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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY 

 

 

 

 

 

I. Thông tin chung  

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch  : Petrolimex Ha Tay Transportation and Service Joint stock 

company (PTS Hà Tây) 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0500387891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp lần thứ 10 ngày 19 tháng 05 năm 2014 

Vốn điều lệ  : 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

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

Điện thoại  : 04 33535228 

Fax   : 04 33531214 

Website  : www.ptshatay.petrolimex.com.vn 

Mã chứng khoán : PTH 

Quá trình hình thành và phát triển: 

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. 
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Năm 2010: Giao dịch trên thị trường UPCoM.  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

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 10 ngày 19 tháng 05 năm 2014, 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; 

- 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 bảo hiểm; 

- Bán buôn, bán lẻ sơn, nước giặt; 

- Kinh doanh bất động sản; 

b. Địa bàn kinh doanh:    

Địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu là các tỉnh (Thành phố) Hà Nội (địa bàn tỉnh Hà 

Tây cũ), Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và tái xuất sang Lào. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản 

lý: 

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị công ty cổ phần có các 

chi nhánh và đơn vị trực thuộc. Ngành hàng kinh doanh chính là Vận tải xăng dầu và 

Bán buôn, bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra Công ty còn có lĩnh vực kinh doanh phụ trợ: 

Xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu và dân dụng; Sửa chữa phương tiện vận 

tải; Kinh doanh vật tư phụ tùng ô tô và thiết bị xăng dầu; Đại lý bán bảo hiểm; Bán 

dầu mỡ nhờn, nước giặt, gas.   

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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4. 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.  

- Hoạt động kinh doanh tổng hợp: Xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tổng 

hợp (Bảo hiểm, gas, nước giặt, sơn) tại các cửa hàng xăng dầu với mục tiêu tạo công 

ăn việc làm, tăng thu nhập cho công ty và người lao động. 

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. 

- Mở rộng và phát triển mạnh loại hình kinh doanh tổng hợp theo định hướng của 

Petrolimex: Bảo hiểm, Gas, nước giặt, sơn,.. và các loại hình kinh doanh thương mại 

và dịch vụ khác. 

c. Các mục tiêu phát triển bền vững 

- Phát triển bền vững trên hai lĩnh vực kinh doanh chính là Vận tải xăng dầu và kinh 

doanh xăng dầu; 

- Mở rộng thị trường vận tải trong nước và ra nước ngoài; 

- Đầu tư, sửa chữa nâng cấp phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu để tăng khả 

năng cạnh tranh; 

- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các cổ 

đông của Công ty; 

- Quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng và xã hội.  
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5. Các rủi ro: 

a) Rủi ro đặc thù:  

- Về kinh doanh vận tải: Thị trường chủ yếu được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

(Petrolimex) giao nhiệm vụ và quy định đơn giá cước. Những quy định của Nhà nước 

về kinh doanh vận tải ngày càng khắt khe phát sinh nhiều chi phí, chính sách về thuế 

đất tăng gấp nhiều lần so với những năm trước đây, Luật bảo hiểm xã hội mới tăng 

mức nộp,... Nếu những chi phí này không được Petrolimex bù đắp sẽ ảnh hưởng rất 

lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

- Về kinh doanh xăng dầu: Nguồn hàng duy nhất là Petrolimex, kết quả phụ thuộc 

nhiều vào chính sách điều hành giá xăng dầu trong nước, cơ chế kinh doanh xăng 

dầu của Petrolimex cũng như những biến động của giá dầu thế giới.  

b) Rủi ro cạnh tranh:   

Doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty nói riêng và Petrolimex nói chung còn 

chịu rủi ro về cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh xăng dầu khác có thù lao cao hơn 

Petrolimex do: Petrolimex là Tập đoàn kinh tế được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm 

vụ chịu trách nhiệm chính trong việc “bảo đảm đủ xăng dầu cho đất nước trong mọi 

tình huống” từ hải đảo xa xôi đến miền núi hiểm trở, để đưa được xăng dầu tới 

những nơi này là cả một hành trình đầy khó khăn, gian khổ, phát sinh nhiều chi phí, 

chỉ có Petrolimex làm được điều này. Do vậy chi phí kinh doanh của Petrolimex bao 

giờ cũng cao hơn các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối khác. 

c) Rủi ro khác: 

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

tranh,...cũng có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra có thể gây thiệt hại (phá 

hủy một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty). 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

(Xem phần Báo cáo đánh giá của Giám đốc Công ty) 

2. Tổ chức nhân sự 

- Danh sách ban quản lý 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 
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Ngày tháng năm sinh  : 15/10/1969 

Nơi sinh   : Ứng Hoà – Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 28, LK 11, khu đô thị Văn Phú, Phường Văn La, Hà 

Đông, Hà Nội. 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 05/1992 – 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 KD XN XD K133–CTXD Hà Sơn Bình 

 10/1996 – 09/1999 : Trưởng phòng KD XN Xăng dầu K133–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 – 9/2015  : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

 10/2015 đến nay  : Chủ tịch HĐQT – Giám đốc PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Chủ tịch 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 

 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 
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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  

 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  : 12.980 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,81% 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 41.280 cổ phần (chiếm tỷ lệ 2,58% vốn điều lệ) 

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

 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  
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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 

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 
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 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 8.580 cổ phần 

 Con: Bùi Dương Hoài Linh, Bùi Mai Dương – Còn nhỏ 

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              : 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  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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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 

Họ và tên   :  Chu Đức Hậu –  Kế toán trưởng  

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 019174000001 do Hà Nội cấp ngày 28/9/2012 

Ngày tháng năm sinh  : 20/10/1963 

Nơi sinh   : Gia Phong – Gia Viễn – Ninh Bình 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  :  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ kinh tế trường ĐH Thương Mại 

Quá trình công tác : 

 4/1990 – 01/1995  : Chuyên viên kế toán – Xí nghiệp dầu lửa Đỗ Xá  

 02/1995 – 3/1995  : Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh dầu lửa Đỗ Xá 

 4/1995 – 12/1995  : Phó trưởng phòng kế toán tài chính – Công ty xăng dầu 

Hà Sơn Bình 

 01/1996 – 7/1996  : Trưởng phòng kế toán tài chính Xí nghiệp xăng dầu K133 

– Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 7/1996 – 12/2005            : Phó trưởng phòng kế toán tài chính – Công ty xăng dầu 

Hà Sơn Bình  

 01/2006 – 5/2006  :  Phó phòng Quản lý kỹ thuật - Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình  

 6/2006 – nay  : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Chức vụ hiện tại  : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây  

Số cổ phần nắm giữ  : 800 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ) 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
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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:   

 Anh: Chu Đức Thành  sở hữu 0 cổ phần 

 Chị: Chu Thị Diệm  sở hữu 0 cổ phần 

 Anh: Chu Bá Thi          sở hữu 0 cổ phần 

 Em: Chu Anh Tuấn  sở hữu 0 cổ phần 

 Vợ: Trương Thị Kim Chi        sở hữu 0 cổ phần 

 Con: Chu Thảo Anh  sở hữu 0 cổ phần 

 Con: Chu Hải Phong  sở hữu 0 cổ phần 

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm:  

Trong năm có sự thay đổi trong ban điều hành Công ty: Ông Lê Tự Cường – UV 

HĐQT Công ty được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 

01/10/2015 thay Ông Đàm Quang Dũng thôi làm chủ tịch HĐQT Công ty để về nghỉ 

chế độ theo quy định của pháp luật.  

