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SỨ MỆNH. Cung cấp nguồn phân bón và hóa chất ổn 

định, kịp thời và đáng tin cậy cho khách hàng trên cơ sở đảm 

bảo tốt nhất lợi ích của các cổ đông, đồng thời góp phần 

bình ổn giá cả thị trường phân bón trong nước, tạo điểm tựa 

vững chắc cho sự phát triển của nền nông nghiệp và nền 

kinh tế đất nước.

TẦM NHÌN.  Phát triển trở thành doanh nghiệp mạnh, 

sản xuất và kinh doanh đa ngành, đứng đầu cả nước và hàng 

đầu trong khu vực về lĩnh vực phân bón, hóa chất dầu khí.
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Tổng công ty hoạch định tương lai ngay từ hôm nay thông qua định 
hướng đầu tư và phát triển sản phẩm mới, hướng đến sự tăng trưởng 
bền vững. Tổng công ty tin rằng chính sự tăng trưởng của mình sẽ 
đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và 
ngược lại. Chúng tôi xây dựng nền tảng vững mạnh hơn cho tương 
lai thông qua khuyến khích phát triển trên mọi phương diện.
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Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 

1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Thành lập

Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (nay là Tổng công 
ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP) là thành viên của  
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo 
Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/3/2003 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 19/1/2004.

Ngày 21/9/2004, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
– CTCP tiếp nhận nhà máy Đạm Phú Mỹ từ Tổ hợp nhà thầu 
Technip – Samsung và chính thức quản lý, vận hành đưa sản 
phẩm phân đạm urê thương hiệu Đạm Phú Mỹ ra thị trường.

Quá trình đổi mới doanh nghiệp

Từ Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

Ngày 15/3/2007, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 793/QĐ-
BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty phân 
đạm và Hóa chất Dầu khí với 100% vốn nhà nước thành Công ty 
cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần.

Ngày 21/4/2007, Công ty đã thực hiện thành công việc chào 
bán 40% cổ phần ra công chúng tại Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán TP. HCM.

Ngày 30/6/2007, Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ 
đông thành lập công ty cổ phần, thông qua Điều lệ công ty, bầu  
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua các kế hoạch 
kinh doanh sau khi công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 31/8/2007, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp Giấy chứng 
nhận Đăng ký kinh doanh số 4103007696, Công ty cổ phần 
Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức đi vào hoạt động. 
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Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM 
(HOSE)

Ngày 29/10/2007, Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm 
yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và 
ngày 5/11/2007, Công ty đã chính thức niêm yết 380 triệu cổ 
phiếu trên sàn HOSE.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán : DPM
Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng niêm yết : 380.000.000 cổ phiếu

Từ Công ty cổ phần thành Tổng công ty

Ngày 5/4/2008, Đại hội đồng cổ đông thông qua đề án chuyển 
đổi Công ty cổ phần thành Tổng công ty (mô hình Công ty mẹ 
- công ty con).

Ngày 15/5/2008, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp Giấy chứng 
nhận Đăng ký kinh doanh sửa đổi số 4103007696 cho Tổng 
công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần.

Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 
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2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ngành nghề kinh doanh

Theo quyết định thành lập và đăng ký kinh doanh lần đầu, 
công ty có chức năng: Sản xuất đạm urê, kinh doanh các loại 
phân bón, amoniac lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm 
hóa chất khác; Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh 
doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất dầu khí; Sản xuất 
và kinh doanh điện;

Sau khi được chuyển đổi thành Tổng công ty, đã bổ sung và 
đăng ký kinh doanh thêm các ngành nghề sau:

•	 Kinh doanh các dịch vụ vận tải, kho bãi, đào tạo, đầu tư 
tài chính;

•	 Kinh doanh bất động sản, nông lâm sản; 

•	 Đầu tư chế biến, vận chuyển, phân phối các sản phẩm 
dầu khí và khoáng sản khác.

Các mốc phát triển quan trọng

•	 3/2001 : Khởi công xây dựng nhà máy Đạm Phú Mỹ

•	 1/2004	 : Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí 
  chính thức đi vào hoạt động

•	 21/9/2004	 :  Nhận bàn giao Nhà máy Đạm Phú Mỹ từ tổ 
hợp nhà thầu Technip-Samsung

•	 12/2004	 : Sản phẩm Đạm Phú Mỹ chính thức có 
  mặt trên thị trường Việt Nam

•	 8/2007	 : Chuyển thành Công ty cổ phần Phân đạm 
  và Hóa chất Dầu khí

•	 11/2007	 : Cổ phiếu DPM niêm yết và giao dịch trên 
  sàn Chứng khoán TP. HCM

•	 12/2007	 : Nhà máy Đạm Phú Mỹ lần đầu tiên đạt 
  sản  lượng 760.000 tấn/năm

•	 5/2008	 : Công ty chuyển thành Tổng công ty 
  (mô hình Công ty mẹ - công ty con)

•	 6/1/2009	 : Tổng công ty đạt mốc sản lượng 3 triệu tấn 
  urê (đạm Phú Mỹ)

Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009

6 Xây dựng nền tảng



Các chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2005 - 2009

Tình hình hoạt động

Kể từ thời điểm những lô sản phẩm chính thức đầu tiên 
của Tổng công ty được đưa ra thị trường với thương hiệu  
“Đạm Phú Mỹ”, trong hơn 5 năm qua, Tổng công ty đã thực 
hiện tốt chức năng quản lý sản xuất và kinh doanh, đạt các 
mục tiêu với kết quả cao và đóng góp quan trọng cho ngành 
Dầu khí cũng như nền nông nghiệp trong nước.

Hiện nay, Tổng công ty đang cung cấp cho thị trường trong 
nước trên 50% nhu cầu phân đạm urê và 40% nhu cầu khí 
amoniac lỏng.

Năm 2007, công ty đã vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ lần 
đầu tiên vượt công suất danh định, đạt mốc sản lượng hơn 
760 ngàn tấn urê. Các năm 2008 và 2009 tiếp tục đạt mốc sản 
lượng 756 ngàn tấn urê.

Sản phẩm urê của Tổng công ty sản xuất đã được tiêu thụ 
mạnh trên thị trường trong nước, góp phần bình ổn giá, đảm 
bảo nguồn cung phân bón cho nền nông nghiệp trong nước, 
đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. 
Năm 2009, Tổng công ty tiếp tục tham gia hoạt động kinh 
doanh phân bón nhập khẩu và sản lượng nhập khẩu đạt 
234.000 tấn phân bón các loại phục vụ nền nông nghiệp, đã 

đưa ra thị trường hơn 300.000 tấn phân bón nhập khẩu các 
loại (bao gồm cả lượng nhập của năm 2008).

Tổng công ty tiếp tục có chiến lược nghiên cứu, triển khai 
các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tăng sản lượng, đa dạng 
hóa sản phẩm. Đầu năm 2009, Tổng công ty đã khởi công 
và đẩy mạnh tiến độ dự án xây dựng Hệ thống thu hồi 
CO2 từ khói thải nhà máy Đạm Phú Mỹ để sản xuất phân 
đạm urê, dự án đang được triển khai nhanh và dự kiến 
quý 4/2010 sẽ hoàn thành để tăng sản lượng đạm thêm  
60.000 tấn/năm. Dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK 
công suất 400.000 tấn/năm tại Phú Mỹ đã được phê duyệt 
và đang triển khai bước lựa chọn nhà thầu. Tổng công ty 
đang chuẩn bị và nghiên cứu đầu tư các dự án nhà máy sản 
xuất phân bón DAP tại Marốc, dự án sản xuất amoni nitrat, 
các dự án đa dạng hóa sản phẩm phân bón, hóa chất… 
tại khu vực Phú Mỹ và các địa phương khác. Về khâu phát 
triển hạ tầng cho hệ thống phân phối, Tổng công ty đã 
triển khai và hoàn thành dự án tổ hợp Trung tâm Thương 
mại Cửu Long, khánh thành kho đầu mối miền Trung, khởi 
công xây dựng dự án kho cảng tổng hợp 20.000 tấn tại  
Cần Thơ và hoàn thành việc đầu tư mua các kho tại các 
vùng miền khác.

Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 

   Sản lượng urê Phú Mỹ tiêu thụ (nghìn tấn)    Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

   Tổng doanh thu (tỷ đồng)    Nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

Năm 2005 2006 2007 2008 2009
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3. ĐịNH HướNG PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu tổng quát

Phát triển Tổng công ty Phân bón và Hóa chất  
Dầu khí – CTCP thành doanh nghiệp mạnh, sản xuất kinh 
doanh đa ngành, đứng đầu trong cả nước và hàng đầu trong 
khu vực Đông Nam Á về phân bón, hóa chất từ nguyên liệu 
dầu khí.

Giá trị cốt lõi, quan điểm và nguyên tắc 
phát triển

 Giá trị cốt lõi

Phát triển – Bền vững – Kịp thời – Đáng tin cậy

 Quan điểm

Tăng tốc – Tối ưu – Bền vững – Nhân văn

 Nguyên tắc

•	 Phát triển tăng tốc, bền vững, hiệu quả và an toàn

•	 Sản xuất và kinh doanh phân bón là chủ đạo, hóa chất 
là quan trọng

•	 Sản phẩm có giải pháp sử dụng và gắn bó với người 
tiêu dùng

•	 Tối ưu năng lực sản xuất hiện có, phát triển nhanh 
năng lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ phân bón và 
kinh doanh, dịch vụ hóa chất

•	 Phát huy nội lực và hợp tác, liên kết đầu tư nhằm chia 
sẻ rủi ro và khai thác các lợi thế, cơ hội

Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 
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Các mục tiêu chính đến năm 2015

 Lĩnh vực sản xuất – kinh doanh

Sản xuất và tiêu thụ 1,6 triệu tấn/năm urê, trong đó Đạm Phú Mỹ 
sản xuất 800.000 tấn. Nhập khẩu, kinh doanh bình quân 200.000 
tấn/năm các loại phân bón khác và 20.000 tấn/năm hóa chất các 
loại khác.

Tiếp cận, đảm bảo thị phần về sản xuất, kinh doanh phân bón, 
hóa chất: chiếm 50% nhu cầu urê, 10 - 15% thị phần NPK tại  
Việt Nam, 30% thị phần hóa chất chuyên dụng dầu khí và 7% thị 
phần hóa chất nông nghiệp.

Xuất khẩu phân bón khi đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ  
trong nước.

Xây dựng kênh phân phối hiệu quả, mở rộng và hoàn thiện hệ 
thống đại lý, cửa hàng phục vụ cho tiêu thụ phân bón trong cả 
nước và xuất khẩu.

Trở thành nhà sản xuất, phân phối hoá chất có uy tín của  
Việt Nam trong lĩnh vực hoá chất chuyên dụng cho ngành dầu 
khí và hoá chất nông nghiệp.

 Lĩnh vực đầu tư xây dựng

Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án nhà 
máy sản xuất phân bón NPK, dự án thu hồi khí CO2, tòa nhà 
văn phòng 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TPHCM, kho cảng tổng hợp 
Cái Cui - Cần Thơ và hệ thống kho trung chuyển theo quy 
hoạch tại các vùng miền, dự án nhà máy sản xuất amoniac.

 Chiến lược quản lý trung và dài hạn để đạt được các 
mục tiêu.

Áp dụng chuẩn mực quản trị Công ty cổ phần vào Tổng công 
ty theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, hiện đại hóa và 
đưa công nghệ ứng dụng vào quản lý, triệt để áp dụng và 
khai thác hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an 
toàn sức khỏe môi trường đã xây dựng được theo các tiêu 
chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001.

