
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần xăng dầu chhát đốt Hà  Nội 
Năm báo cáo 2010 
I. Lịch sử hoạt động của Công ty 
1. Những sự kiện quan trọng 
+ Việc thành lập: C«ng ty CP x¨ng dÇu chÊt ®èt HN ®ược chuyển đổi từ doanh nghiệp 

nhà nước theo quyết định 1533/QĐ- UB ngày 29/3/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội thành công ty cổ phần xăng 
dầu chất đốt Hà Nội.Tháng 10 năm 2006 công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty 
cổ phần với 275 cổ đông và tổng vốn điều lệ là 21 tỷ đồng. 

+ Niêm yết : Ngày 01/3/2010 đã chính thức niêm yết tại sàn Up com 
2. Quá trình phát triển 
+ Ngành nghề kinh doanh : Xăng, dầu Diezel, dầu lửa,dầu mỡ bôi trơn và công nghiệp, 

gas, than và hàng công nghiệp tiêu dùng, cho thuê địa điểm làm việc bằng tài sản của mình. 
+ Tình hình hoạt động:  
- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu  và các trạm cấp nhiên liệu 

cho các xí nghiệp trung tâm vận tải hành khách thuộc công ty mẹ. 
- Triển khai hợp thức đất  đai ở những địa điểm được giao và lập các dự án 

chuyển đổi mục đích kinh doanhtại các địa điểm không được kinh doanh xăng 
dầu  

3. Định hướng phát triển 
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2011 
a/ Kinh doanh 
- Tổng doanh thu : 781,78tỷ 
- Lợi nhuận trước thuế : 8,749tỷ 
- Tỷ lệ chia cổ tức:  18% trên vốn điều lệ 
b/ Dự án: 
- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh khai thác hai địa điểm 

dự án là số 1 Thi Sách, và số 7 Dã tượng 
- Đối với các dự án còn lại: 233 Khâm Thiên, 17 Hông Mai, số 1 Đông Tác, 249 

Thuỵ Khuê, 189 Tây Sơn. Phấn đấu hoàn thành được UBND Thành phố HN có 
quyết định cho thuê đất 50 năm  

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
- Đầu tư thực hiện dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại 7 địa điểm chuyển đổi mục 

đích kinh doanh. 
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch c.ty 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm  2010: 
-  Doanh thu : 719,153 tỷ     Đạt 108.33 % Kế hoạch 
Trong đó các mặt hàng chủ yếu : 
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Xăng  các loại : 30163m3 đạt 103,37% Kế hoạch 
Dầu Dezel   : 18886 m3 đạt 93,22% Kế hoạch 
Dầu lửa: 364 m3 đạt 30,85% Kế hoạch 
- Tổng lợi nhuận trước thuế :  10,005tỷ đạt 114,59% Kế hoạch 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ : 37,76% 
 - Chia cổ tức năm 2010 : 19%  

- Thu nhập bình quân người lao động ; 4,5 triệu đồng / tháng/ người. 
III. Báo cáo của Ban Giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
- Khả năng sinh lời:  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 16,82% 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu Thuần : 1,10% 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn VCSH : 20,86% 
-  Khả năng thanh toán 
Khả năng thanh toán hiện hành: 4,89 lần 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 3,56 lần 
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 47 140 tỷ 
-  Những thay đổi về vốn cổ đông : 
Tính đến 31/12/2010  công ty có 161 cổ đông sở hữu 2 100 000 cổ phiếu  đang lưu hành 

( 100% là cổ phiếu phổ thông) 
Trong đó :  
Cổ phiếu  nhà nước nắm  giữ : 51,3%  
Cổ phiếu do các tổ chức thuộc vốn nhà nước: 15% 
Cổ phiếu do nhà đàu tư nước ngoài  : 12% 
Cổ phiếu của các cổ đông nhỏ :21.7% 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  
TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