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

Cơ cấu lao động tại 31.12.2015 

Cơ cấu theo hợp đồng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng SL (người) Tỷ lệ 

Không thời hạn 208 76,19% 

Xác định thời hạn 65 23,81% 

Tổng 273 100% 

 Cơ cấu theo trình độ 

Trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Đại học + Cao đẳng 89 32,6% 

Trung cấp 20 7,33% 

Công nhân kỹ thuật 164 60,07% 

Tổng 273 100% 

Nguồn: PTS Hà Tây 

Chính sách đối với người lao động: Công ty chủ trương sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu 

quả; Phát triển nguồn nhân lực có tính chất kế thừa và đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý, 
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nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc theo hướng chuyên nghiệp; Điều kiện làm việc 

được đảm bảo, luôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực cho người lao 

động làm việc luôn gắn bó lâu dài với Công ty; Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể và các chế độ chính sách 

khác theo thỏa ước lao động tập thể. Thu nhập bình quân năm 2015 là 8.301.000 

đồng/người/tháng. 

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: 

TT Hạng mục đầu tư Khối 

lượng 

KH 2015 

(trđ) 

TH 2015  

(trđ) 

TH/KH 

(%) 

A Đầu tư b ng nguồn vốn đầu tư  7.558 7.369 97 

1 Xe ô tô sitec  05 xe 6.600 5.966 90 

2 Xe ô tô con 01 xe 800 858 107 

3 Cột bơm xăng dầu 04 cột 158 157 344 

B Các hạng mục sửa chữa lớn    1.507  

1 Sửa chữa, cải tạo cửa hàng xăng 

dầu 

03 CH  414  

2 Cải tạo nhà ăn Công ty   379  

3 Thiết bị giám sát hành trình   424  

4 Phần mềm vận tải   290  

Năm 2015, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư với tổng vốn đầu tư là 7.369 

trđ. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là mua mới xe ô tô sitec thay thế các xe hết niên hạn 

sử dụng.  
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4. Tình hình tài chính 

a. Chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu  Thực hiện năm 

2014 

Thực hiện năm 

2015 

% tăng 

giảm 

Tổng tài sản 84.551.123.130 85.309.976.146 + 0,9% 

Doanh thu thuần 1.174.648.167.393 797.751.495.836 - 32% 

Lợi nhuận từ HĐKD 1.092.253.063 3.236.621.296 + 196,3% 

Lợi nhuận khác 1.690.923.671 134.018.885 - 92% 

Lợi nhuận trước thuế 2.783.176.734 3.370.640.181 + 21,1% 

Lợi nhuận sau thuế 2.113.081.016 2.564.092.505 + 21,3% 

Tỷ lệ trả cổ tức 7% Dự kiến 10% +42,8% 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu  Thực hiện năm 

2014 

Thực hiện năm 

2015 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 1 1  

- Hệ số thanh toán nhanh 0,73 0,76  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,66 0,66  

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,97 1,91  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho 162,2 147,6  

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 13,9 9,4  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DT thuần 0,18 0,32  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 7,4 8,8  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,5 3,0  

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần 0,1 0,4  
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.600.000 cổ phần 

- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông được phép giao dịch 

- Thị trường giao dịch: UPCOM 

b. Cơ cấu cổ đông 

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 216 781.260 48,82% 

Trong nước 216 781.260 48,8% 

Ngoài nước -   

Tổng  1.600.000 100% 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

e. Các chứng khoán khác: không có 

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tổng lượng nhiên liệu năm 2015 Công ty tiêu thụ 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu là 1.930 m3 dầu Do. Công ty không 

sử dụng nguyên liệu tái chế. Việc đầu tư mới phương tiện vận tải hiện đại thay thế các 

phương tiện vận tải cũ lạc hậu đã giúp Công ty tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí nhiên 

liệu. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: Tổng mức tiêu thụ năng lượng điện của Công ty năm 2015 là 

153.540 KW. Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng: Thay thế toàn bộ 

bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn huỳnh quang, tắt các thiết bị điện khi không cần 

thiết,...  

6.3. Tiêu thụ nước: Năm 2015 Công ty tiêu thụ 1.555 m3 nước sinh hoạt được cung cấp 

bởi Công ty nước sạch Hà Đông. 
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6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy 

định của Pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động: Công ty chủ trương sử dụng lao động tiết 

kiệm, hiệu quả; Phát triển nguồn nhân lực có tính chất kế thừa và đảm bảo cơ cấu lao 

động hợp lý, nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc theo hướng chuyên nghiệp; Điều 

kiện làm việc được đảm bảo, luôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực 

cho người lao động làm việc luôn gắn bó lâu dài với Công ty; Thực hiện đầy đủ chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể và các chế độ 

chính sách khác theo thỏa ước lao động tập thể. Thu nhập bình quân năm 2015 là 

8.301.000 đồng/người/tháng. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Hàng năm Công 

ty luôn có những đóng góp đối với địa phương, ủng hộ các tổ chức xã hội bằng tiền. Cụ 

thể, năm 2015 Công ty đã đóng góp ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo xã Đồng Mai số 

tiền 5 triệu đồng; Đóng góp úng hộ các tổ chức xã hội khác số tiền 3 triệu đồng. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc 

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân 

tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm 

mạnh ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của tình hình tài chính toàn cầu với 

việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác 

động mạnh đến kinh tế thế giới.  

Trong nước, kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và có nhiều chuyển biến tích 

cực. Giá dầu giảm là yếu tố thuận lợi để giảm chi phí đầu vào, kích thích sản xuất và kích 

cầu tiêu dùng. Sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu đầu mối khác nguồn hàng chất lượng không đảm bảo với mức thù lao cao đã 

tác động bất lợi đến chỉ tiêu sản lượng của Tập đoàn nói chung và của Công ty nói riêng. 

Năm 2015, tình hình kinh doanh của Công ty có những thuận lợi hơn do kinh 

doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và cơ chế kinh doanh 

xăng dầu mới của Tập đoàn. Tuy nhiên lại phát sinh khó khăn làm ảnh hưởng đến kết 

quả kinh doanh chung của Công ty:  

- Từ ngày 01/01/2015 hết thời hạn miễn giảm tiền thuê đất, số tiền thuê đất phải 

nộp tăng so với các năm trước đây là 1,53 tỷ đồng  

- Thực hiện những quy định của Nhà nước về kinh doanh vận tải: Phát sinh chi phí 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và chi phí thuê bao quản lý…  
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Trước những khó đó, ngay từ đầu năm Ban giám đốc Công ty đã đặt ra mục tiêu, 

đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn 

thành tốt nhất kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Những kết quả Công ty đạt được trong năm 2015 

là rất đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, Ban quản lý điều hành cũng như toàn 

thể CBCNV-NLĐ trong Công ty. 

