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I.
PHẦN MỞ ĐẦU

Thông điệp của Chủ Tịch Hội đồng quản trị   

  Một số chỉ tiêu cơ bản  
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng. Ngay từ đầu năm 2020 dịch bệnh Covid- 19 bùng phát gây ảnh hưởng đến 
mọi mặt về kinh tế xã hội. Đối với Việt Nam, dưới sự chỉ đạo sát sao cũng như đề 

ra các chính sách phòng chống dịch bệnh của Đảng và Nhà Nước tốc độ tăng trưởng GDP 
đạt 2,91% năm 2020. Tuy mức tăng trưởng chưa đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng 
đây là mức tăng trưởng tích cực đáng khích lệ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 này. 

Trong hoạt động vận tải thì năm 2020 phải kể đến những điểm mới và những khó khăn 
phải đối mặt: Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ; Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ GTVT thay thế TT số 
91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015, cũng là yếu tố làm giảm năng suất hoạt động của 
phương tiện vận tải. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu việc cạnh tranh gay gắt giữa 
công ty với các đối thủ.
Vượt qua những  khó khăn của nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua, năm 2020 PTS Hà Tây 
đã đạt được những kết quả vượt chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 49,8 triệu m3.km bằng 102,4% kế hoạch 
- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 26.819 m3 bằng 108% kế hoạch 
- Doanh thu thuần là 362.700 triệu đồng và thực hiện đạt 424.064 triệu đồng, vượt mức 
so với kế hoạch đặt ra là 16,92%.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.650 triệu đồng đạt 108,8% kế hoạch. 
- Lợi nhuận sau thuế: 3.675 triệu đồng bằng 79,4% so với thực hiện năm 2019.

Những con số trên đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, 
nhân viên của Công ty trong năm vừa qua. Bằng ý chí kiên cường sự quyết tâm, cùng với 
sự chỉ đạo của Ban điều hành đã đưa ra các chính sách, chiến lược giúp Công ty vươn lên 
và đạt được kết quả đáng kỳ vọng, khẳng định niềm tin, uy tín của khách hàng, đối tác 
đối với Công ty. Qua đó củng cố được vị thế của Petrolimex nói chung và thương hiệu 
của Công ty nói riêng.

Năm 2021 sẽ tiếp tục với những diễn biến khó lường đối với cả tình hình kinh tế thế giới 
cũng như kinh tế Việt Nam khi dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Đây 
là thách thức đối với PTS Hà Tây song cũng là cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của 
mình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi tin tưởng rằng PTS Hà Tây đã sẵn sàng để đón 
nhận những cơ hội và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới 
quý vị - những người đã dành thời gian và tâm huyết, đồng hành cùng Công ty trong suốt 
khoảng thời gian vừa qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt Hội đồng quản trị,
Chủ tịch (ký tên)

LÊ TỰ CƯỜNG

Kính thưa Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây,

Doanh thu thuần
424.064 Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế
3.675 Triệu đồng

Tổng sản lượng vận tải xăng 
dầu 
49,8 Triệu m3.km

Tổng sản lượng bán xăng dầu 
 26.819 m3

“Năm 2020, một năm 
đầy thách thức PTS Hà 
Tây đã nỗ lực không 
ngừng vượt qua các 
khó khăn, củng cố vị 
thế của Petrolimex, 
giữ vững thương hiệu 
của mình những con 
số về doanh thu, lợi 
nhuận đáng khích lệ.”

Ông  LÊ TỰ CƯỜNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2019 
Kết quả hoạt động kinh doanh 
Doanh thu thuần Triệu đồng 424.060 625.860 
Lợi nhuận gộp Triệu đồng 49.250 56.622 
Chi phí hoạt động Triệu đồng 41.407 46.602 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 4.506 5.342 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Triệu đồng -3.337 -4.677 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Triệu đồng 144 476 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.650 5.818 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.675 4.628 
Bảng cân đối kế toán 
Tổng tài sản Triệu đồng 102.577 124.195 
Vốn điều lệ Triệu đồng 35.032 35.032 
Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 50.225 51.177 
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 3,24% 3,85% 
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 7,25% 10,41% 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 1.049 1.515 
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II.
THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung                                                                                                     

Quá trình hình thành và phát triển                                                                       

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh                                                             

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

Giới thiệu Ban lãnh đạo                                                                                        

Định hướng phát triển                                                                                        

Các rủi ro                                                                                                                   



2.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN

2000

Công ty được thành lập dưới tên 
CTCP VT&DV Petrolimex Hà Tây với 

vốn điều lệ là 6 tỷ đồng

2001

Công ty thành lập chi nhánh tại 
Hòa Bình

2002

Công ty thành lập chi nhánh tại Hà 
Nội

2003
Công ty tăng vốn điều lệ thành 6,5 

tỷ đồng thông qua việc chuyển giao 
tài sản từ Công ty xăng dầu Hà Sơn 

Bình
2006

Công ty tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ 
đồng

2007

Công ty thành lập chi nhánh xây 
lắp và dịch vụ

2009

Công ty tăng vốn điều lệ lên 16 tỷ 
đồng bằng phương thức chào bán cổ 

phiếu ra công chúng

2010

Công ty được sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội chấp nhận đăng ký 

giao dịch trên sàn UPCOM

2017

Công ty phát hành cổ phiếu để trả 
cổ tức, tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ 
đồng lên 18.399.750.000 đồng.

2018
Công ty phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ 
từ 18.399.750.000 đồng lên 

21.894.780.000 đồng.

2019

Công ty chào bán 1.313.686 cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng 

vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng 
lên 35.031.640.000 đồng

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp  

Mã số doanh nghiệp: 0500387891 
  - Đăng ký lần đầu: ngày 14/11/2000 
  - Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 26/10/2020 
  - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội 

Vốn điều lệ 35.031.640.000 VNĐ 

Địa chỉ Km17, Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội 

Số điện thoại 024 33535228 

Số fax 024 33531214 

Website https://ptshatay.petrolimex.com.vn/ 

Người đại diện theo pháp 
luật 

1. Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

2. Ông Nguyễn Từ Bình - Giám đốc Công ty 

Mã cổ phiếu PTH 

Logo  
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2.3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA 2.3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA 
BÀN KINH DOANHBÀN KINH DOANH

Kinh doanh vận tải xăng dầu, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Bán buôn xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các hàng hoá 
khác

Bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các hàng hoá khác

Kinh doanh vận tải xăng dầu
Kinh doanh vận tải xăng dầu là hoạt động kinh doanh chính của 
PTS Hà Tây. Công ty thực hiện vận tải cho các công ty thành viên 
thuộc Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. tại địa bàn Hà Nội,  Hoà Bình, 
Sơn La, Điện Biên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, tái xuất cho 
Petrolimex Lào. 
- Khi cần thiết, PTS Hà Tây còn hỗ trợ vận chuyển cho các Công 
ty Xăng dầu Bắc Thái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, v.v. 
- Ngoài ra, Công ty còn vận chuyển xăng dầu phục vụ nhu cầu vận 
chuyển cho nội bộ Công ty. Với năng lực vận tải tốt, hoạt động 
kinh doanh vận tải là hoạt động có hiệu quả của PTS Hà Tây và 
đóng góp cho 60% lợi nhuận của Công ty. 

Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn
Với lợi thế là Tổng đại lý xăng dầu cho Công ty xăng dầu Hà Sơn 
Bình theo cơ chế kinh doanh của Tổng Công ty áp dụng đối với 
các công ty cổ phần thành viên và lợi thế vận tải xăng dầu trên 
địa bàn Hà Nội và Hoà Bình, PTS Hà Tây đã đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn thông qua việc:  Mở cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu tại địa bàn Hà Nội,  Hoà Bình và kết hợp 
với các đại lý xăng dầu trên các địa bàn này. 
Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các khách hàng tiêu 
thụ với khối lượng lớn đảm bảo thanh toán tốt, từ đó quyết 
định chính sách giá hợp lý đảm bảo yếu tố cạnh tranh.

Kinh doanh Khác
Công ty còn triển khai kinh doanh xây lắp, dịch vụ sửa chữa, 
bảo dưỡng cột bơm, vật tư phụ tùng nhằm đáp ứng nhu cầu 
nội bộ và có sức cạnh tranh để vươn xa ra thị trường ngoài 
xã hội đặc biệt là các công ty xăng dầu trong và ngoài ngành

Địa bàn kinh doanh: 
_ Hà Nội 
_ Hòa Bình
_ Sơn La
_ Điện Biên
_ Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình
_Tái xuất sang Lào
_v.v….
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PHÒNG 
KINH 

DOANH 
VẬN TẢI

PHÒNG 
THƯƠNG 

MẠI

PHÒNG 
QUẢN LÝ 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG KẾ 
TOÁN TÀI 

CHÍNH

PTS HÒA 
BÌNH

ĐỘI VẬN 
TẢI 1,2,3,5

2.4.THÔNG TIN BỘ MÁY QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG

Ban kiểm soát

Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và 
điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về 
những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:
Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, 
quyết định của HĐQT;
Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý 
kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt 
động của HĐQT và Ban Giám đốc;
Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và 
quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các 
quyền và nhiệm vụ sau:
- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, 
BKS và Kiểm soát viên;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;
- Quyết định số thành viên HĐQT;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

   Ban giám đốc

Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước 
ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban giám 
đốc gồm 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

   Các phòng chức năng

Thực hiện tham mưu và quản lý chuyên môn
Các chi nhánh, văn phòng: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo những lĩnh vực thuộc ngành nghề 
đã đăng ký kinh doanh của Công ty.

   Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 
các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
ĐHĐCĐ.Thành viên HĐQT Công ty do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm.
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GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quá trình công tác:
05/1992 – 12/1993 : Nhân viên nghiệp vụ 
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/1994 – 12/1995 :Chuyên viên kinh doanh 
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/1996 – 09/1996 : Phụ trách phòng KD XN 
XD K133 Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
10/1996 – 09/1999: Trưởng phòng KD XN XD 
K133  Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
10/1999 – 09/2000 : Trưởng phòng KD – XN 
Vận tải & Dịch vụ Công ty Xăng dầu Hà Sơn 
Bình 
 10/2000 – 12/2006: Ủy viên HĐQT – Trưởng 
phòng KD Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hà Tây 
01/2007 – 04/2012: Ủy viên HĐQT – Phó giám 
đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petro-
limex Hà Tây 

Quá trình công tác:
01/1995 – 12/1995: Nhân viên cửa hàng DMN – Gas Công 
ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/1996 – 12/1999 : Chuyên viên Phòng kinh doanh Công 
ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/2000 – 11/2000: Chuyên viên Phòng kinh doanh Công 
ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
12/2000 – 12/2006 : Đội trưởng Vận tải Công ty cổ phần 
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
04/2003: Ủy viên BKS  Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hà Tây
 01/2007 – 12/2010 : Ủy viên BKS – Trưởng phòng kinh 
doanh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà 
Tây 
01/2011 – 18/09/2020: Ủy viên HĐQT Phó giám đốc Công 
ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
18/09/2020- nay: Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Quá trình công tác:
09/1997 – 05/2000: Nhân viên bán xăng dầu Công ty Xăng 
dầu Hà Sơn Bình 
06/2000 – 03/2003 : Đội phó Vận tải Công ty cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
04/2003 – 07/2004: Ủy viên HĐQT Phó giám đốc chi nhánh 
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại 
Hòa Bình 
08/2004 – 12/2010: Ủy viên HĐQT Giám đốc chi nhánh 
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại 
Hòa Bình
01/2011 – 05/2013: ỦV HĐQT - PGĐ GĐ chi nhánh Công 
ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây Công ty 
cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình
06/2013 - nay: ỦV HĐQT – PGĐ Công ty cổ phần Vận tải và 
Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

Ông Lê Tự Cường
Chủ tịch Hộ đồng quản trị
Sinh năm: 1969 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

04/2012 – 09/2015 :Ủy viên HĐQT – Giám đốc 
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 
Hà Tây 
10/2015 – 04/2016 : Chủ tịch HĐQT – Giám 
đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petro-
limex Hà Tây 
 04/2016 – 03/03/2018 : Ủy viên HĐQT – Giám 
đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petro-
limex Hà Tây 
03/03/2018 – 18/09/2020: Chủ tịch HĐQT – 
Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hà Tây 
18/09/2020- nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Ông Nguyễn Tử Bình
Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
kinh tế kế hoạch

Ông Nguyễn Tiến Cường 
Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
kinh tế

2.5. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
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Quá trình công tác:
1992 - 1996: Chuyên viên Kế toán, Kho xăng dầu K133 Công 
ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
1996 - 1997: Phó trưởng phòng Kế toán, Xí nghiệp Xăng 
dầu K133 Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
1997 - 1999 :Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Xí nghiệp 
Xăng dầu K133 Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
10/2000 : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và 
Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2000 - 2005 : Phó phòng KTTC Công ty xăng dầu Hà Sơn 
Bình 
2006 – 2011: Trưởng phòng KTTC Công ty xăng dầu Hà Sơn 
Bình 
2012 – 2013: Trưởng phòng Tổng hợp Ban Tài chính kế toán 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
01/04/2013 – 30/06/2014 : Kiểm soát viên các công ty 
Công ty khu vực 2, Tây Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghệ 
An 
2014 - 2015: Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, 
Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Sơn La 
2016 – 03/03/2018 : Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn 
Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 
Petrolimex Hà Tây
03/03/2018 - nay: Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, 
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petroli-
mex Hà Tây

Quá trình công tác:
06/2001 – 03/2003: Nhân viên Đội vận tải Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
04/2003– 12/2006: Đội phó Đội vận tải Công ty cổ phần 
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
 01/2007– 12/2010: Đội trưởng Đội vận tải Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
01/2011–03/2011: Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
 03/2011 – 2017: Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải 
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
 04/2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải 
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT 
đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để 
ban Giám đốc điều hành thực hiện.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT.Việc thảo luận và biểu quyết là phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo cán bộ công nhân viên tiết 
kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban 
luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Quang Tuấn
Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1969 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Tài chính Kế toán; Cử nhân Chính 
trị; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Kinh tế 
Chuyên ngành Thương Mại

Ông Bùi Trung Định
Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
kinh tế
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GIỚI THIỆU
BAN KIỂM SOÁT

Quá trình công tác:
04/1990 – 01/1995: Chuyên viên kế toán Xí nghiệp dầu lửa 
Đỗ Xá 
02/1995 – 03/1995: Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh 
dầu lửa Đỗ Xá 
04/1995 – 12/1995: Phó trưởng phòng kế toán tài chính 
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/1996 – 07/1996: Trưởng phòng kế toán tài chính Xí ng-
hiệp xăng dầu K133 Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
07/1996 – 12/2005: Phó trưởng phòng kế toán tài chính 
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/2006 – 05/2006: Phó phòng Quản lý kỹ thuật Công ty 
xăng dầu Hà Sơn Bình 
06/2006 – 03/2016: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải 
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
03/2016 – nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Quá trình công tác:
01/1987 -03/1993 : Công nhân xí nghiệp in Tổng cục hậu cần 
 04/1993 -07/1993 :Bảo vệ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
08/1993 – 06/1994: Đi học nghiệp vụ Công ty xăng dầu Hà 
Sơn Bình 
 07/1994 – 04/1996: Công nhân xăng dầu Công ty xăng dầu 
Hà Sơn Bình 
05/1996 – 07/1996 : Nhân viên bảo vệ Công ty xăng dầu Hà 
Sơn Bình 
 08/1996 – 12/1999: Lái xe con Công ty xăng dầu Hà Sơn 
Bình 
01/2000 – 11/2002: Lái xe con Công ty cổ phần Vận tải và 
Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
 12/2000 – 12/2004: Chuyên viên Phòng tổ chức hành 
chính  Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
01/2005 – 12/2006: Phó Phòng tổ chức hành chính Công ty 
cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
 01/2007 – nay Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên 
BKS Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Quá trình công tác:
2011: Nhân viên nghiệp vụ CHXD số 29 Tế Tiêu Công ty Xăng 
dầu Hà Sơn Bình 
 2003: Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
07/2015 – 2017: Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
2017 – nay: Thành viên Ban Kiểm SoátCông ty cổ phần Vận 
tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

Hoạt động của BKS

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh 
trong cả năm 2020.
- Kiểm tra và giám sát kỹ càng việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám 
đốc điều hành.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 
cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

Ông Chu Đức Hậu
Trưởng ban Kiểm soát
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
kinh tế ngành TCKT

Bà Trần Thị Nhung
Thành viên BKS
Sinh năm: 1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế ngành KTDN TM

Ông Ngô Ngọc Vĩnh
Thành viên BKS
Sinh năm: 1969
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế ngành QTDN TM

ptshatay.petrolimex.com.vn
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GIỚI THIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tử Bình- Giám đốc(đã được nêu tại mục HĐQT)
Ông Nguyễn Tiến Cường- Phó Giám đốc (đã được nêu tại mục HĐQT)

Quá trình công tác:
05/1987 – 09/1992: Chuyên viên cơ khí, trạm máy kéo Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 
10/1992 – 12/1999: Chuyên viên Phòng Quản lý Kỹ thuật, Công 
ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
07/2000 – 09/2000: Chuyên viên Kỹ thuật, Xí nghiệp Vận tải và 
Dịch vụ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
10/2000: Ủy viên Ban kiểm soát Chuyên viên phòng Kinh doanh 
- Kỹ thuật Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
11/2000 – 04/2002: Ủy viên Ban kiểm soát – Phó phòng Quản 
lý kỹ thuật Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
05/2002 – 11/2013: Ủy viên Ban kiểm soát – Trưởng phòng 
Quản lý kỹ thuật Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 
Hà Tây 
12/2013 – nay: Phó giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 
vụ Petrolimex Hà Tây 

Quá trình công tác:
09/1993 – 12/1999: Công nhân xăng dầu Công ty Xăng dầu 
Hà Sơn Bình 
 01/2000 – 09/2000: Chuyên viên kế toán Công ty xăng dầu 
Hà Sơn Bình 
10/2000 – 07/2002: Chuyên viên  phòng kinh doanh Công ty 
cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
08/2002 – 01/2006: Chuyên viên phụ trách kinh doanh, kế 
toán Chi nhánh công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petroli-
mex Hà Tây tại Hà Nội 
 02/2006 – 03/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ 
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 
 04/2007 – 11/2013: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần 
Vận tải và Du lịch Petrolimex Hà Tây tại Hà Nội 
12/2013 – nay:Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch 
vụ Petrolimex Hà Tây

Quá trình công tác:
01/1994 – 12/1999: Nhân viên thống kê kế toán, Công 
ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
01/2000 – 09/200:  Nhân viên KTTC, Xí nghiệp Vận tải 
và Dịch vụ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 
10/2000 – 03/2007: Chuyên viên phòng KTTC, Công ty 
cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
04/2007 – 04/2016: Phó phòng kế toán tài chính, Công 
ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
05/2016 - nay: Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Vận tải 
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Ông Bùi Văn Thường
Phó Giám đốc 
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ 
khí nông nghiệp

Bà Dương Tú Oanh
Phó Giám đốc
Sinh năm: 1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
kinh tế ngành kế toán DNTM

Bà Ngô Thị Vui 
Kế toán trưởng
Sinh năm: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế chuyên ngành kế toán DN

ptshatay.petrolimex.com.vnptshatay.petrolimex.com.vn

Báo Cáo Thường Niên 2020 25



Báo Cáo Thường Niên 2020 Báo Cáo Thường Niên 202026

ptshatay.petrolimex.com.vn ptshatay.petrolimex.com.vn

27

Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống các kênh phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 
phát triển mạng lưới các cửa hàng xăng dầu. Đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển xăng dầu 
cho các đơn vị trong và ngoài ngành bằng cahcs nâng cao hiệu quả sỉnh dụng phương tiện 
vận chuyển.  Luôn khẳng định và giữ vững vị thế thương hiên Petrolimex bằng cách luôn chú 
trọng công tác văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu 
công ty

Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách 
hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ; tổ chức tốt công tác vận tải để giảm giá thành; gia 
tăng sản lượng, năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng hóa khác.

Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế các xe đã quá 
cũ/sắp hết niên hạn sử dụng; tiếp tục triển khai để hoàn thiện các thủ tục dự án đầu tư cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn và vốn 
vay để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Rủi ro kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Theo tổng cục thống kê, từ đầu năm 2020, đại 
dịch covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên 
phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến 
tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng suy thoái 
kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau đại 
khủng hoảng 1929-1933. Tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước 
đạt 2,91% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên 
thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra là 6,8% nhưng 
là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19. Do đó, hoạt động kinh doanh của 
Công ty, một doanh nghiệp vận tải và kinh doanh 
xăng dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng đối với diễn biến 
bất ổn trong nền kinh tế.