Lịch sử hoạt động của Tổng công ty 

Urê Phú Mỹ

Bao bì

Hoạt động tài chính và khác

Amoniac dư

Phân bón XNK, hoá chất và khác

1,6%

68,2%

27,3%

0,7%
2,2%

BIỂU ĐỒ TỈ LỆ DOANH THU THEO SẢN PHẨM NĂM 2010
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NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
Nhà máy gồm có 3 phân xưởng chính là xưởng ammoniac, 
xưởng urê, xưởng phụ trợ và các phòng/xưởng chức năng khác. 

Đội ngũ quản lý, vận hành và bảo dưỡng nhà máy đã chủ động 
đảm đương và vận hành hết các hạng mục công việc, nhà máy 
luôn được vận hành ổn định, đạt 100% công suất danh định và 
số giờ vận hành tiêu chuẩn, liên tiếp trong 3 năm 2007, 2008 
và 2009, sản lượng sản xuất đều vượt sản lượng thiết kế/năm.

Ngoài các hạng mục ban đầu, nhằm nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa sản phẩm, sử dụng tối đa các nguồn lực của Tổng 
công ty, đáp ứng một cách thuận lợi và hiệu quả cho công tác 
sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc cho người 

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty

Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và  
Hóa chất Dầu khí – CTCP được đặt tại Khu Công nghiệp 
Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà 
máy có tổng vốn đầu tư 370 triệu USD, với diện tích khuôn 
viên 63ha, sử dụng công nghệ của hãng Haldor Topsoe của 
Đan Mạch để sản xuất khí amoniac và công nghệ của hãng 
Snamprogetti của Italy để sản xuất phân urê. Đây là các công 
nghệ hàng đầu trên thế giới về sản xuất phân đạm với dây 
chuyền khép kín, nguyên liệu chính đầu vào là khí thiên 
nhiên, không khí và đầu ra là ammoniac và urê. Chu trình 
công nghệ khép kín cùng với việc tự tạo điện năng và hơi 
nước giúp nhà máy hoàn toàn chủ động trong sản xuất kể cả 
khi lưới điện quốc gia có sự cố hoặc không đủ điện cung cấp.

Tt
Tăng trưởng
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lao động, Tổng công ty đã và đang triển khai cải tạo, nâng 
cấp và đầu tư mới các hạng mục và hệ thống công nghệ 
trong nhà máy như sau: 

•	 Chương	 trình	 quản	 lý	 thiết	 bị	 tự	 động	“MMS	 Bently	
Nevada” sử dụng hệ thống “System I” - hệ thống tiên 
tiến nhất của tập đoàn GE Energy: dựa vào nhiệt độ và 
độ rung của thiết bị, chương trình này cho phép nhà 
máy quản lý chính xác thực trạng của thiết bị, từ đó, 
tiên lượng những sự cố, hư hỏng có thể xảy ra để có kế 
hoạch bảo dưỡng và thay thế kịp thời.

•	 Hệ	 thống	 phun	 chất	 chống	 kết	 khối	 giúp	 cho	 sản	
phẩm urê không vón cục, đóng bánh, hạt bóng, đẹp. 
Cải tiến hệ thống sàng rung sản phẩm urê để loại bỏ 
mạt trong urê thương phẩm. 

•	 Hệ	thống	thu	hồi	amoniac	trong	nước	thải	trước	khi	
thải ra môi trường. Lắp đặt hệ thống hút bụi urê nhằm 
đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

•	 Đầu	 tư	đa	dạng	hóa	sản	phẩm	gồm:	 thu	hồi	CO2 từ 
khói thải nhà máy để sản xuất thêm urê và sản xuất 
CO2 tinh khiết 99,9%, Methanol, Formaldehyde, một 
số loại khí công nghiệp như Nitơ, Oxy, Argon…

Với đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành và công nhân, kỹ 
thuật viên lành nghề, kết quả hoạt động trong thời gian 
qua của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đóng góp phần lớn cho 
thành quả chung của Tổng công ty. Năm 2008, Nhà máy 
Đạm Phú Mỹ đón nhận Huân chương lao động hạng III và 
năm 2009, đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động 
hạng II do Nhà nước trao tặng.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty
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BAN QUẢN LÝ ĐẦU Tư – XÂY DỰNG

Trụ sở chính : Khu CN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 84 - 64 - 389 5260 

Fax : 84 - 64 - 389 5132

Ban quản lý đầu tư – xây dựng tiền thân là Ban quản lý 
dự án nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Dầu khí  
Việt Nam. Sau khi dự án nhà máy đạm Phú Mỹ hoàn thành 
và đi vào hoạt động, từ năm 2006 Ban quản lý trở thành 
đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí, thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đối với các dự 
án đầu tư – xây dựng của Tổng công ty. Trong những năm 
qua, Ban quản lý đầu tư – xây dựng đã thay mặt Tổng công 
ty thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát, quyết toán 
và nghiệm thu nhiều công trình xây dựng của Tổng công 
ty như dự án kho đầu mối tại miền Trung, dự án khu nhà 
ở cho CBCNV tại Phú Mỹ, dự án kho chứa tại khu vực nhà 
máy Đạm Phú Mỹ, các dự án khác tại nhà máy Đạm Phú Mỹ. 
Hiện nay Ban quản lý thực hiện công tác quản lý các dự án: 
công trình văn phòng số 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP. HCM, dự 
án xây dựng công trình thu hồi CO2 tại nhà máy Đạm Phú 
Mỹ, dự án nhà máy NPK, dự án mở rộng công suất nhà máy 
bao bì Đạm Phú Mỹ…

Ban quản lý với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm trong 
quản lý đầu tư công trình xây dựng đã giúp Tổng công ty 
triển khai nhanh chóng, hiệu quả các hoạt động đầu tư xây 
dựng cơ bản trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔ HỢP 
THưƠNG MẠI CỬU LONG

Trụ sở chính : Số 144 - Đường số 8 - Khu đô thị 
Phú An - Phường Phú Thứ,  
Quận Cái Răng  TP. Cần Thơ. 

Điện thoại - Fax : 84 - 710 - 350 2859
 
Ban quản lý dự án Tổ hợp thương mại Cửu Long được thành 
lập năm 2009 để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đối với 
các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty tại khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long.

Năm 2009, Ban quản lý đã triển khai hoàn thành dự án tổ 
hợp Trung tâm thương mại Cửu Long của Tổng công ty tại  
TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hiện nay Ban tiếp tục thay mặt Tổng 
công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án kho cảng tổng hợp 
20.000 DWT tại Cái Cui, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ và các dự 
án khác của Tổng công ty tại đồng bằng sông Cửu Long.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CAM-PU-CHIA

Địa chỉ : 128D10 st Sothearos, Sangkat Tongle Bassac, 
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. 

Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại Vương quốc Campuchia 
được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-HĐQT ngày 
11/12/2009. Nhiệm vụ chính của Văn phòng đại diện: là đại diện 
chính thức của Tổng công ty tại thị trường Campuchia, tiếp thị, 
nghiên cứu thị trường, đối tác, tiến hành các hoạt động hỗ trợ 
bán hàng; tổ chức hệ thống đại lý phân phối địa phương, tiến tới 
thành lập doanh nghiệp tại Campuchia để trực tiếp phân phối; 
thực hiện công tác hậu cần cho Tổng công ty tại Campuchia.

Năm 2010, nhiệm vụ chính yếu của Văn phòng đại diện là tập 
trung vào việc thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan hữu quan, 
các nhà nhập khẩu, phân phối, các đại lý; xây dựng dự án và thành 
lập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Campuchia để trực tiếp 
nhập khẩu đưa sản phẩm của Tổng công ty xâm nhập thị trường, 
tiến hành các hoạt động quảng bá, từng bước tạo lập hình ảnh 
Tổng công ty tại đây. Trong tương lai, Văn phòng đại diện sẽ làm 
đầu mối xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Tổng 
công ty tại thị trường Campuchia, chuẩn bị cho việc tiêu thụ các 
sản phẩm phân bón, hóa chất do Tổng công ty sản xuất, kinh 
doanh với mục tiêu: mở rộng thị trường urê, từng bước mở rộng 
thị trường các loại phân bón và hóa chất vật tư nông nghiệp khác.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THưƠNG MẠI – DịCH VỤ 
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTm

Thương mại 

Tên viết tắt : PVFCCo Trading Co., Ltd;

Trụ sở chính : 29 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 84 - 8 - 3911 8126.  

Fax : 84 - 8 - 3911 8127. 

Vốn điều lệ : 500 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh
•	 Bán buôn, bán lẻ phân bón và hoá chất (trừ hoá chất có tính 

độc hại mạnh);

•	 Bán buôn, bán lẻ nông - lâm sản;

•	 Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công – 
nông nghiệp;

•	 Bán buôn, bán lẻ khí công nghiệp (không hoạt động tại 
Tp.Hồ Chí Minh);

•	 Vận tải hàng hoá đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, 
ven biển và viễn  dương;

•	 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ, đường thuỷ, vận tải hàng không;

•	 Bốc xếp hàng hoá và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải.

Quá trình hình thành và phát triển
•	 Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Phân bón 

và Hoá chất Dầu khí được thành lập theo Quyết định số: 113/
QĐ-HĐQT ngày 7 tháng 8 năm 2008 của HĐQT Tổng công ty 
Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty cổ phần.

•	 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4104005925 vào ngày 
27/8/2008 và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh từ 
ngày 1/9/2008.

Định hướng phát triển
•	 Phát triển hệ thống nhà cung cấp kinh doanh phân 

bón, hoá chất trong khu vực Đông Nam Á và từng bước 
vươn ra các khu vực Đông Á, Nam Á, Trung Đông, Nga, 
Ucraina, etc; 

•	 Tổ chức khai thác thế mạnh hệ thống phân phối nội địa 
của các Công ty vùng miền thuộc Tổng công ty. Đảm 
bảo hàng hoá đúng chất lượng, giá cạnh tranh và đến 
tay người tiêu thụ trực tiếp;

•	 Phát triển hệ thông phân phối kinh doanh các sản phẩm 
khác như: máy nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, etc;

•	 Phát triển hệ thống vận tải, dịch vụ hậu cần phục vụ cho 
kinh doanh và khai thác nội địa.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty

13Báo cáo thường niên 2009



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN VÀ  
HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Tên viết tắt : PVFCCo Miền Bắc Co.,Ltd

Địa chỉ : 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính,  
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 84 - 4 - 3537 8256

Fax : 84 - 4 - 3537 8255

Vốn điều lệ : 65.000.000.000 đồng  
(Sáu mươi lăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh
•	 Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hóa chất 

khác (trừ các hóa chất Nhà nước cấm).

•	 Mua bán hàng nông – lâm sản (trừ loại lâm sản Nhà nước 
cấm).

•	 Các loại dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân 
bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa 
chất Nhà nước cấm).

•	 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô, đường thủy 
nội địa.

•	 Kinh doanh dịch vụ kho bãi.

Mb
Miền bắc

Quá trình hình thành và phát triển

Nằm trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty, 
ngày 27/12/2007, Xí nghiệp Kinh doanh Phân bón và Hóa chất  
miền Bắc được thành lập với những mục tiêu: 

•	 Mở rộng, phát triển thị trường tại khu vực miền Bắc  
(từ Quảng Bình ra các tỉnh phía Bắc).