Kết quả HĐSXKD qua các năm: 

 

Stt 

 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2014 

Thực hiện 

năm 2015 

TH năm 

2015/TH 

2014(%) 

 

1 

Sản lượng thực hiện: 

- Sản lượng vận tải 

- Sản lượng bán XD 

 

M3km 

M3 

 

44.991.240 

52.254.855 

 

43.320.559 

48.835.479 

 

96.3 

93.4 

2 Doanh thu thuần Tr.đ 1.174.648 797.751 67.9 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 2.783 3.370 121 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 2.113 2.564 121 

5 Tổng giá trị đầu tư vốn Cty Tr.đ 12.595 7.369 58.5 

a) Về kinh doanh vận tải: Sản lượng vận tải năm 2015 bằng 94% kế hoạch, 

giảm 4% so với năm 2014, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng vận chuyển tái xuất Lào 

giảm 39%, sản lượng vận chuyển cho Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình tăng 7%. 

- Doanh thu vận tải đạt 77 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 957 triệu đồng (BQ 22 đ/m3.km). 

b) Kinh doanh xăng dầu: Sản lượng bán xăng dầu năm 2015 bằng 97,6% kế 

hoạch, giảm 7% so với thực hiện năm 2014, trong đó: 

 Bán lẻ trực tiếp : 25.505 m3   105% KH và   114% so với TH 2014 

 Bán buôn, đại lý : 23.329 m3   90% KH và   78% so với TH 2014 

Sản lượng bán buôn, đại lý giảm do mức lãi gộp Công ty được hưởng thấp trong 

khi nguồn hàng khác trả mức thù lao cao hơn nên đã thu hút khách hàng đại lý của 

Công ty. 

- Mức thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ cả năm 2015 là 864 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá 

vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá 68 đồng/lít).  

- Chi phí bán lẻ tính BQ chung cả địa bàn giá vùng 1 và vùng 2 là 810 đồng/lít. Chi 

phí bán lẻ tăng so với năm 2014 do Công ty phân bổ tiền thuê đất.  



 
18 

- Kết quả KDXD năm 2015 đạt  1.748 trđ, trong đó:  

 Lợi nhuận bán lẻ tại các CHXD là  1.387 trđ  

Trong đó: Lợi nhuận do tăng , giảm giá XD là 1.729 trđ 

  Bán buôn xăng dầu lãi  361 trđ. 

c) Hàng hóa, Dịch vụ khác: Lãi 419 trđ 

e) Thu nhập khác : 246 trđ 

Trong năm 2015, Công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu, 

việc thanh toán cổ tức sẽ được thực hiện sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 

Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ họp ngày 16/4/2015 

- Quyết định và chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

- Quuyết định và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2015 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 

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. 
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2. Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

2014 2015 % tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản Trđ 84.551 85.310 +0,9% 

Doanh thu thuần Trđ 1.174.648 797.751 -32% 

Lợi nhuận từ HĐKD Trđ 1.092 3.236 +196% 

Lợi nhuận khác Trđ 1.691 134 -92% 

Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.783 3.370 +21% 

Lợi nhuận sau thuế Trđ 2.113 2.564 +21% 

Tỷ lệ trả cổ tức % 7% Dự kiến 10% +43% 

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm). 

2.1 Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2015 là 85.310 triệu đồng, tăng so 

với năm 2014 là 759 triệu đồng. Trong đó:  

- Tài sản dài hạn tăng 5,3% so với năm 2014 do Công ty đầu tư mới tài sản cố 

định chủ yếu là mua mới xe ô tô xitec thay thế các xe hết niên hạn sử dụng. 

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5,6% so với năm 2014 do Công ty quản lý  

tốt công nợ khách hàng. 

- Hàng tồn kho giảm 11,6% so với năm 2014 do Công ty hạn chế hàng tồn kho để 

giảm thiểu số lỗ do giảm giá xăng dầu. 

2.2 Tình hình nợ phải trả: 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Thực hiện năm 

2014 

Thực hiện năm 

2015 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,66 0,66 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,97 1,91 

Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 0,17 0,51 

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2015 là 56.029 triệu đồng tương đương với năm 

2014. Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn tăng 11 tỷ đồng, các khoản phải trả người bán 

giảm 14 tỷ đồng.  
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2.3 Khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Thực hiện năm 

2014 

Thực hiện năm 

2015 

Hệ số thanh toán nhanh 0,73 0,76 

Hệ số thanh toán hiện hành 1 1 

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

thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn. 

2.4 Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu tài chính Thực hiện năm 

2014 (%) 

Thực hiện năm 

2015 (%) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,18 0,32 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 7,4 8,7 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 2,5 3 

Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần 0,1 0,4 

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2015 tăng so với năm 2014. 

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

3.1 Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý – điều hành: 

- Công ty đã ban hành lại một số quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các quy 

định của Tập đoàn XDVN, của Nhà nước và pháp luật hiện hành 

- Tăng cường cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các cấp điều hành, làm cơ 

sở cho việc phối hợp điều hành tài chính hiệu quả hơn giữa các đơn vị trong Công ty. 

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

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, 

BVMT và an toàn VSLĐ. Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn trong 

mọi hoạt động của các đơn vị và lái xe. 

- Rà soát để tiết kiệm chi phí  sử dụng vốn, chi phí quản lý, tiếp khách, hội nghị và 

chi khác; tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế, định mức khoán chi phí vận tải đến từng 

đầu xe, tăng cường trách nhiệm và tạo động lực cho lái xe quản lý và khai thác tốt 

phương tiện vận tải được giao, bảo đảm an toàn nâng cao năng suất và hiệu quả. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

điều hành, SXKD 
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- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, trọng tâm là kiểm tra công tác bán hàng, 

công tác bảo đảm an toàn tài chính; công tác an toàn kỹ thuật 

- Chỉ đạo công tác an toàn trong các dịp lế, tết; hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ, PCCN 

năm 2015; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn 

PCCN khi nhập hàng, an toàn PCCC mùa hanh khô và đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt 

động. 

4.   Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

 Một số chỉ tiêu chính kế hoạch 2016: 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

Kế hoạch 

2016/TH 

2015 (%) 

1 Sản lượng thực hiện: 

- Sản lượng vận tải 

- Sản lượng bán XD 

Trong đó: Bán lẻ XD 

 

M3km 

M3 

M3 

 

43.320.559 

48.835 

25.505 

 

43.800.000 

51.150 

25.550 

 

101,1 

104,7 

104,1 

2 Doanh thu thuần Tr.đ 797.751 773.837 97 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.370 3.000 89 

4 Tỷ lệ chia cổ tức  % Dự kiến 10% 12 120 

5 Tổng giá trị đầu tư Tr.đ 7.369 10.080 136,7 

 Giải pháp thực hiện:  

a)  Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra 

giám sát về PCCC, BVMT, công tác an toàn tiền hàng; đặc biệt công tác bảo đảm an 

toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu. 

b)  Công tác kinh doanh:  

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế 

kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua 

tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.  

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo đảm nguồn cho các đơn vị được Tập 

đoàn giao nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ. 