Xuất nhập khẩu
Theo tổng cục thống kê, tính chung cả năm 2020, 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 281,5 
tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019. Trong năm có 
31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 262,4 tỷ 
USD, tăng 3,6% so với năm 2019.Trong năm có 35 
mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, 
chiếm 89,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Mặc dù Công ty không trực tiếp thực hiện hoạt 
động nhập, xuất nhưng sự biến động xuất nhập 
khẩu, cụ thể là nhập khẩu xăng dầu ảnh hưởng 
rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty bởi 
xăng dầu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và 
chiếm tỉ trọng lớn trong giá vốn của Công ty.

Tỷ giá hối đoái
Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng 
thế giới bình quân năm 2020 tăng 28,05% so với 
năm 2019. Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm 
2020 giảm 0,02% so với năm 2019.
Tỉ giá hối đoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty do giá xăng dầu tại Việt 
Nam biến động mạnh theo tỉ giá giữa đồng đôla 
Mỹ và Việt Nam Đồng.

Lạm phát
CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình 
quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là 
dưới 4%. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 
tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.

Lãi suất
Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
điều chỉnh lãi suất điều hành tạo điều kiện cho 
nền kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh trước 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Rủi ro nguồn nguyên vật liệu 
Trong hoạt động vận tải và kinh doanh xăng dầu, yếu tố chi phí đầu vào như chi phí xăng dầu có ảnh 
hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Trong khi đó, phần lớn xăng dầu ở nước ta vẫn phải nhập khẩu. Trong 
thực tế, giá xăng dầu tăng mạnh đã làm chi phí vận chuyển xăng dầu tăng đáng kể, ảnh hưởng đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đó, biến động giá cả nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Công ty thực hiện chính sách thanh toán hợp lý với nhà cung cấp, đảm bảo không quá hạn 
hợp đồng. Để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định.

Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, 
... là những rủi ro bất khả kháng, Những rủi ro 
này khó dự báo trước nên Công ty luôn đảm bảo 
an toàn tối đa trong hoạt động kinh doanh sản 
xuất, đề phòng từ trước.

Rủi ro pháp luật

Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách Nhà nước bất kỳ sự thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động SXKD của Công ty, sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn 
bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Rủi ro cạnh tranh
Sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu từ thị phần đến giá cả. 
Rủi ro lớn nhất đối với Công ty tới từ sức mạnh 
của khách hàng. Khách hàng luôn có một sự 
hiểu biết nhất định về sản phẩm dịch vụ của 
công ty đòi hỏi Công ty phải có những chính 
sách rõ ràng, hấp dẫn để thu hút họ.

2.7.CÁC RỦI RO
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III.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Tổ chức và nhân sự  

 Tình hình tài chính  

Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu  

ptshatay.petrolimex.com.vn



Vị thế của Công ty trong ngành

Năm 2020, với đội xe vận tải tương đương với 

năng lực vận tải là 49.785.679 M3km/năm, 

PTS Hà Tây là một đơn vị vận tải xăng dầu đường 
bộ lớn của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Công 
ty chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực vận tải xăng 
dầu tại khu vực Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Tây Bắc 
và một số vùng lân cận. Điểm mạnh của PTS Hà Tây 
là năng lực vận tải lớn, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ 
cấu phương tiện đa dạng đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển mọi nơi về khối lượng, chất lượng phục 
vụ và tiến độ. Công ty đã áp dụng cơ chế khoán 
chi phí để giảm giá thành vận tải, khai thác tối đa 
năng lực vận tải của phương tiện, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh. Tuy nhiên so với một số Công ty 
tư nhân ngoài ngành PTS Hà Tây còn phải cạnh tra-
nh về giá thành vận tải.

Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đặt ra mục tiêu Doanh thu thuần là 362.700 triệu đồng 
và thực hiện đạt 424.064 triệu đồng, vượt mức so với kế hoạch đặt ra là 16,92%. Cùng với đó 
Tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đều vượt mức kế hoạch đặt ra lần lượt là 
8,9% và 8,41%. Đây chính là những kết quả đáng biểu dương cho năm 2020 với những khó khăn 
chồng chất khó khăn mà toàn thế giới đang gánh chịu. Đặc biệt chú ý đến sản lượng thực hiện 
của Công ty: Sản lượng vận tải tăng 2,45% so với kế hoạch đặt ra và sản lượng bán xăng dầu tăng 
8,14% so với kế hoạch đặt ra. Trước những diễn biến không được mấy tích cực vào 6 tháng đầu 
năm 2020 về giá xăng dầu thì con số này đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn từ Công ty đối với ngành 
sản xuất kinh doanh của mình.

Kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 20203.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH
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STT 

 
Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

năm 2020 
Thực hiện 
năm 2020 

Thực tế/ 
kế hoạch 

(%) 

  Sản lượng thực hiện:         

1 -  Sản lượng vận tải M3km 48.594.000 49.785.679 2,45%  
- Sản lượng bán XD M3 24.800 26.819 8,14% 

2 Doanh thu thuần Tr.đ 362.700 424.064 16,92% 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.270 4.650 8,90% 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.390 3.675 8,41% 

5 Tổng giá trị đầu tư  Tr.đ   4.956   
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Năm 2020 doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của PTS Hà Tây giảm so với năm 2019 giảm 
32,24%. Bên cạnh doanh thu thì tổng chi phí của PTS Hà Tây cũng có sự biến đổi của 2020 so 2019 như 
sau: giá vốn hàng bán giảm 34,16% so năm 2019. Điều đó hoàn toàn có thể thấy được sử ảnh hưởng 
dịch bệnh covid-19 trong năm 2020 rất lớn đối với Công ty. Mặc dù trong năm 2020 các chỉ tiêu thực 
hiện đều vượt với kế hoạch đề ra nhưng Công ty vẫn có sự kỳ vọng và mong muốn để mở rộng thị phần 
và phát triển vượt bậc trong tương lai.
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Biểu đồ doanh thu thuần và LNST giai đoạn 2018- 2020

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Kết quả kinh doanh qua các năm

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020

 

266

255

283
276

267

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018  Năm 2019 Năm 2020

Thống kê nhân sự qua các năm
Số lượng nhân sự có sự thay đổi 
qua các năm để phù hợp với chính 
sách phân bổ, đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực một cách 
hiệu quả nhất đối với tình hình 
phát triển kinh tế xã hội của Công 
ty.
Cụ thể năm 2020 số lượng nhân 
sự của Công ty như sau:

3.2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2019 2018 2020/2019 
(%) 

Doanh thu thuần Triệu đồng 424.060 625.860 924.856 -32,24% 
Giá vốn hàng bán Triệu đồng 374.810 569.238 870.448 -34,16% 
Chi phí hoạt động Triệu đồng 41.407 46.602 45.978 -11,15% 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.650 5.818 5.414 -20,08% 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.675 4.628 4.294 -20,59% 

 

STT Tiêu chí 

Năm 2020 

Số lượng 
(người) Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động     
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 73 27,34% 
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 21 7,87% 
3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 171 64,04% 
4 Lao động phổ thông 2 0,75% 
II Theo đối tượng lao động 

  

1 Lao động trực tiếp 195 73,03% 
2 Lao động gián tiếp 72 26,97% 
III Theo giới tính 

  

1 Nam 191 71,54% 
2 Nữ 76 28,46% 
IV Theo thời hạn HĐLĐ 

  

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 2 0,75% 
2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 23 8,61% 
3 Hợp đồng không xác định thời hạn 242 90,64% 
V Theo cấp quản lý 

  

1 Quản lý cấp cao 7 2,62% 
2 Quản lý cấp trung trưởng phó phòng, xưởng phó 12 4,49% 
3 Quản lý cấp chi nhánh, đội, CH trưởng, CH phó 22 8,24% 
4 Chuyên viên, nhân viên, công nhân 226 84,64% 
VI Theo độ tuổi 

  

1 Từ 18 đến 25 tuổi 6 2,25% 
2 Từ 26 đến 35 tuổi 72 26,97% 
3 Từ 36 đến 45 tuổi 128 47,94% 
4 Trên 45 61 22,85% 

Tổng cộng 267 100% 
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Chính sách đào tạo, 
tuyển dụng

Tuyển dụng: Công ty lựa chọn 
kỹ càng nhân viên nhằm đáp 
ứng được năng lực chuyên 
môn và kinh nghiệm theo yêu 
cầu công việc. PTS Hà Tây còn 
chú trọng thu hút người lao 
động có trình độ, kỹ năng, 
có tư cách đạo đức tốt, có 
nguyện vọng gắn bó lâu dài 
với doanh nghiệp.
Đào tạo: Công ty chú trọng 
đẩy mạnh các hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng kỹ năng ng-
hiệp vụ chuyên môn vì đó là 
nhân tố hàng đầu để quyết 
định mọi thành công trong 
các hoạt động của Công ty. 
Hàng năm cử cán bộ tham 
gia các khóa học và các lớp 
tập huấn ngắn hạn về quản 
trị doanh nghiệp, kế toán tài 
chính, chính sách thuế, quản 
trị nhân sự, quản lý đầu tư, 
tập trung nâng cao kỹ năng 
làm việc theo hướng chuyên 
nghiệp. Tạo mọi điều kiện 
thuận lợi về thời gian và công 
việc cho cán bộ và người lao 
động Công ty tham gia các 
lớp học để nâng cao trình độ 
nếu có nguyện vọng.

Chế độ làm việc

-Thời gian làm việc đối với 
khối văn phòng Công ty, chi 
nhánh  là 8h/ngày, 5 ngày/
tuần và nghỉ trưa 1h,  được 
nghỉ vào ngày thứ 7 và chủ 
nhật, nhưng khi có yêu cầu 
về tiến độ sản xuất, kinh do-
anh thì nhân viên có trách 
nhiệm làm thêm giờ. Công ty 
có những quy định đảm bảo 
quyền lợi và đãi ngộ theo quy 
định của Nhà nước đối với 
người lao động.
-Đối với lao động trực tiếp:
 Nhân viên bán xăng dầu, bảo 
vệ: Làm việc theo ca, kíp, giờ 
làm theo ca của một người 
không quá 48 giờ, số ngày 
làm việc không quá 5 ngày/
tuần.
Lái xe vận chuyển xăng dầu, 
công nhân sửa chữa, xây 
dựng: Tùy theo tình hình 
thực tế hoạt động sản xuất 
kinh doanh và quy định về 
khoán sản phẩm, do Thủ 
trưởng đơn vị quy định thời 
gian làm việc nhưng không 
quá 5 ngày/tuần
-Điều kiện làm việc: Nhà 
xưởng, văn phòng làm việc 
được thiết kế thoáng mát, 
khang trang, hiện đại. Lực 
lượng lao động được trực 
tiếp trang bị đầy đủ đồ bảo 
hộ, học cách thức vệ sinh và 
nguyên tắc an toàn lao động 
nghiêm ngặt của Chính phủ.

