triển của Petrolimex.
Và Petrolimex trân trọng điều đó. Đây chính là nền
tảng để Petrolimex xây dựng một môi trường làm
việc bình đẳng, năng động và thân thiện, một môi
trường mà mỗi cá nhân đều có cơ hội như nhau về
việc làm, về thể hiện năng lực hướng tới sự thành
công và phát triển bản thân.

Petrolimex tiên phong và gương mẫu trong việc
thực thi các quy định, các chủ trương, chính sách
của Nhà nước về luật lao động cũng như các công
ước quốc tế về lao động. Mọi hành vi vi phạm về bất
công, phân biệt đối xử, lao động trẻ em, lao động
cưỡng bức, ngược đãi hoặc lạm dụng người lao
động ở Petrolimex đều bị nghiêm cấm và có chế tài
xử lý nghiêm minh. Đảng ủy và tổ chức Công đoàn
của Tập đoàn là các cơ quan giám sát để chỉ đạo, kiến
nghị kịp thời nhằm đảm bảo các yêu cầu này được
tuân thủ trong thực tế. Các tổ chức hợp pháp trong
Tập đoàn như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu
chiến binh, Ban nữ công,… đều được tạo mọi điều
kiện tốt để thực thi vai trò của mình trong việc thực
hiện bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Tại Petrolimex, các vị trí quản lý được bố trí căn cứ
vào kiến thức, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm và
luôn tạo điều kiện cho những lao động trẻ có kiến
thức, năng lực, phẩm chất đã trải qua quá trình rèn
luyện thực tiễn có cơ hội khẳng định bản thân. Cơ
hội về thăng tiến, chế độ đãi ngộ, thu nhập được
chia sẻ đều cho tất cả người lao động trong Tập
đoàn trên cơ sở những tiêu chí rõ ràng và minh
bạch. Cấp quản lý không có sự phân biệt giới tính,
tôn giáo, dân tộc.

Tiền lương được chi trả theo công việc, chức danh
công việc đảm nhận trên cơ sở hệ thống thang,
bảng lương, phụ cấp lương áp dụng trong toàn Tập
đoàn và mức độ thực hiện nhiệm vụ của người lao
động. Tiền lương được trả như nhau cho người lao
động làm công việc như nhau, không phân biệt
trình độ, giới tính, độ tuổi, tôn giáo, dân tộc.
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GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
GRI 413-1: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
Những năm gần đây, nước ta phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức. Thiên tai, bão, lụt, hạn hán diễn biến
bất thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống
của người dân, đặc biệt các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng
xa; tình hình chính trị, kinh tế thế giới lại biến động khó
lường. Do đó, chúng ta đang rất cần đến sự chung tay,
góp sức của toàn thể xã hội để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn
đối với những vùng này.
Tại Petrolimex, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội, cộng đồng luôn
được chú trọng trong suốt quá trình xây dựng, phát triển
Tập đoàn. Ban lãnh đạo và người lao động Petrolimex

thường xuyên quan tâm thực hiện công tác an sinh xã
hội từ các nguồn kinh phí phù hợp (từ chi phí; từ quỹ
phúc lợi; từ đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người
lao động) để thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa
thiết thực trên toàn quốc, đặc biệt là “Chương trình giảm
nghèo nhanh và bền vững” theo tinh thần Nghị quyết
30a của Chính phủ (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày
27/12/2008 của Chính phủ).

Việc Petrolimex hỗ trợ huyện Đồng Văn để triển khai
chương trình “Giảm nghèo nhanh và bền vững” theo Nghị
quyết 30a, là phù hợp với nguyện vọng, tình cảm của Lãnh
đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động Petrolimex
(trước khi có Nghị quyết 30a của Chính phủ, Công ty Xăng
dầu Hà Giang (đơn vị thành viên của Tập đoàn) và các đơn
vị thành viên Petrolimex đã có những hành động thiết
thực hỗ trợ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong công
cuộc xóa đói giảm nghèo). Chương trình hỗ trợ huyện
Đồng Văn được Petrolimex triển khai thực hiện trong
nhiều năm với tổng số kinh phí hỗ trợ gần 50 tỷ đồng. Các
nội dung hỗ trợ cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho từng năm
cũng như các hạng mục đầu tư được Petrolimex cùng với
UBND huyện Đồng Văn thống nhất theo thứ tự ưu tiên
(y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển sản xuất,…).