1 Tổng giá trị tài sản 32 697 446 934 48 801 814 139 47 139 774 132
2 Doanh thu thuần 633 682 762 457 580 198 340 809 719 152 994 931
3 Giá vốn hàng bán 617 256 312 656 555 837 109 824 693 372 895 551
4 LN từ hoạt động K/doanh 6 031 292 216 11 243 091 474 9 871 048 978
5 Lợi nhuận khác 18 897 170 347 255 361 134 317 699
6 Lợi nhuận trước thuê 6 050 189 386 11 590 346 835 10 005 366 677
7 Lợi nhuận sau thuê 5 971 880 235 10 642 865 526 8 825 257 635
8 Tỷ lệ LNST/VCSH 21.61% 30.41% 27,94%
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IV. Báo cáo tài chính 
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  
T¹i ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 

   BiÓu sè 1 
Tμi s¶n §VT Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m  

1 2 3             4 
A. Tμi s¶n ng¾n h¹n §ång 38 812 956 758 35,203,711,622

I.TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn   2 768 212 228 4,467,999,141

1. TiÒn §ång 2 768 212 228 4,467,999,141

2.C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn §ång 0 0

II. C¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n   0 0

1.§Çu t− ng¾n h¹n 0 0

2.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 0 0

III. C¸c kho¶n ph¶i thu   25 291 787 513 23,864,904,570

1. Ph¶i thu thu kh¸ch hμng §ång 22 583 823 793 21,600,709,804

2.Tr¶ tr−íc cho nguêi b¸n §ång 2 684 596 230 2,249,203,691

3.Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n §ång 0 0

4.Ph¶i thu theo tiÕn ®é KHH§xd 0 0

5.Ph¶i thu kh¸c   23 367 490 14,991,075

6.Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi  0 0

IV Hμng tån kho 4 739 957 017 6,840,183,607

1.Hμng tån  kho 4 739 957 017 6,840,183,607

2.Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho   0 0

V.Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 13 000 000 30,624,304

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 13 000 000  30,624,304

2.ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 0 0

3.ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i thu nn   0 0

4.Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 0 0

  Tμi s¶n thiÕu chê sö lý 0 0

  T¹m øng 0 0

CÇm cè, ký cưîc, ký quü dμi h¹n    0

B. Tμi  s¶n dμi  h¹n §ång 14 326 817 374 13,598,102,517
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n §ång  0

1.Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng  0

2.Vèn kinh doanh cña ®on vÞ trùc thuéc    0

3.Ph¶i thu néi bé    0

4.Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c    0

5.Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi    0

II.Tμi s¶n cè ®Þnh  §ång 12 443 567 678 11 521 418 618

1.Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 1 624 721 268 1,801,998,225

          Nguyªn gi¸   6 784 172 499 6,441,355,909
          Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - 5 159 451 231 -4,639,357,684
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2.Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh   0 0

          Nguyªn gi¸  0 0
          Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 0 0

3.Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh   8 437 205 000 8,601,696,000

          Nguyªn gi¸  8 975 572 591 8,960,125,760
          Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - 538 367 591 -358,429,760

4.Chi phÝ x©y dùng dë dang §ång 2 381 641 410 1,117,724,393

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− §ång 1 761 677 021 1,902,917,423

          Nguyªn gi¸  3 135 175 910 3,135,175,910
          Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ §ång - 1 373 498 889 -1,232,258,487

IV.C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 0 0

1.§Çu t vμo c«ng ty con   0 0

2.§Çu t vμo cty liªn kÕt, liªn doanh   0 0

3.§Çu t dμi h¹n kh¸c 0 0

4.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tμi chÝnh dμi h¹n 0 0

V.Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c §ång 121 572 675 173,766,476

1. Chi phÝ tr¶ tríc dμi h¹n 98 252 675 143,246,476

2.Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 0 0

3.Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c   23 320 000 30,520,000

 Tæng céng tμi s¶n §ång 47 139 774 132 48,801,814,139
Nguån vèn   Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m 
A/ Nî ph¶i tr¶ §ång 9 125 645 921 13,808,929,835

I.Nî ng¾n h¹n §ång 8 712 217 225 13,359,490,639

1.Vay vμ nî ng¾n h¹n 0 5,590,000,000

2.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n   244 140 474 244,631,015