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, 

chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để 

nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Ngành. 

c)  Công tác tài chính: Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn 

tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

d)  Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên 

tắc NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm. 

e)  Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận 

tải và thay thế dần các xe đã quá cũ/sắp hết niên hạn sử dụng; tìm kiếm địa điểm xây 

dựng cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của công ty.   

5.   Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

 (Xem phần mục 6 phần II) 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

- Kết quả hoạt động trong năm 2015 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1.  Doanh thu thuần  Đồng 797.751.495.836 

2.  Lợi nhuận từ HĐ SXKD  Đồng 3.236.621.296 

3.  Lợi nhuận sau thuế  Đồng 2.564.092.505 

4.  EPS  Đồng 1.603 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của PTS Hà Tây 

 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

STT Hạng mục 2015 KH (VNĐ) TH so với KH (%) 

1.  Doanh thu thuần  995.040.000.000  80%  

2.  Lợi nhuận sau thuế  2.200.000.000 117%  

3.  EPS  1.375  117% 

Nguồn: Kế hoạch năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của PTS Hà Tây 
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- Trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã có dấu hiệu phục hồi; Kinh 

doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh 

doanh xăng dầu mới của Tập đoàn, mức thù lao/lãi gộp được duy trì ổn định bảo 

đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng và có lãi. Hoạt động vận tải xăng dầu được 

duy trì ổn định theo giao nhiệm vụ vận chuyển và giá cước quy định của Tập đoàn 

(giữ nguyên như các năm trước).  

- Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do tiền thuế 

đất phải nộp tăng 1,53 tỷ đồng so với những năm trước; Chi phí vận tải phát sinh gia 

tăng do phải thực hiện đúng quy định của nhà nước về tải trọng cho phép, điều kiện 

kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,…. Điều này đã làm giá thành 

vận tải tăng đồng thời giảm lợi nhuận của Công ty. 

2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc 

- Năm 2015, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã quyết liệt trong mọi mặt hoạt 

động, quản lý, điều hành: Thu hồi công nợ khó đòi tại văn phòng Công ty và các chi 

nhánh; Kết quả: Năm 2015 không còn tồn đọng những khoản công nợ dây dưa, khó 

đòi, giảm thiểu lỗ chênh lệch giá hàng tồn kho do nhà nước điều chỉnh giảm giá bán 

lẻ xăng dầu; Triển khai công tác đầu tư kịp thời đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải, 

tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả cho Công ty. 

- Nhìn chung, Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực làm việc hết mình có những quyết 

định linh hoạt, kịp thời trong điều hành SXKD đem lại lợi ích tốt nhất có thể cho Công 

ty, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống CBCNV-

NLĐ trong Công ty.      

3. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT 

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT đề ra mục tiêu duy trì được sự 

ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh với trục chính là kinh 

doanh vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ của Petrolimex, 

kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn 

đề lớn sau: 

- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất 

các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ công nợ để giảm thiểu rủi 

ro và chi phí lãi vay, tận dụng các gói vay vốn lãi suất ưu đãi để tăng hiệu quả kinh 

doanh. 

-    Tiếp tục đầu tư thay thế dần phương tiện vận tải đã quá cũ/và sắp hết niên hạn sử 

dụng theo quy định của Nhà Nước, không đầu tư dàn trải.  
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-    Tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng thêm cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng mục tiêu 

phát triển bền vững của công ty. 

-  Nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả 18.000 m2 đất của công ty tại Đồng Mai - 

Hà Đông - Hà Nội. 

V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị   

Năm 2015, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. 

Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định 

hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để đề ra và 

triển khai các Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên và 07 lần lấy ý kiến các thành 

viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm 

vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc 

chính: 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua.   

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty hàng quý và năm 2015. 

-  Ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và 

của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của 

công ty. Xây dựng được hệ thống quản trị nội bộ, đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp 

thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư. 

- Quyết định đầu tư mua 05 xe ô tô xitec (5.966 trđ) và 01 xe ô tô con (858 trđ) để 

thay thế cho xe đã quá cũ/và hết niên hạn sử dụng. 

- Chỉ đạo phát triển kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành theo chủ trương, định 

hướng của Tập đoàn. 

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện HĐQT công ty quản lý giai đoạn 2016-

2020.   

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT: 

1) Ông: Đàm Quang Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐQT – Không điều hành – Nguyên 

Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Nghỉ hưu từ 01/10/2015). 

2) Ông: Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty (Như phần lý lịch của 

Ban điều hành) 

3) Ông: Nguyễn Tử Bình – UV HĐQT – Phó giám đốc Công ty (Như phần lý lịch của 

Ban điều hành) 
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4) Ông: Nguyễn Tiến Cường – UV HĐQT – Phó giám đốc Công ty (Như phần lý lịch 

của Ban điều hành) 

5) Ông: Bùi Quốc Hoài – UV HĐQT – Đội trưởng Vận tải Công ty 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 111687923 do Hà Tây cấp ngày 22/3/2000 

Ngày tháng năm sinh  : 15/7/1972 

Nơi sinh   : Mộc Châu, Sơn La 

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 

Quá trình công tác : 

 9/1993 – 11/2002  : Nhân viên bán xăng dầu – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 12/2002 – 10/2003  : Công nhân giao nhận DMN, Gas - Công ty xăng dầu Hà 

Sơn Bình  

 11/2003 – 5/2004    : Nhân viên bán xăng dầu – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 6/2004 – 3/2008    : Nhân viên Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây  

 4/2008 – 7/2009    : Cửa hàng trưởng CHXD Chi nhánh PTS Hòa Bình – Công 

ty PTS Hà Tây 

 8/2009 – 12/2010  : Chuyên viên Phòng kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây 

 01/2011 – nay       : Đội trưởng Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây 

 Từ tháng 4 năm 2012 là thành viên HĐQT Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên HĐQT – Đội trưởng Đội vận tải Công ty 

Số cổ phần nắm giữ  : 8.580 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,53% 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  
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Thông tin về thành viên HĐQT tại 31.12.2015 

Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần nắm giữ Ghi chú 

SL % 

Đàm Quang Dũng 
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT 
0 0% 

Thôi giữ chức chủ tịch 

HĐQT từ 1/10/2015 

Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 27.240 1,7% 
Giữ chức chủ tịch 

HĐQT từ 01/10/2015 

Nguyễn Tử Bình UV HĐQT 12.980 0,81%  

Nguyễn Tiến Cường UV HĐQT 21.760 1,36%  

Bùi Quốc Hoài UV HĐQT 8.580 0,53%  

Nguồn: PTS Hà Tây 

2. Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản 

lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công 

ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện 

hành.  

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau: 

- Xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện 

- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định 

- Tổ chức giám sát trực tiếp hệ thống CHXD của chi nhánh Hòa Bình và có kiến nghị với 

chi nhánh và Cty. 