•	 Tham gia bình ổn thị trường phân bón trong nước nói chung, 
khu vực miền Bắc nói riêng.

•	 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phát triển kinh doanh, 
mở rộng sản phẩm phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty.

Ngày 19/8/2008, Xí nghiệp Kinh doanh Phân bón miền Bắc 
chính thức chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên  
Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Định hướng phát triển

•	 Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng tốt các 
yêu cầu công việc.

•	 Đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và đạt hiệu 
quả cao.

•	 Mở rộng và quản lý hiệu quả hệ thống đại lý phân phối, từ 
đó tạo điều kiện để làm chủ toàn bộ thị trường được giao.

•	 Khẳng định vai trò là đầu mối của Tổng công ty tại miền Bắc 
trong việc quảng bá hình ảnh, phổ biến các chính sách, định 
hướng chung của Tổng công ty tại miền Bắc.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN VÀ  
HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Tên viết tắt : PVFCCo Miền Trung  

Địa chỉ  :
Trụ sở chính 

Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình,  
P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại : 84 - 56 - 384 8488 

Fax : 84 - 56 - 384 8588

Vốn điều lệ :  80.000.000.000.00 đồng  
(Tám mươi tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh

Mua bán hàng nông, lâm sản; mua bán các loại phân bón, các 
sản phẩm hóa chất (trừ hóa chất bảng 1); Dịch vụ kỹ thuật trong 
sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất liên 
quan; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô, đường thủy nội 
địa; Kinh doanh kho bãi.

Mt
Miền trung

Quá trình hình thành và phát triển

•	 Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí miền Trung được thành lập theo Quyết định 
số 116/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2008 của Hội đồng quản 
trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP 
và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3504000294 ngày 
15/8/2008;

•	 Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí miền Trung chính thức đi vào hoạt động kể từ 
ngày 01/09/2008.

Định hướng phát triển

Mang lại lợi ích tốt nhất cho các đối tác, khách hàng sử dụng 
các sản phẩm và dịch vụ do PCFCCo miền Trung cung cấp. 
Phát triển trở thành một đối tác uy tín, một nhà cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, hiệu quả hàng đầu tại 
khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN VÀ  
HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Tên viết tắt : PVFCCo Tây Nam Bộ.

Trụ sở chính : 13A Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện Thoại : 84 - 71 - 376 5079

Fax : 84 - 71 - 376 5078

Vốn điều lệ :  100.000.000.000 đồng  
(một trăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh 
 
Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hoá chất 
khác, mua bán hàng nông – lâm sản; các dịch vụ kỹ thuật 
trong kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất khác 
nếu có liên quan (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh); Kinh 
doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, đường thủy nội địa; 
Kinh doanh kho bãi, bất động sản; Kinh doanh xuất nhập 
khẩu phân bón và hàng hóa nông sản.

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 8/7/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hoá chất 
Dầu khí ra quyết định số 288/QĐ-TCHC thành lập trạm giao 
dịch Cần Thơ.

Trạm Giao dịch chuyển đổi mô hình hoạt động thành Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí tại 
Cần Thơ theo Quyết định số 077/QĐ-HĐQT ngày 14/1/2005 
của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam . 

Ngày 27/12/2007 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phân đạm và 
Hoá chất Dầu khí chuyển đổi thành Xí nghiệp Kinh doanh 
phân bón miền Tây Nam Bộ theo quyết định số 80/QĐ-HĐQT. 
Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Tổng công 

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty

ty theo mô hình Công ty mẹ - công ty con,  Công ty TNHH MTV 
Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam bộ được thành lập trên 
cơ sở Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ theo 
quyết định số 114/QĐ-HĐQT ngày 7/8/2008 của Hội đồng 
Quản trị Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công 
ty cổ phần.

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần Thơ cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh ngày 15 tháng 8 năm 2008 và chính 
thức hoạt động vào ngày 1/9/2008.

Định hướng phát triển

•	 Trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về sản lượng tiêu 
thụ Đạm Phú Mỹ và các loại phân bón khác tại Đồng bằng 
sông Cửu Long, khu vực có diện tích trồng lúa và cây nông 
nghiệp lớn nhất cả nước.

•	 Là cầu nối, đơn vị đồng hành đưa sản phẩm của Tổng công 
ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty cổ phần đến với 
bà con nông dân với giá cả và chất lượng tốt nhất.

•	 Tạo lập một hệ thống phân phối vững chắc, rộng khắp khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu Long và dựa vào hệ thống phân 
phối này từng bước đưa sản phẩm Đạm Phú Mỹ sang tiêu 
thụ tại thị trường Campuchia. 

•	 Kinh doanh đa dạng hoá các sản phẩm phân bón.

•	 Tạo một tập thể đoàn kết gắn bó với sự phát triển vững mạnh.

Tn
Tây nam
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN VÀ  
HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Tên viết tắt : PVFCCo Đông Nam Bộ Co., Ltd

Trụ sở chính : Lầu 9-10, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 
24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84 - 8 - 35 111 999

Fax : 84 - 8 - 35 111 666

Vốn điều lệ : 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ 
đồng)

Ngành nghề kinh doanh
•	 Bán buôn, bán lẻ phân bón và hóa chất sử dụng trong công 

- nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc 
bảo vệ thực vật).

•	 Bán buôn, bán lẻ nông, lâm sản và nguyên liệu;

•	 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa;

•	 Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất;

•	 Kinh doanh dịch vụ Logistic;

•	 Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của 
pháp luật.

Quá trình hình thành và phát triển
•	 Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 

được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 
7/8/2008 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4104005809 ngày 18/8/2008;

•	 Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí  
Đông Nam Bộ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 
01/09/2008.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty

Đn
Đông nam

Định hướng phát triển
•	 Phát triển công ty trở thành doanh nghiệp uy tín, cung 

cấp các sản phẩm phân bón và hóa chất có chất lượng 
cao cho khách hàng tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

•	 Mở rộng hoạt động kinh doanh kho bãi, vận tải bằng 
đường bộ và thủy nội địa.

•	 Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên 
có chất lượng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, 
nhiệt tình trong công việc.

•	 Đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

•	 Mở rộng hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm của 
Tổng công ty tại địa bàn khu vực miền Đông Nam bộ

•	 Khẳng định vai trò là đầu mối của Tổng công ty tại khu 
vực miền Đông Nam bộ, thực hiện công tác quảng bá 
hình ảnh, phổ biến các chính sách, định hướng chung 
của Tổng công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Địa chỉ : Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 
huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại : 84 - 64 - 392 1999 / 392 2333

Fax : 84 - 64 - 3921966

Vốn điều lệ : 42.000.0000.000 đồng  
(Bốn mươi hai tỷ đồng).

 
Ngành, nghề sản xuất kinh doanh
•	 Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE;

•	 Mua bán các sản phẩm bao bì PP, PK, PE;

•	 Kinh doanh vật liệu xây dựng; Hàng điện tử; Mua bán 
nhiên liệu động cơ; Mua bán phân bón các loại;

•	 Vận tải hàng bằng ô tô;

•	 Mua bán vật liệu thiết bị ngành dầu khí;

•	 Mua bán nguyên vật liệu sản xuất bao bì, nhựa PP, PE;

•	 Mua bán giấy vở, bìa các tông, văn phòng phẩm; Cho 
thuê kho bãi.

Các đơn vị thành viên và trực thuộc 
Tổng công ty

Bb
Bao bì

Quá trình hình thành và phát triển
•	 Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được thành lập 

ngày 19 tháng 5 năm 2008 gồm các Cổ đông sáng lập là  
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ 
phần (50,98%), Công ty TNHH Hương Phong (49%) và các cổ 
đông khác (0,02%).

•	 Công ty tiếp quản Nhà máy sản xuất Bao bì Hương Phong 
thuộc Công ty TNHH Hương Phong – Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu.
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TỔNG CÔNG TY DUNG DịCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN (DMC)

Vốn điều lệ: 145.199.980.000 đồng.

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 11.978.630.000 đồng (8,25%)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ (PVTEX)

Vốn điều lệ: 1.800.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 270.000.000.000 đồng (15%)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIễN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ (PV TECH PRO)

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 3.600.000.000 đồng (10%)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THị DẦU KHÍ (PVC-CM)

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 20.000.000.000 đồng (20%)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DẦU KHÍ MIỀN NAM (PVSBD)

Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 11.000.000.000 đồng (20%)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO - VĂN HÓA DẦU KHÍ (PSCC)

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty: 1.000.000.000 đồng (10%)

Các công ty liên doanh, liên kết
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Hiệu quả...
Nền tảng cho Thành công
Tổng công ty cam kết kinh doanh hiệu quả để tăng lợi ích cho cổ 
đông. Chúng tôi định nghĩa sự thành công thông qua kết quả kinh 
doanh, hoạt động hiệu quả, quy trình chặt chẽ và khả năng quản trị. 

Cổ
 đ

ôn
g

Cđ
Cổ đông



Hiệp lực và hội nhập để phát triển

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần 
(PVFCCo) với mã chứng khoán DPM, là đơn vị thành viên của 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã qua một chặng đường 
hình thành và phát triển hơn 5 năm với những mốc son được 
ghi nhận cùng những thành tựu về sự vận hành liên tục, an 
toàn và ổn định Nhà máy Đạm Phú Mỹ, công trình hiện đại 
đầu tiên thuộc khâu sau (hóa dầu và chế biến khí) của ngành  
Dầu khí Việt Nam, cho ra sản phẩm phân đạm và hóa chất với 
chất lượng cao. Sau giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và khai thác 
dầu khí ngành Dầu khí thực hiện nhiệm vụ chiến lược là chuyển 
sang bước phát triển cao hơn: chế biến các sản phẩm từ dầu 
khí, trong đó đặc biệt là phân đạm – vật tư thiết yếu dùng 
trong sản xuất nông nghiệp. Đây là cầu nối giữa công nghiệp 
với nông nghiệp, thực hiện chính sách liên minh công nông và 
đảm bảo an ninh lương thực nước nhà.

Qua 5 năm thực hiện sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ phân 
bón, hóa chất dầu khí, sản lượng hàng năm luôn đạt và vượt 
công suất danh định. Hệ thống tiêu thụ được xây dựng và phân 
phối thông qua các công ty vùng miền và đảm bảo nguồn hàng 
nhập khẩu để cung ứng cho nền nông nghiệp nước nhà hàng 
năm trên 1 triệu tấn phân bón các loại.

Năm 2009 là một năm đặc biệt trong 
quá trình phát triển, Tổng công ty đã 
hoàn thành chuyển đổi cơ cấu tổ chức 
quản lý và gặt hái được kết quả đáng 
khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế 
Việt Nam và thế giới tiếp tục đối mặt 
với những thách thức to lớn từ cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

“

“
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tối ưu và nhân văn nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, đáp ứng 
nhu cầu của thị trường, đảm bảo lợi ích và giữ vững niềm tin 
của cổ đông. Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính:

•	 Vận hành ổn định, an toàn và liên tục nhà máy Đạm Phú Mỹ, 
sản xuất 740.000 tấn urê.

•	 Kinh doanh xuất nhập khẩu 254.000 tấn phân bón và hóa chất.

•	 Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư đa dạng hóa sản phẩm 
phân bón và hóa chất, tiếp tục nghiên cứu đầu tư và xây 
dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm từ khí.

•	 Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, kinh doanh sản phẩm 
thông qua các công ty con, giảm thiểu chi phí và gia tăng 
chuỗi giá trị tạo ra tại Tổng công ty.