3.Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc   211 626 230 31,326,370

4.ThuÕ vμ c¸c kho¶n nép n/ níc   878 447 520 1,120,769,164

5.Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng   1 906 854 653 2,829,629,625

6.Chi phÝ ph¶i tr¶ 70 000 000 159,687,026

7. Ph¶i tr¶ néi bé 0 0

8.Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®éKHH§XD   0 0

9.C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 5 401 148 348 3,383,447,439

10.Dù phßng ph¶i ng¾n h¹n kh¸c 0 0

II.Nî dμi h¹n   413 428 696 449,439,196

1. ph¶i tr¶ dμi h¹n ngêi b¸n   0 0 
2. ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 0 0
3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c   128 010 500 156,000,000

4. Vay vμ nä dμi h¹n 0 0

5.ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶   0 0

6.Dù phßng trî cÊp MVL   285 418 196 293,439,196

7.Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 0  0  
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B. Vèn chñ së h÷u §ång 38 014 128 211 34,992,884,304

I Vèn chñ së h÷u   37 506 664 347        34 822 650 276

1.Vèn ®Çu  t−  cña chñ së h÷u §ång 21 000 000 000 21,000,000,000

2. ThÆng d− cæ phÇn      
3.Vèn kh¸c cña chñ së h÷u    
4.Cæ phiÕu quü    
5.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n      
6.Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i      
7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn §ång 5 645 019 623 3,083,284,641

8.Quü dù phßng tμi chÝnh §ång 1 451 731 272 649,604,436

9.Quü kh¸c thuéc vèn CSH §ång 0 0

10.Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi §ång 9 409 913 452 10,089,761,199

11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng dë dang §ång 0 0

II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c   507 463 864  170,234,028

1. Quü khen thëng , phóc lîi §ång 507 463 864  170,234,028

2.Nguån kinh phÝ §ång    
3.Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§    
 Tæng céng nguån  vèn §ång 47 139 774 132 48,801,814,139
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B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

Cho n¨m tμi chÝnh kÕt thóc ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 

   BiÓu 2 

ChØ tiªu §VT Kú nμy  Kú trưíc 

1 2 3 4 

1. Doanh thu b¸n hμng,ccÊp dÞch vô §ång 719 152 994 931 580,198,340,809

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ §ång 0 0

3.Doanh thu thuÇn BH vμ CC dÞch vô §ång 719 152 994 931 580,198,340,809

4.Gi¸ vèn  b¸n hμng §ång 693 372 895 551 555,837,109,824

5.Lîi nhuËn gép BH vμ CcÊp dÞch vô §ång 25 780 099 380 24,361,230,985

6.Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh §ång 93 371 031 2,523,075,909

7. Chi phÝ tμi chÝnh §ång 746 464 747 202,922,778

    Trong ®ã : Tr¶ l·i tiÒn vay §ång 746 464 747  202,922,778

8.Chi phÝ b¸n hμng §ång 10 780 051 514 10,962,847,990

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §ång 4 475 905 172  4,475,444,652

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD §ång 9 871 048 978 11,243,091,474

11.Thu nhËp kh¸c §ång 137 884 972 357,991,856

12.Chi phÝ kh¸c §ång 3 567 273 10,736,495

13. Lîi nhuËn kh¸c §ång 134 317 699 347,255,361

14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n trưíc thuÕ §ång 10 005 366 677 11,590,346,835

15.Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh §ång 1 180 109 042 947,481,309

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i §ång 0 0

17. Lîi nhuËn sau thuÕ  TNDN §ång 8 825 257 635 10,642,865,526

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu §ång 4 203  5,068
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B¸o c¸o lưu chuyÓn tiÒn tÖ 
( Theo phư¬ng ph¸p trùc tiªp)

Cho n¨m tμi chÝnh kÕt thóc ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 

   VN§ 
  ChØ tiªu N¨m 2010 N¨m 2009 

I Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh    

  
1.TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh 
thu kh¸c 726 221 712 445 624,867,831,281 