Chính sách lương 
thưởng

Chính sách lương: 
Đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động theo quy định của 
Nhà nước; 
+ Mức lương bình quân của 
Công ty không thấp hơn mức 
lương bình quân của các công 
ty hoạt động trong cùng lĩnh 
vực; 
+Phân phối tiền lương theo 
lao động
Chính sách thưởng: Hàng 
quý, hàng năm PTS Hà Tây 
đều tổ chức bình bầu các cá 
nhân, nhóm làm việc tiêu 
biểu, khen thưởng kịp thời 
đối với cá nhân có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển 
của Công ty. Việc xét thưởng 
được căn cứ vào thành tích 
của cá nhân hoặc tập thể 
trong việc tiết kiệm chi phí, 
phương pháp tổ chức kinh 
doanh hiệu quả. Công ty cũng 
tuân thủ quy định về xử lý, kỷ 
luật đối với cá nhân có hành 
vi gây thiệt hại tới tình hình 
sản xuất kinh doanh và hình 
ảnh của Công ty.
Bảo hiểm và phúc lợi: Việc 
trích nộp bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm thất 
nghiệp được PTS Hà Tây nộp 
cho Nhà nước theo quy định 
hiện hành. Công ty cũng bảo 
đảm chế độ xã hội cho người 
lao động theo Luật lao động, 
nội quy lao động,… Vào các 
ngày lễ trong năm Công ty 
thường tổ chức đi tham 
quan, nghỉ mát định kỳ cho 
cán bộ công nhân viên toàn 
doanh nghiệp.

Chính sách đối với người lao động

Phân phối tiền lương theo lao động

 - Lao động lái xe Đội vận tải: Thu nhập của lao động trong lĩnh vực này được phân phối theo 
quy định của Bộ Tài chính. Tính theo năng suất lao động, cụ thể là được tính theo đơn giá khoán 
tiền lương (đồng/ m3 km vận chuyển). 
- Lao động xăng dầu: Thu nhập của lao động trong lĩnh vực này bao gồm tiền lương cố định theo 
quy định của Bộ Tài chính và lương theo sản lượng bán, cụ thể là được tính theo đơn giá khoán 
tiền lương (đồng/ lít). 
- Lao động văn phòng và lao động gián tiếp Đội vận tải: Tiền lương của lao động văn phòng được 
phân phối theo quy định của Bộ Tài chính và hưởng từ nguồn lương kinh doanh vận tải.
 - Lao động bảo vệ: Được phân phối theo quy định của Bộ Tài chính trong tổng nguồn được Công 
ty khoán trọn gói hàng tháng, nguồn lấy từ nguồn lương kinh doanh vận tải
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27%

8%64%

1%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

2%
27%

48%

23%

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Từ 18 đến 25 tuổi Từ 26 đến 35 tuổi

Từ 36 đến 45 tuổi Trên 45

73%

27%

Cơ cấu lao động theo đối tượng

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

72%

28%

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam Nữ



Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2019 So sánh % 
Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 22.251,15  36.795,63  -39,53% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 80.325,66  87.399,07  -8,09% 

Tổng Tài sản Triệu đồng 102.576,81  124.194,70  -17,41% 

Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn % 22% 30%   
Tỷ trọng Tài sản dài hạn % 78% 70%   

 

  

 

 

2%

48%44%

6%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn 2020

I. Tiền và các 
khoản tương 
đương tiền

II. Các khoản 
phải thu ngắn 
hạn

III. Hàng tồn 
kho

IV. Tài sản 
ngắn hạn khác

0%

85%

3%
12%

Cơ cấu tài sản dài hạn 2020

I. Các khoản phải 
thu dài hạn

II. Tài sản cố định

III. Tài sản dở 
dang dài hạn

IV. Tài sản dài 
hạn khác

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên toàn bộ nền kinh tế đều gặp khó khăn. Vậy nên tình hình hoạt động 
kinh doanh của Công ty có sự giảm sút so năm 2019. Cụ thể, năm 2020: tài sản giảm 17,41%; doanh thu 
thuần giảm 32,24% kéo theo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 15,65%; Lợi nhuận kế toán trước 
thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm hơn 20% so năm 2019. Điều đó cho thấy rằng Công ty đang có sự 
dịch chuyển cơ cấu trong sản xuất chinh doanh năm 2020 để đối phó với sự bất ổn của nên kinh tế toàn 
cầu nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2020.

So với năm 2019, tài sản của công ty đã giảm 17,41% từ 124.194 triệu đồng giảm xuống còn 
102.576 triệu đồng năm 2020. Trong dó Tài sản ngắn hạn giảm mạnh giảm 39,53%, tài sản dài 
hạn giảm 8,09%. Do bởi, năm 2020 tiền và các khoản tương đương tiền giảm so với năm 2019 chỉ 
chiếm 2% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn 
hạn và hàng tồn kho lại tăng cụ thể năm 2020 lần lượt chiếm 48% và 44% trong cơ cấu tài sản 
ngắn hạn. Đối với tài sản dài hạn năm 2020 có sự giảm nhẹ do tài sản cố định giảm 3% so với năm 
2019 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản dài hạn của Công ty. Ta có thể thấy 
rằng, trong cơ cấu tài sản thì tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao qua các năm và không có sự 
thay đổi lớn lần lượt là 70% và 78% năm 2019 và 2020.

Đối với cơ cấu nguồn vốn của Công ty, năm 2020 nợ phải trả của công ty giảm 28,3% cụ thể giảm hơn 
20.665 triệu đồng so năm 2019. Do bởi, các khoản phải trả người bán ngắn hạn phải trả dài hạn khác 
giảm mạnh so năm 2019. Trong đó tỷ trọng nợ phải trả luôn cao hơn so với Vốn chủ sở hữu qua các 
năm.

3.3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019 % Tăng trưởng 
Tổng tài sản Triệu đồng 102.577 124.195 -17,41% 
Doanh thu thuần Triệu đồng 424.060 625.860 -32,24% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Triệu đồng 4.506 5.342 -15,65% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 144 476 -69,75% 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.650 5.818 -20,08% 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.675 4.628 -20,59% 

 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2019 So sánh % 
Nợ phải trả Triệu đồng 52.352,22  73.017,43  -28,30% 
Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 50.224,59  51.177,27  -1,86% 
Tổng nguồn vốn Triệu đồng 102.576,81  124.194,70  -17,41% 
Tỷ trọng Nợ phải trả % 51% 59%   
Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu % 49% 41%   
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Các chỉ tiêu ĐVT 2020 2019 2020-2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán         

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,661 0,882 -0,22 

 - Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,371 0,592 -0,22 

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 51,04% 58,79% -0,08 

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 104,24% 142,68% -0,38 

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

 - Vòng quay hàng tồn kho  vòng 34,30 51,87 -17,57 

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 4,13 5,04 -0,91 

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,87% 0,74% 0,00 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 7,25% 10,41% -0,03 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 3,24% 3,85% -0,01 
 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu 
thuần % 1,06% 0,85% 0,002 

 

 

 
 

0,87%

0,74%

7,25%

10,41%

3,24%

3,85%

1,06%

0,85%

2020

2019

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA)

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh của Công ty chưa cao. Công ty 
đang phải đối mặt với những khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả. Do đó, Công ty cũng đang có 
chính sách về tài sản để dự trữ kinh doanh để kinh doanh ổn định hơn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty trong năm 2020 giảm so với năm 2019, cụ thể: Hệ số nợ/ 
tổng tài sản lần lượt chiếm 51,04% và 58, 79% năm 2020 và 2019; Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 
chiếm 104,24% và 142,68% năm 2020 và 2019. Điều đó thể hiện mức độ rủi ro về tài chính 
của công ty đã giảm, khả năng thanh toán gốc nợ vay dài hạn đã được cải thiện hơn so năm 
trước

Vòng quay hàng tồn kho năm 2020 giảm 17,37 so năm 2019. Thể hiện. việc Công ty đang tổ 
chức, quản lý dự trữ rút ngắn được chu kỳ kinh doanh, giảm lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho. 
Vòng quay vốn lưu động của công ty cũng giảm nhẹ so 2019 tác động đến hiệu suất sử dụng 
vốn lưu động của công ty đang có sự thay đổi.

Chỉ số ROA giảm 1% so với năm trước, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế giảm khối lượng 
tài sản giảm tuy nhiên công ty đang có chính sách khai thác kịp thời để tạo ra hiệu quả kinh 
tế. 

Chỉ số ROE cũng giảm 3% so với năm trước do chi phí xuất khẩu được hạch toán trong 2020 
giảm, cùng với việc công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mặc 
dù doanh thu năm 2020 tuy nhiên lượng vốn huy động cuối năm 2019 được phân bổ để trả 
nợ vào quý đầu 2020. Cũng vì hai lý do này mà biên lợi nhuận sau thuế, biên lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh tăng.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
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STT Đối tượng Số lượng cổ 
phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

(%) 

Số 
lượng cổ 

đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Lớn 1.786.713 51%  1  1  0 

2 

Cổ đông khác 1.716.451 49%   189  0  189 

-  Trong nước 1.716.451 49%   189  0  189 

-  Nước ngoài  - -   -  -  - 

3 Cổ phiếu quỹ - - -  -  - 

TỔNG CỘNG 3.503.164  100%  190  1  189 
 

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng 

cổ phần 
Tỷ 

lệ/VĐL 

Tổng công ty Dịch vụ 
Xăng dầu Petrolimex 

0108005532 

Ngày cấp: 29/09/2017 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 
Thành phố Hà Nội 

229, Tây Sơn, Đống 
Đa, Hà Nội 1.786.713 51% 

 

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

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 

Mã chứng khoán PTH 

Mệnh giá cổ phiếu 10,000 đồng/cổ phiếu 

Ngày bắt đầu niêm yết/ đăng ký giao dịch 23/03/2010 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 3.503.164 cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do 3.482.214 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 20.950 cổ phiếu 

 

STT Nội dung Số tiền (đồng) Thời gian thực hiện 
1 Trả nợ Ngân Hàng TMCP Xăng dầu 