- Thẩm định số liệu quyết toán năm 2015 để trình ĐHCĐ 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến trong các cuộc 

họptích cực phối hợp với HĐQT, Ban điều hành Công ty nhằm tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động của Công ty: 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong BKS: 

1) Bà: Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng BKS  – Không điều hành – Thành viên BKS Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam 

Giới tính   : Nữ 
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Số CMND   : 011940301 do Hà Nội cấp ngày 16/4/1996 

Ngày tháng năm sinh  : 10/3/1963 

Nơi sinh   : Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số 39 ngõ 54A/5, Trần Phú, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 1984 – 1994        : Trưởng phòng tài chính kế toán – Công ty Vật liệu điện và 

Dụng cụ cơ khí  

 1995 – 2009   : Thành viên BKS Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

 Từ  năm 2009   đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Trưởng BKS – Không điều hành – Thành viên BKS Tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam 

Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0% 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 

2) Ông: Bùi Trung Định – Thành viên BKS  – Trưởng phòng kinh doanh Công ty PTS 

Hà Tây 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 017123352 do CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2009 

Ngày tháng năm sinh  : 30/8/1975 

Nơi sinh   : Hưng Yên 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Số nhà 8, TT23, Khu đô thị Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 6/2001 – 3/2003   : Nhân viên Đội vận tải – Công ty PTS Hà Tây  

 4/2003 – 12/2006  : Đội phó Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây 

 01/2007 – 12/2010    : Đội trưởng Đội Vận tải – Công ty PTS Hà Tây  
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 01/2011 – nay     : Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty PTS Hà Tây  

 Từ tháng 3 năm 2011 là Thành viên BKS Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên BKS – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty PTS 

Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 72.280 cổ phần (chiếm tỷ lệ 4,5% 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 

3) Ông: Ngô Ngọc Vĩnh – Thành viên BKS – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công 

ty PTS Hà Tây 

Giới tính   : Nam 

Số CMND   : 011621179 do Hà Nội cấp ngày 15/9/2005 

Ngày tháng năm sinh  : 13/10/1969 

Nơi sinh   : Hà  Nội 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh  

Địa chỉ thường trú  : Thôn Ngang, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác : 

 01/1987 – 3/1993  : Công nhân xí nghiệp in – Tổng cục hậu cần  

 4/1993 – 7/1993    : Bảo vệ - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 8/1993 – 6/1994    : Đi học nghiệp vụ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 7/1994 – 4/1996    : Công nhân xăng dầu - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình  

 5/1996 – 7/1996    : Nhân viên bảo vệ – Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 8/1996 – 12/1999  : Lái xe con - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 

 01/2000 – 11/2002      : Lái xe con - Công ty PTS Hà Tây 

 12/2000 – 12/2004 : Chuyên viên Phòng tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà 

Tây  

 01/2005 – 12/2006 : Phó Phòng tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà Tây  

 01/2007 – nay  : Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Công ty PTS Hà Tây 

 Từ tháng 4 năm 2014 là thành viên BKS Công ty PTS Hà Tây 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên BKS – Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

Công ty PTS Hà Tây 

Số cổ phần nắm giữ  : 3.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,21% vốn điều lệ) 
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Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát tại 31.12.2015 

Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần nắm giữ 

Ghi chú 

SL % 

Đặng Thị Hồng Hà Trưởng ban 0 0  

Bùi Trung Định UV 72.280 4.5  

Ngô Ngọc Vĩnh UV 3.400 0.21  

Nguồn: PTS Hà Tây 

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

giám đốc và Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý: 

Họ và tên Chức vụ 

Lương, thưởng 2015 Thù lao 2015 

(VNĐ) (VNĐ) 

Đàm Quang Dũng 
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT 
 65.598.000 

Lê Tự Cường 
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc  
392.090.400 68.915.600 

Nguyễn Tử Bình 
UV HĐQT – Phó 

giám đốc 
313.672.320 62.732.800 

Nguyễn Tiến Cường 
UV HĐQT – Phó 

giám đốc 
313.672.320 62.732.800 

Bùi Quốc Hoài UV HĐQT 244.071.412 62.732.800 

Đặng Thị Hồng Hà Trưởng ban KS  62.732.800 
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Bùi Trung Định UV BKS 212.098.588 43.912.960 

Ngô Ngọc Vĩnh UV BKS 211.372.131 43.912.960 

Bùi Văn Thường Phó Giám đốc 313.672.320  

Dương Tú Oanh Phó giám đốc 374.400.000  

Chu Đức Hậu Kế toán trưởng 250.940.000  

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 

Họ và tên 

Số cổ phần nắm giữ  Ghi chú  

Đầu năm  Mua  Bán  Cuối năm  

Đàm Quang Dũng 0 0 0 0  

Lê Tự Cường 27.240 0 0 27.240  

Nguyễn Tử Bình 11.860 1.120 0 12.980  

Nguyễn Tiến Cường 21.760 0 0 21.760  

Bùi Quốc Hoài 4.900 3.680 0 8.580  

Đặng Thị Hồng Hà 0 0 0 0  

Bùi Trung Định 880 71.400 0 72.280  

Ngô Ngọc Vĩnh 3.400 0 0 3.400  

Bùi Văn Thường 10.000 0 0 10.000  

Dương Tú Oanh 28.010 0 0 28.010  

Chu Đức Hậu 800 0 0 800  

Trần Mai Phương 13.150 28.130 0 41.280  

      

 

c. Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có  



. v;csu.r'i;!+yd !iqu;i .6iet N:m201r,6@tvt/.

d:uv.t Mm G ai n c6ne tr ii i.t, sJ: dd ri ei h;ih ha thare qqda a4
dEtd d,..;i b6tai idre, +yd.quii ri $ .,iih qq aqlt i d@ id, qq
.hirDtd6ieliiHo dd@qlii,

vL B60ciotllchinh
1. i kirin Kah toan d6c 6p

ct]NcnTNHH (lcM TOAN CS V'ET MM

r. I +34(413 
^3 

nx Far r34(+)3733Ir2

w pad hex P) t d ru1 a 6ire c r;n,a t 5 dls nu $t qi ro .is hr

4u d rh ,1;t ti .6 Er ahr c;r vi. t;p G thi ii Ba Ga d .ihh'

2. BaoGo bi.h6h d4ck;n toai (dnh ren)

Hi Nii, .s;/ 2, ntns 3 nan 2016

criM D6c c6Nc n

]}[



c6Nc rY cO Ps,iN viN rir
vi Dtcx r/ pErRor-rMEi Ht rly

BAo c,io rA r cHntB D,i DLroc I(iM ro,{N
croi'n dr(rrbh #id( nlAl ra eradDrus



.6Nc ry cO rEtN viN r,ir v,i D

Etu clo .tA BAN cr,(M D,oc

B,io cio (EM ro,iN boc 14,

.,{o c,{o rAr cElre DiodQcnt'MrciN

B& !6 d +i hd dilg tu d{

Pr! rlc r - eB r6is h@ cno dar i 56 & & *d riir N&



c6Nc r! Sq!! \n v4) rn y,i rrcs rrJ pirRour.r Hi 1iy
eio c,io.ar UAN criir !r)c

.ds!ciph;,litr,iiiDjr\uprhi,{HiriyGci&r-. q r,) r4 dd! ri, rE auiriili,,m0aDBfui3!}olmi!
, trgr,.P vi 

'i 
ri D d sr 6u* .&q 4 xrs rr! H!

rs .6* ! ,i& 6ior r;E u@ M{i I
sERvlcgJoNlsTo.r.oMl,lwrs'!.LarrPrsAlAY

6, rn4 Nri. s lf rb D&s ltuiPh6HrNii

nor DdNd auiN m r,i DN criM D6c

.n nh,5 u4 c im d6c c6rq! e. d r .i! q d! D * hL ilir hp 0r.r, i:rsim

.iiltr(b;trr*,disf 0 n0,0!)