  
2.TiÒn chi tr¶ cho ngưêi cung cÊp hoμng ho¸ vμ 
dÞch vô (760 017 620 125) (612,462,753,240)

  3.TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng ( 11 151 469 653) (9,876,048,621)
  4.TiÒn chi tr¶ l·i vay (746 464 747) (202,922,778)
  5.TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghÖp (1 497 890 069)  (78,309,151)
  6.TiÒn thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh 2 094 465 521 1,856,485,225 
  7.TiÒn chi cho ho¹t ®éng kinh doanh ( 6 873 637 070) (14,160,376,228)
  Lưu chuyÓn tiÒn thuÇn  tõ ho¹t ®éng kinh doanh 8 029 096 302 (10,056,093,512)
II Lưu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu tư    

  
1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, X©y dùng TSC§ vμ c¸c tμi 
s¶n dμi h¹n kh¸c ( 1 262 678 364) (616,382,321)

  2.TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhËn ®ưîc chia 93 371 031 250,822,643 
  Lưu chuyÓn  tiÒn  thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu tư (1 169 307 333) (365,559,678)
III Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh    
  1.TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®ưîc 36 240 000 000 29,740,000,000 
  2.TiÒn chi tr¶ nî gèc vay (41 830 000 000) (24,150,000,000)
  3.Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chi tr¶ cho chñ së h÷u (2 969 575 882) (1,913,923,416)
  Lưu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh (8 559 575 882) 3,676,076,584 
  Lưu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (1 699 786 913) (6,745,576,606)
  TiÒn vμ tư¬ng ®ư¬ng tiÒn ®Çu kú 4 467 999 141 11,213,575,747 
  TiÒn vμ tư¬ng ®ư¬ng tiÒn cuèi kú 2 768 212 228 4,467,999,141 
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 

Về Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 
 
Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 
Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 
 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 

2010, Báo cáo Kết quả  hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết 
minh Báo cáo tài chính chủ yếu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 
Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 04 đến trang 21 
kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc 
Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo này căn cứ trên kết quả 
kiểm toán của chúng tôi. 
 
Cơ sở ý  kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt 
Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để 
có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng 
yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử 
nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh 
giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương 
pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng 
như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán 
của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 
 
Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp 
lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 
2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 
hiện hành và tuân thủ các quy định pháp l. có liên quan. 

 
Nguyễn Anh Tuấn                                                                  Phan thanh Nam 

       Phó Tổng Giám đốc                                                                  Kiểm toán viên 
 Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0779/KTV              Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1009/KTV 
 
Thay mặt và đại diện 
CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIETNAM) 
Thành viên đại diện Hãng Kiểm toán Moore Stephens International Limited. 
Hà Nội, ngày 23 tháng 02  năm 2011 

 
 
 
2.Kiểm toán nội bộ : Không 
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VI.Các công ty có liên quan 
-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : Không 
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : Không 
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : Không 
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : không 
VII. Tổ chức và nhân sự 

Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các 

cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền, họp mỗi năm ít nhất một 

lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. 

ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính 

cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát của Công ty. 

Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công 

ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động 

của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).  

Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại 

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội 

đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

 Ban Giám đốc điều hành: 

Ban Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng 

quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 

về việc thực hiện quyền và các nghĩa vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là  Phó 

giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải 

quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ 

chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.  

              Các Phòng nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ: 
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1. Phòng Tổ chức Hành chính: tham mưu và tổ chức thực hiện nhất quán trong toàn 

Công ty về các chính sách, chế độ, bảo trợ xã hội và công tác hành chính quản trị của 

Công ty; tham mưu cho HĐQT và Ban GĐ về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo cho Công 

ty;  soạn thảo quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

2. Phòng Tài chính Kế toán: thực hiện đúng các chế độ về hạch toán kế toán, thống kê 

và các chức năng khác do pháp luật quy định; chịu trách nhiệm thu chi, theo dõi, thu hồi 

công nợ, thanh toán và báo cáo, phân tích tài chính định kỳ của Công ty; tham mưu xây 

dựng dự án, phương thức đầu tư và đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động theo định 

hướng phát triển của nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty. 