Petrolimex 
196.667.000 Ngày 30/1/2020 

2 Muaxe ôtô xitec vận chuyển xăng dầu 2.850.000.000 Ngày 31/01/2020 
3 Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho 

nhà cung cấp) 
10.090.193.000 Ngày 30/12/2019 

Ngày 10/01/2020 
Ngày 14/01/2020 

Cộng 13.136.860.000  
 

Năm Nội dung 

2000 Thành lập doanh nghiệp với vốn điều lệ 6.000.000.000 VNĐ 

2003 Tăng vốn điều lệ lên 6.500.000.000 VNĐ 

2006 Tăng vốn điều lệ lên 10.000.000.000 VNĐ 

2009 Tăng vốn điều lệ lên 16.000.000.000 VNĐ 

2017 Tăng vốn điều lệ lên 18.399.750.000 VNĐ 

2018 Tăng vốn điều lệ lên 21.894.780.000 VNĐ 

2019 Tăng vốn điều lệ lên 35.031.640.000 VNĐ 

2020 Vốn điều lệ là35.031.640.000 VNĐ 

 

 

 

6,00 6,50
10,00

16,00
18,40

21,89

35,03 35,03

Năm
2000

Năm
2003

Năm
2006

Năm
2009

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Vốn điều lệ qua các năm (Tỷ đồng)

3.4.CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Công ty đã sử dụng số tiền 
thu được từ đợt phát hành 
cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
từ 21.894.780.000 đồng lên 
35.031.640.000 đồng theo đúng 
mục đích sử dụng vốn nêu tại 
Nghị quyết số 78/2019/NQ-
HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội 
đồng quản trị. Tính đến hết ngày 
31/01/2020, Công ty đã sử dụng 
hết toàn bộ số tiền trên theo 
đúng mục đích đề ra.

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

Tình hình sử dụng lượng vốn huy động

Lịch sử tăng vốn

Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
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IV.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

Tìnhhìnhtàichính  

Công tác đầu tư CSVCKT  

Công tác tổ chức, lao động, tiền lương  

Công tác quản trị nội bộ  

Công tác an toàn, PCCC, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và các giải pháp  



Báo Cáo Thường Niên 2020 Báo Cáo Thường Niên 202046

ptshatay.petrolimex.com.vn

47

 

STT 

 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 
tính 

Thực hiện 
năm 2019 

Thực hiện 
năm 2020 

So sánh (%) 

 

1 

Sản lượng thực hiện: 

- Sản lượng vận tải 

- Sản lượng bán XD 

 

M3km 

M3 

 

52.222.347 

33.074 

 

49.785.679 

26.819 

 

95,3 

81 

2 Doanh thu thuần Tr.đ 625.860 424.064 67,7 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 5.818 4.650 79,9 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 4.627 3.675 79,4 

5 Tổng giá trị đầu tư  Tr.đ 16.355 4.956 30,3 

 

Về kinh doanh vận tải: 

a) Tổng sản lượng vận tải XD năm 2020 đạt 
49.785.679 m3.km đạt 102,4% KH, giảm 
4,7% so với TH năm 2019. Trong đó: 
+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình 
đạt 28.263.382 m3.km, giảm 1,5% so với TH 
năm 2019. 
+ Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 
11.770.702 m3.km, tăng 3,3% so với TH năm 
2019. 
+ Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 
1.120.430 m3.km, giảm 68,8% so với TH 
năm 2019 do Petrolimex Lào khó khăn về tài 
chính và nhập nguồn từ Thái Lan.
+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh 
đạt 6.391.477 m3.km bằng 100% so với TH 
năm 2019.  
+ SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 2.229.827 
m3.km. 
b) Về sản lượng vận tải phục vụ bán lẻ: Tổng 
sản lượng vận tải phục vụ bán lẻ theo nhiệm 
vụ đạt 40,9 triệu m3.km, chiếm 82% tổng 
sản lượng; 18% còn lại tương ứng 8,9 triệu 
m3.km là sản lượng vận tải cho các phương 
thức khác (TNNQ bán lẻ, TNPP …) của các 
công ty xăng dầu, các khách hàng khác và nội 
bộ công ty.
c) Về thị phần vận chuyển bán lẻ: Thực hiện 
nhiệm vụ vận chuyển cho bán lẻ đối với các 
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty xăng 
dầu Hà Nam Ninh đạt 100%. Công ty xăng 
dầu Điện Biên là 86%, thị phần bị xâm lấn là 
14%.

d) Về sản lượng vận chuyển thuê ngoài: 
Công ty không có sản lượng vận chuyển 
thuê ngoài do nhu cầu năm 2020 mới chỉ 
bằng 76% năng lực vận chuyển tối đa.
e) Về phương tiện vận tải và hiệu quả khai 
thác phương tiện: 
- Tính đến thời điểm cuối năm 2020, tổng 
phương tiện toàn công ty là 102 xe tương 
ứng tổng dung tích 1.645 m3 (dung tích 
bình quân là 16,1m3);
- Năng lực vận chuyển tối đa có thể đạt 
được là 65 triệu m3.km vì vậy cân đối với 
nhu cầu vận chuyển của năm 2020 thì công 
ty mới chỉ khai thác 76% năng lực;
- Hệ số ngày xe tốt trên tổng số ngày xe có 
là 0,99;
- Hệ số ngày xe vận doanh là 0,76;
- Cự ly vận chuyển bình quân ngày đêm là 
203 km/ngày đêm;
- Cự ly vận chuyển bình quân có hàng là 
100 km;
- Năng suất phương tiện là 29.785 m3.km/
m3 xe.
f) Doanh thu vận tải năm 2020 đạt 93 tỷ 
đồng bằng 89,4% so với TH 2019.     
g) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 2.482 
triệu đồng đạt 109% KH và bằng 87% so 
với năm 2019.

4.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kinh doanh xăng dầu:
- Tổng sản lượng xuất bán năm 2020 đạt 26.819 
m3 đạt 108% KH, giảm 19% so với TH 2019. 
Trong đó:
+ Bán lẻ: 25.500 m3 đạt 105% kế hoạch, bằng 
100% so với TH năm 2019.
+ Bán buôn, nhượng quyền TM: 1.319 m3 đạt 
264% kế hoạch, giảm 83% so với TH năm 2019. 
Lý do: Công ty đã thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn 
dừng bán nhượng quyền TM từ 01/01/2020.
Dịch bệnh Covid-19 đã tác động chủ yếu đến 
nhu cầu tiêu dùng xăng dầu, Tập đoàn nhiều 
thời điểm thiếu nguồn hàng đặc biệt là tháng 4 
& 5 ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán lẻ xăng 
dầu. Tuy nhiên các cửa hàng của công ty đã nỗ 
lực để hoàn thành kế hoạch được giao, có 05 
CHXD đạt kế hoạch và vượt kế hoạch đó là:
- CHXD Quất Động đạt 108% kế hoạch và 112% 
cùng kỳ;
+ CHXD Tân Dân đạt 101% kế hoạch và 107% 
cùng kỳ;
+ CHXD Tri Thuỷ đạt 103% kế hoạch và 108% 
cùng kỳ;
+ CHXD Phượng Dực đạt 101% kế hoạch và 
106% cùng kỳ;

+ CHXD Việt Zin đạt 104% kế hoạch và 110% 
cùng kỳ. 
- Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 28,3 
m3/người/tháng, tăng 4,4% so với 2019 
(27,1m3), thấp hơn NSLĐ bình quân toàn 
Tổng công ty (33,4 m3/người/tháng). Nguyên 
nhân là các CHXD trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 
năng suất thấp do điều kiện địa lý, kinh do-
anh khó khăn đã kéo theo NSLĐ toàn công ty 
giảm, địa bàn Hà Nội NSLĐ vẫn cao hơn bình 
quân toàn Tổng công ty. Cụ thể:
+ CHXD Đồng Mai NSLĐ BQ 49,3 m3/ng/th.
+ Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ BQ 
35,2 m3/ng/th.
+ Các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình NSLĐ 
BQ 16 m3/ng/th.
- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2020 là 856 
đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh 
lệch giá hàng tồn kho do tăng, giảm giá XD). 
- Lợi nhuận KDXD trước thuế đạt 1.747 trđ 
đạt 116% KH và bằng 80% so với năm 2019. 

Lợi nhuận khác: 421 trđ
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Chỉ tiêu tài chính Thực hiện năm 
2019 (%) 

Thực hiện năm 
2020 (%) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,74 0,8 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) 9 7,3 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 3,7 3,5 

Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần 0,85 1 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 % tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản Trđ 124.194 102.576 -17,5% 

Doanh thu thuần Trđ 625.860 424.060 -32,3% 

Lợi nhuận từ HĐKD Trđ 5.342 4.506 -15,7% 

Lợi nhuận trước thuế Trđ 5.818 4.650 -20,1% 

Lợi nhuận sau thuế Trđ 4.627 3.674 -20,6% 

Tỷ lệ trả cổ tức % 10% 8% -20% 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Thực hiện năm 2019 Thực hiện năm 2020 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,59 0,51 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,43 1,04 

Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu 0,36 0,1 

 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Thực hiện năm 
2019 

Thực hiện năm 
2020 

Hệ số thanh toán nhanh 0,59 0,37 

Hệ số thanh toán hiện hành 0,88 0,66 

 

 Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2020 là 102.576 triệu đồng, giảm 17,5% so với năm 
2019. Trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 14,5 tỷ; tài sản dài hạn giảm 7 tỷ.

Tình hình nợ phải trả:
 
Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2020 là: 52.352 triệu đồng, giảm tuyệt đối 20.665 triệu đồng, 
tương ứng giảm 28,4% so với năm 2019 do trong năm Công đã trả một phần tiền ký cược cho lái xe.

Hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 0,5 Công ty gặp đôi 
chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tuy nhiên vẫn duy trì khả năng thanh 
toán ở mức an toàn.

Tình hình nợ phải thu khách hàng:

 Tại thời điểm 31.12.2020 là 10.151 triệu đồng, giảm 2.652 triệu đồng so với đầu năm.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 
2020 cao hơn năm 2019 do: Doanh thu bán xăng dầu năm 2020 thấp hơn năm 2019 chủ yếu do 
giá bán xăng dầu giảm và sản lượng bán xăng dầu (bán buôn, nhượng quyền) giảm, chính sách 
lãi gộp bán xăng dầu được giữ ổn định; 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2020 thấp hơn năm 2019 do tác động của dịch 
Covid-19 và Công ty dừng bán NQTM từ 01/01/2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn.