.ii,iqr cqii u! digt Mrr0,

D6 cio r ! re $J4h&rh
t ilr Hia Lan di oin r; M@re satu6



E,io cio cna BA\ cr,iy !(r Grp rHro)

lR csrEllr.naUANcriMDoc

BN aia, d;!.6s e .i iich n I ir LiD Ee
rh lu riii6 u tuL *!ri,r;!d.L.@s!rq!
d ciiD d& duq{a liu prni

ri4d!4*!dirrbdid .rh nqil

h:i o qB."
art! r; d e sn( r&L In b rn. qeBbdodd6i '6 @dhdd6

Bochreridin;is. sqdinihLdc!.!du,hdiFq!ri. ipFiocioricri .

,.0-,,,i 1,,,',ql;l Ig o
!'d lha ri a Lis +h .h nE & rr 6

li! so hh .i lih d.p srh ha di nlk drtl! !i Di&



g),$vrETNAM

uiociora aoiN D.. LiP

ri.n b& d dr .4 ! iii hni If j !. 1

o !.r hodrdlisrdi!iiia,,orrto,tu.!Bi.&iir.ihi&!, i! rr nr :n
,hi,ld,!

i! ,," 1 .
q !r,hh h$ Li oh.i dr r s r; h r !u Bi, a h i& lis rici rrriar i4 6s ;

.rh! G ri uiiq; iA.i 6{ dLn{ ri:h
r.h s 5i.! i rir hinkbqidLrrrd



gral|ETNAM

si.lbs,:t r h@ r; .h!ii dF ra bh Yii N!n, .hi di r; r iq Ehiip!nNlnhr!

ctq i\ tqat ii; trttu sta-c n!)r,pta ,uJ"t.cLt

r !rrftsidsrlD br a!& d i6oe sbrrtrN

a!!!ih

(!iilti$*



.uM,n.opMN \di^rva DI.Hw ErRoLr@t rhriv
k'ru r ierr idm :tu !!l!l

r. nlo d d. bdr ids dMg rii

n ftkMhptdhqis&[{o

, chidi ry drc cq ti.d &q



c6N6 rr co rniN },lN r.i r yi rrcH ! 1 r.rRolrNtrx H,i r,iy

DiNc c,ir o'1r E roix otr rHrc)

: NldL 'u d trr, tuc isr! Itu)
r ri'G u dc he' prii i$r Nh N&

,/.Al/til-



.dNcrr.arH,iN v^)rirviDlcH
ur!!r! rhidoitdr;.rhh(nmEr

Bio.,iort1oliEo rDONCKs

,s,*Ti""--'

i.(-.



.6N. ry .o vHiN vrx r,i, vi Dlm r'\r lrRoLNEr tsi riY
sr i*tv n 6hs D i:hzql

DiO dO LLII GUlnN TNN Ti
tk@,t@kpt pqtutnp)

.hnhddr t [i, si! a 4dy n 6i0s e

L@crr'.rdn^drkfud,t4*hhl@

nLLdny.iftokhd.l4dldhh

h rqni, t'ar d rN N,N td ihr
L,u $!ii tl! turi hq rr 60 - 'Fr{q

*.::^*xL'*

//Mli--



TITET Mh.'H B^O 
'iO 

TiI 
'HIN

.ios!.il}nrvd,iiliDicr{ParcLnqnlr(eo,&rr'.&3! )d@sih ird{au!,.$ld]ilImaDBTMie]
dti oi, h Ed c6rs rh@d 6ii iih mtr cd drt rd xr trsrr + v ,ii Dri !! tui.

htrqryDtinRdihar liidti! iciicdrnhromm0mod;s

rs .dg ! !i, rirg dq u4 edL L

rorrhi.hc@ry4i:(h tr olic i, dEMi.sitrHiD6rq i 116rLNi

!iqi D o

s6 rciiqur,+rhq,J,rtr: rrisci
Nst[4ilkdtdsrh*hrdoqdar
. Bkrndniri!;o, dahr!r.rs orriD i!riur.tir6 rdtreirbbr\4d;!,.i5srfin r@ii!si! rar krkr!;

& rii ds$ ri" h r di!. q, dL flrs hll
. uih, $,riu., nbiiDdllbeiN\irr""q cr

. Di! tm;qirEo,!; nr ! ,i n u rr ptrih !r ! lr,s.i.h rhs dsi ds

cii.i'ii do h!ndirei!
tr'i d6s!nrid@qrr chi, a: dnr 4 !!

. virGr irh Hrdr rirq.d4 ba s!.ri i?i: !rr di F nrtu d@! !6:



.,ir vi 
"r.ts 

!u PtrrRolrrrx Ha r,iY

rnLyar u\n u,io ..io r;r .niM ortp rs..r

cri h.hs!.irhi!cd !:Dnh!
.ch,i.&sic;dliuiduDi*r
rlIfibdri H'irhgD nrd'dEmt.'DIododt$is

iir.#diK-jrc1rdqi4hiip rdrtu(d! 4diro.i.16rab:ido!*qharhi;hs{a!]&.ritrlmaaD,Br.qr}
edlngrrc,Ji1Jdh}['d!MiDfudF},roiJ

,,,"," ", ;r, ,.

tl d r oiN, ,6 v' rtr rr sa DLN

(iri,N ncu.dE!ri.n tunsro dhgi n:ri,$rkrsir:LshsDhe n

Dlilrlrii6ridu4rcsridr

csui\rtu vA.od DQ (. ro^N iPDr Nc

.ia.rrPrir.h.ilixabiDG 4rirmrdrfl Er. qt, rhe r:ninal
rq h6,i,r&r di ( iln ii,. d bi' !r.ri d. Ll r!!d

ri'run hF t'Fh \ri Mn !'ridiri
h !i!i iiin Er.rsiiid;rrra rpsdhh)



r lr ,,i DrcH rlr P.r nolrMtrx Ei r,iY

frhh o. s6i id@! ei.ctiedcd:rr,s@

Bec&d did kn to iuc! rh, !i! birg Di,s v,{, Nr, (wD), ft@ 4q5 d.4 !6;

h! vi!k 0rd lio y.dris +s d6 ii rhGd iilBio"6didid

r3i dsr dt iui e( d!. t, i, k iii drE sr, ,ni0 t{
! r .; I.; +d @! .{e dn !j{c Du 5tn di !d ri d,s 6

r ii ruir rii tr,iD en!iu,. qirdi
dnh@ i.r i,E, (rc I i! dn w i. rii
.&a@ddthl.mc&!(eori sck

&rrgitlErti I lilrrri! !!! cis

sqdiihi*ug sibiiu
\sr-d.!u dr.di,'dd.soirr@rd@q,Lir
n&u&liDTj&DnT.]!u4i]MxlU6msk6csqfu-uddq':i
ri, nn rin qn ry6h!"!,rF6i tur

i dro r|Y h, d]ri , N. iii ,ms oii s, he

ci slh !r rhii du ei 8ih ph $! riei [h3 rr dri hu sr! &.i sh, i ] !.