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của Petrolimex, cơ sở hạ
tầng của huyện Đồng Văn đến nay đã có những thay đổi
cơ bản: nhiều nhà tạm được xóa làm giảm tỷ lệ hộ gia
đình phải sống trong các nhà dột nát, nguy hiểm đặc biệt
là vào mùa mưa bão; các công trình cơ sở hạ tầng thiết
yếu phục vụ dân sinh như đường giao thông liên xã, liên
thôn, công trình điện nước sinh hoạt được đầu tư nâng
cấp và xây mới tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc triển khai thực hiện chương
trình xóa nhà tạm, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã tạo
thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa
phương. Những máy móc, trang thiết bị hỗ trợ cho Bệnh
viện Đa khoa Huyện và Trung tâm Giáo dục thường xuyên
đã phần nào khắc phục được những thiếu thốn về cơ sở
vật chất, phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, công
tác dạy và học,... trên địa bàn huyện Đồng Văn.
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Đối với cộng đồng xã hội, Petrolimex đã đóng góp vào công tác an sinh xã hội, chia sẻ các giá trị kinh tế tới cộng đồng
địa phương. Hoạt động này được Petrolimex thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả và có lộ trình cụ thể cho từng
năm, thể hiện quan điểm xuyên suốt của Petrolimex: phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội,
chia sẻ với cộng đồng, chi tiết như các Biểu dưới,
Tình hình thực hiện công tác xã hội, cộng đồng trong 2 năm 2017 và 2018
ĐVT: Triệu đồng
STT

NỘI DUNG

Năm 2017

Năm 2018

I.

Thực hiện An sinh xã hội từ chi phí kinh doanh

22.815

44.096

1

Tập đoàn phê duyệt

16.177

40.242

2

Công ty tự cân đối

6.638

3.854

II.

Chi từ Quỹ xã hội của Tập đoàn

4.452

2.595

III.

Thực hiện xã hội từ thiện từ quỹ phúc lợi
(Tập đoàn và Công ty)

18.443

8.897

1

Từ quỹ phúc lợi Tập đoàn

3.134

2

Từ quỹ phúc lợi và đóng góp của người lao động tại các đơn vị
thành viên

15.309

8.747

CỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TOÀN NGÀNH

45.710

55.588

Hoạt động Đoàn Thanh niên tại Petrolimex
Đoàn thanh niên Tập đoàn (ĐTN Petrolimex)
là Đoàn tương đương cấp quận, huyện trực
thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương với
17 cơ sở Đoàn trực thuộc, tại ngày 31/12/2018
ĐTN Petrolimex có 2.164 đoàn viên. Năm 2018,
ĐTN Petrolimex đã có những đổi mới trong
hoạt động Đoàn, luôn gắn liền với hoạt động
của doanh nghiệp, thể hiện tinh thần xung
kích, sáng tạo, đổi mới, nhiệt huyết của tuổi trẻ,
tích cực triển khai công tác Bảo vệ thương hiệu
Petrolimex, đăng ký đảm nhận các công trình,
phần việc thanh niên, tích cực sáng tạo cải tiến
kỹ thuật, các hoạt động tình nguyện vì cộng
đồng, hiến máu tình nguyện,…
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Tình hình thực hiện công tác xã hội, cộng đồng năm 2018 theo tính chất hỗ trợ
ĐVT: Triệu đồng
STT

NỘI DUNG

Năm 2018

1

Hỗ trợ y tế

417

2

Hỗ trợ giáo dục

10.054

3

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà hộ nghèo, nhà đại đoàn kết, nhà tình ng12.941
hĩa