4.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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4.3. Công tác đầu tư CSVCKT

TT Hạng mục đầu tư Khối 
lượng 

TH 

KH 2020 
(trđ) 

TH 2020 (trđ) TH/KH 
(%) 

 Tổng giá trị đầu tư:  2.400 4.956 206,5 

1 Xe ôtô sitec chở xăng dầu (năm trước 
chuyển qua)  

01  2.655  

2 Xe ôtô sitec chở xăng dầu  01 2.400 2.142 89,2 

3 Cột bơm XD 01  159  

 



Báo Cáo Thường Niên 202050

ptshatay.petrolimex.com.vn ptshatay.petrolimex.com.vn

51

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. 
Nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, nội quy quy chế và của công ty, bảo 
đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty đã tiến hành kiểm tra định kỳ các CHXD thuộc công ty và Chi nhánh PTS Hoà Bình từ 
26/10/2020 đến 06/11/2020 và chỉ đạo sau kiểm tra tại văn bản số 229/PTSHT-VBCĐ và văn bản số 
230/PTSHT-VBCĐ ngày 20/11/2020. Thông qua đó để chấn chỉnh, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện đúng các quy định quản lý nội bộ.
- Công ty đã triển khai dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP (bao gồm phân hệ KTTC, thương 
mại, vận tải) từ tháng 9/2020 và ứng dụng từ 01/01/2021 nhằm nâng cao công tác quản trị doanh 
nghiệp.

- Công ty thường xuyên quán triệt đối với người 
lao động về việc chấp hành các quy định của 
Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao 
thông, số các vụ việc tai nạn đã giảm nhiều. 
- Tham gia hội thảo trao đổi kiến thức về an toàn 
giao nhận vận tải xăng dầu, xử lý sự cố… do Tổng 
công ty phối hợp với Công ty TNHH JXEV Hold-
ings (Nhật Bản) tổ chức cho các cán bộ nhân viên 
tại Tổng công ty, Công ty Petajico Hà Nội và PTS 
Hà Tây. Hội thảo đã góp phần bổ sung kiến thức 
để làm tốt hơn nữa công tác an toàn, giảm tối đa 
những sự cố, rủi ro cho công ty.
-Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo 
của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn 
thể Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia 
chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công 
ty để góp phần thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2020, đảm bảo tiền lương, thu nhập, 
đời sống, việc làm và các chế độ tốt nhất cho 
người lao động.
- Thực hiện an sinh xã hội năm 2020, Công ty đã 
chi từ quỹ phúc lợi để ủng hộ các quỹ, các cuộc 
vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền 
là 152.000.000 đồng.

- Bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tổ chức hành 
chính, Trưởng phòng KTTH Chi nhánh PTS Hoà 
Bình, Đội trưởng Đội vận tải số 2.
+ Tình hình lao động: 
- Số lao động tại thời điểm 01/01/2020 là: 276 
người.
- Số lao động đến ngày 31/12/2020 là 267 người.
Số lao động giảm 9 người.
+ Tiền lương và thu nhập: 
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty 
đã thực hiện giảm 15% lương của Chủ tịch HĐQT 
và Giám đốc, giảm 10% lương của người quản lý 
công ty. 
- Thu nhập bình quân: 10,887 triệu đồng/người/
tháng, bằng 129% kế hoạch và 106% cùng kỳ
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4.4.Công tác tổ chức, lao động, tiền 
lương

- Để phù hợp với tình hình kinh doanh khi 
không còn được bán xăng dầu theo phương 
thức nhượng quyền thương mại, Công ty đã 
giải thể Cửa hàng kinh doanh tổng hợp trực 
thuộc kể từ ngày 13/02/2020 và thành lập Tổ 
kinh doanh tổng hợp trực thuộc Phòng thương 
mại công ty thực hiện bán buôn xăng dầu và 
các mặt hàng ngoài xăng dầu: Dầu mỡ nhờn, 
Gas, nước giặt, bảo hiểm… 
- Thực hiện tách chức danh Chủ tịch kiêm Giám 
đốc công ty theo quy định của nghị định 71: 
Ông Lê Tự Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ 
Giám đốc công ty từ 18/09/2020, giữ chức vụ 
Chủ tịch HĐQT công ty; Bổ nhiệm Ông Nguyễn 
Tử Bình giữ chức vụ Giám đốc công ty thời hạn 
5 năm kể từ 18/09/2020.
- Bổ nhiệm mới Phó trưởng phòng QLKT.

4.5.Công tác quản trị nội bộ

- Công ty đã rà soát, ban hành mới, ban hành lại hệ thống các quy chế, quy định nội quy phù hợp với 
các quy định của Nhà Nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và 
tình hình thực tiễn của công ty.
- Công ty luôn chú trọng công tác quản trị chi phí, tiếp tục khảo sát, phân tích đánh giá và sửa đổi các 
định mức chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, định ngạch săm lốp… cho phù hợp và đồng nhất trong 
toàn hệ thống PTC.  
- Xây dựng phương án chuyển đổi từ cơ chế khoánchi phí vận tải sang hình thức quản lý theo định 
ngạch để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp 
lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

4.6. Công tác an toàn, PCCC, bảo vệ 
môi trường và an sinh xã hội

Nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá 
trình sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng 
đầu. Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các đơn 
vị cơ sở tăng cường công tác an toàn: ATVSLĐ, 
BVMT, PCCC, an toàn tiền hàng, thực hiện tốt 
các quy định, quy chế thông qua công tác tuyên 
truyền, kiểm tra và đào tạo.
- Trong năm công ty đã thực hiện đào tạo về 
nghiệp vụ ATVSLĐ cho 267 người; đào tạo về 
PCCC cho 219 người; đào tạo về nghiệp vụ 
BVMT cho 70 người; đào tạo nghiệp vụ vận tải 
cho 107 người. Tổng kinh phí đào tạo là 231 
triệu đồng.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi 
téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết 
cấu xi téc và chấp hành các quy định của Pháp 
luật, của Công ty; kiểm tra và cấp giấy phép đủ 
điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về 
cháy nổ đối với toàn bộ xe ô tô xitec. Các xe vận 
hành đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình đúng quy định, qua đó thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra giám sát và nhắc nhở lái xe 
chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an 
toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ tại các cửa hàng xăng 
dầu để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn 
PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống 
chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo 
vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị 
trong toàn công ty gồm hợp đồng thu gom rác 
thải nguy hại, đo quan trắc môi trường định kỳ.
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Tình hình
Bước sang năm 2021 đã có những tín hiệu lạc 
quan trong công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên thế giới khi vacxin bắt đầu được 
triển khai tiêm tại nhiều nước. Trong nước dịch 
bệnh Covid-19 được kiểm soát khá tốt góp 
phần làm tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh 
mẽ vào quý 4 năm 2020 và tiếp tục kéo theo 
trong những tháng đầu năm 2021. Nhu cầu đi 
lại, tiêu dùng xã hội, vận tải trong nước trong đó 
có hàng không từng bước được phục hồi báo 
hiệu nhu cầu xăng dầu sẽ tăng.

Số 
TT 

 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 
tính 

Kế hoạch 
Năm 2021 

So với TH 
2020 (%) 

1 Sản lượng kinh doanh chính:    
1.1 Sản lượng vận tải bộ  m3.km 52.295.000 105 
1.2 Sản lượng bán xăng dầu m3 27.860 104 
 - Bán lẻ  26.500 104 
 - Bán buôn, nhượng quyền  1.360 103 
1.3 Dầu mỡ nhờn Tấn 150 104,2 
1.4 Nước giặt Chai 5.100 110,2 
1.5 Bảo hiểm Tr.đồng 3.000 106,1 
1.6 Gas Tấn 19 111,8 
2 Doanh thu  Tr.đồng 474.110 112 
3 Lợi nhuận trước thuế  Tr.đồng 4.880 105 
4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.900 105 
5 Tỷ lệ chia cổ tức  % 8 100 
6 Tổng giá trị đầu tư trong kỳ Tr.đồng 8.598 173 
7 Nộp ngân sách Tr.đồng 7.580 100 
8 Số lượng lao động Người 268 100 
9 Thu nhập BQ theo nguồn 

lương 
Tr.đồng 10 102 

10 Tổng nguồn lương Tr.đồng 32.150 105,5 
 

1. Công tác an toàn
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền luật phòng 
chống tác hại của rượu bia để toàn thể người 
lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống 
rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng 
cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, ý thức 
về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông 
của người lái xe. 
-  Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình 
SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, 

2.  Công tác kinh doanh
- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với 
biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh 
để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả 
năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và 
sử dụng nguồn lực hợp lý.
- Chú trọng công tác văn minh thương mại và 
giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương 
hiệu công ty. Tăng cường kiểm tra, giám sát 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng vận 
tải, nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ 
của lực lượng công nhân lái xe. 
- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo 
đảm nguồn cho các đơn vị được Tập đoàn giao 
nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài 
nhiệm vụ.
- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng 
động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động 
bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác lập 
đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh.
- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán 
hàng nhằm thu hút khách hàng ở cửa hàng. 
Đồng thời nâng cao văn minh thương mại phục 4. Công tác quản trị nội bộ

-  Rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy 
chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp 
với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn 
và Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
- Tiếp tục rà soát, khảo sát các định mức chi 
phí vận tải đảm bảo hợp lý để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, đồng thời tạo động lực cho 
lái xe, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 
phương tiện

Nghị định 83 sửa đổi có hiệu lực sẽ có hướng mở 
hơn khi cho phép nhiều thành phần kinh tế tham 
gia kinh doanh xăng dầu, quy mô, điều kiện đối 
với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng được nới 
lỏng… sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị 
trường kinh doanh xăng dầu Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Công ty PTS Hà Tây đề ra những 
chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm cho năm kế hoạch 2021

4.7. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 
2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

vụ tốt khách hàng, thực hiện cơ chế thưởng 
khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản 
lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động
- Tiếp tục triển khai toàn bộ các cửa hàng của 
Công ty về nhận diện thương hiệu Petrolimex, 
thực hiện tốt 5S tại cửa hàng theo hướng dẫn 
của Tổng công ty. 
- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch 
vụ ngành. 

3.  Công tác tài chính
-  Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn vốn hỗ 
trợ của Tập đoàn và vốn vay để đảm bảo dòng 
tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty, đặc biệt là thời điểm khi cần tăng tồn 
kho hàng hoá.
- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo 
đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí 
văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác 
đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.  