3. Phòng  kinh doanh: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều độ kinh doanh, thu thập, 

xử lý thông tin về kinh tế, thị trường, khách hàng và tham mưu xây dựng, quảng bá, 

phát triển thương hiệu Công ty đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng, đơn hàng và tổ 

chức thực hiện; phối hợp với phòng Kế toán- Tài chính trong việc thu hồi và giải quyết 

công nợ khách hàng; hướng dẫn quản lý nghiệp vụ kinh doanh trong toàn Công ty. 

4. Ban dự án: tham mưu cho giám đốc về quản lý và phát triển mạng lưới, quản lý sử 

dụng đất, các dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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                                                                  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 
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- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

9 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 

Chủ tịch Hội đồng quản trị  - Ông Nguyễn Ngọc Thưởng 

 Họ và tên:    Nguyễn Ngọc Thưởng 

 Giới tính:    Nam  

 Ngày sinh:    01/9/1957 

 CMTND:    012345390 

 Quốc tịch:    Việt Nam  

 Dân tộc:               Kinh  

 Địa chỉ thường trú:  Phòng 405 – B15 Tập thể Kim Liên, Hà Nội 

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn:  Đại học Kinh tế Quốc dân 

 Chức vụ hiện tại:  Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  639.855 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   639.855 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Không 

 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Ông Trần Đắc Xuân 

 Họ và tên:    Trần Đắc Xuân    

 Giới tính:    Nam 

 Ngày sinh:    19/10/1962 

 CMTND:    011861664 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:    Kinh 
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 Địa chỉ thường trú:  55/111 Cù Chính Lan, Hà Nội 

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Giao thông vận tải 

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Hội đồng Quản trị  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  315.000, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:   0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   315.000 cổ phần 

 Những người có liên quan: Công ty Xăng dầu Khu vực I ( hiện nay Ông Trần Đắc Xuân 

là Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực I ) 

 

Ủy  viên Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Thành Thiên 

 Họ và tên:    Nguyễn Thành Thiên 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày sinh:    22/9/1945 

 CMTND:             010025719  

 Quốc tịch:    Việt Nam  

 Dân tộc:             Kinh 

 Địa chỉ thường trú:       Số 26 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Thương Mại  

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Hội đồng Quản trị  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  4.200 cổ phần , trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  4.200 cổ phần 
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- Đại diện sở hữu:   0 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Không 

 

Ủy viên Hội đồng Quản trị - Ông Lê Văn Vĩnh 

 Họ và tên:    Lê Văn Vĩnh 

 Giới tính:    Nam 

 Ngày sinh:    10/8/1952 

 CMTND:    010595980 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:              Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Số 22 ngõ 105 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Thương Mại  

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc   

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  215.440 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   215.440 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Con gái Lê Lan Anh sở hữu cá nhân 500 cổ phần 

 

Ủy  viên Hội đồng Quản trị - Bà Nguyễn Thị Bình 

 Họ và tên:    Nguyễn Thị Bình 

 Giới tính:    Nữ 

 Ngày sinh:    11/7/1956 

 CMTND:                 011141910   

 Quốc tịch:              Việt Nam 
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 Dân tộc:    Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Tập thể T579, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội  

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Thương Mại  

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  215.440 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   215.440 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Em ruột Nguyễn Lê Hiền sở hữu cá nhân: 16.400 cổ phần 

 

Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Lê Quỳnh Trang 

 Họ và tên:    Lê Quỳnh Trang 

 Giới tính:    Nữ 

 Ngày sinh:    09/9/1979 

 CMTND:                     011887136     

 Quốc tịch:           Việt Nam 

 Dân tộc:           Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

 Trình độ văn hóa:   12/12   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Tài chính kế toán 

 Chức vụ hiện tại:   Trưởng Ban kiểm soát  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  6.465 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  0 cổ phần 
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- Đại diện sở hữu:   6.465 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Không 

 