4

Ủng hộ biển đảo

146

5

Ủng hộ thiên tai, bão lũ

2.358

6

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

868

7

Tri ân nhân ngày Thương binh liệt sĩ

2.012

8

Chi hỗ trợ khác tại Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên 626

9

Chi ủng hộ, hỗ trợ khác

26.166

Tổng cộng

55.588

17

CƠ SỞ ĐOÀN
TRỰC THUỘC

2.164

ĐOÀN VIÊN
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GRI 413-2: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÓ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TIỀM ẨN VÀ THỰC TẾ ĐÁNG KỂ VỚI
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

GRI 416: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA KHÁCH HÀNG

Tác động tiêu cực tiềm ẩn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đối với cộng đồng là sự ô nhiễm môi trường, nguy cơ
ảnh hưởng sức khỏe khi xảy ra các sự cố phát tán khí thải độc hại hoặc rò rỉ xăng dầu, nguy cơ cháy nổ. Với các rủi ro
này, Petrolimex thực hiện các biện pháp:
»» Triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường (chi tiết vui lòng xem trong phần GRI 300_ Môi trường).
»» Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động (chi tiết vui lòng xem trong phần “An toàn
sức khỏe”).
Chính sách của Tập đoàn đảm bảo không để xảy ra bất cứ tình trạng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hay bất
cứ hành vi nào vi phạm luật pháp Việt Nam, cũng như các công ước quốc tế về lao động mà Việt Nam đã phê duyệt.

NỘI DUNG

NĂM 2017

NĂM 2018

Số vụ khiếu nại, tố cáo trong năm (tính theo số lượng đơn nhận được)

9

8

Số vụ khiếu nại về quyền của người bản địa, khiếu nại do tác động tiêu cực
đến
0
cộng đồng

0

Số vụ vi phạm sử dụng lao động trẻ em

0

0

Số vụ vi phạm về lao động cưỡng bức

0

0

Số vụ vi phạm phân biệt đối xử

0

0

Tổng số tiền phạt do vi phạm các vấn đề về lao động, xã hội

0

0

GRI 416-1: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ
Luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường, sức khỏe, an toàn
của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời đảm bảo hiệu
quả kinh doanh là giải pháp để Petrolimex hướng đến sự
phát triển bền vững.
Petrolimex triển khai kinh doanh xăng E5 Ron 92 và DO-V
trên toàn hệ thống theo Quyết định 49 và Quyết định
53 của Chính phủ. Ngày 15/12/2017, Petrolimex đã hoàn
tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E5 Ron 92 tại
tất cả các cửa hàng xăng dầu trong toàn hệ thống, sớm
hơn quy định là ngày 01/01/2018. Xăng E5 được pha chế
từ 95% xăng khoáng A92 và 5% ethanol khan (99,5%),
ethanol có trị số octane (RON) cao nên khi pha vào xăng
khoáng sẽ làm tăng trị số octane (tăng khả năng chống
kích nổ của nhiên liệu), hàm lượng ô xy cao hơn xăng
khoáng, giúp quá trình cháy trong động cơ triệt để hơn,

tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm
thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ
(CO và HC), việc sử dụng xăng E5Ron92 sẽ giảm tỉ lệ xăng
khoáng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu có nguồn
gốc hóa thạch, là giải pháp để bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững. Năm 2018, sản lượng tiêu thụ xăng
E5Ron92 đã đạt gần 50% tổng sản lượng xăng tiêu thụ
của Petrolimex.
Petrolimex triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro mức
5 sớm hơn quy định tại Quyết định 49. Sản phẩm Diesel
0,001S-V (DO-V) có hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát
ở mức rất thấp (tối đa là 10 mg/kg) - bằng 1/50 so với sản
phẩm DO 0.05S-II. Mặc dù giá bán cao hơn nhưng DO-V
đã được thị trường chấp nhận, năm 2018 sản lượng DO-V
chiếm trên 40% tổng sản lượng diesel bán ra.
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GRI 416-2: CÁC VỤ VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ LIÊN QUAN ĐẾN TÁC ĐỘNG SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
CỦA CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Kinh doanh ngành hàng xăng dầu gồm những mặt hàng
luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro tác động tiêu cực đến sức
khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ, Petrolimex luôn
tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng
các quy định, quy trình và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt
đảm bảo loại trừ các nguy cơ rủi ro tác động tiêu cực đến
sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ.