 Một số giải pháp trọng tâm:
Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty và định hướng kế hoạch năm 2021, 
Công ty đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:  

công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm 
an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các cửa 
hàng xăng dầu.
- Tổ chức thường xuyên các chương trình đào 
tạo công tác an, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ 
sự cố về cháy nổ, về ATVSLĐ và BVMT, đảm bảo 
tuyệt đối an toàn về tài sản và con người. 
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm 
các chất gây nghiện đối với lao động lái xe. Xử 
lý nghiêm các lái xe biểu hiện nghiện ma tuý, sử 
dụng các chất gây nghiện trong danh mục cấm 
sử dụng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các 
đơn vị cơ sở đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt 
trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi 
phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Khai thác tốt ứng dụng phần mềm quản trị do-
anh nghiệp ERP để kịp thời đưa ra những quyết 
định chính xác về công tác quản trị. 

5. Công tác tiền lương

Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên tắc NSLĐ tăng thì tiền 
lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

6.  Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế các xe đã quá cũ/sắp hết 
niên hạn sử dụng; tiếp tục triển khai để hoàn thiện các thủ tục dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
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V.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty              

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc      

Kế hoạch, định hướng của HĐQT                                                   

Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm                                                  
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Thuận lợi
Năm 2020, thế giới phải đối diện với những rủi 
ro do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, 
các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy 
thoái sâu và tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ 
qua. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, 
khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau 
phong tỏa do dịch Covid-19, kinh tế thế giới 
có những dấu hiệu khả quan hơn. Kinh tế Việt 
Nam đã có một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh, 
Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp 
thời để đạt được mục tiêu kép “vừa phòng 
chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt 
cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Do 
vậy, tình hình kinh doanh của Công ty nói riêng 
và của Tổng công ty nói chung không bị ảnh 

Khó khăn
Trong hoạt động kinh doanh vận tải
Tác động của nghị định 100 về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và ảnh hưởng của dịch Covid-19 
phải thực hiện giãn cách xã hội, các nhà hàng 
đóng cửa, dịch vụ du lịch, hàng không hạn 
chế tối đa, lễ hội nghiêm cấm, học sinh sinh 
viên nghỉ dài, đóng cửa khẩu… dẫn đến nhu 
cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, sản lượng 
vận tải cũng giảm theo. 
- Thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt với 
các đơn vị tư nhân, sản lượng vận chuyển 
cho các đại lý, khách hàng ngày càng giảm do 
đại lý có xe tự vận chuyển và Công ty xăng 
dầu thuê xe của tư nhân vận chuyển. Vận tải 
cho bán khác năm 2020 chỉ bằng 76% năm 
2019.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu diễn 
ra gay gắt giữa các đầu mối và TNPP, số lượng 
cửa hàng xã hội phát triển nhanh và có các cơ 
chế giảm giá để thu hút khách hàng. Việc cạnh 
tranh còn ở nguồn hàng không rõ nguồn gốc 
với mức chiết khấu cao. 
- Lãi gộp xăng dầu trong 6 tháng đầu năm ở 
mức thấp, cùng với nhiều lần giảm giá xăng 
dầu với biên độ cao nên ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh doanh.

- Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn 
Hà Nội rất khó khăn do các thủ tục phức tạp, 
chi phí thủ tục và tiền đền bù đất phát sinh rất 
lớn.
- Công ty chấm dứt bán NQTM thực hiện theo 
chỉ đạo của Tập đoàn XDVN, sản lượng bán 
giảm ảnh hưởng đến chi phí và nguồn lương.
Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã tích cực, 
chủ động đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng 
bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt 
động SXKD của Công ty vượt qua những khó 
khăn thách thức, để hoàn thành toàn diện các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ 
đông giao

5.1.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ VĨ MÔ, NGÀNH

hưởng nhiều từ đại dịch Covid-19.
- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty được 
duy trì ổn định theo sự phân công thị trường 
vận chuyển và giá cước của Tập đoàn. 
- Hoạt động kinh doanh xăng dầu được Tập 
đoàn/ Tổng công ty giao mức lãi gộp bán lẻ 
xăng dầu 6 tháng cuối năm ổn định, bảo đảm 
bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng. Năm 2020, 
công ty tận dụng cơ hội các thời điểm tăng 
giá xăng dầu những tháng cuối năm để dự trữ 
hàng và có lợi nhuận chênh lệch giá hàng tồn 
kho.
- Được Tập đoàn hỗ trợ một phần nguồn vốn 
kinh doanh với lãi suất ưu đãi giúp Công ty chủ 
động và hiệu quả hơn trong công tác tài chính.   

- Các chi phí đầu vào của hoạt động vận tải 
gia tăng trong các năm qua như: chi phí tiền 
lương, chi phí bảo hiểm xã hội, phí đường 
bộ, chi phí phát sinh khicác cơ quan quản lý 
Nhà nước ngày càng siết chặt công tác quản 
lý vận tải và đặc biệt là các chi phí phát sinh 
trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, làm 
gia tăng giá thành vận tải trong khi Tập đoàn 
không điều chỉnh tăng cước, chỉ điều chỉnh 
theo biến động giá nhiên liệu.
- Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 
29/08/2019 của Bộ GTVT thay thế TT số 
91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015, theo đó 
đã hạn chế tốc độ xe ôtô xi téc so với trước 
đây (giảm 20km/h), áp dụng từ 15/10/2019, 
cũng là yếu tố làm giảm năng suất hoạt động 
của phương tiện vận tải.
- Vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Lào gặp 
khó khăn do Petrolimex Lào bị ảnh hưởng dịch 
Covid-19 phải cách ly khi xuất, nhập cảnh, xe 
phải chờ đợi nhiều gây lãng phí ngày xe, công 
ty phải bù lương.
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 
2020 như sau: 
- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 49,8 
triệu m3.km bằng 102,4% kế hoạch và giảm 
4,7% so với năm 2019 chủ yếu do vận chuyển 
xăng dầu tái xuất Lào giảm 68,8% so với TH 
năm 2019 do Petrolimex Lào khó khăn về tài 
chính và nhập nguồn từ Thái Lan.
- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 26.819 
m3 bằng 108% kế hoạch và 81% so với năm 
2019. Trong đó bán lẻ là 25.500 m3 đạt 105% 
kế hoạch, bằng 100% so với năm 2019.  Sản 
lượng bán NQTM giảm 83% so với TH năm 
2019. Lý do: Công ty đã thực hiện chỉ đạo 
của Tập đoàn dừng bán nhượng quyền TM từ 
01/01/2020.

Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty:

Năm 2020, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của 
HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển 
khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQTđã đưa ra và triển khai 
nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của 
Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.
Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, 
nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2020 
thông qua.  
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty hàng quý và năm 2020.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản lý, giám sát, điều hành 
hoạt động của Công ty. 

- Quyết định đầu tư 02 xe ô tô xitec với tổng trị giá 4.797 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng 
theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp và dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex 
các CHXD. 
- Chỉ đạo, định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.
- Chỉ đạo các giải pháp để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và xin thủ tục dự án đầu tư 
xây dựng mới cửa hàng xăng dầu để công ty phát triển bền vững. 
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2020.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2021 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.650 triệu đồng 
đạt 108,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: 
3.675 triệu đồng bằng 79,4% so với thực hiện 
năm 2019.
- Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập 
cho người lao động (thu nhập bình quân 
10.887.000 đồng/người/tháng).
- Tỷ lệ trả cổ tức 8% (100% kế hoạch).
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt 
động của Công ty, tình hình tài chính lành 
mạnh.
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Sản lượng vận tải xăng dầu:  52,2 triệu m3.km

Sản lượng bán xăng dầu:  27.860 m3

Nộp ngân sách nhà nước 7.580 triệu đồng

Trả cổ tức 8%

Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.800 triệu đồng

Tiền lương bình quân 9.997.000 đ/người/tháng

giảm giá thành; gia tăng sản lượng, năng suất 
lao động; đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng 
hóa khác.

- Cơ cấu lại phương tiện vận tải cho phù hợp để 
nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, tăng 
năng suất, hạ giá thành vận tải. Chỉ đạo hoàn 
thiện các thủ tục dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu. 
- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện các quy chế, quy 
định quản lý nội bộ phù hợp với tình hình hoạt 
động của công ty và quy định của pháp luật hiện 

hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản 
trị của công ty;

-Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí và triển 
khai các giải pháp để tiết giảm chi phí một cách 
hiệu quả;

chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của 
Công ty được đặc biệt quan tâm như: công tác 
đầu tư, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành 
kịp thời các định hướng kinh tế kỹ thuật; quản lý 
chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và 
hiệu quả kinh doanh...
Nhìn chung năm 2020, Giám đốc, các thành 
viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã 
thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ 
đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT 
ghi nhận đánh giá cao những thành tích và kết 
quản điều hành sản xuất kinh doanh 2020 của 
Ban Giám đốc Công ty.