Ủy  viên Ban Kiểm soát – Bà An Thị Ngọc Lan 

 Họ và tên:    An Thị Ngọc Lan 

 Giới tính:    Nữ 

 Ngày sinh:    20/8/1961 

 CMTND:                                         011727049 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:               Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Phòng 104 chung cư 5 tầng, ngách 95 Thái Thịnh 2,

 phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội  

 Trình độ văn hóa:   10/10   

 Trình độ chuyên môn :   Đại học Thương Mại  

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Ban Kiểm soát  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  2.300 cổ phần, trong đó:  

 Số sở hữu cá nhân:  2.300 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   0 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Không 

Ủy viên Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Phương An 

 Họ và tên:    Nguyễn Thị Phương An 

 Giới tính:    Nữ 

 Ngày sinh:    21/01/1977 

 CMTND:    011831814 

 Quốc tịch:    Việt Nam 
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 Dân tộc:    Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Số 2 ngõ 357 Bạch Mai, Hà Nội  

 Trình độ văn hóa:   12/12   

 Trình độ chuyên môn :   Thạc sỹ Tài chính kế toán 

 Chức vụ hiện tại:   Ủy viên Ban Kiểm soát 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  114.150 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  0 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:   114.150 cổ phần  

- Những người có liên quan:  Không   

 

Kế toán trưởng – Bà Đoàn Thị Ngọc Lan   

 Họ và tên:    Đoàn Thị Ngọc Lan 

 Giới tính:    Nữ 

 Ngày sinh:    16/02/1958 

 CMTND:    011018099 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:    Kinh 

 Địa chỉ thường trú:  Số 31 ngõ 379/7 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội  

 Trình độ văn hóa:   10/10  

 Trình độ chuyên môn :   Cử nhân Tài chính kế toán 

 Chức vụ hiện tại:   Kế toán trưởng 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 Số cổ phần nắm giữ:  2.400 cổ phần, trong đó: 

- Số sở hữu cá nhân:  2.400 cổ phần 
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- Đại diện sở hữu:   0 cổ phần 

 Những người có liên quan:  Không 

 - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm Không 

 - Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi 

khác của Ban Giám đốc : Tiền lương của ban giám đốc được chi theo quy chế tiền lương của 

công ty , tiền thưởng là một phân trong 2.7% Lợi nhuận sau thuế của ban quản lý điều hành do 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. 

 - Số lượng cán bộ, nhân viên  : 186 lao động 

  - Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên  trong năm 2010 là : 55 triệu đồng/người/năm 

   - Chính sách đối với người lao động :Tất  cả cán bộ, nhân viên trong công ty đều được 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp 

luật hiện hành, ngoài ra tuỳ theo công việc đảm nhận nhân viên bán xăng dầu còn được nhận 

thêm  bồi dưỡng độc hại hàng tháng bằng hiện vật, được hưởng trang phục công tác, ngoài ra 

cán bộ, nhân viên còn được đi tham quan, nghỉ mát mỗi năm một lần bằng quỹ phúc lợi. . 

     - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban 

Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Không 

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều 

hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty 

- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên  

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương 
thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…) 

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên 
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành 

viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều 
hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số 
tiền cụ thể. 

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban 
Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : Không 
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của 
thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên : Không 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các 
thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm 
soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : Không 

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội 
đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và 
những người liên quan tới các đối tượng nói trên.:Không 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  
2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước 
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước :Tổng công ty Vận tải 

Hà Nội góp vốn 1 077 200 CPhiếu chiếm 51.3% vốn điều lệ 
-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ 

liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty. 
+ Công ty Xăng dầu khu vựcI :Góp 315 000 CPhiếu chiếm 15% vốn điều lệ 
+ Shell Overseas Investment B.V : góp 114 150 CPhiếu chiếm 5.4% vốn điều lệ 
+ VOF Investment limited : góp 136 300CPhiếu chiếm 6.5% vốn điều lệ 
2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập 
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập 
-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh 

(cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn 
cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần 
sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp. 

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài  
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 
-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh 

(cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn 
cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần 
sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp. 
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