Do đó, trong năm 2018, Petrolimex không có vụ việc
không tuân thủ các quy định về các tác động sức khỏe
và an toàn của sản phẩm và dịch vụ dẫn đến bị xử phạt
hoặc cảnh cáo.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

GRI 417: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU PETROLIMEX
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Xây dựng và áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu
»» Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
Năm 2011, Petrolimex bắt đầu bước vào giai đoạn mới
bằng việc chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình
công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh xăng dầu có
nhiều thay đổi theo cơ chế thị trường; và điều quan trọng
nhất là Petrolimex đã hội tụ đủ các yếu tố của Tập đoàn
kinh tế đa ngành. Trong khi đó, biểu trưng chữ P không
còn đáp ứng được những yêu cầu cho những bước phát
triển mới của Petrolimex. Vì vậy, Petrolimex đã thực hiện
việc thay đổi lại toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu
(HTNDTH).
Từ tháng 01/2012, HTNDTH mới đã được đưa vào sử
dụng đồng bộ trong toàn Tập đoàn. HTNDTH mới đã
được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và đó cũng là cơ sở
để đăng ký bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới.
HTNDTH của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã cấu trúc lại
hình ảnh của chính Petrolimex và các đơn vị thành viên
để hướng tới tập đoàn kinh tế, nhiều hình ảnh (logo) của
các đơn vị thành viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

trước đây nay được quy chuẩn về nhóm xăng dầu và phi
xăng dầu theo nguyên tắc nhất thể hóa một cách triệt để
với tính chuyên nghiệp cao và bảo đảm được tính cá thể
của đơn vị thành viên.
Ngoài ra, HTNDTH còn có nhiệm vụ tạo sự khác biệt giữa
Petrolimex với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác;
giữa Petrolimex với hệ thống đại lý, tổng đại lý, các doanh
nghiệp không nằm trong mối quan hệ với Petrolimex
nhằm khắc phục triệt để sự nhầm lẫn vẫn thường xảy ra
trước đây.
»» Áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu
Petrolimex đã thực hiện lộ trình áp dụng HTNDTH theo
từng giai đoạn, quy mô cụ thể để không ảnh hưởng đến
hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên
tắc tuân thủ tuyệt đối quy định của HTNDTH. Bên cạnh
đó, các bộ phận chức năng thường xuyên giám sát để
đảm bảo mọi sự thay đổi về hình ảnh đều phải đúng
chuẩn theo quy định của HTNDTH.

Nâng cao chất lượng phục vụ tại hệ thống CHXD
»» Nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại:
Để cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp,
đem lại sự hài lòng cao nhất cho tất cả khách hàng,
Petrolimex thường xuyên tổ chức các chương trình
đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân
viên tại hệ thống CHXD. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng
áp dụng các quy trình chuẩn trong công tác bán hàng:

“Quy trình bán hàng 5 bước”, “Quy trình giải quyết các
tình huống ở CHXD”,…
»» Phát triển CHXD mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật
chất tại các CHXD khang trang, sạch đẹp nhằm tạo ấn
tượng tốt đẹp với khách hàng khi mua hàng cũng được
Petrolimex chú trọng và thực hiện trên toàn hệ thống.

Áp dụng công nghệ trong công tác quản lý
Đi đầu trong việc đầu tư, áp dụng công nghệ vào công
tác quản lý và bảo vệ môi trường: Petrolimex là doanh
nghiệp nhà nước đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành
công hệ thống quản trị nguồn lực ERP; hệ thống quản lý
CHXD egas; hóa đơn điện tử,…;

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm,
Petrolimex đầu tư hệ thống thu hồi hơi xăng tại kho xăng
dầu nhằm hạn chế các khí thải độc hại phát tán ra môi
trường cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
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Tiên phong kinh doanh các sản phẩm chất lượng thân thiện môi trường
Với chủ trương kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao
góp phần bảo vệ môi trường, Petrolimex luôn tiên phong
trong việc thực hiện đúng và đầy đủ lộ trình quy định của
Nhà nước về mức khí thải đối với các sản phẩm xăng dầu
như xăng E5, Xăng Ron 95 tiêu chuẩn Euro 4.

