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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY 

 

 

 

 

Tên viết tắt  : PTS Hà Tây 

Mã chứng khoán : PTH 

Địa chỉ   : Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA PTS HÀ TÂY  

1. Những sự kiện quan trọng 

Năm 2000: Được thành lập, trong đó cổ đông lớn là Petrolimex Việt Nam. 

Năm 2001: Thành lập chi nhánh tại Hòa Bình 

Năm 2002: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội (khi đó Hà Tây chưa thuộc Hà Nội) 

Năm 2003: Tăng Vốn Điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng.  

Năm 2006: Tăng Vốn Điều lệ từ 6, 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng bằng việc phát hành riêng 

lẻ cho Petrolimex Việt Nam và cho cổ đông hiện hữu.  

Năm 2009: Phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng 

bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

Năm 2010: Giao dịch trên thị trường UPCoM.  

2. Qúa trình phát triển 

a. Ngành nghề hoạt động 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 0500387891 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 9 ngày 07 tháng 05 năm 2012, ngành 

nghề kinh doanh của Công ty gồm: 

- Kinh doanh vận tải xăng dầu; 

- Tổng đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các hàng hoá 

khác; 
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- Kinh doanh xuất nhập khẩu phương tiện vận tải, vật tư, thiết bị, phụ tùng ô tô, vật 

tư thiết bị chuyên dùng xăng dầu; 

- Xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu, thiết bị xăng dầu và các công trình dân 

dụng khác; 

- Vận tải hành khách đường bộ; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Dịch vụ ăn uống; 

- Dịch vụ kho vận, bãi đỗ xe, Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải; 

- Đại lý, kinh doanh mua và bán thiết bị, dịch vụ bưu chính viễn thông; 

- Trồng trọt; 

- Chăn nuôi; 

- Nuôi trồng thuỷ sản. 

b. Tình hình hoạt động 

Hiện tại Công ty đang tập trung vào 03 lĩnh vực chính: 

- Vận tải xăng dầu: là hoạt động kinh doanh chủ đạo của Công ty, trong đó: 

♦ Năng lực vận tải tại 31.12.2013 có trên 60 đầu xe tương đương 1.300 m3 

phương tiện và năng lực đạt tới 56.000.000 m3 km/năm. 

♦ Lĩnh vực vận tải xăng dầu luôn là hoạt động đóng góp lớn cho lợi nhuận của 

Công ty trong những năm qua; đảm bảo việc làm cho 50% lao động và 70% 

nguồn lương của Công ty.  

♦ Thị phần vận tải nội địa của Công ty không thay đổi so với năm 2012: Chiếm 

100% sản lượng vận tải cho các cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà 

Sơn bình; 40% sản lượng vận tải cho các cửa hàng xăng dầu của công ty 

xăng dầu Điện Biên; Vận tải cho các khách hàng, đại lý có nhu cầu. Trong 

năm 2013 Công ty đã ký hợp đồng vận tải xăng dầu tái xuất sang Lào. 

- Kinh doanh xăng dầu:  

♦ Hoạt động kinh doanh xăng dầu có những năm đã mang lại lợi nhuận chính 

cho Công ty, tuy nhiên năm 2013 là năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với hoạt 

động kinh doanh xăng dầu do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới tăng cao 

trong khi nhà nước vẫn giữ ổn định giá bán lẻ trong nước, mức lãi gộp thấp. 

Vì vậy kinh doanh xăng dầu năm 2013 lợi nhuận đạt thấp. 

♦ Mạng lưới kinh doanh xăng dầu hiện tại: 21 cửa hàng xăng dầu và hệ thống 

đại lý ở các tỉnh phía Bắc.  

- Kinh doanh khác: Kinh doanh xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu; Kinh doanh 

phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô đã thực hiện đáp ứng tốt nhu cầu nội bộ; Kinh 

doanh đại lý bán bảo hiểm PJICO.  
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3. Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Hoạt động vận tải: Tiếp tục nâng cao chất lượng phương tiện và chất lương vận tải 

để nâng cao vị thế và uy tín của Công ty.  

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Chú trọng giải pháp tăng sản lượng bán lẻ để nâng 

cao năng suất lao động và giảm chi phí bán lẻ, tiếp tục quan tâm xây dựng cửa hàng 

xăng dầu văn hoá.  

- Hoạt động kinh doanh phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô: Thực hiện phương châm 

“chất lượng để khẳng định uy tín và vị thế” và nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Tiếp tục giữ vững và ổn định thị phần vận tải trên địa bàn truyền thống của Công ty, 

đảm bảo tăng trưởng về vận tải từ 5 đến 10%/năm. 