. sf m, o! 0shhilsliF.6ci !fi

d rtdd d.nlhi insnqim{hei@,dhs1" d.
. sirm!hiclim.irrirhri uhh

.ns4ddird!&+rr r4ihNlii !rnDr rod,Bircchii r;htu.if .:\i
hin.hk.h.is.hpir $! or n+r &3i!a!Li.iir



r,i l,i DtcH vr Pr olrr.x u,i rir

r. .t..HiNH.,i.H ha ruiN ip nuNL ("ir H'.)

ihalhB.i-{i,},phraL!.n\i,Lrukr,i.r nLrrbodiigeri;Dlidi irn
!n mc n ci. !a.i luq id! ld u
d![(L&d@dEcrcdh]6iixA]ib

'hr.&6i,h,rb!ipd, 
di6iphn5hi.Hiosrins!iue!4ibhr!!piuordrpu

k trirutu $ld !r 
'hi 

gir d{ prn@g di! 6h I +in
\d{!&klbir!ihl!kor !i! <i i
c.E! s6 n 5i dEE '! dd bh iro rsco

Krini$,;i,,6,a.eih) r&rrr,

DeLirl; Nsrinsi,! $.irL ihogi bNbi{cmiliin..dsedri.dd;.i

!irlu.uoc,ir!b,ru tr,i! kh& hEyr is&

dd,e hi li in r:h +d i.!!dr 4
hhh! o dNg tr, Fr d6s Lim iui

d& r:llri ed!dr r! dr d c6 tr,r d..
iu h!siD tr rtr rri s Lp lir rho E nn bns

{4i@ccr,hmeiiiu &sr

rri iL !i dh r rir hhr a@ si! tu hsrhu6gph4 e6r iE dq Fr mi !s hiu
euv@ srrue hnihioqst v$!:

rs.D !i hhh !r olrai si du ! in iuoc lhi I bi , rN rrma fiq i@! dra
! i6iL6a,1; liotu!horiuri;r a rin

ffi

1 ii;i r\i,,MrcnIi;h.hhrl



i^rv. Dtcu !'\ PEmouMAHAriY
dh}fi N tii3i} l l datr ]: trid Ij:

rsulir mH u,io c,io r,\I csim (d) nm)
r .i. .H,\E sicE (n rolN ir Dr,\c Otr rr.o)

rsri. ,ic k; bi dr ptr ri td(

&u .-r do-h.-li )t:,*n
p i,rnri6do i !h.1r, ki ri eu

o ft sih dutr cd Li, qui d;, r, +r to,
!i. k:l.h4t d! 6!d si ,hr sY,i rh,

6F c'h ihidiud{qqa.ii i d d d:i lar rilr +h dtl
riir&*!i;ihisddNqsP p

ri;, tG dc ch fhs 13 ii! d4 PMil.tasdtglllts<dElodiis

r " r,,,.; yl, iro

B-ii.n h- , ,r- m! G .i

i! h.,l.,ni I d r "! uqr "

dft'scsDs6]nctsou]ddtih$(
d.&h"ii.6i h&r.,lhrlih.r,:i -"hiL,

lu'; -..-;" L! t



rFrf arrn\{Bioc,iorircEirH( tprHrol
r. .rc cd\rr sicts E ro,iN,iP

\s*4;(dinlardipiid.id
.rso$di i wtdMdi Eriw

n i.ldin bi! si s rii prr, rdi drc t lh ! sir.i !r$ ro ei phr* $nL e h

. . !h r.n ahtr ,4,&soL. ",.n"'r,,( i

N+' ft gii iEi lii di !d hiq

v6Ilnirce !iitu.vccerri tu o<; 
";, 

irE qi! "! d,r., hi,

.i oirr! Lh i;o, e* hd e $ r bic i dd

Lo niD 
'u 

1 lrh co* q ius rLi di!; & d! ui; ddc s, h eF rft er-n
6'jnt]i.4ci.fuaDi]hi]suhgijd

.;Md4cd!hd** krr(ka;b
dcMud!;m: d.ir;LirpLii
eq ru n6i d;u ii ddc ( o! ii tuhs,16.@.ti! q

u!&o u r!d!@Dn +n{ or, !!!:
a". a, "rhdr-..

!'s' lnw:lidhrrrtullr'in&ordN,ru 3rkh4

Dq ,N6irhhsduFah ri$.iiqd)!d&dkd!i tuo)id rr.l B!
G) c qqdd{}i,snophin o.i F1

c) xe;Fhdu*di rtr $ iiisrcimhiids



.o\c n .6 P[i\ viN r,ir \,,i DrcE w rErRorrrEx ln r,tY

rnlyirMr\HBioc,iorircHirHirinpBrc)
r c,i(.Hirusicrelro,(N.,iP.lNcGraprH.o)

Dlrh d! !h xio rrd !a edq cie di! \
r! hi dG ii! dw lhi tu ros n m{ r;i qn drlD c.rg li& e rcn' tud $i qal
cu Bhrci ddi riih oi ri id (n . c ee dicr au ci! dnr u dw! * d d bl
menh l{ld b6r (r)dn! r;r$!

(!)cok.drgir d!@rrirrrhh,-3irq&dnr{Ec{pddr46i

x$tcd! bjor 6tr4ei
e _ *t.; i" "r"phib i rc criphisircrii)&*sir i
Dii!d rprrqr!&ril inLtuftDi hro

u! r !hPnh *hh6.@r3ii i, is)-
hir mrd& on! co kicihi rn !i;m, rig hii

N$r.! ,ii. !! rL@ir drr rl| ,i lLr rlr cr dhi

;. E x; oh via N6,.rtr di xa Ldi Doeh

{L6li'ieii ihdsd36lfu eo

.s.!ir.,; f.!o
; d'nu dud r! e , ii! !. diiu dii h,

\ .e i q-.e.odo. ; ; .o r i.f ,,

st!,rn srncir.ds! mci , tufqdql.d6iwic eo Norsdedr+!l



rtrn ar \rNs u.io ..io r.ir .niNr (rriP mm)
1 ci.cni^rrs,icfl Ero,(|..ipD@corarrErol

6,, !,i 
' 

;!. ![;n
hh,iudi(spa) (h!Edh rmrir

rrio ,.) .i rc u rsi Lh ris d u*D !d .i 6i di rhh roi be Ed cis .& .!
dn,litr&i)drdgui,ihf,4bi'ih iinsroc i bi din ta h! w. d'. i

rrn! miM ulY rRiN Dixc c,ix Ddr xtrndNc rN D6 suNc .{o Gi
ro,lx, D,lo .{o xtr oui Ho,}r

Pl su4iorri!uLM$s4

4 Pii m! o! sih irs ru.r hln
clil#.! kioi piii 6! dii4r

t5! r trEE xalt Di Ei,P Pra

cr,.-tioh; ftQrttuLot?



rHUyi' nLsu;o.,iorarcHiNHOl.PrH0o)
i1 Dhu 'i!,6 r5 iir kMdr rts (r rto)

oi.6[gnF!dji6*i!',iid;s!]iclicehFi[]q



;:,

1,:,

1,
:z
,.