Đặc biệt hơn, từ đầu năm 2018 Petrolimex đã chính thức
phân phối trên thị trường nhiên liệu dầu Diezen tiêu chuẩn
Euro 5 (vượt một mức so với quy định của Nhà nước). Sản
phẩm này đã được người tiêu dùng sử dụng và phản hồi
rất tích cực.

Các hoạt động Marketing
Nhằm cung cấp cho khách hàng những giá trị gia tăng
cũng như các quyền lợi khác, hàng năm Petrolimex
thường xuyên tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến
mại như “Ngày vàng giảm giá”. Bên cạnh đó, tại các đơn vị
cũng chủ động thực hiện các chương trình khuyến mại,

tri ân khách hàng hay Hội nghị khách hàng. Những chương
trình này đã thu hút được đông đảo khách hàng tham gia
và qua đó cũng ngày càng nâng cao uy tín, giá trị của
thương hiệu Petrolimex.

Công tác truyền thông
Là doanh nghiệp có sản phẩm ảnh hưởng đến đời sống
sinh hoạt của người dân cũng như nền kinh tế, Petrolimex
luôn chủ động và phối hợp với các đơn vị truyền thông,
các đối tác, bạn hàng để cung cấp đến công chúng những
thông tin về hoạt động kinh doanh của Petrolimex, thông

tin về sản phẩm, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, kịp
thời góp phần minh bạch thị trường xăng dầu. Các hoạt
động truyền thông được thực hiện đa dạng trên các kênh
từ truyền thống đến mạng xã hội.

Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện
Hoạt động kinh doanh phát triển, uy tín thương hiệu của
Petrolimex ngày càng được nâng cao, Petrolimex liên tục
đứng trong các top đầu của các cuộc bình chọn do các tổ
chức uy tín thực hiện cụ thể: Ngày 26/7/2018, Forbes Việt
Nam lần thứ 2 liên tiếp vinh danh Petrolimex là Quán quân
doanh thu trong danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất
Việt Nam” năm 2018.

TOP

1.000

(Chi tiết tại GRI 413 trang 98-102)

Ngày 23/8/2018, Petrolimex tiếp tục được Forbes vinh danh
trong top 40 thương hiệu có giá trị nhất tại Việt Nam. 2017
cũng là năm thứ 2, Petrolimex nằm ở vị trí cao trong danh
sách 10 thương hiệu Việt góp mặt Top 1.000 thương hiệu
hàng đầu châu Á - do Tạp chí Campaign Asia-Pacific công
bố dựa trên nghiên cứu độc quyền từ Nielsen.

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
CHÂU Á

TOP

40

THƯƠNG HIỆU CÓ GIÁ TRỊ
NHẤT TẠI VIỆT NAM NĂM 2018
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BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU (BVTH)
Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh
xăng dầu và kinh doanh trên địa bàn cả nước, Petrolimex
luôn phải đối mặt với tình trạng xâm phạm nhãn hiệu
(năm 2017, số lượng cửa hàng xăng dầu xâm phạm hình
ảnh thương hiệu Petrolimex là 231).
Nhận thức rõ về tầm quan trọng của bảo vệ thương hiệu,
Petrolimex thành lập Ban BVTH với người đứng đầu là
Lãnh đạo Tập đoàn phụ trách kinh doanh, các thành viên
là cán bộ các phòng, ban chuyên môn Tập đoàn và cán
bộ các đơn vị thành viên (lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các
phòng ban nghiệp vụ của các đơn vị thành viên).
Công tác BVTH được thực hiện với phương châm:

»» Kiên quyết xử lý dứt điểm các xâm phạm tại các
địa phương.
»» Cán bộ cơ sở là người chịu trách nhiệm thực
hiện công tác tại địa bàn.
»» Cán bộ Tập đoàn được phân công kiểm tra, giám
sát việc thực hiện ở từng địa bàn.
»» Những trường hợp đặc biệt, phối hợp với các cơ
quan chức năng, các cơ quan truyền thông xử lý
dứt điểm.