•	 Tham gia các hoạt động đầu tư xã hội, tiếp thị, truyền 
thông, hoạt động cộng đồng, nâng cao uy tín và quảng 
bá thương hiệu sản phẩm ngành dầu khí của Tổng công ty 
trên thị trường.

Với tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo sát sao của công ty mẹ -  
Tập đoàn Dầu khí Việt nam, tính chuyên nghiệp của Hội đồng 
Quản trị, năng lực quản lý, điều hành vững vàng của Ban Tổng 
Giám đốc, tính cẩn trọng của Ban Kiểm soát và sự quyết tâm, tinh 
thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao 
động đang làm việc tại Tổng công ty, các mục tiêu kế hoạch năm 
2010 sẽ được phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, xin trân trọng cảm ơn sự 
tín nhiệm của các cổ đông đã đầu tư vào cổ phiếu DPM, cám ơn 
sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan. Tôi muốn dành những lời 
lẽ tốt đẹp nhất để cảm ơn đội ngũ cán bộ và người lao động của 
Tổng công ty về sự nỗ lực liên tục, hết mình đã đóng góp công 
sức và trí tuệ vào sự phát triển của Tổng công ty. Chúng tôi xin 
cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2010 với tinh thần “Đồng tâm hiệp lực – Hiện đại hội nhập – 
Tăng tốc phát triển”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng công ty với đội ngũ nhân lực vận hành nhà máy đã tiếp 
thu và nhanh chóng làm chủ công nghệ, sau năm đầu tiên đã 
thay thế toàn bộ chuyên gia nước ngoài. Đội ngũ cán bộ quản 
lý và khoa học kỹ thuật của Tổng công ty không ngừng phát 
triển và hiện nay có thể đảm đương yêu cầu đào tạo, huấn 
luyện cho đội ngũ kế cận của các dự án khâu chế biến dầu khí 
trong và ngoài nước.

Sản phẩm chính của Tổng công ty hiện nay là Đạm Phú Mỹ với 
slogan “Cho mùa bội thu”. Slogan này cũng sẽ là sứ mệnh đối 
với các sản phẩm phân bón và hóa chất từ các nhà máy khác 
trong tương lai của Tổng công ty với mong muốn sản phẩm 
của ngành dầu khí tiếp tục giành được sự tín nhiệm và ủng hộ 
của đông đảo bà con nông dân và khách hàng trong cả nước. 

Năm 2009 là một năm đặc biệt trong quá trình phát triển, Tổng 
công ty đã hoàn thành chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý và gặt 
hái được kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế Việt 
Nam và thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn từ 
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hậu quả của biến đổi khí 
hậu ở các vùng đã tác động đến mùa vụ gieo trồng, gây khó 
khăn trong hoạt động kinh doanh phân bón. Bên cạnh những 
khó khăn, năm 2009 cũng mang đến một số yếu tố thuận lợi 
cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón. Thị trường nông 
sản có chuyển biến tích cực, sản lượng gạo xuất khẩu đạt kỷ lục 
hơn 6 triệu tấn, sản lượng xuất khẩu cà phê, cao su cũng tăng, 
nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc.

Với những lợi thế nhất định, sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực vượt 
bậc, với sự hoàn thiện hệ thống phân phối, xây dựng và tổ chức 
lại bộ máy Tổng công ty và các công ty thành viên, Tổng công 
ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch đề ra đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư 
phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh và tham gia các hoạt 
động xã hội và cộng đồng. Năm 2009, năm thứ ba liên tiếp Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ của Tổng công ty đạt sản lượng vượt công 
suất danh định, đạt 756 ngàn tấn urê. Tổng công ty đã tiêu thụ  
722 ngàn tấn urê sản xuất và 300 ngàn tấn phân bón nhập 
khẩu, doanh thu đạt 6.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 
1.520 tỷ đồng. Công tác triển khai các dự án đầu tư cũng được 
đẩy mạnh và đa số đạt yêu cầu tiến độ.

Bước vào năm 2010, Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh trong đà nỗ lực vượt qua khủng hoảng, nắm bắt cơ 
hội để tăng tốc phát triển của đất nước và thế giới. Tổng công 
ty tiếp tục xác định mục tiêu phát triển tăng tốc, bền vững,  

Thông điệp của  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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Hội đồng Quản trị

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng 
2. Ông Phạm Đăng Nam
3. Bà Nguyễn Thị Hiền
4. Ông Bùi Quang Hưng
5. Ông Nguyễn Đức Hòa

Hội đồng Quản trị 
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1. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Năm sinh : 1955

Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Kinh tế dầu khí

2. Ông Nguyễn Đức Hòa - Ủy viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh : 1956

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh : 1974

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngoại thương

4. Ông Phạm Đăng Nam - Ủy viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh :1970

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

5. Ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh : 1953

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Hội đồng Quản trị 
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Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Phan Đình Đức 
2. Ông Nguyễn Văn Tòng
3. Ông Từ Cường 
4. Ông Nguyễn Đức Thành
5. Ông Lê Văn Quốc Việt
6. Bà Chu Thị Hiền
7. Ông Nguyễn Hồng Vinh
8. Ông Huỳnh Kim Nhân
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1. Ông Phan Đình Đức - Tổng Giám đốc 
Năm sinh : 1960

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

2. Ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính
Năm sinh : 1962

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Kế hoạch

3. Ông Từ Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ - Kỹ thuật và Sản xuất, 
Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Năm sinh : 1960

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Hóa hữu cơ (Tiệp Khắc)

4. Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Đầu tư Phát triển
Năm sinh : 1958

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng 

5. Ông Nguyễn Văn Tòng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Năm sinh : 1958

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán ngành Ngân hàng kiến thiết

6. Bà Chu Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác mua sắm vật tư, thiết bị - 
kinh doanh Hóa chất
Năm sinh : 1958

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận chuyển bảo quản dầu khí (Liên Xô)

7.	Ông	Nguyễn	Hồng	Vinh	-	Phó Tổng Giám đốc phụ trách bán hàng và xây dựng
hệ thống phân phối
Năm sinh : 1960

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp

8. Ông Huỳnh Kim Nhân - Kế toán trưởng
Năm sinh : 1976

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính kế toán

Ban Tổng Giám đốc
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12 3

1. Bà Trần Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát 
Năm sinh : 1970

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Ngoại thương 

2. Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên
Năm sinh :  1969

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng

3. Ông Lê Vinh Văn - Thành viên
Năm sinh : 1969

Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán

Ban Kiểm soát 
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Tập đoàn Dầu khí Quốc gia  
Việt Nam – PetroVietnam  

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – 
PetroVietnam

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là chủ đầu tư các công trình 
dầu khí trọng điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có dự 
án Nhà máy Đạm Phú Mỹ, hiện nay thuộc Tổng Công ty Phân 
bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty Cổ phần

Phát triển nông nghiệp chế biến dầu khí, trong đó có lĩnh vực 
sản xuất phân bón, phục vụ nông nghiệp, đảm bảo an ninh 
lương thưc là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển 
toàn ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 đã được Chính phủ 
phê duyệt. 

Tập đoàn Dầu khí là nhà cung cấp ổn định và bảo đảm duy 
nhất nguồn nguyên liệu khí cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ của 
Tổng Công ty, góp phần quan trọng cho thành công của Tổng 
Công ty trong chặng đường 5 năm qua và trong tương lai. 

[1] Các nguồn cung cấp khí từ thềm lục địa phía Nam
[2] Lễ động thổ xây dựng đường ống dẫn khí lô B-Ô Môn.

[1]

[2]
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1. Nhận định về tình hình chung  
 năm 2009

 Năm 2009 là một năm đặc biệt, đánh dấu nhiều sự kiện 
quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của 
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đây là năm 
Tổng công ty hoàn thành việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu 
tổ chức quản lý và đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới tiếp tục đối 
mặt với những thách thức to lớn từ cuộc khủng hoảng kinh 
tế lan rộng và ảnh hưởng tới mọi mặt trên khắp toàn cầu.

 Hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, 
tỷ giá đồng ngoại tệ (USD), giá cả tăng trong những tháng 
cuối năm đã ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh, xuất nhập khẩu. Ngoài ra, thiên tai lũ lụt gây 
thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Miền Trung khiến người nông 
dân không thể bón phân, gieo trồng đúng mùa vụ đã gây 
khó khăn nhất định trong việc tiêu thụ và kinh doanh phân 
bón của Tổng công ty. Năm 2009 cũng là năm Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ phải tạm dừng hoạt động trong hơn 20 ngày để 
thực hiện tổng bảo dưỡng toàn nhà máy khiến Tổng công ty 
phải nỗ lực vượt bậc để hoàn thành kế hoạch sản xuất 750 
ngàn tấn phân urê.

 Bên cạnh những khó khăn, năm 2009 cũng mang đến một 
số yếu tố thuận lợi giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh về phân bón. Thị trường nông 
sản có chuyển biến tích cực, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 
kỷ lục hơn 6 triệu tấn, sản lượng xuất khẩu cà phê, cao su 
cũng tăng và giá xuất khẩu cà phê, cao su về cuối năm có xu 
hướng tăng, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá 
hơn so với khu vực và thế giới. Ngành Dầu khí Việt Nam năm 
2009 cũng đã vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện 
và vượt mức tất cả các chỉ tiêu.

 Sản phẩm chính urê “Đạm Phú Mỹ” do Tổng công ty 
sản xuất và các loại phân bón khác do Tổng công ty 
nhập khẩu, được tiêu thụ hoàn toàn trong nội địa 
nhưng có mối liên hệ và chịu sự tác động của nhiều 
yếu tố: tình hình giá cả trên thị trường thế giới, đặc 
biệt là giá dầu, nhu cầu mùa vụ trong nước và chính 
sách vĩ mô của Nhà nước. Đầu năm 2009, Hội đồng 
Quản trị khi nhận định về thị trường thế giới và 
trong nước đã dự báo khả năng giá dầu ở mức thấp  
(30 USD/thùng), mức trung bình (50 USD/thùng) và 
mức cao (70 USD/thùng), từ đó xây dựng các kịch bản 
ứng xử trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón 
của Tổng công ty. Thực tế diễn biến thị trường trong 
năm nằm ở khoảng giữa mức trung bình và mức cao 
(khoảng 64 USD/thùng).

2. Những nét nổi bật về kết quả hoạt 
động của Tổng công ty

 Trong bối cảnh kinh tế như vậy, với nỗ lực theo hướng 
hiệu quả, an toàn, Tổng công ty đã khép lại năm 2009 
với các chỉ tiêu kinh tế đạt được như sau:

•	 Sản	lượng	sản	xuất	urê	Đạm	Phú	Mỹ:	756.000	tấn.

•	 Sản	lượng	tiêu	thụ	urê	Đạm	Phú	Mỹ:	722.000	tấn.

•	 Sản	lượng	phân	bón	nhập	khẩu:	234.000	tấn.

•	 Tổng	doanh	thu:	6.830	tỷ	đồng.