5.3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Chi tiêu kế hoạch năm 2021
Tình hình kinh doanh của công ty năm 2021 dự báo không có nhiều thay đổi so với năm 2020, vẫn phải 
chịu nhiều áp lực khó khăn do thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu sẽ ngày càng cạnh 
tranh khốc liệt, chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng, trong khi đó Tập đoàn không điều 
chỉnh tăng cước. Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản lượng bán xăng dầu, vận tải xăng 
dầu trong quý 1/2021 của công ty bị giảm sút.     
Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 
2021 

5.2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối 
với Ban Tổng Giám đốc.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, 
HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc 
và người quản lý, kịp thời giải quyết những vấn 
đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều 
hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc 
Công ty.
HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám 
đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2020, quyết 
định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ 
trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để 
Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.
Trong năm 2020, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban 
điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt 

5.4.Các nhiệm vụ giải pháp 
trọng tâm

-  Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong 
quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, 
tăng cường công tác kiểm tra giám 
sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường, công tác bảo đảm an 
toàn giao thông, công tác an ninh, 
an toàn tại các CHXD và phương tiện 
vận tải xăng dầu;
- Triển khai đồng bộ các giải pháp để 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD;
-  Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động 
SXKD, phát triển thị trường, khách 
hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch 
vụ; tổ chức tốt công tác vận tải để 
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VI.
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị   

Giao dịch và thu lao của HĐQT, BKS và BGĐ   
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STT Họ và tên Chức vụ 
Số CP sở hữu  

(CP phổ thông) 
Tỷ lệ sở hữu 

1 Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 65.643 1,87% 

2 
Nguyễn Tử Bình 

Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc 76.147 2,17% 

3 
Nguyễn Tiến Cường 

Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Giám đốc 86.232 2,46% 

4 Vũ Quang Tuấn Thành viên HĐQT 114.202 3,26% 

5 Bùi Trung Định Thành viên HĐQT 
173.523 4,95% 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 5/5 100%  

2 Nguyễn Tử Bình Thành viên 5/5 100%  

3 Nguyễn Tiến Cường Thành viên 5/5 100%  

4 Vũ Quang Tuấn Thành viên 5/5 100%  

5 Bùi Trung Định Thành viên 5/5 100%  

 

TT Số Nghị quyết/ QĐ Ngày ban 

hành 

Nội dung 

1 79/PTSHT-NQ-HĐQT 09/01/2020 Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và 
đăng ký giao dịch bổ sung 

2 80/PTSHT-QĐ-HĐQT 16/01/2020 Ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc 

3 81/PTSHT-QĐ-HĐQT 12/02/2020 Quy chế làm việc và phân công nhóm Người đại 
diện 

4 82/PTSHT-QĐ-HĐQT 12/02/2020 Phê duyệt quyết toán đầu tư xe ôtô sitec 

5 83/PTSHT-NQ-HĐQT 18/3/2020 Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp 
ĐHĐCĐ 2020 

6 84/PTSHT-QĐ-HĐQT 25/6/2020 Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2020 

7 86/QĐ-HĐQT-PTSHT 30/6/2020 Phê duyệt kế hoạch 2020 

8 87/NQ-HĐQT-PTSHT 22/7/2020 Thông qua nội dung phiên họp HĐQT công ty ngày 
22/7/2020 

9 88/QĐ-HĐQT-PTSHT 27/7/2020 Điều chỉnh đơn giá tiền lương vận tải 2020 

10 89/QĐ-HĐQT-PTSHT 29/7/2020 Ban hành Quy chế thực hiện công tác tổ chức cán 
bộ 

11 90/QĐ-HĐQT-PTSHT 29/7/2020 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 

12 91/NQ-HĐQT-PTSHT 26/8/2020 Phê duyệt chủ trương ban hành Quy chế quản lý 
nội bộ 

13 92/QĐ-HĐQT-PTSHT 27/8/2020 Ban hành Quy chế quản lý tài chính 

14 93/QĐ-HĐQT-PTSHT 27/8/2020 Ban hành Quy chế quản lý công nợ 

15 94/QĐ-HĐQT-PTSHT 27/8/2020 Ban hành Quy chế quản lý công tác đầu tư, xây 
dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản 

16 95/NQ-HĐQT-PTSHT 18/9/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương ban hành Quy 
chế quản lý CHXD, Quy chế tuyển dụng lao động  

17 96/QĐ-HĐQT-PTSHT 18/9/2020 Phê duyệt công tác cán bộ 

6.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của HĐQT

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Công ty không có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

ptshatay.petrolimex.com.vn
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STT Họ và tên Chức vụ 
Số CP sở hữu  

(CP phổ thông) 
Tỷ lệ sở hữu 

1 Chu Đức Hậu Trưởng Ban kiểm soát 1.094 0,03% 

2 Ngô Ngọc Vĩnh Thành viên Ban kiểm soát 7.443 0,21% 

3 Trần Thị Nhung Thành viên Ban kiểm soát 5.910 0,17% 

 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Chu Đức Hậu Trưởng BKS 3/3 100%  

2 Ngô Ngọc Vĩnh TV BKS 3/3 100%  

3 Trần Thị Nhung TV BKS 3/3 100%  

 

  Họ và tên Chức danh Lương, Thù lao 

Hội đồng quản 
trị 

Lê Tự Cường 
Chủ tịch HĐQT 

402.840.000 

 

Vũ Quang Tuấn Thành viên HĐQT 64.716.000 

Bùi Trung Định Thành viên HĐQT 64.716.000 

Tổng 532.272.000 

Ban kiểm soát 

Chu Đức Hậu Trưởng BKS 304.060.000 

Ngô Ngọc Vĩnh Thành viên BKS 48.528.000 

Trần Thị Nhung Thành viên BKS 48.528.000 

Tổng 401.116.000 

Ban điều hành 

Nguyễn Tử Bình  Giám đốc 314.903.000 

Nguyễn Tiến Cường Phó Giám đốc 304.060.000 

Bùi Văn Thường Phó Giám đốc 304.060.000 

Dương Tú Oanh Phó Giám đốc 304.060.000 

Ngô Thị Vui Kế toán trưởng 282.770.000 

Tổng 1.509.853.000 

 Tổng cộng 2.443.241.000 

 

TT Người thực hiên 
giao dịch 

Quan hệ với người nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng 
giảm 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Lê Thị Hoàng Yến Vợ ông Bùi Trung Định 17.712 0,51% 22.091 0,63% Mua 

2 Nguyễn Tử Bình  94.147 2,69% 76.147 2,17% Bán 

3 Lê Tự Cường  59.643 1,7% 65.643 1,87% Mua 

4 Nguyễn Tiến Cường  80.232 2,29% 86.232 2,46% Mua 

5 Ngô Thị Vui  15.326 0,44% 19.105 0,55% Mua 

6 Trần Mai Phương Vợ ông Nguyễn Tử Bình 90.385 2,58% 115.385 3,29% Mua 

7 Nguyễn Thị Thuận Mẹ ông Nguyễn Tử Bình 6.842 0,2% 0 0 Bán 

 

Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 
ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
Các giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

Thù lao của HĐQT, BKS và BGĐ
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thực hiện giảm 15% lương của Chủ tịch HĐQT 
và Giám đốc, giảm 10% lương của người quản lý công ty.BAN KIỂM SOÁT

6.2. GIAO DỊCH VÀ THU LAO 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ

ptshatay.petrolimex.com.vn

Hoạt động giám sát của 
BKS đối với HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc và cổ đông

-Giám sát hoạt động của HĐQT
+  Năm 2020, HĐQT đã triển khai 
tích cực các nhiệm vụ được đại 
hội đồng cổ đông gia theo đúng 
định hướng của Công ty
+ HĐQT đã tổ chứcc 5 phiên họp 
tập trung, có đầy đủ thành viên 
HĐQT tham gia. Các cuộc họp 
diễn ra nghiêm túc, các thành 

viên HĐQT đều tham gia ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm 
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
+ HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm 
quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Công ty.
-Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành
+ Trong năm 2020, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ 
quản lý đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
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VII.
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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nhiều doanh nghiệp trong khoảng thời gian 
gần đây ở công tác xử lý chất thải trong quá 
trình sản xuất là bài học đắt giá về việc coi 
trọng lợi nhuận bất chấp hủy hoại môi trường, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời 
sống của người dân cư trú gần khu công ng-
hiệp. Hàng loạt các hệ lụy đáng tiếc sẽ không 
xảy ra nếu doanh nghiệp có ý thức sớm hơn 
trong việc đề cao trách nhiệm với môi trường 
và cộng đồng địa phương ngay khi bắt tay vào 
việc xây dựng tổ hợp sản xuất. Ý thức được 
điều đó, Công tyluôn đề cao trách nhiệm với 
môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương 
trong tiến trình phát triển của mình.

1. Mục tiêu chung.
Trong năm 2020, các phòng ban trong PTS hà 
Tây dưới sự giám sát của Ban kiểm soát đã 
hoạt động đúng chế độ, chính sách của Nhà 
nước cũng như điều lệ, kỷ luật của Công ty.
Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa 
hóa lợi nhuận, việc tìm ra một lối đi mới nhằm 
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng. Trong đó những cam 
kết bảo vệ môi trường hiệu quả đóng vai trò 
quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị 
của mình, có được lòng tin của công chúng 
cũng như sự đồng thuận từ phía người dân và 
chính quyền các cấp. Trường hợp vi phạm của 

3. Phát triển nhân sự.

PTS Hà Tây xác định con người đóng vai trò 
cốt lõi, quyết định đến sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Trong chiến lược quản trị 
nguồn nhân lực Công ty tập trung vào việc 
xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân 
sự có trình độ chuyên môn cao; xây dựng môi 
trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp để 
thu hút nhân tài.
Công ty luôn chăm đảm bảo cho người lao 
động công việc ổn định, tạo sự an toàn cho 
người lao động để gắn bó lâu dài. Nhân viên 
luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ; 
mỗi nhân viên đều cảm nhận được mình là 
một mắt xích quan trọng trong một tập thể 
đoàn kết và vững mạnh. Mọi nỗ lực và thành 
quả của CBNV được công ty công nhận và 
khen thưởng kịp thời - đó là động lực rất lớn 
giúp nhân viên tìm thấy sự hứng khởi và sẵn 
sàng đón nhận những thách thức mới trong 
công việc.

4. Bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc duy trì sản xuất kinh doanh 
hiệu quả, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên 
nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định của pháp luật về công tác đảm bảo an 
toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 
+ Thực hiện công tác tuyên truyền công nhân 
công trường sử dụng vật tư, nhiên liệu, điện, 
nước một cách hiệu quả, tránh lãng phí. 
+ Áp dụng nghiêm ngặt các quy trình bảo hộ 
lao động, quy trình giữ vệ sinh chung tại công 
trường theo quy định của Công ty. 
+ Khuyến khích tái sử dụng văn phòng phẩm, 
tiết kiệm giấy in, tái sử dụng giấy một mặt... 
+ Hạn chế in ấn các tài liệu nếu không thực sự 
cần thiết, tăng cường trao đổi công việc qua 
thư điện tử, các thiết bị công nghệ... 
+ Tắt các thiết bị điện, điều hòa khi không còn 
tiếp tục sử dụng.
Trong năm 2020 công tác bảo vệ môi trường 
của Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố nào 
về môi trường và không có ghi nhận vi phạm 
pháp luật trong các đợt thanh kiểm tra của cơ 
quan chức năng các cấp.

2. Phát triển kinh tế địa phương.
Trong những năm qua, Công ty luôn duy trì và tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với các cơ quan 
ban ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức xã hội và đoàn thể trong cả nước. Trong suốt quá 
trình xây dựng và phát triển của mình, Công ty cũng đã luôn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp 
thuế của mình đối với Nhà nước. Kiến tạo tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo công ăn việc làm 
cho người dân tại các địa phương, thanh toán thuế, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cộng 
đồng, quản lý tác động tới môi trường và xã hội.
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VIII.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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