Với quan điểm và sự quyết liệt từ Tập đoàn và các đơn vị,
với sự nỗ lực của các cán bộ được phân công thực hiện
công tác BVTH, đặc biệt là được sự ủng hộ, hỗ trợ từ các
cơ quan QLNN như Thanh tra Bộ KHCN, QLTT,… các vụ
xâm phạm về nhãn hiệu của Petrolimex đã dần được đẩy
lùi và giảm đáng kể.

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NÂNG
CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU
Petrolimex duy trì và thực hiện các hoạt động nhằm nâng
cao hơn nữa chất lượng phục vụ tại hệ thống CHXD,
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng
cao, phát triển hệ thống CHXD nhằm đưa sản phẩm chất
lượng của Petrolimex đến với đông đảo người tiêu dùng
trên cả nước, giúp cho giá thị thương hiệu Petrolimex
tiếp tục được nâng cao.

GRI 418: TUÂN THỦ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
GRI 418-1: KHIẾU NẠI CÓ CĂN CỨ VỀ VIỆC VI PHẠM QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
VÀ MẤT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
Trong năm 2018, Tập đoàn nhận được 03 đơn có nội dung khiếu nại, phản ánh. Tuy nhiên các nội dung khiếu nại, phản
ánh này không liên quan đến vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng. Các khiếu
nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tập đoàn nên Tập đoàn đã chuyển đơn để các đơn vị giải quyết theo
thẩm quyền.
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MỤC LỤC GRI
TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI
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NỘI DUNG BÁO CÁO

TRANG

TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI

GRI 102: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016
HỒ SƠ TỔ CHỨC
GRI 102-1

Tên tổ chức

12

Ngành hàng kinh doanh chính

13

Địa điểm của trụ sở chính

Thông tin khái quát

8

Các địa điểm hoạt động

Địa bàn kinh doanh

14-15

Thông tin khái quát

8

Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ

GRI 102-3
GRI 102-4

Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

Lịch sử hình thành và phát triển
Cơ cấu bộ máy quản lý

GRI 102-6

GRI 102-7

Các thị trường phục vụ

Quy mô của tổ chức

10-11

14-15

Số lượng sản phẩm, dịch vụ

12-13

Công ty con, công ty liên kết

23
24-25

Tổng số nhân viên

86
87

GRI 102-8

Thông tin về nhân viên và người lao động khác

Lao động và việc làm

GRI 102-9

Chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng

GRI 102-22

Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các ủy ban

GRI 102-23

Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

Các vấn đề môi trường

70-73

GRI 102-12

Các sáng kiến bên ngoài

Các sáng kiến bên ngoài

28

GRI 102-13

Quyền hội viên trong các hiệp hội

Quyền hội viên trong các hiệp hội

28

CHIẾN LƯỢC

Hội đồng Quản trị

TRANG
50-51
33-34

Các ủy ban, tiểu ban khác

35

Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất

Hội đồng Quản trị

33

GRI 102-26

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết lập
các mục đích, giá trị và chiến lược