•	 Lợi	nhuận	trước	thuế:	1.520	tỷ	đồng.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị 
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3.  Những thay đổi chủ yếu trong năm

 Năm 2009 Tổng công ty hoàn thiện việc chuyển đổi mô 
hình công ty mẹ - công ty con và hoàn thành hệ thống 
phân phối sản phẩm thông qua các công ty kinh doanh 
trực thuộc tại các vùng miền và công ty chuyên kinh 
doanh thương mại – dịch vụ xuất nhập khẩu. Tổng công 
ty tiếp tục tham gia thị trường kinh doanh phân bón nhập 
khẩu, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng phân bón, bình 
ổn giá thị trường và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

 Tổng công ty bắt đầu xúc tiến hướng xuất khẩu và 
đưa thương hiệu Đạm Phú Mỹ ra thị trường quốc tế 
nhằm đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai.  
Chủ trương xuất khẩu thử nghiệm Đạm Phú Mỹ đã được  
Bộ Công thương chấp thuận vào cuối năm 2009,  
Tổng công ty sẽ thực hiện từ đầu năm 2010.

 Về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh: dự án nhà 
máy sản xuất NPK công suất 400 ngàn tấn/năm đã được 
phê duyệt, dự án kho cảng tổng hợp 20.000 DWT tại  
Cần Thơ được khởi công, dự án quản lý, vận hành và 
cung ứng nhân lực cho dự án Nhà máy Đạm Cà Mau của 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được triển khai.

4. Triển vọng và kế hoạch trong 
tương lai

 Trong tương lai, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực 
hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. Chiến 
lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015 và định 
hướng phát triển đến năm 2025 đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2008 phê chuẩn.

 Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, hiện 
tại Tổng công ty đã có được vị thế của doanh nghiệp 
mạnh, với vị trí quan trọng trên thị trường trong nước 
về mặt hàng phân đạm urê. Trong những năm tới nhu 
cầu sử dụng urê trong nước sẽ không có nhiều biến 
động và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Từ sau năm 2010, 
nguồn cung urê trong nước sẽ có sự thay đổi đáng kể 
theo hướng tăng mạnh sau khi các dự án sản xuất urê 

như Nhà máy Đạm Cà Mau, các dự án tăng công suất 
của những nhà máy khác đi vào hoạt động. Như vậy 
triển vọng kinh doanh mặt hàng phân đạm trong nội 
địa sau năm 2010 sẽ khó khăn hơn do cung lớn hơn cầu. 
Với lợi thế của Tổng công ty đã có chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường, sản phẩm đã có thương hiệu và uy tín 
trong nhiều năm, giá thành sản phẩm có sức cạnh tranh, 
thị phần phân đạm nội địa của Tổng công ty sẽ tiếp tục 
được giữ vững. Đồng thời ngay từ năm 2009, Tổng công 
ty đã có kế hoạch thâm nhập vào thị trường xuất khẩu 
và đưa thương hiệu Đạm Phú Mỹ ra thị trường quốc tế 
nhằm đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai. 

 Về các loại phân bón khác như NPK, DAP… nhu cầu thị 
trường trong nước tiếp tục tăng trong những năm tới, 
công suất thiết kế các nhà máy sản xuất đã có và đang 
xây dựng trong nước sẽ đáp ứng đủ. Tuy nhiên phần lớn 
là có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả năng đáp ứng 
yêu cầu chất lượng, uy tín để có thể giành được thị phần 
là chưa tương ứng. Tổng công ty xác định triển vọng 
của việc đa dạng hóa sản phẩm phân bón, tham gia sản 
xuất, kinh doanh mặt hàng NPK, DAP.

 Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất: có triển vọng 
lớn vì nhu cầu hóa chất sử dụng trong công nghiệp rất 
lớn, nguồn cung chưa đáp ứng, phần lớn phải nhập 
khẩu. Tổng công ty xác định hướng đa dạng hóa kinh 
doanh sản phẩm hóa chất với các kế hoạch kinh doanh 
xuất nhập khẩu hóa chất ngay từ năm 2009 và nghiên 
cứu các khả năng đầu tư kho chứa hóa chất, các dự án 
sản xuất hóa chất. Năm 2010, Tổng công ty xúc tiến việc 
nghiên cứu đầu tư cụm dự án sản xuất hóa chất từ khí 
thiên nhiên tại khu vực Phú Mỹ để sản xuất Nitrat Amon, 
Amoniac/Methanol.

 Tổng công ty cũng triển khai các hoạt động khác nhằm 
tăng năng lực kinh doanh, tạo kết nối với các lĩnh vực 
kinh doanh chính như: khai thác dự án Tổ hợp Trung 
tâm thương mại Cửu Long tại thành phố Cà Mau, tỉnh  
Cà Mau, dự án kho cảng đầu mối tại các vùng miền, 
tham gia góp vốn các dự án sản xuất xơ sợi và hóa dầu 
tại Hải Phòng, tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, dự án nhà 
văn phòng 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TPHCM…

Báo cáo của Hội đồng Quản trị 
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TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
phân bón - một lĩnh vực chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp, 
đa chiều và sâu sắc nhất do những biến động không chỉ từ môi 
trường thương mại quốc tế (giá dầu, giá nông sản, tỷ giá ngoại 
tệ…), mà còn chịu tác động của biến đổi khí hậu (như thiên tai, 
hạn hán, lũ lụt,…), cũng như sự thay đổi chính sách vĩ mô của 
các quốc gia (chính sách an ninh lương thực, quản lý tài nguyên, 
chính sách thương mại,…), vì vậy đối với Tổng công ty năm 2009 
vừa qua là một năm đầy thử thách và đòi hỏi nỗ lực cao. 

Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con gồm: 
10 đơn vị thành viên và trực thuộc, trong đó có Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ, 6 công ty con và 1 văn phòng đại diện tại Campuchia, 
các Ban Quản lý đầu tư - xây dựng, Ban quản lý dự án Cửu Long. 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặt hái những thành 
tích xuất sắc, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Hoạt động 
kinh doanh phân bón không chỉ ở trong nước mà đã bước đầu 
thâm nhập vào các nước trong khu vực ở nước ngoài. 

Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo là đơn vị cung 
cấp phân đạm lớn nhất cho thị trường trong nước, tham gia 
tích cực và có hiệu quả chương trình ngăn chặn suy giảm kinh 
tế và góp phần bình ổn giá thị trường phân bón của Chính phủ 
và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2009 được phản ánh theo Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2009, đã 
được Ban Kiểm soát thẩm định và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Phân tích các chỉ số quan trọng

 Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008

Lợi nhuận ròng/ Vốn CSH bình quân (ROE) 26,49% 30,55%

Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản bình quân (ROA) 23,36% 25,32%

Mặc dù tổng tài sản của Tổng công ty tăng trưởng 22% trong năm 2009, chỉ số ROA vẫn được duy trì ở mức trên 23%. Suất sinh 
lời trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức cao là 26,49%.

 Khả năng thanh toán

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008

Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn 6,84 6,14

Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 5,83 3,60

•	 Khả năng thanh toán hiện hành trong năm 2009 của Tổng công ty ở mức khá cao và tăng hơn so với năm 2008, nguyên nhân 
là do tốc độ tăng của tài sản lưu động cao hơn tốc độ tăng của các khoản nợ ngắn hạn.

•	 Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2009 tăng gần gấp hai lần so với năm 2008 chủ yếu là do Tổng công ty đã tiêu thụ hết 
toàn bộ lượng hàng nhập khẩu tồn kho của quý 4 năm 2008.

 Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm  2009 không có thay đổi lớn về vốn cổ đông của Tổng công ty , với vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, chia thành 380 triệu cổ phần 
phổ thông, trong đó cổ phần nhà nước chiếm 61,37%.

Trong năm 2009, Tổng công ty đã tiếp tục mua vào 278.180 cổ phiếu quỹ, nâng số lượng cổ phiếu quỹ lên 1.000.000 cổ phiếu. 
Như vậy tính đến 31/12/2009, số cổ phần đang lưu hành là 379 triệu cổ phần.

 Cổ tức

Tổng công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 ngày 27/7/2009 với mức 700 đồng/ cổ phần (7% mệnh giá), theo đó tổng số tiền đã chi trả 
là 265.300.000.000 đồng.

Tổng mức cổ tức cổ đông nhận được từ kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài khóa 2009 sẽ theo phương án phân phối lợi 
nhuận cụ thể được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010. 

 Giá	trị	sổ	sách	tại	thời	điểm	31/12/2009	

Theo Báo cáo tài chính 2009 đã kiểm toán.
 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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CÁC TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐưỢC

 Trong sản xuất, vận hành nhà máy 

Đội ngũ kỹ sư, cán bộ vận hành nhà máy có sự trưởng thành 
vượt bậc, thể hiện ở việc dự phòng, kiểm soát và giảm thiểu các 
sự cố trong sản xuất, hoàn thiện năng lực lập kế hoạch, tổ chức 
và điều hành các đợt bảo dưỡng lớn, bảo dưỡng định kỳ, đảm 
bảo cho nhà máy tiếp tục đạt vượt sản lượng thiết kế. Đội ngũ 
cán bộ của Tổng công ty có đủ khả năng để tham gia quản lý sản 
xuất, vận hành các nhà máy khác của Tổng công ty.

 Trong kinh doanh 

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối các 
sản phẩm của Tổng công ty trên cả nước thông qua 5 công ty 
con tại các vùng miền. Tổng công ty đã triển khai hệ thống gồm 
58 đại lý với hơn 3.650 cửa hàng. Ngoài ra, Tổng công ty đã nhập 
khẩu 234.000 tấn phân bón các loại, đảm bảo cung cấp trên 50% 
nhu cầu urê trong nước. 

 Công tác tài chính và quản lý vốn 

Tổng công ty đã từng bước triển khai  phương án quản lý dòng 
tiền hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý vốn.

 Công tác tổ chức nhân sự 

Thiết lập cơ chế quản lý phân nhiệm, hoàn thiện các quy chế, 
chuẩn mực quản trị công ty phù hợp với mô hình Tổng công ty 
cổ phần.

 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 

Tổng công ty đã triển khai 24 dự án, gồm 2 dự án nhóm A, 
5 dự án nhóm B, 4 dự án nhóm C và 13 dự án đầu tư khác. 
Trong đó 17 dự án đã triển khai và hoàn thành theo tiến độ; 
4 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh 
tiến độ trong năm 2010. Giá trị giải ngân trong đầu tư xây 
dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2009 là 961 tỷ đồng - 
tăng 214% so với năm 2008.

 Quảng bá thương hiệu

•	 Thương hiệu sản phẩm của Tổng công ty đã trở thành 
thương hiệu mạnh, gần gũi quen thuộc, đáng tin cậy 
đối với xã hội, người tiêu dùng (là bà con nông dân) và 
các cổ đông.

•	 Thực hiện chính sách quan tâm, chăm sóc khách hàng, 
đại lý với các chính sách khuyến mãi, hậu mãi khuyến 
khích bà con tiêu thụ hàng của Tổng công ty. Tổ chức 
Hội nghị khách hàng để trao đổi thông tin về thị trường 
và nghe ý kiến phản hồi từ phía khách hàng.

•	 Năm 2009, Tổng công ty tiếp tục cùng Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam thực hiện công tác đầu tư xã hội với nhiều 
loại hình hoạt động đa dạng, góp phần tiếp thị và nâng 
tầm hình ảnh của Tổng công ty trong nước và quốc tế..