- Tăng cường phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu, sửa chữa nâng cấp cửa hàng 

xăng dầu nâng cao tỷ trọng hiệu quả kinh doanh xăng dầu trong tổng lợi nhuận của 

Công ty. 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình kinh doanh vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa 

chữa ôtô và các loại hình kinh doanh thương mại và dịch vụ khác. 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2013 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1.  Doanh thu thuần  Đồng 1.406.432.156.830 

2.  Lợi nhuận từ HĐ SXKD  Đồng 2.494.941.535 

3.  Lợi nhuận sau thuế  Đồng 1.871.206.152 

4.  EPS  Đồng 1.170 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của PTS Hà Tây 
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2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

STT Hạng mục 2013 KH (VNĐ) TH so với KH (%) 

1.  Doanh thu thuần  1.353.360.000.000  104%  

2.  Lợi nhuận sau thuế  2.250.000.000 84%  

3.  EPS  1.406  84% 

Nguồn: Kế hoạch năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của PTS Hà Tây 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 

- Trong năm 2013, giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao trong khi đó giá xăng dầu 

trong nước tuy có được điều chỉnh tăng nhưng chưa kịp thời. Lãi gộp từ kinh doanh 

xăng dầu thấp chỉ bù đắp được các khoản chi phí. Do đó năm 2013 kinh doanh xăng 

dầu lợi nhuận thấp.  

- Từ tháng 4 năm 2013, Công ty ký hợp đồng vận tải xăng dầu tái xuất sang Lào. Điều 

này đã tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh số 

và lợi nhuận cho Công ty. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

- Hoạt động vận tải: Thị trường cơ bản do Tập đoàn giao. Trong năm 2014, đây vẫn là 

hoạt động kinh doanh hàng đầu của Công ty. Việc tăng thị phần vận tải cho các đại 

lý và nhu cầu khác tiếp tục được chú trọng trong năm 2014. 

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Năm 2014 tình hình kinh doanh xăng dầu có sự 

khởi sắc, tuy nhiên lãi gộp bán xăng dầu hiện tại vẫn còn chưa cao, chỉ đủ bù đắp chi 

phí. Cơ chế chính sách tổng đại lý của Tập đoàn đối với các công ty cổ phần thành 

viên cơ bản thực hiện như năm 2013. Công ty chủ trương tiết giảm chi phí quản lý, 

tiết giảm lao động để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. 

- Hoạt động tài chính: Theo dự báo năm 2014 tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, 

cơ chế chính sách của Tập đoàn và Công ty xăng dầu thành viên đối với PTS Hà Tây 

rất chặt chẽ, Công ty sẽ tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ 

công nợ để giảm thiểu việc huy động vốn ngân hàng, giảm chi phí lãi vay.  

- Hoạt động kinh doanh vật tư phụ tùng và dịch vụ sửa chữa ôtô: Đầu tư trang thiết 

bị, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển ra ngoài thị trường.  
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III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

1. Báo cáo tình hình tài chính 

Hạng mục  Đơn vị  2013 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0.99 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0.77 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0.67 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2.02 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Lần 162.7 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 16.63 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT  0.13% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH  6.72% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS  2.22% 

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT  0.17% 

Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần   

Tổng số cổ phần lưu hành (31.12.2013) Cổ phần  1,600,000 

Thu nhập trên cổ phần VNĐ 1,170 

Giá trị sổ sách (tại 31.12.2013) VNĐ  17,510 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán 2013 của PTS Hà Tây 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

Năm  

2012 

Kế hoạch 

Năm 

2013 

Thực hiện 

Năm   

2013 

Tỷ lệ 

% so 

với KH 

Tỷ lệ 

% so 

với TH 

2012 

1 Doanh thu thuần Trđ 1.277.482 1.353.360 1.406.432 103.9% 110% 

2 Chi phí kinh doanh Trđ 20.947 21.930 20.338 92.7% 97% 

3 Lợi nhuận trước thuế Trđ 3.309 3.000 2.495 83.1% 75.4% 

4 Lợi nhuận sau thuế Trđ 2.481 2.250 1.871 83.1% 75.4% 

5 Chia cổ tức % 12% 8% 8% 100% 66.6% 

6 Lao động Người 252 265 265 100% 101% 

7 Thu nhập bình quân đ/ng/t 6.567.000 6.500.000 7.325.368 112.7% 111.5% 

8 Nộp Ngân sách Trđ 6.000 8.371 22.773 272% 379% 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ họp ngày 27/3/2013 