Vai trò và trách nhiệm của Hội
đồng Quản trị

37

GRI 102-29

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, môi
trường và xã hội

GRI 102-31

Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

Nhận diện và quản lý các tác động
kinh tế, môi trường và xã hội

46-47

Tuân thủ về môi trường

82-85

Vai trò và trách nhiệm của
Hội đồng Quản trị

37

Quy trình quản trị các tác động
kinh tế - môi trường – xã hội

45

GRI 102-32

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc lập
BCPTBV

Vai trò của cấp quản lý trong việc
lập BCPTBV

48

GRI 102-33

Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách

Quy trình quản trị các tác động
kinh tế - môi trường – xã hội

45

GRI 102-34

Bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách

Mối quan tâm của các bên liên
quan và phương thức tiếp cận,
cam kết

50-51

GRI 102-35

Chính sách về thù lao

Thù lao và các khoản lợi ích của
HĐQT, BĐH và BKS

43-44

26-27

GRI 102-11

SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN

GRI 102-14

Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao

Thông điệp phát triển bền vững

GRI 102-15

Các tác động, rủi ro và cơ hội chính

Các rủi ro và cơ hội chính

4-5

GRI 102-40

Danh sách các nhóm bên liên quan

29-31

GRI 102-42

Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan

QUẢN TRỊ

GRI 102-43
Cơ cấu quản trị

GRI 102-18

Mối quan tâm của các bên liên
Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi
quan và phương thức tiếp cận,
trường và xã hội
cam kết

22

Địa bàn kinh doanh

Những chỉ số tài chính nổi bật

GRI 102-21
8

Ngành nghề kinh doanh

GRI 102-2

GRI 102-5

Thông tin khái quát

NỘI DUNG BÁO CÁO

Cơ cấu quản trị

GRI 102-19

Phân cấp thẩm quyền

GRI 102-20

Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ đề
kinh tế,
môi trường và xã hội

32
GRI 102-44

Vai trò và trách nhiệm của các
bên trong vấn đề quản trị

36-42

Quy trình quản trị các tác động
kinh tế - môi trường – xã hội

45

Vai trò của Ban Điều hành
Quy trình quản trị các tác động
kinh tế - môi trường – xã hội

Phương pháp tiếp cận đối với sự tham gia của bên liên Mối quan tâm của các bên liên
quan
quan và phương thức tiếp cận,
cam kết
Các mối quan ngại và chủ đề chính

48

50-51

THÔNG LỆ BÁO CÁO
GRI 102-45

Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp
Phạm vi báo cáo
nhất

38-39
45

Sự tham gia của các bên liên quan

GRI 102-46

Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề

58

Bối cảnh phát triển bền vững

49

Các vấn đề trọng yếu và nội
dung báo cáo

52-53
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TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI

NỘI DUNG BÁO CÁO

GRI 102-47

Danh mục các chủ đề trọng yếu

Các vấn đề trọng yếu và nội
dung báo cáo

GRI 102-50

Kỳ báo cáo

GRI 102-51

Ngày của báo cáo gần nhất

GRI 102-52

Chu kỳ báo cáo

GRI 102-53

Đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc về báo cáo

GRI 102-54

Tuyên bố lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI

GRI 102-55

Mục lục GRI

TRANG
52-53

Giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra và phân bổ

Thông lệ báo cáo

58-59

Phương pháp quản trị

GRI 203-2

Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ

GRI 203-3

Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu

GRI 204-1

Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương

Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý
trong, hoặc gần kề các khu vực được bảo tồn

GRI 304-2

Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm,
dịch vụ đối với đa dạng sinh học

Hiệu quả hoạt động kinh tế

62-64

Phương pháp quản trị
GRI 306-4

Tiền lương và thu nhập

GRI 205-3

Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các
biện pháp xử lý

GRI 307-1

77

Vận chuyển chất thải nguy hại

Nước thải và chất thải

78-81

Không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi
trường

Tuân thủ về môi trường

82-85

GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN VỀ XÃ HỘI
Tác động kinh tế gián tiếp

66-67

GRI 401: VIỆC LÀM
Phương pháp quản trị

Thông lệ mua sắm

68

GRI 401-1

Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

GRI 401-2

Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian
Lao động và việc làm
không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian

GRI 401-3

Nghỉ thai sản

86-89

GRI 402: MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/ QUẢN LÝ
Phương pháp quản trị
Chống tham nhũng

69

GRI 402-1

Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi
trong hoạt động

GRI 403: AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ NGHỀ NGHIỆP
Phương pháp quản trị

GRI 300: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG
GRI 302: NĂNG LƯỢNG
Phương pháp quản trị