!:

EE

E:

!i

:

ii

i-- i a :r -r {'-., =r = 
t !. ?

:=.r : ii:: i I .:: i 
"_ 

; Inl.: r.?:i.,2._;ia. <

.i\. j)-! i

::!!!

!:.

i?'

e*



rilViDI'NVLPTTROLIM N^Iit
dhhr,L o NrLrL!4x rrr

rHr rir UNH D,io c,io r;r .ni^r {rnr rfl0o)

aiiy drr 4 tr rtr o0i" 5i inm !i, 
'i 

04,
ddrlirrd4rdn{tu DteDd:iir rzNrorlq!dthniirq sarxiliis

cit! dtu dh olc Ir iu4 dir !r D{rasDnr 48 ?nr0u }ri diar ,t[
,imr d; 116r), hF dih * r6s xD r,

..r rirb;ohiitrp{qq,mlii,i



!!{!ed.hh}.!oi:hrt!4!t!!!r!!!u!!! r s4rli:har5
rHLl ar irNH Bio .io rir cHirH ctr rE.o)

Neud su id {r' rrcc uin hr



.ojc n .d Fs,i\ r iN r,ir vi Dr.n
Bic6ri*hh.!dihhid rddNrios):rdistri:hr j
rnriltr iNH 8,iD c^o a,ir .riNH (rrip rH.o)

(I boj[ d} iti iil cF.u hj t; lh, hi !n

,,@,'.,:0odlBe.*.-"*.

s.,.""[,olsu\.'u!i4r!r!i$IroriqF.ir6Ardu(rhir. do!6rlr;rdo
€):Rh $, do sd, !ir. rE I In du s

,. n,. r,!"--r-c.

I'
inoooL,-,h;q



i 
"'.r=

.a

..:

;!
nu
li.:
E:

;i
!l

: i:

;!.: i:
e et

::: ,

I

: E:8.
-: ?3
q ?-f:;:

i:;
zi4
*ga

p E+'

e1z

s:':
1;9
:::



i : i=

=:E

I

5

i:

!

!i- -11 -r:=i - -:.:: !:: 
=.i::-i:i i:! ! r - r3 :;i5.E i :



.Oi.C TY CiI PfuN 1'\ Ti] VA DICH 1[ PETROLNDX Ei T,iY
B!.i,!i hhdqnin,i dil [a sGh
rrtrrydr m\a E,io .;o rAr crfq Otp rnm)
3D !60diirrr!(ri{pd{)

!. c&c iodiitltii todrD d!tr prf prir

.+r@ri pr,i!e.!r^ h

Minr si n pri! di8 rtu tutr nMd;Etr

5.! Dodd!;brinqr:qm!t,diir!

tuoiruhdi!dr h

D6nrt!olBJedtid

Dooh s! *r rip 5ii dri



rir v.i D!.i t0 ErRoLrMtrx H,i r,iY

criplril.{r,lii u);,bLh;h



c'iNcrycdpE Nvtur,irv,lDtcn1!mmoltMrx{irir
B&.eddh[do n didhi [il6e6
rnLYtrenNH o cio rir cFlls ortP d[o)

a fidihirsBi$dr&16rr
chi rr, !r4, dc do hi6 si dsd ri

ri! ip kMd{bi pri bi. (!uio

.rt rrlid{ rDdq ldihin!Dlr

.hilirdli DNht,rhhlir6

L+ !turddNrld du !}
Ldi rN!o M& ri !ii! r{ rlo di d6!!
,r!aait6! ri6 dire
sr'tur{!i Glo rdgrii.ifl r,hsr@

.6 rri6 rh6 m6q eq i0

Ld d Di rE! d rii.! omka prrl,

5.' chpiid!ruiidroll!d



!!!1!'rr!!s .i.hnidhIk;lm6I
rEUyir rNr Dio .no rir .xlM On'l rEtro)

Gho drL * J d! w6 .i ii rid q@n

tft sh dir ri ,hr q ai d& i n dht

sltu,rctu&ht"a, firi,daa" @.ridkr !tt tu h@.

d, Bidiod@rirhlru,dqd,

dEs,io,



co)c n cd PILr\ liN rir v,i Dr.!gdl.i|i]6h]!NdnhJi]i&(n
rnrYarMh..Huio.iolircHiNHurirrHro)
6.: Di!!hderihr,.iii& i oiip dtro)

Tnjd6il]i][esP[iLji+)'l,lIl

.":



, rNc cd pHiN \ !Nr{r \ { DILH \u pEriolhr}rur,iy

Bwrr MNH Bio .ao rir cHhH GrtP rq.o)
.: Bt p! dq Brh ru. udr d.,h f raP rmo)
Bhdoc+:riliiirdDr!hddiosiru3!iLnD rd fetrrxlr5

I



rHr yEr rn\r eio c,io rir cniu (nir rs..)

d qsrrrri!rir s.tr i0ii.hc
. q,., ,i

-"p .' pd .., ; ,d;drrrG. i6Fb6.6d$hia!&r

.icqi 6 6!i] kd4rr ! ii ori Er

! .rr rNi:.iA rt' i{n rin! dnL vr. r"in di
Nn5.ftri]ali\i.to!ii!nbjdi
rpphornrai tuirrdlriJ!'i'itu!s -

!hrii{,F.turrirfl r !rir ditrii!

hi a uluL&irqrdp i;ih hi
!i :hni ne{corri ILir*,tr ir



tt
F
F
Pl:,
L
f,
f,
f,
f,
f,!trl
f,
II
f,
f,
f,
L
L!iltrt!t
:t
I
-
i

rir vi trtr H !,lr frnouNrYrL\ rlr
THUYNI trNg D,io.1o II .HIMI O]tP m,o)
6r .aq a 6icrhr oi{D rs)

ole u rir fr c.dr krdr (Iii 6{)
Bhsd6.arrirrildidac nrcd&r4d$6reids!i
dd4';. @$ a* .-.ism d i Mri4ngr,,;

@i6s,oi! r !d ndi ri

hb6nh ftp B4ciiD !6c r,rdq

idhi iprii , fi o cnr dn di h:u dqr !it.



i'\ i itrH\1rllnruLhrE\H4r1y

&,Ldqn:n'iidiri6 inih&!!06rortrrui

/e"L .rtl.



,,

;

r, -.

,:i

!:

!9

I
:
.,|

F] l95-its-E

2!

!t

E

3

:

E

'!

..r
t- l.

i
I

:



i a=

I :i
= a9

€ 3:i -a

9

f;
! i3d,.5;: ,
.- 1::=E?r i;:+::i:; ;
a;! c1s-'i i::is::i:: ?

, -?-1:e "= 'j

; t' :3-: ;
n

i : : ::i

ri
iq

E
E

I

\

i

I



:_;.

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.t
I
I
I
I
I
I
I

::.::::

I

FliE'S-!P

=-EtrT;Et
:aF-:;t
::i!:ia: -
;i

-ele
;E;i

E

lii
t:

\

\J,r'



t!
1;

a'?

.,!

..3i

-E ir-

;'i


		2016-03-21T14:13:31+0700
	NGÔ THỊ VUI