- Quyết định và chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, hoàn thành 

mục tiêu ĐHĐCĐ năm 2013 đề ra mức trả cổ tức là 8% 

- Quuyết định và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2013 và tiếp tục thực hiện chiến lược 

đầu tư phát triển Công ty đã đề ra: Đầu tư phương tiện vận tải có chất lượng để tăng 

cường năng lực và thay thế phương tiện hết niên hạn, đáp ứng nhiệm vụ hiện tại và đón 

trước yêu cầu thị trường; phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu; Cải tạo nâng cấp cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu để tăng sản lượng bán lẻ 

- Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hao hụt và quản lý chặt công nợ để giảm chi 

phí lãi vay 

- Các biện pháp kiểm soát: Hoàn thiện và ban hành Hệ thống các quy chế, quy định 

quản lý điều hành để điều chỉnh toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của công ty; Hoàn thiện 
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quy chế quản lý nội bộ, phong cách và lề lối làm việc có tác dụng và hiệu quả rõ rệt đối 

với hoạt động kinh doanh. 

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 

Căn cứ kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2013 và định hướng kinh doanh của Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt Kế hoạch 

cho năm 2014 như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 

2013 

Kế hoạch năm 

2014 

I Doanh thu thuần Trđ 1.406.432 956.316 

1 Doanh thu vận tải Trđ      85.014   85.800 

2 Doanh thu xăng dầu Trđ 1.303.743 855.316 

3 Doanh thu khác Trđ     17.675  15.200 

II Tổng chi phí + Giá vốn Trđ 1.403.937 953.666 

III Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.495 2.650 

IV Thuế thu nhập Trđ 624 662 

VI Lợi nhuận sau thuế Trđ 1.871 1.988 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM 
TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập 

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIẸT NAM 

Trụ sở chính 

Địa chỉ  : Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, Phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel  : +84 (4) 3 783 2121 Fax: +84 (4) 3 783 2122  

Email  : info@cpavietnam.vn  

Website : www.cpavietnam.vn 
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Ý kiến kiểm toán độc lập 

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng nhu kết quả hoạt động kinh 

doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 

với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

2. Kiểm toán nội bộ 

Chưa có.  

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

Công ty mẹ của PTS Hà Tây là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 

Tên Công ty  : Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 

Địa chỉ   : Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ : 816.000 cổ phần, tương đương 51% Vốn Điều lệ PTS Hà Tây 

Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh xăng dầu, nhựa đường, dầu nhờn, thiết bị xăng dầu; 

Bất động sản và Xây dựng, v.v. 
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VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: PTS Hà Tây 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

P.KINH 

DOANH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

ĐỘI VẬN TẢI 

P.QLÝ KỸ 

THUẬT 

P.TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 
PTS HOÀ 

BÌNH 
PTS HÀ NỘI 

P.KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Họ và tên   : Lê Tự Cường – Uỷ viên HĐQT kiêm  Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111439065 do Hà Nội cấp ngày 18/01/2010 

Ngày tháng năm sinh  : 15/10/1969 

Nơi sinh   : Ứng Hoà – Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Ngõ 7 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, HĐ, HN 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

� 05/1995 – 12/1993 : Nhân viên nghiệp vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

� 01/1994 – 12/1995 : Chuyên viên kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 

� 01/1996 – 09/1996 : Phụ trách phòng ĐK XN Xăng dầu K133m CTXD Hà Sơn 

Bình 

� 10/1999 – 09/2000 : Trưởng phòng KD–XN Vận tải&Dịch vụ-CTXD Hà Sơn Bình  

� 10/2000 – 12/2006 : Uỷ viên HĐQT – Trưởng phòng KD PTS Hà Tây 

� 01/2007 – 04/2012 : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc PTS Hà Tây 

� 04/2012 đến nay  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 27.240 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,70% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

� Bố: Lê Tự Đệ     sở hữu 0 cổ phần 

� Mẹ: Vương Thị Nhâm  sở hữu 0 cổ phần 
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� Chị: Lê Thị Thu Hương sở hữu 0 cổ phần 

� Chị: Lê Thị Thu Hường sở hữu 0 cổ phần 

� Em: Lê Tự Nghĩa          sở hữu 0 cổ phần 

� Em: Lê Tự Chủ   sở hữu 0 cổ phần 

� Vợ: Nguyễn Thị Quyên        sở hữu 3.000 cổ phần 

� Con: Lê Tự Quốc Thắng, Lê Mạnh Tiến – Còn nhỏ 

Họ và tên   : Nguyễn Tử Bình –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111439607 do CA Hà Tây cấp ngày 21/06/1996 