Phát thải

Phương pháp quản trị

64-65

Phương pháp quản trị
Truyền thông và đạo tạo về các chính sách và quy
trình phòng chống tham nhũng

76

GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG

GRI 205-2

Đa dạng sinh học

GRI 306: NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

GRI 204: THÔNG LỆ MUA SẮM
Phương pháp quản trị

GRI 304-1

Phương pháp quản trị

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP
GRI 203-1

75

GRI 305: PHÁT THẢI

Phương pháp quản trị
Tỷ lệ mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức
lương tối thiểu của vùng

Nước

Phương pháp quản trị

GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

GRI 202-1

TRANG

GRI 304: ĐA DẠNG SINH HỌC

GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

GRI 201-1

NỘI DUNG BÁO CÁO

GRI 303:NƯỚC
Phương pháp quản trị

GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ

Phương pháp quản trị

TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI

Năng lượng

74

Mối quan hệ Lao động – Quản lý

90-91
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MỤC LỤC GRI (tiếp theo)
TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI
GRI 403-1

Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính thức giữa ban
lãnh đạo và người lao động

GRI 403-2

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề nghiệp, ngày công bị mất, tình trạng vắng mặt và số vụ
tử vong liên quan đến công việc

GRI 403-3

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

NỘI DUNG BÁO CÁO

TRANG

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

92-94
GRI 409-1

GRI 404-1

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên Giáo dục và đào tạo

95

GRI 404-2

Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và
chương trình hỗ trợ chuyển tiếp

95

Giáo dục và đào tạo
Tuân thủ về môi trường

82-85

GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG

Bình đẳng và không phân biệt
đối xử

Phương pháp quản trị
GRI 413-1
GRI 413-2

Phương pháp quản trị

Cộng đồng địa phương

98-102

Sức khỏe và an toàn của
khách hàng

103-104

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

105-108

Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn và
thực tế đáng kể với cộng đồng địa phương

Bình đẳng và không phân biệt
đối xử

96-97

GRI 416-1

Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các
loại sản phẩm hoặc dịch vụ

GRI 416-2

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến các tác
động, sức khỏe và an toàn của các sản phẩm dịch vụ

GRI 417: TIẾP THỊ VÀ NHÃN HIỆU
Phương pháp quản trị

GRI 408: LAO ĐỘNG TRẺ EM
Phương pháp quản trị

GRI 408-1

Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng
địa phương, đánh giá tác động và các chương trình
phát triển

Phương pháp quản trị

96-97

GRI 406: KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể
về các vụ việc lao động trẻ em

96

GRI 416: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA KHÁCH HÀNG

Phương pháp quản trị

GRI 406-1

Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể
về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

Mọi hành vi vi phạm về bất
công, phân biệt đối xử, lao động
trẻ em, lao động cưỡng bức,
ngược đãi hoặc lạm dụng người
lao động ở Petrolimex đều bị
nghiêm cấm và có chế tài xử lý
nghiêm minh.

GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Phương pháp quản trị

Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động
khắc phục đã thực hiện

TRANG

Phương pháp quản trị

Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ cao mắc
bệnh liên quan đến nghề nghiệp

Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

NỘI DUNG BÁO CÁO

GRI 409: LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC HOẶC BẮT BUỘC

GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GRI 405-1

TIÊU
THÔNG TIN CÔNG BỐ
CHUẨN GRI

Mọi hành vi vi phạm về bất công,
phân biệt đối xử, lao động trẻ em,
lao động cưỡng bức, ngược đãi
hoặc lạm dụng người lao động ở
Petrolimex đều bị nghiêm cấm và
có chế tài xử lý nghiêm minh.

GRI 417-1

Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và
dịch vụ

GRI 417-2

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin
nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ

GRI 417-3

Các vụ việc không tuân liên quan đến truyền thông
tiếp thị

96

GRI 418: QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Phương pháp quản trị
GRI 418-1

Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật
thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng

Tuân thủ và bảo mật thông tin
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Viet Nam National Petroleum Group
Tên viết tắt: PETROLIMEX (HOSE: PLX)
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(024) 3851-2603
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