Hq
Hiệu quả

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
 Các chỉ tiêu kế hoạch

•	 Kế hoạch Sản lượng

Sản xuất 

+ Urê Phú Mỹ  : 740 nghìn tấn

+ Amoniac dư  : 25 nghìn tấn

+ Bao bì  : 27 triệu bao

Kinh doanh 

+ Urê Phú Mỹ  : 750 nghìn tấn

+ Amoniắc  : 25 nghìn tấn

+ Bao bì  : 27 triệu bao

+  Xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất và 
kinh doanh khác: 

254 nghìn tấn

•	 Kế hoạch Tài chính 

+ Vốn điều lệ  : 3.800 tỷ đồng 

+  Tỉ lệ vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 61,37%

+ Tổng doanh thu  : 5.646 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế  : 1.007 tỷ đồng 

+  Tổng số thuế và các khoản phải nộp 
Ngân sách Nhà nước  : 238 tỷ đồng

+  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 26,5%

+ Dự kiến chia cổ tức  : 13%

•	 Kế hoạch Đầu tư

+ Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 2.158 tỷ đồng

+ Nguồn vốn:

    - Vốn chủ sở hữu  : 1.392 tỷ đồng

    - Vốn vay + khác  : 766 tỷ đồng

Tc
Thành công

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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 Giải pháp thực hiện kế hoạch

•	 Công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp

•	 Xây	dựng	và	triển	khai	qui	trình	phối	hợp	giữa	Đảng	ủy,	
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tối đa sức 
mạnh tập thể. 

•	 Mạnh	mẽ	phân	cấp	quản	lý	và	phân	định	rõ	chức	năng,	
nhiệm vụ và mô tả công việc giữa các ban, đơn vị và 
cá nhân nhằm giảm thiểu các xung đột trong quản lý, 
điều hành và nâng cao trách nhiệm cá nhân. 

•	 Nâng	cao	năng	lực	phân	tích	và	thực	hiện	chế	độ	báo	
cáo tài chính – quản trị phân tích hoạt động sản xuất 
kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm để 
phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý.

•	 Triển	 khai,	 nhanh	 chóng	 đưa	 vào	 sử	 dụng	Hệ	 thống	
quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cùng với các 
phần mềm chuyên dụng như: phần mềm bản quyền, 
tính toán công nghệ, xây dựng thư viện điện tử, kiến 
thức an toàn, ….

•	 Trong sản xuất

•	 Tổ	chức	học	tập	và	tổng	kết	kinh	nghiệm	quản	lý	của	
các nhà máy tương tự trong khu vực để tổ chức hoạt 
động sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo hướng 
sử dụng lao động hiệu quả.

•	 Triệt	để	áp	dụng	việc	thực	hiện	các	bộ	định	mức	tiêu	
hao nguyên vật liệu, phụ liệu hoá chất, định mức hao 
hụt; thực hành tiết kiệm tối đa trong sản xuất.

•	  Hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm

•	 Nhanh	chóng	hoàn	thiện,	nâng	cao	năng	lực	phân	tích	
thông tin và dự báo thị trường làm cơ sở cho việc ra các 
quyết định kinh doanh một cách chủ động và phù hợp.

•	 Phát	huy	tối	đa	lợi	thế	của	các	công	ty	thành	viên	nhằm	
hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc với nòng 
cốt là các đại lý, cửa hàng tại các huyện, xã.

•	 Thực	hiện	việc	kinh	doanh	và	xuất	nhập	khẩu	trên	cơ	sở	
đánh giá hiệu quả kinh doanh, đồng thời tích cực tham 
gia công tác bình ổn giá; xuất khẩu thử nghiệm phân 
bón sang thị trường các nước lân cận.

•	 Liên	 kết	 với	 các	 Viện,	 trường	 Đại	 học	 đưa	 ra	 các	
chương trình hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng bà con 
nông dân sử dụng phân bón có hiệu quả nhất.

•	 Trong đầu tư, phát triển sản phẩm

•	 Phối	hợp	với	các	cơ	quan,	Viện	nghiên	cứu,	trường	
Đại học nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm, tập 
trung phát triển các sản phẩm phân bón và phát 
triển lĩnh vực hóa chất chuyên ngành. 

•	 Xem	xét	thứ	tự	ưu	tiên,	 thực	hiện	các	dự	án	đầu	
tư trong và ngoài nước phù hợp với ngành nghề 
kinh doanh cũng như tối ưu hiệu quả sử dụng 
nguồn vốn.

•	 Công tác tài chính và kiểm soát chi phí

•	 Tiến	hành	rà	soát	và	cơ	cấu	lại	nguồn	vốn,	cơ	cấu	
lại danh mục sản phẩm sản xuất và kinh doanh; 
điều chỉnh các định mức về lao động, định mức  
tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu để giảm chi phí, 
từ đó tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản 
phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh.

•	 Đào tạo nguồn nhân lực

•	 Không	 ngừng	 nâng	 cao	 đời	 sống	 vật	 chất	 và	 tinh	
thần cho cán bộ, công nhân viên nhằm động viên 
khuyến khích người lao động hăng say trong công 
tác; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn 
hạn, khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 
nghiên cứu thực tế cho cán bộ, công nhân viên nhằm 
nâng cao kỹ năng chuyên môn và trình độ quản lý.

•	 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

•	 Lập	kế	hoạch	hành	động	cụ	thể	và	thường	xuyên	
kiểm tra giám sát việc thực hành tiết kiệm trong 
toàn Tổng công ty; tăng cường hợp tác với các đơn 
vị trong ngành để sử dụng các dịch vụ của nhau 
nhằm giảm thiểu chi phí.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tổng công ty 
đồng tâm hiệp lực triển khai các nhiệm vụ với khẩu hiệu 
“Phát triển bền vững, hiệu quả và tiết kiệm”. 

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRị

•	 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, 
kế hoạch 5 năm 2011-2015 và rà soát chiến lược phát triển 
đến 2025.

•	 Thực hiện các hoạt động giám sát, chỉ đạo khác cho Ban điều 
hành trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị tại Tổng công ty gồm Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị và 4 thành viên chuyên trách đã thực 
hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành 
thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, các cuộc họp với Ban 
điều hành có sự tham dự của Hội đồng Quản trị.

Đánh giá chung về công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo, Hội đồng 
Quản trị đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ 
phần, chuyên nghiệp và chuyên môn hóa. Công tác này thực 
tế trong năm qua đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy 
định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Quản trị và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, chỉ đạo 
của Hội đồng Quản trị đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai 
các nghị quyết, quyết định nhanh chóng kịp thời hơn, đồng 
thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định 
và đạt hiệu quả, thích ứng với thị trường và vượt qua khó khăn 
của năm 2009, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh.

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động 
quản trị

Ban hành và áp dụng các quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài 
chính, quy chế phối hợp trong bộ máy điều hành, các quy chế 
khác, áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến, 
các bộ định mức, quy chế giám sát, kiểm soát nội bộ, các hệ 
thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn sức khỏe, môi trường, 
xây dựng Đảm bảo bộ máy quản lý, điều hành, giám sát hoạt 
động chuyên nghiệp, trách nhiệm cao và có hiệu quả, cam kết 
mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ đông và cộng đồng.

Trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã làm việc thông qua 
các phiên họp định kỳ và bất thường, quyết định những nội 
dung  thuộc thẩm quyền, tiêu biểu như sau:

•	 Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm  2009; 
phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Tổng công 
ty, chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành tại các 
công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn của 
Tổng công ty tại các công ty liên kết; tổ chức phân công 
nhiệm vụ chuyên trách trong Hội đồng Quản trị.

•	 Tiếp tục ban hành các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gồm 
định mức vật tư – phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa định 
kỳ, định mức vật tư dự phòng tối thiểu, hiệu chỉnh định 
mức tiêu hao nhiên liệu tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, chỉ 
đạo xây dựng bộ định mức hao hụt urê tại Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ, ban hành định mức vốn lưu động, công nợ phải 
thu của Tổng công ty và các công ty con.

•	 Ban hành các quy chế quan trọng trong công tác quản 
trị Tổng công ty: Quy chế về hình thành, quản lý, sử dụng 
các quỹ an sinh xã hội; Quy chế quản lý hoạt động tiếp 
thị & truyền thông; Quy chế quản lý quỹ khen thưởng, 
phúc lợi; Quy chế người đại diện phần vốn tại các đơn 
vị; Quy chế thi đua – khen thưởng; Quy chế làm việc của 
Hội đồng quản trị; Quy chế soạn thảo, ban hành và quản 
lý văn bản định chế.

•	 Quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai 
đoạn 1 Dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất 
400 ngàn tấn /năm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ; phê 
duyệt quy hoạch hệ thống kho, cảng đến năm 2015.

•	 Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1: 7% mệnh giá 
cổ phiếu.

•	 Chỉ đạo tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm thông qua 
các công ty con ở vùng miền, tổ chức kinh doanh xuất 
nhập khẩu phân bón, hóa chất.

Thông tin cổ đông và 
Quản trị công ty
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hoạt động theo Quy chế và các quy định của 
pháp	luật	với	chức	năng,	nhiệm	vụ	và	quyền	hạn	rõ	ràng.	Ban	
kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty; kiểm 
tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 
trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 
tổ chức công tác tài chính - kế toán; thực hiện thẩm định báo 
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu 
tháng và năm của Tổng công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị 
và Tổng Giám đốc. 

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị 
và điều hành thông qua việc tham dự các phiên họp và phối 
hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát cũng đã trực tiếp thực hiện ba 
cuộc kiểm tra và phối hợp với các bộ phận trong Tổng công 
ty thực hiện một số cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh 
doanh. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát này, Ban 
Kiểm soát đã cảnh báo kịp thời các rủi ro, đưa ra các kiến nghị 
khắc phục các tồn tại. Ban Kiểm soát cũng đã tham gia góp ý 
vào việc soạn thảo và ban hành các văn bản định chế trong 
Tổng công ty nhằm đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát 
nội bộ và đảm bảo cho hoạt động của Tổng công ty hiệu quả, 
an toàn.

Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng Quản trị Tổng công ty lựa 
chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện dịch vụ: i) soát 
xét báo cáo tài chính quý I, giữa niên độ và quý III , ii) kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 
2009 của Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã thảo luận với công 
ty kiểm toán về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 
đầu cuộc kiểm toán. Tổng chi phí kiểm toán là 54.000 USD chưa 
bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2009 thông qua).

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ngay từ đầu năm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất  
Dầu khí đã tích cực triển khai và đề ra các biện pháp thực 
hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2009 trong tình 
hình nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những thách 
thức to lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế lan 
rộng. Tổng công ty đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu tổ chức 
quản lý và từng bước hoàn thiện các nguyên tắc quản 
trị Tổng công ty. Trong năm, Tổng công ty Phân bón và  
Hóa chất Dầu khí đã hoàn thành việc thay đổi 03 thành viên 
Hội đồng Quản trị chuyên trách và 2 thành viên Ban Kiểm 
soát chuyên trách theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
24/3/2009. Thực hiện thay đổi 1 thành viên Hội đồng Quản 
trị theo quyết định số 164/QĐ-HĐQT ngày 4/8/2009 của 
Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2008 là 5% mệnh 
giá tương đương 500 đồng/cổ phần. Căn cứ vào kết quả 
sản xuất – kinh doanh năm 2009, Hội đồng Quản trị đã 
quyết định tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2009 là 7% trên mệnh 
giá tương đương 700 đồng/cổ phần theo Nghị quyết số  
147/NQ-HĐQT ngày 24/7/2009.