Ngày tháng năm sinh  : 07/01/1971 

Nơi sinh   : Hoa Lư – Ninh Bình 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Phú La, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

� 01/1995 – 12/1995 : Nhân viên cửa hàng DMN - Gas Công ty Xăng dầu Hà Sơn 

Bình   

� 01/1996 – 12/1999 : Chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

� 01/2000 – 11/2000 : Chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

� 12/2000 – 12/2006 : Đội trưởng Vận tải Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

� Từ tháng 4/2003   : Uỷ viên BKS Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

� 01/2007 – 12/2010 : Uỷ viên BKS – Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  
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� Từ tháng 1/2011 đến nay :  Phó giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  :  Phó giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 11.860 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,74% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

� Bố: Nguyễn Tử Thư     sở hữu 0 cổ phần 

� Mẹ: Nguyễn Thị Thuận sở hữu 5.000 cổ phần 

� Em: Nguyễn Tử An          sở hữu 0 cổ phần 

� Vợ: Trần Mai Phương        sở hữu 13.150 cổ phần 

� Con: Nguyễn Tử Việt Anh, Nguyễn Phương Minh – Còn nhỏ 

Họ và tên   : Nguyễn Tiến Cường – Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 012962669 do Hà Nội cấp ngày 25/04/2007 

Ngày tháng năm sinh  : 03/05/1973 

Nơi sinh   : Thanh Ba – Phú Thọ 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 9, tổ 9, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

� 09/1997 – 5/2000  : Nhân viên bán xăng dầu Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

� 06/2000 – 3/2003  : Đội phó Vận tải Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 
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� 04/2003 – 07/2004 : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình 

� 8/2004 – 12/2010  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình  

� 01/2011 – 5/2013  : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại Hoà Bình 

� 6/2013 – nay                : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 21.760 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,36% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

� Mẹ: Phạm Thị Thu  sở hữu 0 cổ phần 

� Vợ: Lê Thị Thu Hiền        sở hữu 13.150 cổ phần 

� Con: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lê Khánh Hà – Còn nhỏ 

Họ và tên   : Dương Tú Oanh –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nữ 

Số CMND   : 111402373 do Hà Tây cấp ngày 21/02/2006 

Ngày tháng năm sinh  : 12/11/1972 

Nơi sinh   : Hà Đông - Hà Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 
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Quá trình công tác : 

� 09/1993 – 12/1999 : Công nhân xăng dầu Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình   

� 01/2000 – 9/2000  : Chuyên viên kế toán Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

� 10/2000 – 07/2002 : Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

� 8/2002 – 01/2006  : Chuyên viên phụ trách kinh doanh, kế toán chi nhánh 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội  

� 02/2006 – 03/2007 : Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

� 04/2007 – nay  : Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

� 12/2010    : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội.  

Chức vụ hiện tại  : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ  : 28.010 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,75% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

� Bố: Dương Trọng Tự (đã mất) sở hữu 0 cổ phần 

� Mẹ: Đỗ Thị Thanh Hiền sở hữu 0 cổ phần 

� Anh: Dương Việt Anh  sở hữu 0 cổ phần 

� Anh: Dương Đức Anh  sở hữu 0 cổ phần 

� Em: Dương Hoàng Ngân        sở hữu 0 cổ phần 

� Em: Dương Thanh Thuỷ sở hữu 3.650 cổ phần 

� Chồng: Bùi Quốc Hoài        sở hữu 4.900 cổ phần 

� Con: Bùi Dương Hoài Linh, Bùi Mai Dương – Còn nhỏ 
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Họ và tên   :  Bùi Văn Thường –  Phó Giám đốc  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111630591 do Hà Tây cấp ngày 26/11/2007 

Ngày tháng năm sinh  : 20/12/1961 

Nơi sinh   : Thành Kim – Thạch Thành – Thanh Hóa 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư cơ khí nông nghiệp 

Quá trình công tác : 

� 5/1987 – 9/1992 : Chuyên viên cơ khí - Trạm máy kéo Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa  

� 10/1992 – 12/1999 : Kỹ sư cơ khí – Trạm dịch vụ, Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

� 01/2000 – 6/2000 : Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình 

� 7/2000 – 9/2000  : Chuyên viên kỹ thuật – Xí nhiệp Vận tải và Dịch vụ, Công 

ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

� 10/2000                : Ủy viên Ban kiểm soát – Chuyên viên phòng Kinh doanh –

Kỹ Thuật, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

� 11/2000 – 4/2002  : Ủy viên Ban kiểm soát - Phó phòng Quản lý kỹ thuật - 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

� 5/2002 – 11/2013  : Ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  

� 12/2013 – Nay              : Ủy viên Ban kiểm soát – Phó giám đốc Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 10.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,62% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  



 16 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

Những người có liên quan:   

� Bố: Bùi Văn Canh (đã mất) sở hữu 0 cổ phần 

� Mẹ: Tống Thị Nho       sở hữu 0 cổ phần 

� Anh: Bùi Quang An  sở hữu 0 cổ phần 

� Chị: Bùi Thị Thái  sở hữu 0 cổ phần 

� Anh: Bùi Văn Thế        sở hữu 0 cổ phần 

� Vợ: Đào Thị Hồng        sở hữu 0 cổ phần 

� Con: Bùi Thị Thanh Hà sở hữu 0 cổ phần 

 

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

Cơ cấu lao động tại 31.12.2013 

Cơ cấu theo hợp đồng 

Hợp đồng SL (người) Tỷ lệ 

Không thời hạn 193 72,8% 

Xác định thời hạn 72 27,2% 

Tổng 265 100% 

 

Cơ cấu theo trình độ 

Trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Đại học + Cao đẳng 89 33,6% 

Trung cấp 26 9,8% 

Công nhân kỹ thuật 150 56,6% 

 

Tổng 265 100% 

Nguồn: PTS Hà Tây 

4. Thay đổi cổ đông nội bộ 

Không thay đổi 
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VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. Cổ đông nội bộ   

a. Hội đồng quản trị 

Thông tin về thành viên HĐQT tại 31.12.2013 

Số cổ phần nắm giữ 
Họ và tên Chức vụ 

SL % 
Thù lao 2013(VNĐ) 

Đàm Quang Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0% 78.000.000 

Đào Văn Chiện 
Phó chủ tịch 

HĐQT 
60.000 3,75% 62.400.000 

Lê Tự Cường UV HĐQT 27.240 1,7% 62.400.000 

Nguyễn Tiến Cường UV HĐQT 21.760 1,36% 62.400.000 

Bùi Quốc Hoài UV HĐQT 4.900 0,3% 62.400.000 

Nguồn: PTS Hà Tây 

Thông tin giao dịch cổ phiếu trong năm 2013 của Thành viên HĐQT  

Số cổ phần nắm giữ  
Họ và tên 

Đầu năm  Mua  Bán  Cuối năm  

Ghi chú  

Đàm Quang Dũng 0 0 0 0  

Đào Văn Chiện 60.000 0 0 60.000  

Lê Tự Cường 27.240 0 0 27.240  

Nguyễn Tiến Cường 21.760 0 0 21.760  

Bùi Quốc Hoài 4.900 0 0 4.900  

Nguồn: PTS Hà Tây  
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b. Ban kiểm soát  

 

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát tại 31.12.2013 

Số cổ phần nắm giữ 
Họ và tên Chức vụ 

SL % 
Thù lao 2013 (VNĐ) 

Đặng Thị Hồng Hà Trưởng ban 0 0 62.400.000 

Bùi Trung Định UV 880 0.05 39.000.000 

Bùi Văn Thường UV 10.000 0.63 39.000.000 

Nguồn: PTS Hà Tây 

 

Thông tin giao dịch cổ phiếu trong năm 2013 của Thành viên Ban kiểm soát   

Số cổ phần nắm giữ  
Họ và tên 

Đầu năm  Mua  Bán  Cuối năm  

Ghi chú  

Đặng Thị Hồng Hà 0 0 0 0  

Bùi Trung Định 880 0 0 880  

Bùi Văn Thường 10.000 0 0 10.000  

Nguồn: PTS Hà Tây  
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2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 

Cơ cấu cổ đông PTS Hà Tây tại 10.04.2013 

Loại cổ đông Số lượng Số CP Tỷ trọng 

Nhà nước (đại diện là Petrolimex) 1 816.000 51,00% 

Tổ chức trong nước 1 2.760 0,18% 

Cá nhân 215 781.260 48,82% 

Trong nước 215 781.260 48,8% 

Ngoài nước -   

Tổng  1.600.000 100% 

Nguồn: PTS Hà Tây 

Hà Nội, ngày   10  tháng  03  năm 2013 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

Lê Tự Cường 