Tn
Trách nhiệm

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
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Kết thúc năm 2009, kết quả sản xuất – kinh doanh và đầu tư đạt được như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch  

năm 2009
Kế hoạch  

điều chỉnh
Thực hiện  
năm 2009

TH/KH		điều	
chỉnh (%)

1. Sản lượng sản xuất

•	Urê	Phú	Mỹ Tấn 750.000 750.000 755.691 101 %

•	Amoniac	dư Tấn 32.000 28.000 30.716 110 %

•	NPK Tấn 50.000 0 - -

•	Bao	bì Ngàn bao 25.900 25.900 26.414 102 %

2. Sản lượng kinh doanh

•	Urê	Phú	Mỹ Tấn 780.000 720.000 721.869 92,5 %

•	Amoniac	dư Tấn 32.000 27.000 26.604 98,5 %

•	NPK Tấn 50.000 0  - -

•	Bao	bì Ngàn bao 25.900 25.900  26.414 102 %

•	XNK	phân	bón,	hóa	chất Tấn 250.000 230.000 234.291 101%

3. Chỉ tiêu tài chính

•	Vốn	điều	lệ Tỷ đồng 3.800 3.800 3.800 100 %

•	Tổng	doanh	thu Tỷ đồng 5.815 5.815 6.830 117 %

•	Lợi	nhuận	trước	thuế Tỷ đồng 1.084 1.084 1.520 140 %

•	Lợi	nhuận	sau	thuế Tỷ đồng 990 990 1.348 136 %

•	Nộp	NSNN Tỷ đồng 240 240 358 149 %

•	Tỷ	suất	LNST/Vốn	ĐL % 26 % 26 % 35,5% 136,5 %

•	Tổng	vốn	ĐTXDCB Tỷ đồng 768,27 1.207 961 80 %

*    Chỉ tiêu kế hoạch 2009 theo Nghị quyết số  05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2009

*     Kế hoạch điều chỉnh theo Quyết định số 189/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2009 và 316/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2009 của HĐQT Tổng công 
ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

Hq
Hiệu quả
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Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

•	 Lý do điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch

Sản xuất và tiêu thụ 50.000 tấn NPK 

Theo kế hoạch, mục đích sản xuất (thuê gia công) và tiêu thụ 
50.000 tấn NPK là để chuẩn bị thị trường cho Dự án xây dựng 
nhà máy sản xuất NPK tại KCN Phú mỹ của Tổng công ty. Tuy 
nhiên qua việc  khảo sát thực tế, việc thuê gia công sản xuất 
NPK không đảm bảo được chất lượng sản phẩm và sẽ làm 
ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của Tổng công ty vì vậy đã 
quyết định không thực hiện việc thuê gia công.

Sản xuất và tiêu thụ amoniac dư 

Do tăng sản lượng urê sản xuất nên lượng amoniac dư 
giảm, vì vậy lượng kinh doanh cũng phải giảm theo để đảm 
bảo lượng dự trữ an toàn cho sản xuất urê. 

Xuất Nhập khẩu Phân bón và Hóa chất 

Do thị trường phân bón có nhiều biến động không thuận 
lợi và để đảm bảo an toàn vốn.

Sản lượng kinh doanh urê 

Ban Tổng giám đốc đã chủ động điều chỉnh thời gian  bán 
hàng cho phù hợp với nhu cầu mùa vụ để đạt được hiệu 
quả cao, đồng thời thực hiện yêu cầu duy trì lượng tồn kho 
tối thiểu theo chỉ đạo số 2199/TTg-KTN ngày 10/11/2009 
của Thủ tướng chính phủ. 
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Việc thực hiện  nhiệm vụ quản lý của Hội đồng 
Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc

•	 Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội 
đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Trước tình hình kinh tế năm 2009 gặp nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế, 
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất, Hội Đồng 
Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đề ra 
các chương trình, các giải pháp và quyết định phù hợp 
với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính 
do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông 
qua. Các hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng 
Giám đốc đã tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, Điều lệ Tổng công ty, quy định của luật pháp và 
mang lại lợi ích cho cổ đông đồng thời đảm bảo sự tăng 
trưởng bền vững và hoàn thành sứ mệnh phù hợp với 
chiến lược phát triển của Tổng công ty.

•	 Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng 
Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Hoạt động của Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ  
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản 
lý tại các đơn vị. Các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm 
tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được cung cấp tương 
đối đầy đủ. Tại hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, Tổng Giám đốc chủ trì, Ban Kiểm soát được mời 
tham dự và tham gia góp ý kiến trên nguyên tắc vì sự 
phát triển bền vững của Tổng công ty.

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRị, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng 
Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách theo quy 
định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương 
hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết 
quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi 
chung khác theo chính sách nhân viên của Tổng công ty. 

Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm 
soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao 
công việc.

Tiền thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế áp dụng theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông thường niên về Quỹ thưởng ban 
quản lý, điều hành.

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
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TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHẦN CỦA THÀNH 
VIÊN	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ/BAN	TỔNG	GIÁM	ĐỐC/BAN	KIỂM	SOÁT/KẾ	TOÁN	TRƯỞNG

TT Họ và tên Chức vụ

Số lượng cổ phiếu DPM

Đại diện Sở hữu cá nhân

Hội đồng Quản trị

1 Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch HĐQT 76.204.253 5.000

2 Nguyễn Đức Hòa Thành viên HĐQT 62.000.000 -

3 Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT 47.500.000 5.000

4 Phạm Đăng Nam Thành viên HĐQT 47.500.000 3.000

5 Bùi Quang Hưng Thành viên HĐQT 6.677.380 * -

Ban Tổng Giám đốc

1 Phan Đình Đức Tổng Giám đốc - 3.000

2 Nguyễn Đức Thành Phó Tổng Giám đốc - -

3 Lê Văn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc - -

4 Từ Cường Phó Tổng Giám đốc - -

5 Chu Thị Hiền Phó Tổng Giám đốc - -

6 Nguyễn Văn Tòng Phó Tổng Giám đốc - -

7 Nguyễn Hồng Vinh Phó Tổng Giám đốc - -

Ban Kiểm soát

1 Trần Thị Phương Thảo Trưởng Ban Kiểm soát - -

2 Nguyễn Văn Hòa Thành viên - -

3 Lê Vinh Văn Thành viên - -

Kế toán trưởng

1 Huỳnh Kim Nhân Kế toán trưởng - -

*      Số lượng cổ phiếu DPM do thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện cho phần vốn của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt 
Nam (PVFC), được cập nhật theo các báo cáo kết quả giao dịch trong năm của PVFC mà DPM nhận được tính đến 31/12/2009.

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
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•	 Ông Phạm Đăng Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, thông 
báo đã mua 3.000 cổ phần ngày 11/12/2009;

•	 Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, có  
Phó Tổng Giám đốc là ông Đoàn Minh Mẫn và sau đó là 
Người đại diện phần vốn là ông Bùi Quang Hưng, giữ chức 
vụ thành viên Hội đồng Quản trị DPM, đã thông báo giao 
dịch cổ phiếu DPM trong năm 2009 như sau:

+ Ngày 5/5/2009: Thông báo lượng cổ phiếu nắm giữ là 
6.235.790 cổ phần và đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu.

+ Ngày 21/5/2009: Thông báo đã bán 1.000.000 cổ phiếu.

+ Ngày 21/5/2009: Đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu. 

+ Ngày 8/6/2009: Thông báo đã bán 1.000.000 cổ phiếu và 
đăng ký bán tiếp 1.000.000 cổ phiếu.

 + Ngày 10/11/2009: Thông báo đã bán 558.410 cổ phiếu.

+ Ngày 17/12/2009: Đăng ký mua lại 3.000.000 cổ phiếu 
và dự kiến số cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 6.677.380 
cổ phần.

THÔNG TIN VỀ CÁC GIAO DịCH CỔ PHIẾU 
CỦA	THÀNH	VIÊN	HỘI	 ĐỒNG	QUẢN	TRỊ/
BAN	TỔNG	GIÁM	ĐỐC/BAN	KIỂM	SOÁT/KẾ	
TOÁN TRưỞNG, CỔ ĐÔNG LớN VÀ NHỮNG 
NGưỜI CÓ LIÊN QUAN

•	 Bà Trần Thị Kim Hoa, vợ ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị, thông báo đã mua 20.000 cổ phần 
ngày 09/02/2009, tăng số lượng cổ phần nắm giữ lên 
35.000 cổ phần.

•	 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty 
cổ phần, thông báo hoàn thành việc mua 1.000.000 cổ 
phiếu quỹ ngày 17/3/2009;

•	 Ông Phan Đình Đức, Tổng Giám đốc, thông báo đã mua 
3.000 cổ phần ngày 11/4/2009;

•	 Ông Nguyễn Đức Hiển, em ruột ông Nguyễn Đức Hòa, 
Thành viên Hội đồng Quản trị, thông báo đã bán 5.000 
cổ phần ngày 9/9/2009;

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
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CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG (theo danh sách cổ đông chốt ngày 9/3/2010)

1. Cổ đông trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

Cổ đông Số lượng Số cổ phần
Tỷ lệ % trên tổng số  

cổ phần lưu hành

Pháp nhân 160 277.970.751 73,35%

Cá nhân 13.306 28.635.549 7,55%

Cộng 13.466 306.609.300 80,90%
  
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước:

TT Tên cổ đông và địa chỉ
Số lượng cổ phần  

nắm giữ
Tỷ lệ % trên tổng số  

cổ phần
1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  

Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
233.204.253 61,37%

2. Cổ đông nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

Cổ đông Số lượng Số cổ phần
Tỷ lệ % trên tổng số  

cổ phần lưu hành
Pháp nhân 111 71.381.052 18,83%

Cá nhân 483 1.009.648 0,27%

Cộng 594 72.390.700 19,10%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn nước ngoài:  Không có cổ đông lớn nước ngoài.

Thông tin cổ đông và Quản trị công ty
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Tổng công ty luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và luôn duy trì những 
tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong các sản phẩm. Tổng công ty đảm 
bảo chất lượng thông qua việc ứng dụng các quy trình và công nghệ 
sản xuất tốt nhất nhằm tăng cường niềm tin từ khách hàng.

Kh
ác

h 
hà

ng

Chất lượng...
Nền tảng cho Niềm tin

Khách hàng

Kh



Ngày	6/1/2009 Tổng công ty mừng công tấn urê thứ 3 triệu được 
sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Đây là một trong 
những sự kiện quan trọng góp phần đưa Tổng công 
ty trở thành nhà sản xuất và kinh doanh phân bón 
chủ lực của cả nước.

Ngày	3/2/2009	 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đón nhận huân chương Lao 
động hạng 3 của Nhà nước trao tặng vì đã hoạt động 
đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần bình ổn thị trường 
phân bón trong nước và hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh.

Ngày	29/5/2009 Mã cổ phiếu DPM của Tổng công ty được bình chọn là 
mã cổ phiếu vàng Việt Nam 2009. Cổ phiếu DPM được 
khẳng định là một trong những cổ phiếu dẫn dắt và 
tốt nhất thị trường năm 2009.

Ngày	15/8/2009 Thương hiệu sản phẩm Đạm Phú Mỹ của nhà máy 
Đạm Phú Mỹ do Tổng công ty quản lý và điều hành 
được công bố là thương hiệu sản phẩm dẫn đầu 
trong ngành hàng nông lâm nghiệp năm 2009.

Ngày	28/8/2009 Thương hiệu DPM của Tổng công ty đạt giải thưởng 
Sao Vàng Đất Việt và được bình chọn vào Top 10 
Thương hiệu Việt Nam 2009 do Trung ương Hội các 

Những sự kiện nổi bật 
2009

Hq
Hiệu quả
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nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức nhờ những 
thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo tăng trưởng bền vững và đáp ứng 
đủ các tiêu chí của Ban tổ chức.

Ngày	24/9/2009 Tổng công ty kỷ niệm 05 năm vận hành Nhà máy 
Đạm Phú Mỹ: Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ 
vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 2 của 
Nhà nước vì những thành tích xuất sắc trong sản xuất, 
kinh doanh và quản lý. Tổng công ty quyết định lấy 
ngày 21/9 (ngày chính thức tiếp nhận vận hành Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ) hàng năm là ngày truyền thống.

Ngày	12/10/2009 Tổng Công ty vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu 
chứng khoán uy tín” do Hiệp hội Kinh doanh chứng 
khoán Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng 
tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những thành công 
trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Năm 2009 Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm thứ 3 liên tiếp hoạt động 
đạt và vượt mức công suất danh định (740 ngàn tấn/
năm), được bình chọn là một trong 8 kỷ lục của ngành 
dầu khí trong năm 2009. 

Những sự kiện nổi bật 2009
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CƠ CẤU NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty, tính đến thời điểm 31/12/2009 (gồm 
công ty mẹ và công ty con): 1.666 người

Phân theo trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ %

Đại học, Cao đẳng trở lên 771 46,28%

Trung học chuyên nghiệp 101 6,06%

Công nhân kỹ thuật và trình độ khác 794 47,66%

Phân theo phân công lao động Số lượng (người) Tỷ lệ %

Cán bộ lãnh đạo, quản lý 206 12,36%

Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ 466 27,97%

Nhân viên phục vụ 224 13,45%

Công nhân các ngành nghề 770 46,22%

Tổ chức và Nhân sự
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THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM

Trong năm 2009 không có thay đổi Tổng Giám đốc điều hành.

QUYỀN LỢI CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho Ban Điều hành theo 
quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ 
lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực 
và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng 
và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên và Thỏa 
ước lao động tập thể của Tổng công ty. Tiền thưởng ban điều 
hành trích từ lợi nhuận sau thuế áp dụng theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông thường niên về Quỹ thưởng ban quản 
lý, điều hành.

CHÍNH SÁCH NHÂN VIÊN

Từ năm 2008, Tổng công ty đã xây dựng, ban hành và đưa vào 
áp dụng Thang, bảng lương mới phù hợp với mô hình công ty 
cổ phần, theo quy định của Bộ luật Lao động – Thương binh 
xã hội và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của 
Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do 
Nhà nước là chủ sở hữu và các công ty con thuộc các Tập đoàn 
kinh tế Nhà nước, hướng tới việc trả lương theo thị trường nhằm 
hạn chế hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút lao động giỏi. 
Tổng công ty thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, 
Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể người lao động ở mức khá cao.

Tổng công ty cũng đã hoàn thiện Chính sách nhân viên và bắt 
đầu áp dụng từ 1/1/ 2009, bao gồm các chính sách phúc lợi áp 
dụng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và một số chính sách 
có tính đãi ngộ đối với những người lao động giỏi, có trình độ 
quản lý và chuyên môn cao, bao gồm: chế độ lương, thưởng, đào 
tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.

Tổ chức và Nhân sự
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THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRị, 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ 
TOÁN TRưỞNG

1.  Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã bầu thay thế 03 thành viên 
Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên ngày 24/ 3/2009:

•	 Ông Nguyễn Đức Hòa, làm Thành viên Hội đồng 
Quản trị thay ông Phạm Thành Vinh

•	 Ông Phạm Đăng Nam, làm Thành viên Hội đồng 
Quản trị thay ông Cao Tùng Sơn

•	 Bà Nguyễn Thị Hiền, làm Thành viên Hội đồng Quản 
trị thay ông Từ Cường.

Ngày 4/8/2009, căn cứ trên đề nghị của nhóm cổ đông 
đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm 

Tổ chức và Nhân sự

Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Á Châu và Ngân hàng Đầu tư và phát 
triển Việt Nam, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm thay thế 1 
thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng 
công ty:

•	 Ông Bùi Quang Hưng, làm Thành viên Hội đồng Quản trị 
thay ông Đoàn Minh Mẫn

Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 
quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Hưng làm thành viên 
Hội đồng Quản trị tại phiên họp thường niên gần nhất.

2. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng  
Giám đốc:

•	 Ông Lê Văn Quốc Việt, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự & 
Đào tạo Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty từ ngày 1/2/2009.
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•	 Ông Nguyễn Đức Thành, nguyên Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Khí Việt Nam, Phó Trưởng ban Quản lý  
dự án Khí Điện Đạm Cà Mau, giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc Tổng công ty từ ngày 1/2/2009.

•	 Ông Nguyễn Văn Tòng, nguyên Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày  2/4/2009.

•	 Bà Chu Thị Hiền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng 
công ty từ ngày 1/5/2009.

•	 Ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam, giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 17/12/2009.

3. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

•	 Ông Phạm Thành Vinh, từ ngày 1/2/2009

•	 Ông Nguyễn Đức Hòa, từ ngày 1/4/2009

•	 Ông Cao Tùng Sơn, từ ngày 20/4/2009

•	 Ông Ngô Hồng Minh từ ngày 1/5/2009

4. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Tại phiên họp thường niên ngày 24/3/2009, Đại hội đồng 
cổ đông đã bầu thay thế 2 thành viên Ban Kiểm soát:

•	 Bà Trần Thị Phương Thảo, làm thành viên Ban Kiểm 
soát thay bà Nguyễn Thị Hiền

•	 Ông Lê Vinh Văn, làm thành viên Ban Kiểm soát thay 
ông Tạ Anh Nghĩa.

Ban Kiểm soát đã bầu bà Trần Thị Phương Thảo giữ chức 
vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Tổ chức và Nhân sự
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Trách nhiệm...
Nền tảng cho Giá trị 

Xã
 h

ội

PVFCCo thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình đầu 
tư xã hội sâu rộng trên toàn quốc. Chúng tôi quan tâm đến sự phát 
triển của cộng đồng và môi trường thông qua các Hoạt động cộng 
đồng, nhằm xây dựng nền tảng giá trị, góp phần cải thiện đời sống 
xã hội và tăng cường tinh thần trách nhiệm của công ty. 

Xã hội

Xh



[4]

[1] BCH TW ĐTNCS HCM tham quan nhà máy Đạm Phú Mỹ [2] Khu nhà ở CBCNV 
nhà máy Đạm Phú Mỹ [3] Trao quà cho học sinh vùng lũ tại Quảng Ngãi 
[4] Thăm hỏi đồng bào lũ lụt miền Trung [5] Khởi công trường THCS Nam Trung, 
Nghệ An [6] Lễ trao học bổng DPM
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Đầu tư xã hội và Hoạt động cộng đồng

Từ khi mới thành lập, Tổng Công ty đã xác định sứ mệnh đồng 
hành cùng bà con nông dân, vì sự phát triển nông nghiệp, 
nông thôn Việt Nam đồng thời coi ý thức hoạt động vì sự phát 
triển của cộng đồng là một nét văn hóa riêng của Tổng Công 
ty. Hoạt động đầu tư xã hội (CSR) luôn được coi là một mảng 
hoạt động đầu tư quan trọng góp phần tạo ra giá trị tài sản vô 
hình cho doanh nghiệp bên cạnh kế hoạch phát triển sản xuất 
– kinh doanh của Tổng Công ty.

Chương trình đầu tư xã hội và hoạt động cộng đồng là một 
chương trình nằm trong hoạt động phát triển sản xuất, kinh 
doanh của Tổng công ty. Mục tiêu của chương trình ngoài việc 
thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, còn gắn 
kết chặt chẽ với hoạt động quảng bá hình ảnh và vị thế của 
Tổng công ty trên phạm vi cả nước và quốc tế, liên quan đến 
công tác phát triển sản xuất, kinh doanh và trong mối quan hệ 
với khách hàng, người tiêu dùng, các cơ quan, tổ chức xã hội ở 
các địa phương. Chương trình được thực hiện bài bản, chuyên 
nghiệp và có cơ chế kiểm tra, kiểm soát. Tổng công ty đã thiết 
lập quy chế, quy trình để triển khai, thành lập Hội đồng an sinh 
xã hội và toàn bộ chương trình được thực hiện trong sự phối 
hợp gắn kết với các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức đoàn thể để đảm bảo minh bạch, đúng mục tiêu, đúng 
đối tượng và mang lại hiệu quả cao nhất, tuân thủ quy định 
về tài chính.

[6][3]

[4]

[5]

57Báo cáo thường niên 2009



Là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong ngành 
dầu khí và dẫn đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh ngành 
hàng phục vụ nông nghiệp, Tổng Công ty luôn thấu hiểu những 
khó khăn và nhu cầu của người dân sinh sống tại khu vực nông 
thôn cùng những thách thức về việc thu hẹp khoảng cách giàu 
nghèo đang ngày càng gia tăng giữa khu vực thành thị và nông 
thôn. Chính sách “đồng hành cùng bà con nông dân” của 
Tổng Công ty được cụ thể hóa bằng nhiều dự án thiết thực, đặc 
biệt trong hai năm gần đây được đẩy mạnh và triển khai nhất 
quán, gắn kết chặt chẽ với chủ trương chung của Đảng, Chính 
Phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

[7] Cho mùa bội thu [8] Sản phẩm Urê Đạm Phú Mỹ [9] Chương trình hướng 
dẫn sử dụng sản phẩm cho nông dân  [10] Chương trình truyền thông, tiếp thị 
hướng dẫn sử dụng phân bón, kỹ thuật nông nghiệp.

[7] [8]
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Năm 2009, Tổng công ty đã triển khai một số hoạt động 
nổi bật:

•	 Chương trình truyền thông, tiếp thị phối hợp 
với truyền hình, báo chí, đài phát thanh, Ủy ban  
trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông 
dân Việt Nam và các tỉnh, thường xuyên triển khai 
Gói dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn với các 
hoạt động hướng dẫn sử dụng phân bón, kỹ thuật 
nông nghiệp thông qua các mô hình thực nghiệm, 
hội thảo đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật.

•	 Cộng tác với các chuyên gia, chính quyền địa phương 
để thực hiện chương trình hướng dẫn nông dân làm 
giàu, cung cấp thông tin nông nghiệp cho nông dân 
như thông tin thời tiết sâu bệnh, giá cả nông sản…

Các dự án trên được thiết kế gắn với mục tiêu hướng 
đến cải thiện đời sống của người nông dân và được 
triển khai một cách khoa học, minh bạch dựa trên sự 
phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Công ty và địa phương với 
phương	án	thực	hiện	rõ	ràng	theo	đúng	thủ	tục	pháp	
lý, quy định của nhà nước để đảm bảo dự án được triển 
khai đúng tiến độ và đến đúng đối tượng, mang lại lợi 
ích lâu dài thương hiệu, uy tín của Tổng công ty và cho 
cộng đồng người dân tại khu vực nông thôn.

[10]

[9]
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[11] Chương trình “Tết vì người nghèo” [12] Khánh thành 
trường THCS Nam Trung [13] TW ĐTNCS HCM giao lưu với 
CBCNV nhà máy Đạm Phú Mỹ [14] PVFCCo phối hợp với 
Truyền hình nhân đạo và Trung ương Hội chữ thập đỏ tặng 
quà cho người nghèo 

[14][13]

[11]
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Các giải thưởng và 
danh hiệu nổi bật 2009
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[1] Huân chương lao động hạng nhì [2] Giải thưởng danh hiệu Cổ phiếu vàng 
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